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توقعات بتزايد يف احلالت خالل الأيام املقبلة
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ذروة املوجة الرابعة  اأواخر ال�شهر اأو بداية فرباير
وزير ال�شحة: موجة الإ�شابات بالفريو�ص جاءت قا�شية جدا على التالميذ

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

وزير الفالحة و التنمية الريفية يوؤكد

اأ�شــعـــار احللـيــب الـمـدّعـــم لن تـعــرف اأي زيـــادة 

ي�ســرع رئي�ــس الجمهوريــة القائــد الأعلــى للقــوات الم�ســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، ال�ســيد عبــد المجيــد تبــون، ابتــداء مــن اليــوم الثنيــن، فــي زيــارة عمــل واأخــوة اإلــى جمهوريــة م�ســر العربيــة، 
 تــدوم يوميــن، و تعــد الزيــارة فر�ســة لتعزيــز العالقــات التاريخيــة و ال�سيا�ســية بيــن البلديــن و تو�ســيع مجــالت التعــاون الثنائــي، و كــذا موا�ســلة التن�ســيق و الت�ســاور حــول اأهــم الق�ســايا العربيــة

 و الإقليمية ذات الهتمام الم�سترك.

ي�شرع فيها اليوم وتدوم يومني

الرئي�ص تبون يف زيارة عمل واأخوة اإىل م�شر

اجلرعة الثالثة �شبيل جتاوز اجلائحة

املدرب ديني�س لفان للن�سر

املنتخب الكامريوين يعاين تكتيكيا 
وعلى اجلزائر الت�شجيل يف الذهاب

يرى المدرب ال�ســابق لتحاد 
لفــان،  ديني�ــس  الجزائــر 
بحكم معرفته الجيدة بالكرة 
التــي عمــل مع  الكاميرونيــة 
اأنديتها ومنتخبها الوطني في 
الفتــرة الممتدة ما بين 2007 
كوتــون  فريــق  )درب  و2011 
�ســبور وقاد الأ�سود الجموحة 
(، باأنــه مــن ال�ســعب التكهــن 
لقــاء  مــن  المتاأهــل  بهويــة 

الخ�سر والكاميرون.

يف م�سروع اختريت فيه �سكيكدة كولية 
منوذجية

وفـد يابانـي لتقدمي الدعـم التقني 
لتح�شني مردود �شيد ال�شمك

الأ�ســبوع  نهايــة  حــّل 
يابانــي  وفــد  الما�ســي، 
بمدينــة �ســكيكدة وهي 
زيارة اأكد مدير ال�ســيد 
والمنتجــات  البحــري 
بالوليــة،  ال�ســيدية 
اأنهــا  بو�ســبع،  ح�ســين 
تقديــم  اإلــى  تهــدف 
الدعم التقني للمهنيين 
وتح�ســين مــردود �ســيد 
و�ســبط  الأ�ســماك 
تحافــظ  التــي  الآليــات 
بحكــم  المــردود  علــى 
�ســكيكدة  ت�ســنيف 
كوليــة نموذجيــة فــي 

هذا المجال.

وزارة العــدل تعّلــق ا�شـتـقـبـالت املواطـنـني
اأعلنت وزارة العدل، اأم�س الأحد، عن تعليق ا�ســتقبالت المواطنين و تاأجيلها »اإلى اإ�ســعار اآخر«، نتيجة الو�سعية الوبائية ال�سائدة حاليا، 

�ص  12-13ب�سبب ارتفاع عدد الإ�سابات بفيرو�س كوفيد- 19.


