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

رئي�س ق�سم هند�سة القتال بقيادة القوات الربية العميد بوزيد بوفريوة

على فرن�سا اأن تتحّمل م�سوؤوليتها التاريخية جتاه جتاربها النووية باجلزائر

جملة "اجلي�س" توؤكد باأن اجلزائر ترف�س اأي و�ساية اأو اإمالءات وحتذر

 اأطراف معادية حتاول بث الفو�سى يف البالد

ت�سجيل 17 حريقا 

يف ظرف �ساعات

حب�سا  �سنوات   6
نافذا ملديري 

ال�سكن ال�سابق 
والوكالة العقارية

�سكيكدةجيجل

�ص 5

�ص 9 �ص 24

الن�ضر تق�ضي يوما مبركز الأمن للمراقبة عن طريق الفيديو

م�ست�سفى جراحة العظام بنب عكنون

عمليات دقيقة تعيد الأمل ملئات املر�سى

ازدحام يف املحالت والف�ساءات العامة

مواطنون يتنا�سون كورونا ويك�سرون 
تدابري الوقاية

عــادت بقوة موؤخــرا مظاهــر الزدحــام و التجمعات  اإلــى ال�سوارع 
العامــة  الف�ســاءات  مختلــف  و  التجاريــة  المراكــز  و  المحــالت  و 
بق�سنطينــة، و�سط تراجع مح�سو�س في  تطبيق التدابير الوقائية 
من كوفيد 19 ، من تباعد ج�سدي و تعقيم و ارتداء الكمامات، رغم  

التحذيرات الم�ستمرة من ال�سلطات و الهيئات الطبية.

جلاأت اإىل املغرتبني 

احتـادية كـرة اليد ت�ستن�سخ جتربــة 
املنتخـب "الفاف" لبنــاء 

دفــع اإنجاز منتخب كــرة القدم المتّوج بنهائيات كاأ�ــس اأمم اإفريقيا 
2019، على ح�ساب منتخبات عمالقة تمتلك باعا كبيرا في القارة 
ال�سمــراء، على غــرار م�سر والكاميــرون ونيجيريا وكــوت ديفوار، 
م�سوؤولــي كــرة اليــد الجزائرية للتفكير فــي تبني نف�ــس ال�سيا�سة 
وال�ستراتيجية التي مكنت التحاديــة الجزائرية لكرة القدم من 
الظفر بالتاج القاري، والقائمة على تدعيم �سفوف الخ�سر بخيرة 

خريجي المدار�س الأوروبية.

حذرت مجلة الجي�س، من محاولت اأطراف معادية لبث الفو�سى في الجزائر. وقالت افتتاحية المجلة اإن انخراط ال�سعب في بناء الجزائر الجديدة لم ير�س اأطرافا معادية. واأ�ساف ل�سان 
المخططات  دحر  على  عازم  ال�سعبي  الوطني  الجي�س  واأن  طبيعته  كانت  مهما  اأجنبي  تدخل  اأو  اإمالءات  اأي  اأو  كانت  جهة  اأي  من  و�ساية  اأي  ترف�س  الجزائر  اأن  الع�سكرية،  الموؤ�س�سة  حال 

المعادية، حيث تعتبر الجزائر الجديدة حقيقة ماثلة للعيان.

املدير العام للديوان الوطني للخدمات اجلامعية للن�سر

حملة تفتي�ص وا�سعة يف الإقامات اجلامعية مل�سادرة الأجهزة املمنوعة
ك�ســف المديــر العام للديوان الوطني للخدمــات الجامعية ب�سير دروا�س للن�سر اأم�س، عن اإطالق عمليــة تفتي�س وا�سعة على م�ستوى كافة 
الإقامات الجامعية لم�سادرة الأجهزة التي يحظر القانون اإدخالها اإلى الغرف، قائال اإن اإجراءات عقابية �سارمة �ستطال اإطارات بالديوان 

على خلفية الحادثة الأليمة التي اأودت بحياة الطالبة بكو�س.

هكـذا يتـم تاأميـن ق�سنطينـة عبـر الكـاميـرات
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