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

الرئي�س تبون ي�صتقبل رئي�س اجلمهورية العربية ال�صحراوية الدميقراطية

وزير ال�سوؤون اخلارجية �سربي بوقدوم يك�سف

فتح حتقيق يف وفاة 

 رئــيـــ�س بلـديــة 

عني ببـو�س حـرقـا

اأم البواقي

�س 2

�س 4

روبورتاج

يف ملتقى دويل جلامعة الأمري عبد القادر 

باحثون يدعون اإىل فهم ال�ُصّنة 
وتطبيقها يف �صوء مقا�صد ال�صريعة

دين ودنيا

ّ
وزير ال�شحة يوؤكد اأنها ال ت�شكل تهديدا يف ظل توفر اللقاح

الرابطة املحرتفة

�صبيبة ال�صاورة تـقفز لل�صـدارة بهدية 
من "ال�صنافر"

قلبــت انتفا�سة �سبيبة ال�ساورة الم�سجلة فــي الجولت الأخيرة، الو�سع 
علــى م�ستوى هــرم الترتيب ولو لفتــرة وجيزة قد ل تتعــدى 24 �ساعة، 
حيــث ارتقت اأم�س، ت�سكيلة ممثل الجنوب الكبير اإلى الريادة، م�ستفيدة 

من فوزها الجديد والعري�س على ال�سيف اتحاد ب�سكرة.

قاملة

اإنـزال  الآالف ال�صيــاح بحمــام دبــاغ   

تعر�ست مدينة حمام دباغ ال�سياحية بقالمة لختناق مروري كبير 
م�ساء الجمعة، بعد دخول اآلف ال�سياح القادمين من مختلف مناطق 
الوطــن. و بدت ال�سوارع و الطرقات القديمة و الحظائر عاجزة عن 
مواجهــة ال�سغط الكبير الــذي فر�سه ال�سياح الراجليــن و الراكبين 

بعد منت�سف النهار. 

ك�سف وزير ال�سوؤون الخارجية، �سبري بوقدوم، عن اإطالق مجموعة من الإجراءات للم�ساهمة ب�سكل ملمو�س في تعزيز الدبلوما�سية القت�سادية للجزائر، على غرار اإن�ساء �سبكة تفاعلية 
للمكلفيــن بال�ســوؤون القت�سادية والتجارية لدى بعثاتنــا الدبلوما�سية والقن�سلية حول العالــم واإن�ساء مكتب اإعالمي بوزارة ال�ســوؤون الخارجية يتكفل با�ستقبــال المتعاملين والم�سدرين 

الجزائريين.

�س: اأر�سيف

بعد اأن اأوقفت كورونا تدفق التون�سيني والليبيني على "�سوق دبي"

فــنــادق مـهـجــورة واأخــرى تنـافـ�س املراقــد بالعلمــة
تحّولت مدينة العلمة في ال�سنوات الأخيرة اإلى قطب ل�سياحة الأعمال بعد اأن واكب م�ستثمرون الحركية التجارية الكبيرة التي يعرفها " �سارع 
دبي" ،  باإنجاز عدد كبير من الفنادق ل�ستيعاب الأعداد الهائلة من المت�سوقين القادمين من تون�س والمغرب، لكن جائحة كورونا اأخلطت اأوراق 
اأ�سحاب هذه المرافق واأدخلتهم في مناف�سة مع مراقد يقولون اأنها تخطف الزبائن، كما دفعت بهم اإلى الرهان على الزبون الجزائري في انتظار 

عودة ال�سياح من دول المغرب العربي، حيث تم تقديم تخفي�سات وتكييف نوعية الن�ساط وفق خ�سو�سيات الفترة. 

اجلزائر ت�صجل اأول اإ�صابتني بال�صاللة املتحّورة لكورونا
اجلديدة ال�صاللة  انت�صار  اإىل  توؤدي  التجمعات  با�صتور:  معهد  • مدير 

�س  11-10

�س  3

�س  9

اإطالق اإجراءات لتعزيز الدبلوما�صية االقت�صادية

�س 8

�س 17

�س 13-12


