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

اخلـ�صـر ي�صطـدمون بالكـاميـرون يف اآخـر الطـريـق اإىل املونـديـال

 اإطالق حملة تلقيح كربى بقطاع الرتبية اليوم                          مهياوي: على امل�صابني الن�صباط وعدم تعري�ص الآخرين للخطر 
حتذيرات من ا�صتعمال الكوا�صف ال�صريعة غري املطابقة

فيما ي�صجل ارتفاع قيا�صي يف عدد الإ�صابات بكورونا

ا�صتمرار الدرو�ص اخل�صو�صية وانفالت يف الأ�صواق
�ص 3-2

الطارف

غلق جميع ف�صاءات الت�صلية والرتفيه
اأ�سدر والي الطارف، حرفو�س بن عرعار، م�ساء اأم�س الأول، قرارا 
يق�ســي بغلــق جميع مرافــق الت�ســلية والترفيه وال�ســتراحة، مع 
اإجباريــة ارتداء الكمامات في كل الإدارات والموؤ�س�ســات العمومية 
والخا�ســة، وكذا كل الف�ســاءات التي تعرف توافد المواطنين، بما 

فيها و�سائل النقل والمحالت التجارية.

الفنان حممد ر�سا بودباغ للن�سر

ـر لـعــر�ص فـنـي ا�صتثنــائـي   اأحـ�صّ
عن العي�صــاوة

ك�ســف الفنان محمد ر�ســا بودباغ، 
في لقاء مع الن�ســر، عن تح�ســيره 
لعر�ــس فني جديد �ســيقدم خالل 
اأفريــل القادم وهو عر�س فريد من 
نوعــه، اختار لــه عنوان »ح�ســرة 
مــن  �سيج�ســد  حيــث  ديــوان«،  و 
خاللــه تاريــخ و تقاليــد  الطريقة 
 العي�ســاوية، و يجمع بف�ســله عددا 
مــن الفنانيــن الق�ســنطينيين، كما 
�سيخ�ســ�س  محطــة لتخليــد اأرواح 

من غّيبهم الموت.

عنابة

مداهمة مقر ال�صركة الوهمية للن�صب 
على الطلبة

داهمت فرقة البحث والتدخل باأمن ولية عنابة نهاية الأ�ســبوع، 
مقر ال�ســركة الوهميــة التي قامت بالن�ســب على ع�ســرات الطلبة 
للدرا�ســة فــي الخــارج، اإلى جانــب المقرات ال�ســكنية التــي يتردد 
عليها �ســاحب ال�سركة )ر.اأ( و �سقيقه واللذين ينحدران من ولية 
عنابــة، اإلى جانب ا�ســتدعاء و�ســماع جميع الأ�ســخا�س المقربين 
منهمــا و الذين كانت لديهم تعامالت معهما، خا�ســة واأن ن�ســاطهما 

انطلق من عنابة، قبل النتقال اإلى الجزائر العا�سمة. 

�ص  13-12

     جلنة التحقيق توا�سل زياراتها امليدانية وتلتقي التجار واملتعاملني

التح�صري لإعداد تقرير مف�صل حول اأ�صباب ندرة املواد ال�صتهالكية
توا�ســل اللجنــة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في اأ�ســباب نــدرة المواد ال�ســتهالكية زياراتها الميدانية، من خالل الطالع على اأو�ســاع 
ال�ســوق وعمليات التموين بالجنوب الكبير، في �سل�ســة من الزيارات لعدة وليات لال�ستف�سار عن اأ�سباب الندرة و�سعوبات التموين ببع�س 

المنتوجات، كما ا�ستمعت اللجنة اإلى ان�سغالت التجار والمجتمع المدني في انتظار اإعداد التقرير الذي �سيرفع اإلى الجهات الو�سية.

يف اإح�صائية تخ�ص املقيمني يف جانفي 2021

عـدد �صـكــان اجلـزائــر بـلـغ 44.6 مـلـيــون نـ�صـمــة


