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رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة الفقيد

رحيــــل عبـد �حلميـــد زوبــا �أحـد �أبــرز رمــوز �لكــرة �جلز�ئريــــة

تجري اليوم ال�ســبت على م�ســتوى المجال�س ال�سعبية الولئية عبر جميع وليات الوطن انتخابات التجديد الن�سفي لأع�ساء مجل�س الأمة، �سمن م�سار ا�ستكمال البناء الديمقراطي لموؤ�س�سات الدولة.
وكان رئي�س الجمهورية، ال�سيد عبد المجيد تبون، قد ا�ستدعى في 22 دي�سمبر المن�سرم، طبقا لأحكام الد�ستور، الهيئة الناخبة للتجديد الن�سفي لأع�ساء مجل�س الأمة، وهو ما يتطابق اأي�سا مع ن�س 

القانون الع�سوي المتعلق بنظام النتخابات في مادته 219 و التي ت�سير اإلى اأن الهيئة الناخبة ''ت�ستدعى بموجب مر�سوم رئا�سي 45 يوما قبل تاريخ القتراع''.

العملية جترى على م�شتوى املجال�س ال�شعبية الوالئية

�نتخابات �لتجديد �لن�شفي لأع�شاء جمل�ص �لأمة �ليوم
الالعب ح�سام غ�سة للن�سر

عملـت بن�شيحـة بلما�شـي وتف�شلنـي 
خطـوة عن �ملنتخـب �لأول
اإعالميــة  و�ســيلة  مــع  يجريــه  حــوار  اأول  فــي 
جزائريــة منذ التحاقــه بنادي اأنطاليا �ســبور، 

ك�سف ح�سام غ�سة للن�سر، باأنه على بعد خطوة 
واحــدة من الن�ســمام اإلــى المنتخــب الأول، 

خا�ســة واأنــه تواجــد فــي 4 منا�ســبات 
المو�ســعة  القوائــم  �ســمن  كاملــة 
لبلما�ســي، ولو اأنه اعترف ب�سعوبة 
لعبيــن  وجــود  فــي  الماأموريــة 
متميزيــن في من�ســبه في �ســاكلة 

محرز وونا�س وغزال.

بعد انفجار الثالثاء املا�سي

�كت�شـــاف خمــزن �آخــر للعطـور 
غيـر مرخـ�ص بعيـن وملـــان

ك�ســف م�ســدر اأمني للن�ســر عن تمكن م�ســالح �ســرطة عين ولمان 
ب�ســطيف، من حجز كمية جد معتبرة من العطور ومواد التجميل، 
بلغت في المجمل اأكثر من 40 وحدة، وذلك على م�ســتوى م�ســتودع 
غير م�ســرح بــه يقع بحــي 583 م�ســكنا الــذي حدث بــه النفجار 
الماأ�ســاوي يوم الثالثــاء الما�ســي، واأودى بحياة ثمانية اأ�ســخا�س، 

بينهم �ستة اأطفال وامراأتان.

ق�سنطينة

تفكيــــك ع�شابــــة وحجـز كوكاييـن 
بحوزة �شخ�شيـن

احلكومة متّدد العمل باجلهاز احلايل للحماية والوقاية و توؤكد

غلق �ملوؤ�شـ�شات �لتـي �شي�شجـل فيهـا �أي �نتهـاك للتد�بيـر �ل�شحيـة
قــرر الوزيــر الأول، وزير المالية، ال�ســيد اأيمن بــن عبد الرحمان، تمديــد العمل بالجهاز الحالــي للحماية والوقاية مــن فيرو�س كورونا 
)كوفيد- 19( ابتداء من يوم اأم�س الجمعة، و قررت الحكومة القيام، بكل ال�سرامة المطلوبة، بتنفيذ تدابير غلق الموؤ�س�سات والف�ساءات 

والأماكن التي �سي�سجل فيها اأي انتهاك للتدابير ال�سحية المقررة في هذا المجال.

��شتئنـــــاف �لدر��شـــــة غـد� �لأحــــد
بعد ت�صجيل ا�صتقرار يف الو�صع ال�صحي
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