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الالعب حممد الأمني عمورة للن�سر

اأجنـي ثمـار العمـل بن�ضيحـة بلما�ضـي
اأعــرب مهاجم نادي لوغانــو محمد الأمين 

عمــورة، عــن �سعادتــه البالغــة بدعــوة 
بلما�ســي،  جمــال  الوطنــي  الناخــب 
الأمــم  كاأ�ــس  نهائيــات  فــي  للم�ســاركة 

بالكاميــرون،  المقبلــة  الإفريقيــة 
م�ســيرا في حواره الح�سري مع 

الن�ســر، اأن التواجــد بجانــب 
محــرز  �ســاكلة  فــي  نجــوم، 
و�سليماني وباليلي لي�س في 
متنــاول اأي لعب جزائري، 

فمــا بالــك بالعــب لــم يتعد 
نجم  تحدث  كمــا  ربيعــا،   21
ال�ســابق،  �ســطيف  وفــاق 

�سوي�ســرا  فــي  احترافــه  عــن 
والعراقيل التي �سادفته وعدة 

اأمور اأخرى، تكت�ســفونها في هذا 
الحوار.

الأمني العام لرابطة الهواة يو�سف من�سور للن�سر

امللف الطبـــي للمرحــوم لوكـار �ضليـم 
وننتظر تقريـر الطبيـب ال�ضرعــي

اأف�ســت التحريات الأولية التــي قامت بها الرابطــة الوطنية لكرة 
القــدم للهواة اإلى التاأكد من �ســالمة الملف الطبي المودع من طرف 
اإدارة مولودية �ســعيدة الخا�س بالالعب �ســفيان لوكار، الذي وافته 
المنيــة  اأول اأم�ــس بملعــب بوعقــل، اأثنــاء المبــاراة التــي جمعت 

فريقه بجمعية وهران.

�ص  12-13�ص  13-12

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

يتعّلق الأمر بجزائريني اثنني قدما من فرن�سا وبريطانيا

الك�ضـــف عـن حالتيــن جـديدتيــن للمتغّيـــر "اأوميكــرون" بـاجلزائـــــر 

اأكــد الفريــق ال�ســعيد �ســنقريحة، رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�ســعبي، اأن الجزائر ت�ســهد تحت قيادة ال�ســيد رئي�س الجمهورية، القائــد الأعلى للقوات الم�ســلحة، وزير الدفاع الوطني، وبف�ســل جهود الرجال 
المخل�ســين، ديناميكية ن�ســطة، في كافة الأ�سعدة والمجالت، ل�سيما الدبلوما�سية وال�سيا�سية والقت�سادية وحتى الريا�ســية. وقال اإن الماليين من ال�سعب الجزائري، التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف 

بتتويج الفريق الوطني بالكاأ�س العربية بمثابة رد قوي و�سريح على اأعداء الأم�س واليوم، وعلى كل من يحاول الت�سكيك في وحدة هذا ال�سعب، وغيرته الكبيرة على وطنه.

الفريق ال�شعيد �شنقريحة ي�ؤكد

اجلزائر ت�ضهد ديناميكية على كافة الأ�ضعدة
�ص  3

عمار بالين يوؤكد

اخلريطـــة املزعومـــة للجامعــة العربيــة خدعـة اأخـرى من املغـرب
اأكد المبعوث الخا�س المكلف بق�ســية ال�ســحراء الغربية وبلــدان المغرب العربي، عمار بالني، اأم�س الأحــد، اأن الخريطة الجديدة التي 
يزعم نظام المخزن اأنها ت�سم اإقليم ال�سحراء الغربية المحتل للمغرب، والتي تكون قد اأقرتها اأمانة الجامعة العربية، عبارة عن "ت�سليل 

�سافر" و"خدعة اأخرى" من المغرب.

م�ضـادات اللتهــاب قـد حتـــّول األـم 
الأ�ضنـــان اإلـى مـر�ص خطيـــر
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الرئي�ص 
 املوريتاين 
يف زيـارة 

دولـة للجزائـر


