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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

فيما �شّلمت ا�شتفادات و د�ّشنت م�شاريع مبنا�شبة عيد الن�شر

�إطـــالق عمليـــة توزيـــع �أزيــــد مـن 32 �ألــــف �صكـــن ب�صيغـــة عـــدل

قررت الجزائر، ا�شــتدعاء �شــفيرها في مدريد للت�شاور. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن"ا�شتغراب الجزائر ب�شــدة من الت�شريحات الأخيرة لل�شلطات العليا الإ�شبانية ب�شاأن ملف ال�شحراء الغربية” 
و”النقالب المفاجئ وتحول موقف اإ�شبانيا اتجاه الق�شية ال�شحراوية”. وهي الخطوة التي قوبلت بمعار�شة دولية وداخلية اأي�شا.

بعد التحّول يف املوقف الإ�صباين اإزاء ال�صحراء الغربية

�جلز�ئر ت�صتدعي �صفريها لدى مدريد للت�صاور
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متديد فرتة جني �لفر�ولة بجيجل �إىل 10 �أ�صهر
l�إقبال متز�يد لل�صباب و �لن�صوة على ممار�صة �لن�صاط

فيما مت تو�سيع امل�ساحات املزروعة اإىل 420 هكتارا
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حت�شبا ملواجهة الكامريون

مفاجـــاآت باجلملــة يف قائمــة بلما�صـي

اأفــرج اأم�س، الناخب الوطني جمال بلما�شــي عــن القائمة المعنية 
بمباراتي ال�شد )الدور الت�شــفوي الأخير الموؤهل للمونديال( اأمام 
المنتخب الكاميروني.و�شــمت لئحة هذا ال�شتحقاق، التي ن�شرت 
عبر الموقع الر�شــمي لالتحادية الجزائرية لكرة القدم 24 لعبا، 
حاملــة  مفاجــاآت بالجملة، من خالل ا�شــتبعاد بع�ــس الركائز، في 
�شــورة مهاجم ال�شــد القطري بغداد بونجاح، وال�شــتنجاد باأ�شماء 

كانت خارج ح�شابات »الكوت�س« منذ فترة طويلة.

وفد وزاري حّل بالولية

هــــّزة �أر�صيـــة �صديـــدة لـم تخّلـف 
خ�صائــر كبيــرة ببجايـــة

�شجّلت هزة اأر�شية ب�شدة 5.5 درجات على �شلم ري�شتر، اأم�س ال�شبت 
علــى ال�شــاعة 10�شــا و59 د بولية بجاية، ح�شــب ما اأفــاد به بيان 
 لمركــز البحث فــي علم الفلك والفيزيــاء الفلكيــة والجيوفيزياء،

 و لم يخّلف الزلزال اأ�شرارا كبيرة ول �شحايا.

الرابطة املحرتفة

�صبــاب ق�صنطينـة يوؤكد و جنــــــم 
مقـــــرة يتنــــف�ص

كل �لرعايــا �جلز�ئرييـن �مل�صجليـن عبـرو� �حلدود �لأوكر�نيـة بنجـاح
ك�شــفت وزارة الخارجية، عن م�شتجدات عملية اإجالء الجزائريين العالقين في اأوكرانيا التي باتت م�شرحا لعملية ع�شكرية رو�شية منذ 
24 فيفري الما�شي. وبلغ عدد الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا قد بلغ 1727 مواطن بتاريخ 17 مار�س 2022، 

وهو ما يمثل مجمل اأع�شاء الجالية الم�شجلين لدى الم�شالح القن�شلية ل�شفارة الجزائر بكييف«.
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