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دين ودنيا

 ن�ضـر وم�ضاركـة املن�ضــورات امل�ضّلـلــة 
على مواقــع التوا�ضل اإثم مبني

l

 وزير العدل يعلن 

اإن�ضـاء ور�ضــات 
خارجية لإعادة 
اإدماج امل�ضاجني

�ص  21

l l

�ص  15

�ص  17 �ص  6

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

حب�س11 متهما بينهم موؤثرون على �سبكات التوا�سل

 حقائـق �ضادمـة يف ق�ضيـة الحتيـال على طلبـة جزائريني باخلــارج

وزير الرتبية ينفي ت�ضجيل حالت وفاة بني التالميذ امل�ضابني              تاأجيل زيارات اأع�ضاء احلكومة  وجميع امللتقيات والتجمعات

معهد با�شتور يك�شف

اأوميكرون يت�ضدر الو�ضعية الوبائية يف اجلزائر
�ص 3

�ص 5

بطولة الرابطة املحرتفة

الرائد يوؤكد قّوته وال�ضنافر يوا�ضلون 
اإهدار النقاط 

  

كر�ست مخلفات الجولة الرابعــة ع�سر لبطولة الرابطة المحترفة 
الو�ســع القائم، حيــث يوا�سل �سباب بلــوزداد عزفــه المنفرد على 
اأوتــار الريــادة،  بعد انت�ســاره العري�س اأم�س علــى �سيفه مولودية 
وهــران،  ما مكنه مــن تعزيز موقعه في قمة الهــرم، رغم م�سايقة 

ثنائي الو�سافة �سبيبة ال�ساورة ومولودية الجزائر.  

امل�ست�سفى الع�سكري اجلهوي بوهران

 جتهيـزات ع�ضـريـة و احرتافيـة
 يف اخلدمـات الطبية

اأكد المدير العام للم�ست�سفى الع�سكري الجهوي للناحية الع�سكرية 
الثانيــة العميــد بلكحــل �ســاح الدين، اأنــه يحر�س علــى تجديد 
و ع�سرنــة تجهيــزات المن�ســاآت والمعــدات الطبيــة والجراحيــة، 
لمواكبــة التطورات فــي هذا المجــال، تما�سيا مع تطلعــات القيادة 
العليا للجي�س الوطني ال�سعبي لتقديم خدمات نوعية وتكفل اأنجع 

بالمر�سى.

�ص  5

الأزمة يف مايل

الحتاد الإفريقي ي�ضيد مببادرة الرئي�ص تبون و يعّب عن دعمه لها
اأعــرب مجل�ــس ال�سلم و الأمن لاتحاد الإفريقــي عن ارتياحه ل�ستعداد الجزائر و الجهود التي تبذلها بقيــادة الرئي�س عبد المجيد تبون 
الراميــة لمرافقــة مالــي و المجموعــة القت�سادية لدول غــرب اإفريقيا في الم�ســار ال�سليم القائم علــى درب التفاهم المتبــادل من اأجل 

الحفاظ على الم�سالح العليا ل�سعب مالي و و�سع المنطقة في مناأى عن اأي ت�سعيد و تفاقم لاأزمة.

�عتذر عن �لإق�صاء من كاأ�س �أفريقيا

الناخب الوطني يدعو للرتكيز على التاأهل للمونديال
حمرز: اأعتذر لل�ضعب اجلزائري و�ضنعود اأكرث قوة

�ص  13-12

روبورتاج

ت�ضوير: �ضريف قليب


