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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يف مكاملة هاتفية جمعتهما اأم�س

الرئي�س تبون ونظريه النيجري يوؤكدان امل�ستوى املتمّيز للعالقات بني البلدين

متديده 15 يوما من احلادية ع�شرة م�شاء اإىل الرابعة �شباحا
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تخّوف من "اأخطاء احلّكام" يف ت�صفيات املونديال

املنتخب يحّقق ح�سيلة ا�ستثنائية وبلما�سي يطالب بحمايته

�س  2

9 واليات فقط معنية بتدابري احلجر ال�سحي
قــرر الوزيــر الأول، ال�شيــد عبد العزيز جراد، تمديد اإجراء الحجر الجزئــي المنزلي لمدة 15 يوما ابتداء من الفاتح اأبريل على ت�شع وليــات مع تكييف في المواقيت لي�شبح من 
ال�شاعة الحادية ع�شرة ليال اإلى ال�شاعة الرابعة من �شباح اليوم الموالي، وهذا في اإطار ت�شيير الأزمة ال�شحية المرتبطة بجائحة فيرو�س كورونا )كوفيد- 19(، ح�شب ما اأفاد به 

اأم�س الثالثاء بيان لم�شالح الوزير الأول.

ق�شنطينة

املادة ال�سوداء باأوالد رحمون عبارة 
عن زيت حمركات قدمي

اأعلنــت اأم�س، موؤ�ش�شــة »�شوناطراك«، اأن المــادة ال�شوداء التي عثر 
عليها، اأثنــاء حفر بئر ارتوازي ببلدية اأولد رحمون بق�شنطينة، 
عبــارة عــن زيت قديــم ومتدهور، بعــد اأن راجت اأخبــار على اأنها 

عبارة عن نفط.

حتقيق اأممي يوؤكد

ووهان ال�سينية بريئة من انت�سار 
فريو�س كورونا

توقيف 5 اأ�سخا�س اأرادوا القيام بعمليات اإرهابية يف قلب احلراك 
اأوقفت عنا�شر الم�شلحة الجهوية لل�شرطة الق�شائية لأمن الجي�س بالناحية الع�شكرية الأولى خم�شة اأ�شخا�س قاموا بالتخطيط 
للقيــام بعمليــات اإرهابية في قلب الحراك بمدينتي  تيزي وزو وبجاية، ح�شب ما اأفاد بــه، اأم�س الثالثاء، بيان لنيابة الجمهورية 

لمحكمة عزازقة.

الرابطة الثانية لكرة القدم

الرائـــد يرفـ�س ال�سقــوط واملـوك 
ت�ستــدرك

كّر�شت اأم�ــس، مباريات الجولة التا�شعة، الو�شــع القائم، بعد نجاح 
اتحاد عنابة في المحافظــة على الريادة، اإثر فر�شه التعادل على 
الو�شيــف اتحاد ال�شاويــة، بعد قمة لــم تهتز فيها ال�شبــاك، لكنها 

عرفت غليانا على التحكيم من جانب المحليين.
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