
يف تغريدات �ضملت اجلي�ش و خمتلف الأ�ضالك مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى 

رئيــ�س اجلمهوريـــــة يهنـــئ ال�سعـب اجلزائـري واأبطـال الألعـاب املتو�سطيــــة
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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اأطباء يحذرون     

التدخيـــن م�سبــب رئي�سـي للمــوت 
املفاجـــئ لدى ال�سبـــاب!

�س  13-12

�س  5

�س  15

من �س 7 اإىل �س 21

�س   2

وزيـــــر ال�ضحــة يوؤكـد

الو�سعية الوبائية لكورونا »م�ستقرة«
قال وزيــر ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضــالح الم�ضت�ضفيات، عبد الرحمان 
بــن بوزيد، اإن الجزائر تمكنت بف�ضل عديد الإجراءات والتدابير 
المتخذة من كبــح انت�ضار كورونا ن�ضبيا، ولم ت�ضجل خ�ضائر كبيرة 
مقارنــة بدول اأخرى �ضيما منها الــدول المتقدمة والكبرى، م�ضيرا 
اإلــى اأن الو�ضعيــة الوبائيــة »م�ضتقــرة«، نافيــا وجــود اأي تــراخ في 
متابعــة الو�ضع، م�ضيفا بــاأن »تجنيد الأطقــم ال�ضحية يبقى قائما 

لمواجهة اأي م�ضتجدات«.

 رئي�ش الفاف اجلديد زفيزف يوؤكد

�سفحـــــة مـونديـــال قطــــر طويــت

اأو�ضــح زفيــزف بــاأن المنتخــب الوطنــي يبقــى فــي �ضــدارة 
الأولويات في برنامج العمل الذي ي�ضعى لتج�ضيده، وقد اأ�ضار 
فــي م�ضتهــل حديثه عن هــذا الجانب اإلــى اأن اأمــل التاأهل اإلى 

مونديال قطر 2022 قد تبخر.

�س  3

املتعاملون ملزمون بالعودة للن�ساط ابتداء من اليوم
ن�سبة االلتزام باملداومة خالل العيد قاربت 100 باملئة

�س   3

وي�ؤكد اال�ستقالل  �ستينية  مبنا�سبة  تب�ن  الرئي�س  جينبينغ" يهنئ  "�سي 

تلقــى رئي�ــش الجمهورية، ال�ضيد عبد المجيد تبون، برقيــة تهنئة من طرف رئي�ش جمهورية ال�ضين ال�ضعبيــة، ال�ضيد �ضي جينبينغ، بمنا�ضبة اإحيــاء الجزائر للذكرى 60 ل�ضترجاع 
�ضيادتها الوطنية، اأبرز، من خاللها، »ال�ضداقة العميقة« التي تجمع بين البلدين وال�ضعبين، و اأكد اهتمامه البالغ لتطوير العالقات بين ال�ضين و الجزائر.

ال�سراكة  بني ال�سني واجلزائر تبلغ م�ستويات جديدة  

بعد اإ�ضابة 3 جزائريني يف هجوم م�ضلح بغاو املالية

اخلارجيـــــة: املعتـــدون طالبـــوا باملـال قبـــل اإطالق النـــــار
تعر�ــش �ضائقــو �ضاحنات جزائريــون اإلى هجوم م�ضلــح بمدينة غاو بمالي، نفذتــه جماعة م�ضلحة تتكــون من اأربعــة اأ�ضخا�ش على متن 

دراجات نارية، مما اأدى اإلى اإ�ضابة ثالثة منهم. 
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