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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

عميده ال�ضيخ حممد ماأمون القا�ضمي يوؤكد

اأولوية جامــع اجلزائـــر املحافظة على مقومــات الأمـة و�صيانـة مرجعيتهــا اجلامعـــة

الرئي�س تبون ياأمر باإعطاء �صورة م�صرفة عن اجلزائر
تراأ�س اجتماعا تقييميا لتح�سريات األعاب املتو�سط بوهران

�س   2

�س 5

تراأ�س، رئي�س الجمهورية، ال�ضــيد عبد المجيد تبون، اأم�س الإثنين، اجتماعا تقييميا، ا�ضــتمع فيه اإلى عر�س حول اآخر التح�ضــيرات المتعلقة باألعاب البحر الأبي�س المتو�ضــط وهران 2022، و قدم الرئي�س 
توجيهاته با�ضتكمال الترتيبات، لإنجاح هذه التظاهرة الريا�ضية الدولية، واإعطاء �ضورة م�ضرفة، تكون في م�ضتوى �ضمعة الجزائر.

  وزير ال�ضحة يدعو لتدارك التاأخر يف اإجناز امل�ضاريع

  تعليمـــات برفــع عدد الأ�صرة املخ�ص�صـــة للحوامل يف امل�صت�صفيـــــات
�ضدد وزير ال�ضحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على �ضرورة ا�ضتدراك التاأخر الم�ضجل في انجاز عدد من الم�ضاريع ب�ضبب الظروف ال�ضحية 
المتعلقــة بجائحــة كوفيــد- 19، موؤكــدا على اأهمية تد�ضيــن اأكبر عدد منها خالل ال�ضدا�ضــي الأول من العام الجاري، بالمــوازاة مع اإحداث 
التغييــرات الالزمة على م�ضتوى مختلف الموؤ�ض�ضات ال�ضحية ورفع عدد الأ�ضرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل من الح�ضول على الخدمات 

ال�ضحية على م�ضتوى الموؤ�ض�ضات ال�ضحية .

�س  11

rعميدة جيجل احلاجة ال�ضافية بوغا�ضة 

ت�صـــوم يف �صـــن 107 وتتمّتـــع 
بذاكــرة قويــة

رم�ضــان و النا�س

�س   15-14-13-12

�س 23

املدرب الفرن�ضي هيبارت فيلود للن�ضر

م�صتوى التحكيم خطر على الكرة 
الإفريقية

يرى المــدرب الفرن�ضي هيبــارت فيلود 
باأنه من م�ضلحة المنتخب الوطني عدم 
رحيــل جمال بلما�ضي، م�ضيرا في حوار 
خ�ــس بــه الن�ضــر اإلــى اأن �ضيــق الوقت 
"كان  ت�ضفيــات  ا�ضتحقاقــات  وقــرب 
الخ�ضر،  م�ضلحــة  في  ي�ضــب  ل   ،"2023
كما لــم يتوان مــدرب منتخــب ال�ضودان 
الأ�ضبق فــي الإ�ضارة اإلى �ضرورة تطوير 

التحكيم الإفريقي.

 rهكذا ميكــن ا�صتعــادة دور امل�صجــد 
بعــد اجلائحـــة

rامل�صروبات الغازية ت�صر بالكبـــد 
وت�صّبب ال�صكري و ه�صا�صة العظــام 

لل�صلح  تر�صيخ  خري"..   r"فيها 
بني الأزواج بالفكاهة

�س  3


