
في�سانات بني �سليمان يف املدية

الرئي�س تبون يكّلف وفدا وزاريا بالوقوف على اخل�ضائر والتكفل الأمثل بال�ضحايا

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

رئي�س اجلمهورية 
يتلقى مكاملة هاتفية 

من رئي�س جمل�س 
الوزراء الإيطايل

وزارة ال�ضحة 

تتكفل بعالج الفنان 
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جملة اجلي�ش تدعو ال�سعب اإىل الوقوف مع موؤ�س�ساته وحتّذر

اأطراف تخريبية حتر�س على الإ�ضرابات  لعرقلة النتخابات
lالتح�ضري للقيام بتفجريات  وافتعال ندرة ال�ضيولة  ال�ضهيوين    والكيان  املخزن  يدعمهما  اخلام�س  الطابور  بقايا  l"ماك" و"ر�ضاد" من 

وال�ضلع ورفع اأ�ضعار �ضمن خمطط لتعميم الفو�ضى

النــــاسرمضــــان و
رم�ضان واجلائحة ينع�ضان زراعة 

النباتات العطرية

هكذا يكون ال�ضيام ال�ضحي للم�ضابني 
مب�ضاعفات كوفيد 19

uاملمثل جواد زهر الدين يف حوار للن�سر 

  الدراما  اجلزائرية ك�ضرت قيد 
املنا�ضباتية

يــرى  الممثــل التلفزيونــي و الم�ســرحي جــواد زهر 
الدين في حوار خ�ش به الن�سر، اأن غزارة  الإنتاج 

الرم�ساني ت�ســاهم في خلق المناف�سة و تح�سين 
نوعيــة الأعمــال، كما تتيــح فر�ســا للمواهب 

ال�سابة و  الممثلين المهم�سين للظهور.

�س  23

�س  9

�س  2

�س  3

�س  13-12

ُّ
خمت�صون يوؤكدون �أنه بالإمكان تفادي موجة ثالثة وي�صرحون

الو�ضعية الوبائية احلالية يف اجلزائر مقلقة ولي�ضت خطرية

بطولة الرابطة املحرتفة

�ضبيبة �ضكيكدة تتنّف�س يف افتتاح 
مرحلة العودة

ت�ضوير: �ضريف قليب

الطبية الرعاية  حتت  مازالوا  منهم   18

ت�ضّمــــم 270 �ضخ�ضــــا تناولـــوا مرطبـــات مبيلــــــة
ا�ســتقبلت م�ســالح ال�ســتعجالت الطبية لم�ست�ســفيات و م�ســحات ميلة و القرارم قوقة، اأول اأم�ش الثنين و اإلى غاية منت�سف نهار اأم�ش 
الثالثاء، 270 حالة ت�ســمم غذائي جماعي نتيجة لتناول اأ�ســحابها من اأفراد العائالت من الجن�ســين و مختلف الفئات العمرية لمرطبات 
الرعاية الطبية بم�ست�سفى الإخوة طوبال و م�ست�سفى  مقتناة من محل لبيع الحلويات بو�سط مدينة ميلة، 18 م�سابا منهم مازالوا تحت 

مغالوي في ميلة. 
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l وزير ال�ضحة: ال�ضاللة الهندية م�ضدرها مواطن هندي دخل اإىل اجلزائر يف ال�ضابق


