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

الرئي�س يهنئ اجلزائريني باملنا�سبة

احتفالت بيناير وتوزيع جوائز رئي�س اجلمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

يف ندوة نظمتها وزارة ال�سوؤون الدينية  والهيئة املخت�سة يف مكافحة الظاهرة

دعوة الأئمة للم�ساهمة بفعالية يف حماربة الف�ساد

التما�س 7 �سنوات 

 حب�سا ملديري ال�سكن 

والوكالة العقارية 

�سكيكدة

�س 9

اأطباء وباحثون يتوّقعون طفرات جديدة  و يحّذرون

مونديال كرة اليد

الفوز على املغرب مفتاح تاأّلق اخل�سر 
يف الدورة

الوادي

 هلك 8 اأ�سخا�س و جرح 2 اآخرين
 يف ا�سطدام �سيارتني

هلــك 08 اأ�سخا�ــس و جرح 02 اآخرين في حــادث مرور خطير م�ساء 
اأم�س الثالثــاء، تمثل في ا�سطدام �سيــارة  �سياحية واأخرى نفعية 
بالطريــق الوطني رقــم 03 باإقليــم بلدية ا�سطيــل 160 كلم �سمال 

ولية الوادي.

 دعا وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف يو�سف بلمهدي الأئمة للم�ساهمة في مكافحة الف�ساد، وحث الإعالميين والقائمين على اإعداد المنظومة التربوية والكتب المدر�سية لن�سر القيم التي تنبذ الف�ساد.   
و �سدد وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي في ندوة م�ستركة بين قطاعه والهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد، نظمت اأول اأم�س الثنين على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكافحة الف�ساد �سواء 

كان ذلك بالكلمة والقلم والري�سة، اأو التربية، القانون وو�سائل الردع، باعتبارها من اآليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعد من اأوجب الواجبات في ال�سريعة.

اتفاق على رفع العالقات القت�سادية اإىل م�ستوى العالقات ال�سيا�سية

اجلزائر وبريتوريا تدعوان اإىل ت�سوية نهائية للنزاع  يف ال�سحراء الغربية
دعــت الجزائــر وجنوب اإفريقيا، اإلى �ســرورة ت�سافر جهود التحاد الإفريقــي والأمم المتحدة من اأجل ال�سروع فــي علمية �سيا�سية حقيقية 
للو�ســول اإلــى ت�سوية نهائية للنــزاع في ال�سحراء الغربيــة تمكن ال�سعب ال�سحــراوي من تقرير م�سيــره، و تو�سل البلدان اإلــى اتفاق لتعميق 

وتقوية التعاون الثنائي في المجالت القت�سادية والتجارية بهدف الرتقاء به اإلى م�ستوى العالقات ال�سيا�سية الممتازة.

تراجع الإ�سابات بكورونا ل يعني جتاوز اخلطر

�س  5

�س  3

�س  24

�س  23-3

�س  21

ت�سوير: �سريف قليب

 اإمكانية تغيري املتعامل الهاتفي 
مع الحتفاظ بالرقم قريبا

�س  2

�س  15-14


