يف مكالـمة هاتفية �أجرياها �أم�س

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

�ص 2

رئي�س اجلمهورية
يت�س ّلم �أوراق اعتماد
ثالثة �سفراء
�ص 2

يومية �إخبارية ت�أ�س�ست � 28سبتمرب  1963عربت يف  01جانفي 1972
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الوزير الأول �أمين بن عبد الرحمان من �سوق �أهرا�س

لن تتم �إعادة التقييم املايل للم�شاريع التي جتاوزت  10باملائة
�lإجنـــاز الطرقــات يجـب �أن يتبــع ب�أعمــال �صيانــة

�ص 2

حتولت �إىل عملية "روتينية" يف الوالدات

القطــــاع اخلـا�ص وراء ارتفـاع ن�سبـة
العمليــات القي�صريــة

عرفت الجزائر ف��ي ال�سنوات الأخيرة ،ارتفاع��ا مح�سو�سا في عدد
ال��والدات القي�صرية الت��ي تحولت �إلى �إج��راء روتيني بعدما كانت
م�صنفة كحل ا�ستعجالي للحاالت الحرجة ،على اعتبار �أنها جراحة
كب��رى بتبعات اقت�صادي��ة و �صحية ملمو�سة ،له��ا عالقتها بارتفاع
معدالت وفيات الأمه��ات والمواليد الجدد ،و بح�سب تقرير حديث
لوزارة ال�صحة ،ف�إن منحنى القي�صريات في الجزائر ت�صاعد ب�شكل
�صادم ا�ستدعى التحقيق في خلفيات الأمر.
�ص 21

�سطيف

وفــــــاة � 4أ�شخـــا�ص من عائلــــــة
واحدة اختناقـــا بالغــــاز

توف��ي ،ظهي��رة �أم���س� ،أربع��ة �أ�شخا���ص م��ن عائلة واح��دة ،جراء
اختناقه��م بالغ��ازات المحروقة وذل��ك على م�ستوى مق��ر منزلهم
الواق��ع بحي  101قطع��ة �أر�ضية بقري��ة المهدي��ة التابعة لبلدية
عين �أرنات �شمال والية �سطيف.
�ص 24

الالعب الدويل ال�سابق عبد الر�ؤوف زرابي للن�صر

املنتخـــب احلالـي يجعلنـا نحلـم ب�أكثـر
من الت�أهــل �إىل املونديــال

�إطالق نظام رقمي لت�سيري ومتابعة امل�شاريع التنموية بق�سنطينة

1

�أطلقت مديرية الإدارة المحلية بق�سنطينة� ،أول نظام رقمي على الم�ستوى الوطني لت�سيير ومتابعة البرامج التنموية ،حيث
يهدف هذا التطبيق �إلى تحديد الم�س�ؤوليات ومكامن الخلل و و�ضعية كل الم�شاريع ،ودعا مدير القطاع ر�ؤ�ساء البلديات �إلى
التبليغ عن معرقلي الم�شاريع التنموية ،م�شيرا �إلى وجود م�س�ؤولين تنازلوا عن الممتلكات العمومية وم�ستحقاتها وهو ما قد
يعر�ضهم لمتابعات ق�ضائية.
�ص 11

يرى الدولي ال�سابق عبد الر�ؤوف
زراب��ي� ،أن زميلي��ه ال�سابقي��ن
بلما�ض��ي و�سي�س��ي وجه��ان لعملة
واح��دة ،ف��ي �إ�ش��ارة �إل��ى �أوج��ه
الت�شاب��ه الكثي��رة الت��ي تجم��ع
بي��ن الناخ��ب الوطن��ي ونظي��ره
ال�سنغال��ي ،م�ضيفا ف��ي حواره مع
الن�ص��ر ،ب�أنه �سعد كثي��را لتتويج
«�أ�سود التيرانغا».
�ص 13-12

