
�بتز رجال �أعمال

الإطاحـــة مبحقـــق وهمـي يف ق�ضايـا 
الف�ضـــاد و�ضريكتــه

�أو�ض��ت �للجنة �لعلمية لر�ض��د ومتابعة وباء كورونا بفر�ض حجر �ض��حي �إجباري للقادمين من 8 دول �إفريقية. و�لتي �ض��جلت حاالت للمتحّور "�أوميكرون". كما �أو�ض��ت �للجنة ب�ض��رورة 
 �تخ��اذ تد�بير �حتر�زية �أخرى. كفر�ض �لجو�ز �ل�ض��حي لدخ��ول �الأماكن �لعمومية �لمغلقة. فيما حّذر �لمدير �لعام لمعهد با�ض��تور، فوزي در�ر، من �نت�ض��ار متحّور »�أوميكرون« لفيرو�ض

 كوفيد - 19، موؤكد� باأن �لجز�ئر »لي�ضت في ماأمن من هذ� �لمتحّور«.

يومية �إخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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فر�ض احلجر ال�صحي على القادمني من ثماين دول

ّرفع درجة التاأهب ملواجهة متحّور كورونا

فيما مت �لك�ضف عن ف�ضيحة جت�ض�ض جديدة

احتجـاجـــات �ضعبيــــة تهـز نظـــام املخــزن وتوّقـعــــات بانفجــــار الو�ضـــع
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�مللتقى �لثامن رفيع �مل�ضتوى للأمن و�ل�ضلم يف �إفريقيا 

دعـــــوات مـن اجلــزائـــر لتوحيـــد �ضــوت القــــارة
ينتظر �أن تتوج، �ليوم �ل�ض��بت بوهر�ن، �أ�ض��غال �لملتقى �لثامن رفيع �لم�ض��توى حول �ل�ضلم و�الأمن في �إفريقيا، بتو�ضيات نابعة من محاور 
�أ�ض��غال �الأي��ام �لثلثة له��ذه �لندوة، و�أبرزه��ا تقوية وتعزيز دور �الأع�ض��اء �الأفارقة في مجل���ض �الأمن �الأممي، و�لحوكمة وكذ� تن�ض��يق 

�لجهود للت�ضدي لتنامي �الإرهاب خا�ضة في دول �ل�ضاحل.

�ملندوب �لوطني للمن يف �لطرق للن�ضر

 اأزيــد من 45 يف املئـــة من القتلــى 
يف حوادث املرور �ضبـاب دون29 �ضنــة

ك�ض��ف �لمن��دوب �لوطني 
للأمن في �لطرق، �لدكتور 
عبد �لح��ق مهيري�ض، عن 
بن�ض��بة  زي��ادة  ت�ض��جيل 
28.19 بالمئ��ة ف��ي حو�ث 
�لت�ض��عة  خ��لل  �لم��رور 
�ض��نة م��ن  �الأول��ى   �أ�ض��هر 
بنف���ض  مقارن��ة   ،2021  
�ل�ض��نة  م��ن  �لفت��رة 

�لما�ضية.

بطولة �لر�بطة �ملحرتفة

ال�ضنافر جانبوا النت�ضار يف غيليزان

ُتلقي ح�ض��ابات موؤخرة �لترتيب بظللها على مباريات �ل�ضطر �لثاني 
من �لجولة �ل�ضاد�ض��ة �لمبرمجة زو�ل �ليوم، الأن �الأندية �لتي ماز�لت 
عاجزة عن تحقيق �الإقلع �ضتكون على موعد مع �ختبار�ت ع�ضيرة، 
ت�ض��عى من خللها لو�ض��ع ح��د ل�ضل�ض��لة �لنتائج �ل�ض��لبية، في �لوقت 
�لذي يبق��ى فيه �تحاد �لجز�ئ��ر، �لفريق �لوحيد �لذي با�ض��تطاعته 
�عت��لء �ل�ض��د�رة، ف��ي ظل رك��ون �إتحاد ب�ض��كرة ون��ادي ب��ار�دو �إلى 

�لر�حة، ب�ضبب تاأجيل 3 لقاء�ت �إلى �إ�ضعار �آخر.

�ص   4

فيما عرقلت اأمطار و�سيول حركة املرور

فتح طرقـــات اأغلقتهـا الثلــوج بعـدة وليــات
�ص  9-8


