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متديد تعليق �لدر��سة لفرتة �إ�سافية ب�سبعة �أيام
ت���سل حملة �لتلقيح وخمت�س�ن ي�ؤكدون �أن �لإجر�ء�ت �ملتخذة تغني عن �حلجر
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م�سّية مزّودة 

بكامي�ت ح�سا�سة

عنابة

�لبحرية تنقذ 
طاقم �سفينة �سيد 

تعر�ست حلريق
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لك�شر �شل�شلة تف�شي اجلائحة

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

الرئي�ش تبون يعزي عائلة الفقيدين و اأ�سرة اجلي�ش

��ست�سهـاد ع�سكـريني باإن قـز�م �إثر ��ستـبـاك مع جممـ�عـة �إرهـابـيـة

نجحت الم�ساعي التي قادتها الجزائر اإفريقيا، بدعم من عدد من الدول الأفريقية كجنوب اأفريقيا ونيجيريا، في اإدراج ملف طرد اإ�سرائيل من ع�سوية التحاد الأفريقي ب�سفة مراقب على راأ�ش 
لئحة الملفات التي �ستناق�ش في قمة الروؤ�ساء الأفارقة، المقّررة في الخام�ش من �سهر فيفري في العا�سمة الأثيوبية اأدي�ش اأبابا بعد اأن تم اإحالة المو�سوع من قبل وزراء الخارجية الأفارقة 

ولم يتم التو�سل لتفاق حوله.

 القمة الإفريقية املقررة يف فيفري الداخل

�جلز�ئر تنجح يف برجمة ملف طرد �لكيان �ل�سهي�ين
�ص24 �ص8

�سباب ق�سنطينة

كــ�رونا يخـلـط �أور�ق حجـار قـبــل 
مـ��جهـة �سبيبة �لقبـائل

يوا�ســل فيرو�ش كورونا �سرب النادي الريا�ســي الق�سنطيني، بعد 
تاأكد اأم�ش، اإ�سابة كل من المهاجم حمزة بلحول ومتو�سط الميدان 
كمــال بلم�ســعود، لي�ســاف الثنائي �ســالف الذكر اإلى كل من �ســمير 
عيبود وزكريا م�ســيبح، وهو ما ي�ســع المدرب ال�ســريف حجار في 
ورطة حقيقية بالنظر اإلى كثرة الغيابات في لقاء �سبيبة القبائل 

المبرمج غدا، بملعب ال�سهيد بن عبد المالك رم�سان.

ن�سفها يف املنطقة الغربية 

حـجــز �أكثـر من 66 طنا من �لقـنب 
�لهندي يف 11 �سهر� 

عاد اإىل املن�سب بعد 3 �سنوات

زفز�ف مناجي� عاما للمنتخب �ل�طني
رئي�ــش  ينتظــر  لــم 
الجزائريــة  التحاديــة 
لكــرة القدم �ســرف الدين 
لي�ســتقر  مطــول،  عمــارة 
المناجيــر  خليفــة  علــى 
العبــدي  اأميــن  العــام 
من�ســبه،  مــن  الم�ســتقيل 
حيث وقــع اختيــاره على 
الــذي  زفــزاف،  جهيــد 
يمتلــك خبــرة طويلة في 
الميدان، و�ســبق له العمل 
لفتــرة طويلة مع الرئي�ش 
روراوة،  محمــد  الأ�ســبق 

قبل اأن يتواجد لمدة �سنة ون�سف فقط مع خير الدين زط�سي، ثم 
يعلن ان�سحابه من المكتب الفيدرالي.

رّوجت حلركة املاك الإرهابية

ي�مية "ليكيب" �لريا�سيـة �لفرن�سيـة ت�سقط يف فـخ �ملخــزن
ن�ســرت اليوميــة الفرن�ســية "ليكيب" مقــال كتبت فيــه اأن "المنتخب القبائلي الذي اأن�ســاأته �ســنة 2014 الماك )حركة انف�ســالية(، 
يرفع عاليا األوانه الجهوية داخل اتحاد الجمعيات الم�ســتقلة لكرة القدم التي تعتبر بمثابة التحاد الدولي لكرة القدم للدول غير 

المعترف بها".


