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رئي�س اجلمهورية 

يت�سّلم اأوراق اعتماد 

ثالثة �سفراء
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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972�س 2

يف مكالـمة هاتفية اأجرياها اأم�س

الرئيــ�س تبــون يبحـث العالقــات الثنائيـــة والو�سـع يف ليبيــــا مـع الرئيـ�س ال�سي�ســــي

lاإجنـــاز الطرقــات يجـب اأن يتبــع باأعمــال �سيانــة

الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان من �سوق اأهرا�س

لن تتم اإعادة التقييم املايل للم�ساريع التي جتاوزت 10 باملائة
حتولت اإىل عملية "روتينية" يف الوالدات

القطــــاع اخلـا�س وراء ارتفـاع ن�سبـة 
العمليــات القي�سريــة

عرفت الجزائر فــي ال�سنوات االأخيرة، ارتفاعــا مح�سو�سا في عدد 
الــوالدات القي�سرية التــي تحولت اإلى اإجــراء روتيني بعدما كانت 
م�سنفة كحل ا�ستعجالي للحاالت الحرجة، على اعتبار اأنها جراحة 
كبــرى بتبعات اقت�ساديــة و �سحية ملمو�سة، لهــا عالقتها بارتفاع 
معدالت وفيات االأمهــات والمواليد الجدد، و بح�سب تقرير حديث 
لوزارة ال�سحة، فاإن منحنى القي�سريات في الجزائر ت�ساعد ب�سكل 

�سادم ا�ستدعى التحقيق في خلفيات االأمر.

الالعب الدويل ال�سابق عبد الروؤوف زرابي للن�سر

املنتخـــب احلالـي يجعلنـا نحلـم باأكثـر 
من التاأهــل اإىل املونديــال

يرى الدولي ال�سابق عبد الروؤوف 
ال�سابقيــن  زميليــه  اأن  زرابــي، 
بلما�ســي و�سي�ســي وجهــان لعملة 
اأوجــه  اإلــى  اإ�ســارة  فــي  واحــدة، 
تجمــع  التــي  الكثيــرة  الت�سابــه 
الناخــب الوطنــي ونظيــره  بيــن 
ال�سنغالــي، م�سيفا فــي حواره مع 
الن�ســر، باأنه �سعد كثيــرا لتتويج 

»اأ�سود التيرانغا«.

�سطيف

وفــــــاة 4 اأ�سخـــا�س من عائلــــــة 
واحدة اختناقـــا بالغــــاز

توفــي، ظهيــرة اأم�ــس، اأربعــة اأ�سخا�ــس مــن عائلة واحــدة، جراء 
اختناقهــم بالغــازات المحروقة وذلــك على م�ستوى مقــر منزلهم 
الواقــع بحي 101 قطعــة اأر�سية بقريــة المهديــة التابعة لبلدية 

عين اأرنات �سمال والية �سطيف.

اإطالق نظام رقمي لت�سيري ومتابعة امل�ساريع التنموية بق�سنطينة
اأطلقت مديرية االإدارة المحلية بق�سنطينة، اأول نظام رقمي على الم�ستوى الوطني لت�سيير ومتابعة البرامج التنموية، حيث 
اإلى  البلديات  اإلى تحديد الم�سوؤوليات ومكامن الخلل و و�سعية كل الم�ساريع، ودعا مدير القطاع روؤ�ساء  يهدف هذا التطبيق 
اإلى وجود م�سوؤولين تنازلوا عن الممتلكات العمومية وم�ستحقاتها وهو ما قد  التبليغ عن معرقلي الم�ساريع التنموية، م�سيرا 

يعر�سهم لمتابعات ق�سائية.
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