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

الرئي�س تبون يجدد 

دعم اجلزائر لتون�س

�س  11

�س  24

�س  3

�س  2

�س  24 �س  4

ب�سبب �رتكاب خروقات  قانونية و�أخالقية

غلـــق قنــــاة "اجلزائريـة وان" نهائيـــا وقنــــاة "البالد" ملدة اأ�سبـــوع

ق�سية مقتل جمال بن �إ�سماعيل

تقدمي 92 م�ستبها بهم اأمام الق�ساء
�س 3

 �سرع وكيل �لجمهورية بمحكمة �سيدي �أمحمد في �لعا�سمة، في �ال�ستماع الأزيد من 90 م�ستبها فيهم في مقتل جمال  بن �إ�سماعيل. و  يو�جه �لمعنيون، عدة تهم منها �النتماء �إلى منظمة 
�إرهابية، �لم�سا�ض باأمن �لدولة �أعمال تخريب ق�سدية تم�ض �أمن �لدولة، �لقتل �لعمدي، �العتد�ء �لج�سدي و�لتحري�ض عليه، ت�سجيع منظمة �إرهابية، �لتنكيل بالجثث وحرقها، �العتد�ء على 

مركز �ل�سرطة، �لتعدي على �الأمن.
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�ل�سلطات ت�سعى مل�ساعفة �لعدد

تلقيح 160 األف �سخ�س بق�سنطينة

ك�ســف �أم�ض، و�لي ق�سنطينة خالل �إ�ســر�فه على تكريم متعاملين 
�قت�ســاديين �ســاهمو� فــي توفيــر مولــد�ت و مكثفــات �أوك�ســجين 
لم�ست�ســفيات �لوالية، �أن عدد �لملقحين �ســد فيرو�ــض كوفيد 19 
بق�ســنطينة لم يتجــاوز 160 �ألفــا، د�عيا �لمو�طنين �إلــى �لتطعيم 

لبلوغ �سعف �لعدد قبل �نطالق �لدخول �لمدر�سي.

ترب�ض �ملنتخب �لوطني

حمـــرز وبن رحمـــة غري معنييـن 
بالإجراءات الربيطانية اجلديدة

�ســيكون �لالعبــان ريا�ض محرز و�ســعيد بــن رحمة حا�ســرين في 
�لترب�ــض �لقــادم للمنتخــب �لوطني علــى �عتبــار �أن �لجز�ئر غير 
مدرجة فــي �لقائمة �لحمــر�ء �لتي �أعدتها �ل�ســلطات �لبريطانية 

ب�سبب فيرو�ض كورونا.

عنابة

حبـ�س �سخـ�س بتهمــة التحريـ�س على 
العنف وبث خطاب  الكراهية

عملية جرد خ�سائر �حلر�ئق تتقدم عرب 26 والية و�لد�خلية حتدد منط �لتعوي�ض

اإعــانــــات لأ�سحــــاب البنايــــات املت�ســـررة و الفالحيـــــن 
ك�ســف م�ســوؤول بوز�رة �لد�خلية، تفا�سيل عملية �لتعوي�ض �لتي �ستمنح للمت�ســررين من �لحر�ئق �الأخيرة �لتي م�ست عدة واليات، 
حيث �سي�ســتفيد �لمت�ســررون من �لحر�ئق من �إعانات مالية بالن�ســبة للبنايات وفق �لخانة �لتي ي�سنف فيها حجم �ل�سرر للبناء على 
تقييم �لخبر�ء و�أخرى عينية تتعلق بالخ�ســائر �لتي م�ســت قطاع �لفالحة، م�ســير� بان عملية �لتقييم على م�ستوى 26 والية و�سلت 

مرحلة متقدمة جد�.


