حب�س 11متهما بينهم م�ؤثرون على �شبكات التوا�صل

حقائـق �صادمـة يف ق�ضيـة االحتيـال على طلبـة جزائريني باخلــارج

�ص 5

وزير العدل يعلن

�إن�شـاء ور�شــات
خارجية لإعادة
�إدماج امل�ساجني
�ص 5
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معهد با�ستور يك�شف

�أوميكرون يت�صدر الو�ضعية الوبائية يف اجلزائر
 lوزير الرتبية ينفي ت�سجيل حاالت وفاة بني التالميذ امل�صابني

 lت�أجيل زيارات �أع�ضاء احلكومة وجميع امللتقيات والتجمعات

اعتذر عن الإق�صاء من ك�أ�س �أفريقيا

الناخب الوطني يدعو للرتكيز على الت�أهل للمونديال
l

حمرز� :أعتذر لل�شعب اجلزائري و�سنعود �أكرث قوة

�ص 3

روب
امل�ست�شفى الع�سكري اجلهوي بوهران ورت جا

جتهيـزات ع�صـريـة و احرتافيـة
يف اخلدمـات الطبية

�ص 13-12

�أكد المدير العام للم�ست�شفى الع�سكري الجهوي للناحية الع�سكرية
الثاني��ة العمي��د بلكح��ل �ص�لاح الدين� ،أن��ه يحر�ص عل��ى تجديد
و ع�صرن��ة تجهي��زات المن�ش���آت والمع��دات الطبي��ة والجراحي��ة،
لمواكب��ة التطورات ف��ي هذا المج��ال ،تما�شيا مع تطلع��ات القيادة
العليا للجي�ش الوطني ال�شعبي لتقديم خدمات نوعية وتكفل �أنجع
بالمر�ضى.
�ص 21

بطولة الرابطة املحرتفة

الرائد ي�ؤكد ق ّوته وال�سنافر يوا�صلون
�إهدار النقاط

ت�صوير� :شريف قليب
كر�ست مخلفات الجولة الرابع��ة ع�شر لبطولة الرابطة المحترفة
الو�ض��ع القائم ،حي��ث يوا�صل �شباب بل��وزداد عزف��ه المنفرد على
�أوت��ار الري��ادة ،بعد انت�ص��اره العري�ض �أم�س عل��ى �ضيفه مولودية
وه��ران ،ما مكنه م��ن تعزيز موقعه في قمة اله��رم ،رغم م�ضايقة
ثنائي الو�صافة �شبيبة ال�ساورة ومولودية الجزائر.

�ص 15

الأزمة يف مايل

يعب عن دعمه لها
االحتاد الإفريقي ي�شيد مببادرة الرئي�س تبون و رّ

�أع��رب مجل���س ال�سلم و الأمن لالتحاد الإفريق��ي عن ارتياحه ال�ستعداد الجزائر و الجهود التي تبذلها بقي��ادة الرئي�س عبد المجيد تبون
الرامي��ة لمرافق��ة مال��ي و المجموع��ة االقت�صادية لدول غ��رب �إفريقيا في الم�س��ار ال�سليم القائم عل��ى درب التفاهم المتب��ادل من �أجل
الحفاظ على الم�صالح العليا ل�شعب مالي و و�ضع المنطقة في من�أى عن �أي ت�صعيد و تفاقم للأزمة.
�ص 6

دين ودنيا

ن�شـر وم�شاركـة املن�شــورات امل�ض ّلـلــة
على مواقــع التوا�صل �إثم مبني
�ص 17

