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

وفق ح�سيلة للدرك الوطني

ارتفــاع بن�سبـــة 60 باملئــة يف اجلرميــة املنظمـــة بق�سنطينـــة

عملية التلقيح �ست�ستمر طيلة ال�سنة

ات�ساالت ل�سناعة لقاح ''�سبوتنيك'' يف اجلزائر

الأمني العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين ي�سرح
تقرير »�ستورا« اأغفل اجلرائم اال�ستعمارية ويوحي باأّنه ُفر�ض على كاتبه

اأكد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، المجاهد محند واعمر بن الحاج، اأن التقرير الذي اأعده الموؤرخ الفرن�سي 
بنجامين �ستورا حول ال�ستعمار وحرب التحرير، »اأغفل« الجرائم ال�ستعمارية واأراد اختزال ملف الذاكرة في اإطار احتفال رمزي 

�ض  5لطي �سفحة العتراف والعتذار.

�ض  4-3-2

�ض  11

�ض  24

�ض  14

�ض  23

ن�ساء جيجليات يروين اأ�سرار احلرفة للن�سر

ال�سناعـــة تهدد �سوق ''الطــاجني'' 
التقليــدي

�سناعة  تعتبر 
من  الطاجين 
الحرف  بين 
ل  التي  التقليدية 
بها  تتم�سك  تزال 
الريفيات  ال�سيدات 
عدة  و  بجيجل 
عبر  اأخرى  مناطق 
لأنه  الوطن،  ربوع 

مختلف  و  الك�سرة  تح�سير  في  عنها  ي�ستغنين  اأن  يمكن  ل  و�سيلة 
من  الكثير  وجبات  في  اأ�سا�سية  تعتبر  التي  التقليدية،  العجائن 

العائالت الجزائرية.  

• جراد: التزام الرئي�ض تبون يتج�سد و�سنوفر الكمية الالزمة من اللقاح     • ال�سروع يف توزيع اللقاح �سد كورونا 
على الواليات • فرق طبية متنقلة لتطعيم �سكان مناطق الظل

الرابطة املحرتفة الأوىل

�سقوط 14 مدربـــا يف ظاهــرة 
ترف�ض االختفـــاء

عرفت بطولة الرابطة المحترفة في الجولت ال11 التي انق�ست 
بين  م�سيرهم  كان  مدربا،   14 راأ�س  �سقوط  الجاري  المو�سم  من 
المدربين  تغيير  على  ناديا   12 اإقدام  مع  وال�ستقالة،  الإقالة 
الذين كانوا قد ا�ستهلوا المو�سم، لتبقى حركية المدربين بمثابة 
»المو�سة« التي تطبع البطولة الوطنية، رغم اأن المناف�سة اأدركت 
تبقى  »ال�ستقرار«  ثقافة  اأن  اإل  الحتراف،  عهد  في   11 الطبعة 

غائبة، وم�ستقبل المدرب مع فريقه مربوط بالنتائج الفنية.

�سطيف

 ثالثــــة قتلى
 من عائلة واحدة 
يف حــادث مــرور

التهاب ال�سحايا قد ي�سّبب الف�سل 
الكلوي لالأطفال

�ض  13-12


