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�سفيــر اجلـزائـر 

يعود ملزاولـــة 

مهامـــه بباريـ�س

رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة الفقيد

رحيـــل الفنـــان حممـد حلمـــي
غيــب الموت �صــبيحة اأم�س، رمزا 
اآخــر مــن رمــوز الفــن الجزائري، 
في زمنــه الجميل، و هــو المخرج 
و الممثل الكوميدي و المو�صــيقي 
اإبراهيمــي،  اأمزيــان  محمــد 
ال�صهير في ال�صــاحة الفنية با�صم 
محمــد حلمــي، عــن عمــر ناهــز 
91 عامــا، تاركا خلفه اقتبا�صــات 
لم�صــرحيات لكتــاب عالمييــن، و  
10 اأفالم  اأوبيراتــات و حوالي   04
كوميديــة مو�صــيقية، و اأكثــر من 
ق�صــيرا،  و  متو�صــطا  فيلمــا   30

بالإ�صافة اإلى 70 اأغنية.

�س  5

�س  17

�س  2

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

تناول الو�صع العام يف البالد

رئيــــ�س اجلمهوريــــة يتـراأ�س اجتماعــا للمجلـ�س الأعلـى للأمـــــن 

�صادقت الحكومة، اأم�س الأربعاء، على عدد من التعديالت تخ�س بع�س اأجهزة دعم ت�صغيل ال�صباب و اإن�صاء الموؤ�ص�صات الم�صغرة، و تبنت م�صروعا تمهيديا لقانون يت�صمن التق�صيم الق�صائي، 
ياأتي في اإطار تنفيذ د�صتور اأول نوفمبر 2020.

اإىل جانب اإعادة النظر يف مت�يل اإن�صاء امل�ؤ�ص�صات امل�صغرة

احلكومة تدخل تعديلت على اأجهزة دعم الت�سغيل 
�س 3

�س 3

�س  2

ع�صو اللجنة  العلمية الربوفي�صور مهياوي للن�صر

املوؤ�س�سـات التعليميـة لـن تغلق يف ظل 
توفــر و�سائـل الوقايــة

نفى ع�صــو اللجنة العلمية لر�صد 
انت�صــار وباء كورونا البروفي�صور 
ريا�س مهيــاوي اأم�س مــا يروج له 
مــن �صــائعات بخ�صــو�س احتمــال 
غلق الموؤ�ص�صــات التعليمية جراء 
تدهور الو�صــعية الوبائية، قائال 
ب�صــورة  �صتتوا�صــل  الدرا�صــة  اإن 
بف�صــل  انقطــاع،  دون  عاديــة 
المتخذة  الحتياطيــة  التدابيــر 

لمواجهة اأي م�صتجدات محتملة.

ق�صنطينة

ت�سجيل 13 اإ�سابة مبتحور اأوميكرون

جملة "فورين بولي�صي" الأمريكية

املغرب يواجه "العزلة " ب�سبب مقاربته الدبلوما�سية العدوانية
جاء في تحليل ن�صرته موؤخرا مجلة »فورين بولي�صي« الأمريكية، اأن المغرب يواجه اليوم خطر النزلق نحو »العزلة والعداء« 
ب�صبب مقاربته الدبلوما�صية العدوانية في �صوء التوترات مع حلفائه التقليديين وكذا ال�صراع في ال�صحراء الغربية الذي بات 

يهدد بتقوي�س ال�صتقرار في المنطقة. 

اأ�سقطوا العمالق الغاين بثالثية

اخل�سر ينذرون ع�سيــــة ال�سفـر اإىل الكاميـرون

�س  24

�س  13-12
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