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يف حادثة �سدمت الو�سط الريا�سي

وفــــاة قائـــد مولـوديــــة �سعيـــــدة 
لوكــار �سفيـــان يف مباراة بوهــران

توفــي اأم�س لعب وقائد فريق مولودية �ســعيدة لكرة القدم لوكار 
�ســفيان، بم�ست�ســفى بــن زرجــب الجامعــي متاأثــرا با�ســطدام  مع 
حار�س الفريق المناف�س جمعية وهران، في حادثة هزت الو�ســط 

الريا�سي الوطني.

بطل العرب ح�سني بن عيادة للن�سر

تتويجنــــا لـــم يكــن �سهــال و�سنعمــل 
امل�ستحيـل للعـودة بكاأ�ص اإفريقيـــا

لــم يتحــرج لعــب المنتخب 
عيــادة  بــن  ح�ســين  الوطنــي 
فــي الك�ســف اأنه عا�ــس الأيام 
الما�ســية، علــى اأمــل تدويــن 
ا�سمه �ســمن القائمة المعنية 
بالــكان، وقــال اأف�ســل ظهيــر 
اأيمن في مونديال العرب، في 
حــوار مــع الن�ســر اإن فرحته 
فرحتــان، الأولــى كانت بنيل 
لقب بطولــة العــرب والثانية 

بو�سول دعوة بلما�سي.

ال�ضلطات تكفلت باإيواء العائالت املت�ضررة

هالك �سخ�سني وجرح 5 اآخرين يف انفجار للغاز بعمارة يف باتنة

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

عرفانا مبواقفه ون�ساله من اأجل التحرير وا�سرتجاع ال�سيادة

الرئي�ص تبون ي�سدي و�سام اال�ستحقاق بدرجة ع�سري للمجاهد �سيد علي عبد احلميد

قررت الحكومة، اأم�س ال�ســبت، في اإطار م�ســعاها لحماية المواطنين من فيرو�س كورونا )كوفيد- 19(، اعتماد الجواز ال�ســحي للتلقيح ك�ســرط للدخول والخروج من التراب الوطني والولوج 
اإلى بع�س الف�ساءات والأماكن والمباني ذات ال�ستعمال الجماعي، ح�سب ما اأفاد به بيان لم�سالح الوزير الأول.

 احلكومة ت�ضع ترتيبات لتكثيف عملية التلقيح وتقرر

ا�سرتاط اجلواز ال�سحي لدخول ف�ساءات عامة
�ص  2

بلعريبي يعلن  خالل توزيع اجلائزة الوطنية للهند�سة املعمارية 

تعديــل قانـــون التعميــــر و اإيـــالء اأهميـــة للعمـــران واجلــــودة 
ك�ســف وزير ال�ســكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن اإعادة درا�سة وتعديل م�سروع قانون التعمير وطرحه على البرلمان، وقال 
اإن وزارتــه �ســتولي كل الهتمام لقطاع العمران ال�ســنة المقبلة، واأنه بعد التخفيف من حدة اأزمة ال�ســكن ب�ســكل ملحوظ يفر�ــس الأمر اإعادة 

تهيئة الأن�سجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج المعماري في اإطار التنمية الم�ستدامة.
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مبتكــر يج�سـد م�سـاريع 
رقمية للتحكم يف كربى 

قنـوات الغــاز 
�ص  19 ت�سوير: �سريف قليب


