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

حــريــق مـــهــول  يلـتـهــم م�سنـعـا ل�سنــاعــة الـزرابي يف تب�ســة

الحتاد الإفريقي ي�سفع املخزن ويرف�ض القبول باأطماعه التو�سعّية

اجلزائر ترت�سح لع�سوية جمل�س الأمن الدويل

�س 24

حــوار

دين ودنيا

فقهاء معا�سرون يلحقون موتى 
ال�سرطان بال�سهداء يف �سبيل اهلل

 وايل برج بوعريريج حممد احلب�س للمخالفني ملر�سوم الإعفاء من طلب اجلن�سية وال�سوابق العدلية
بن مالك يف حوار للن�سر

الوليـة حـرمت من م�ساريــع ب�سبب 
مغالـطــات حـول العـقـار

ك�سف والي بــرج بوعريريج، 
محمــد بــن مالــك، عــن اأهــم 
لدفــع  الم�سجلــة  الم�ساريــع 
عجلــة التنميــة و عــن اآجــال 
الإعــان عــن قوائــم ال�سكــن 
مــن  عــدد  عبــر  الجتماعــي 
الترتيبــات  كــذا  و  البلديــات 
حملــة  لإنجــاح  الجاريــة 
التلقيــح �ســد وبــاء كورونــا، 
العتــراف  عــن  ف�ســا 
بالتق�سيــر و بع�ــض الأخطاء 
مــن  الوليــة  حرمــت  التــي 
م�ساريع بحجة انعدام الوعاء 

العقاري. 

املدرب اجلديد ميلود حمدي للن�سر

 و�سعيـة ال�سـنــافر غري كارثيــة 
ولن اأر�سى بلعب البـقــاء

الجديــد  المــدرب  تحــدث 
ميلــود  ق�سنطينــة  ل�سبــاب 
حمــدي، عــن الأهــداف التــي 
المديــر  مــع  عليهــا  اتفــق 
الريا�ســي يا�سين بــزاز، موؤكدا 
باأنه يرف�ض الحديث عن لعب 
اأكبــر من  البقــاء وطموحاتــه 
ذلك، م�سيرا في حواره للن�سر 
اإلى معرفتــه لغالبية التعداد، 
راف�سا و�ســف و�سعية الفريق 

بالكارثية.

�سادق التحاد الأفريقي، على تر�سيح الجزائر لمن�سب ع�سو غير دائم في مجل�ض الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة خال الفترة ما بين 2024-2025، واأكد وزير ال�سوؤون الخارجية 
�سبري بوقدوم، اأن الجزائر حري�سة على اأداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الإتحاد الأفريقي و�سندوق ال�سلم اإيمانا منها بمبداأ الت�سامن والتقا�سم العادل لاأعباء.

براقي يوؤكد وجود 850 نقطة عر�سة للخطر ويك�سف

الإجنــاز طور  يف  الفي�سـانـات  من  للحـمايــة  م�ســروع   400
ك�ســف وزيــر الموارد المائية، اأرزقي براقي، عن وجود 400 م�سروع في طور الإنجاز على الم�ستوى الوطني خا�سة بحماية المواطنين من 

خطر الفي�سانات، و تحدث عن اإح�ساء 850 موقعا عر�سة لخطر الفي�سان عبر الوطن.

زغماتي يعترب اأن "الإدارة متّردت على قوانني اجلمهورية" 
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املوت يغّيب عميد 
م�سرّيي �سباب ق�سنطينة

جمـيــد اأومــزيــان
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