
اأعلن وزير ال�ض�ؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، م�ضاركة الجزائر في ندوة باري�س ح�ل  ليبيا، م��ضحا باأن الرئي�س عبد المجيد تب�ن لن يك�ن حا�ضرا في الندوة التي �ضتح�ضرها الجزائر وت�ؤدي دورها 
كامال غير منق��س في حلحلة الأزمة الليبية.
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لعمامرة يوؤكد اأن قتل مدنيني اأبرياء ال ميكن ال�شكوت عنه ويك�شف

 اجلزائر ت�سارك يف قمة باري�س حول ليبيا على م�ستوى وزاري
للوقاية من موجة رابعة حمتملة لفريو�س كورونا

وزارة ال�سحة تبا�سر حملة التلقيح باجلرعة الثالثة

رئي�س اجلمه�رية  يعزي عائلة الفقيد 

وفــــاة اأ�سطـــورة املالكمــــة اجلزائريـــة لو�سيــف حمانــــي

بورتريه

ملــف
الرئيـــ�س تبـــــون 

 ي�ستقبل وزيــــــر
 الطاقة واملـــوارد 
الطبيعية الرتكــي
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حتت اإ�ضراف الفريق �ضنقريحة 

تن�سيب اللواء ح�سنات رئي�سا لدائرة 
اال�ستعمال والتح�سري بالنيابة

اأ�ضــرف رئي�ــس اأركان الجي�ــس ال�طنــي ال�ضــعبي، الفريــق ال�ضــعيد 
�ضــنقريحة، اأم�س الأربعاء، على التن�ضــيب الر�ضــمي لل�اء بلقا�ضــم 
ح�ضــنات رئي�ضــا لدائــرة ال�ضــتعمال والتح�ضــير لأركان الجي�ــس 
ال�طني ال�ضــعبي بالنيابة، خلفا لل�اء محمد قايدي، ح�ضــب ما اأفاد 

به بيان ل�زارة الدفاع ال�طني.

 منــال.. �سيدالنيـة هزمــت 
ال�سرطان يف معركتيــن

بعثت مــن رماد معاناتها، تماما كطائر الفينيق الأ�ضــط�ري،  الفرق 
بينهمــا هــ� اأن ق�ضــة منال ب�دبــ�ز حقيقيــة،  فهذه ال�ضــيدلنية 
ال�ضــابة، اكت�ضــفت اإ�ضــابتها بال�ضــرطان وهــي في �ضــن 12، و كانت 
تت�ضرع اإلى اهلل، لتقطع رجلها و تتحرر من معاناتها، و هي ت�ضحية 
لــم تكن كافية لتعي�س، فقد عاد ال�ضــرطان مجددا، ليخطف جزءا 
اآخر من ج�ضــدها، بعدما خا�ضــت �ضــده معركة مفت�حة، خرجت 

منها منت�ضرة، رغم الخ�ضائر.
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اأ�ضبحت ت�ض�ه التما�ضك والتناغم املعماري للمدن

تعليمــــة مبنـع م�ساريـــع الرتقيـــة العقاريــة الفو�سويـــــة
دعا وزير ال�ضــكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اإلى و�ضــع حد لظاهرة انت�ضــار م�ضــاريع الترقية العقارية التي يتم اإنجازها، 
ب�ضــكل ع�ضــ�ائي وغير قان�ني، في الأو�ضاط الح�ضرية على اأنقا�س بنايات فردية، "مما ي�ؤثر �ضلبا على البيئة الح�ضرية، �ضيما بما ي�ضببه 
من ت�ض�يه للبنية العمرانية والمعمارية واأي�ضا للجانب الجمالي لم�ضاريع المجمعات، ف�ضال عن التاأثير ال�ضلبي لهذه الم�ضاريع على ن�عية 

حياة الم�اطنين".

 حمـــرز يكـــذب �سائعــات فرن�سيـــة 
عن انتقالـــه

ت�سوير: �سريف قليب

�س  2


