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روبورتاج

الرئي�س تبون يوؤكد 

ا�ستعداد اجلزائر 

ملرافقة مايل

الفريق �سنقريحة يحّذر من خمططات هدامة

لتق�سيـم دول  ت�سعى  "هنـــاك جهـات 
املنطقـة ونهــب ثرواتهــا"

اأكد رئي�ش اأركان الجي�ش الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، 
اأن هناك جهات ت�ســعى لتق�ســيم دول المنطقة تحــت غطاء منظمات 
غير حكومية و�سركات متعددة الجن�سيات ت�ستخدم االبتزاز وال�سغط 

على الدول للتدخل في �سوؤونها الداخلية.

�س  13-12

�س  21-20

�س  2

�س  7

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

بعد ت�سجيل اإ�سابات بكورونا و�سط الطاقمني االإداري و الرتبوي

غلــــق حتّفظــــي ملتو�سطـــــة بركـانــــي م�سعـــود يف اأم البــــــواقي

l ندرة بع�س املواد ال�ستهالكية �ستنتهي يف الأيام القليلة القادمة

 الوزير االأول يك�شف خالل توزيع االعتمادات املالية القطاعية

مراجعة النقطة ال�ستدللية يف الوظيف العمومي يف اأفريل
�س 3

�س 2

�س  9

ق�سنطينة

ارتفـــــاع مقلــق يف عـدد الإ�سابـات 
بكورونــــا

و�ســل اإلــى غايــة يــوم اأم�ــش، عــدد الم�سابيــن بفيرو�ــش كورونــا 
الم�ستجــد بم�ست�سفــى البيــر بق�سنطينــة، اإلى 24 مري�ســا، ح�سب 
مديــر الموؤ�س�ســة الذي اأكــد ت�سجيل ارتفــاع في الحــاالت الموؤكدة 
وقال اإن الطاقــم الطبي اأ�سبح يعمل تحــت ال�سغط، ياأتي ذلك في 
وقــت ت�سهد الواليــة و�سعية وبائيــة مقلقة، خا�ســة بعد ت�سجيل 

مزيد من االإ�سابات بمتحور اأوميكرون. 

كاأ�ش اإفريقيا

 بعثـــــة املنتخـــــب الوطنــــي 
يف الكاميـــرون اليـــوم

الن�ســـر تدخــل غـرف و�سراديـب ق�سـر البـــاي املخفيــــة
ال يــزال ق�ســر الحاج اأحمد باي بق�سنطينة، بناية تحيط بها الكثير من االأ�ساطير، و في كل مرة ُيذكر الق�سر و جمال هند�سته، تعود ق�سية 
ال�سراديــب و االأنفــاق لتطرح مجــددا، تماما كما ي�ستمر الحديث عــن غرف مخفية و �سجون �سريــة للتعذيب، رغم تاأكيــدات الباحثين، باأن 
البنــاء ال يختلــف كثيرا عن كل ق�ســور العالم، و اأن الممرات لي�ست �سوى قنوات رومانية للمياه، كمــا اأن الجانب الغام�ش والمظلم للق�سر، هو 

ق�سة من وحي الخيال، اأفرزها �سعف التاأريخ و ت�سارب المعطيات، حول �سخ�سية الحاكم العثماني المثيرة للجدل.

القانون املتعلق مبكافحة امل�ضاربة يدخل حيز التطبيق

اإجــراءات ملواجهــــة اختـاللت ال�سـوق يف بع�س املـواد

�س  13-12

�س  4

ت�سوير: �سريف قليب


