
ج��دد رئي���س الجمهوري��ة عبد المجي��د تبون، اأم�س، دع��م الجزائر لن�ض��ال ال�ضعب الفل�ضطين��ي من اأجل ا�ضترج��اع حقوقه المغت�ضب��ة كاملة ، داعي��ا المجموعة الدولي��ة اإلى اال�ضطالع 
بم�ضوؤولياتها التاريخية تجاه تمادي االحتالل في تحدي ال�ضرعية الدولية ومناوراته لفر�س �ضيا�ضة االأمر الواقع.

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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قال اإن املجموعة الدولية مطالبة بت�ضحيح الو�ضع

 الرئي�س تبون يدعو اإىل رفع الظلم عن الفل�سطينيني
تدخل م�شالح احلماية املدنية والأ�شغال العمومية

الثلـــوج تقطــع طرقــات بال�ســـرق

فيما �ُضجلت حالتا وفاة ب�ضطيف والبليدة

الغـــــاز يبيـــد عائلـــة من خم�ســـة اأفــراد بقايــ�س  يف خن�سلـــــة  
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�س  23

من�سة اإلكرتونية 

للت�سريح مبمتلكات 

املوظفني العموميني
�س  3

فيما مت التاأكيد باأن اجلزائر على ا�ضتعداد ملواجهة تف�ضي املتحور '' اأوميكرون''

اإطـــالق احلملــة الوطنيـــة للتلقيـح �سد الأنفلونزا املو�سميــة
اأطلقت وزارة ال�ضحة بالتن�ضيق مع معهد با�ضتور الجزائر، يوم اأم�س الحملة الوطنية للتلقيح �ضد االأنفلونزا المو�ضمية التي �ضتدوم 
اإلى غاية اأواخر ف�ضل ال�ضتاء المقبل، موؤكدة باأنه باإمكان  المواطنين التلقيح �ضد االأنفلونزا المو�ضمية و�ضد فيرو�س كورونا في  

نف�س الوقت، عبر مختلف الموؤ�ض�ضات ال�ضحية اال�ضت�ضفائية العمومية وكذا عبر ال�ضيدليات المرخ�ضة.

البطولة العربية تنطلق اليوم

مواهب ت�سعى للفت انتباه بلما�سي

ت�ضعى بع���س المواهب ال�ضاعدة المتواج��دة رفقة كتيبة مجيد 
بوق��رة ف��ي بطول��ة كاأ�س الع��رب، للفت انتب��اه الناخ��ب الوطني 
بلما�ض��ي، على اأمل النجاح في اإقناع��ه بنيل فر�ضة مع المنتخب 
االأول م�ضتقب��ال، خا�ض��ة م��ع رغب��ة مهند���س النجم��ة الثاني��ة، 
 ف��ي تعزي��ز بع���س المنا�ض��ب الح�ضا�ض��ة، وف��ي مقدمته��ا مرك��ز 

الظهير االأيمن.

تطرقا اإىل الو�ضع ال�ضائد يف �ضمال اإفريقيا

الفريق �سنقريحة يلتقي رئي�س اأركان 
القوات امل�سلحة امل�سرية بالقاهرة

ا�ضتقب��ل، اأم���س االثني��ن، رئي���س اأركان الجي�س الوطن��ي ال�ضعبي، 
الفري��ق ال�ضعيد �ضنقريحة، من قبل رئي�س اأركان القوات الم�ضلحة 
لجمهوري��ة م�ض��ر العربي��ة، ال�ضي��د الفري��ق اأ�ضامة ع�ضك��ر، حيث 
تط��رق الطرف��ان اإل��ى »الو�ض��ع ال�ضائد في �ضم��ال اإفريقي��ا وف�ضاء 

ال�ضاحل ال�ضحراوي.

بطولة الرابطة الثانية

التالغمـة والطلبـة يف الريـادة 
ومعانـــاة املـوك م�ستمـــرة
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