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

فيما جنا ثالث باأعجوبة 

هـــالك �شــابــني مـن هــواة اال�شتك�شاف داخـــل مـغــارة بقــالـمــة 

اأكدوا اأن ال�ساللة اجلديدة لكورونا لن ُتقّلل من فاعلية اللقاحات

�ص 24

�ص 7-6

ّّ
ال�سيادون يطالبون ب�سبط ال�سوق وحماية ال�ساحل من التلوث   

الرابطة املحرتفة

الوفاق ُيعّدل االأوتار و"ال�شام" تنهار

عــاد وفــاق �سطيــف �سريعــا اإلــى ت�ســدر جــدول ترتيــب الرابطة 
المحترفــة، بعدما وفقــت اأم�س، ت�سكيلــة "الن�ســر ال�سطايفي" في 
�ســخ 3 نقاط جديدة في الر�سيــد، عقب الفوز بثالثية كاملة على 
ال�سيف جمعية ال�سلف، وهو مــا كان كافيا لإزاحة �سبيبة ال�ساورة 

من كر�سي "العر�س"، بعد فترة تنعم لم تدم �سوى 24 �ساعة فقط.

مهند�سون و جيولوجيون يف ندوة الن�سر

 حمايـة املـدن من الكـوارث تتوقـف 
على العمل بدرا�شات املخاطر 

وزير الت�سال الناطق الر�سمي للحكومة  

من راهـنــوا على ا�شتغــالل ذكــرى 
احلــراك تلقــوا �شفعــة قويــة

الناطق  قال وزير الت�ســال 
عمــار  للحكومــة،  الر�سمــي 
التــي  الجهــات  اأن  بلحيمــر، 
ا�ستغــالل  تحــاول  كانــت 
للحــراك  الثانيــة  الذكــرى 
ال�سعبي ل�ستهداف التالحم 
الجي�ــس  بيــن  الوطنــي 
وتلقــت  ف�سلــت  و�سعبــه، 
�سفعة قوية باإحياء ال�سعب 
بطــرق  المنا�سبــة  لهــذه 

�سلميــة وح�ساريــة. واأكد بــاأن اللوبيــات الفرن�سيــة الحاقدة على 
الجزائر تقف وراء حمــالت ه�ستيرية، ت�ستهدف موؤ�س�سات الدولة 

الجزائرية خا�سة الجي�س الوطني ال�سعبي.

اأكــد مخت�ســون ، اأم�س، على �سرورة  توخي الحيطة اأكثر و التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي انت�سار فيرو�س كورونا، خ�سو�ســا بعد اكت�ساف حالتي اإ�سابة بال�ساللة البريطانية الجديدة 
لفيرو�ــس كورونــا والتــي تمتاز ب�سرعة النت�ســار، وهو ما يتطلب احترام التدابير الوقائيــة، على غرار ارتداء الكمامات و اعتبــروا اأن اللقاحات الموجودة ناجعــة وفعالة �سد هذه ال�ساللة 

المتحورة، كما اأ�ساروا اإلى اأهمية اأن تكون هناك تحقيقات وبائية عند ت�سجيل حالة اإ�سابة بهذه ال�ساللة من الفيرو�س.

الذكرى 45 لإعالن اجلمهورية ال�سحراوية

اجلزائر جتدد الدعم "الثابت و الالم�شروط " لتقرير امل�شري
جــددت الجزائر، اأم�ــس ال�سبت، الدعم "الثابــت و الالم�سروط" لحق ال�سعــب ال�سحراوي في تقرير م�سيــره، م�ستنكرة القفز على 

ال�سرعية  الدولية و ال�سفقات الم�سبوهة، ل�ستباحة دماء ال�سحراويين و �سلبهم اأرا�سيهم و ثرواتهم.

و�شــطــاء ُيلـهــبــون اأ�شـعــار ال�شــرديـن 

�ص  2

خمت�شون ي�شددون على  �شرورة التقيد باالإجراءات الوقائية

�ص 3

�ص 21 �ص 5

�ص 13-12

ملف


