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

اأبدى انزعاجه من حديث مرت�سحني عن م�ستقبله

بلمـــا�سي يرف�س اإقحامـــه يف التنـــاف�س على رئا�ســـة الفـــاف

م�سروع القانون التمهيدي لنظام االنتخابات 

جلنة اخلرباء تتلقى مقرتحات من 35 ت�سكيلة �سيا�سية

خرباء يثمنون التوجه نحو ت�سنيع لقاح »�سبوتنيك V« ويوؤكدون

اجلزائر بحاجة اإىل اكت�ساب تكنولوجيا الت�سنيع للحد من ا�سترياد اللقاحات
لت  ثّمن خبراء في ال�سحة توّجه الجزائر نحو ت�سنيع لقاح »�سبوتنيك V«، الرو�سي بالجزائر، بعد الموافقة المبدئية التي تح�سّ
ال�سلطات في مو�سكو لل�سروع في نقل التكنولوجيا الخا�سة بذلك، موؤكدين توّفر الجزائر على كل االإمكانيات  عليها الجزائر من 

�س  3المادية والب�سرية والتقنية للنجاح في اإنتاج اللقاح الرو�سي، وتغطية احتياجات ال�سوق الوطنية.
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بعد درا�سة 17 ملفا جديدا

منح 3 رخ�س موؤقتــة جديــدة 
ملمار�سة ن�ساط وكالء املركبــات

قامت اللجنة التقنية الوزارية الم�ستركة المكلفة بدرا�سة طلبات 
وكالء  ن�ساط  ممار�سة  في  الراغبين  االقت�ساديين  المتعاملين 
موؤقتة  رخ�ص  ثالث  لمنح  موافقتها  باإبداء  الجديدة  المركبات 
غاية  اإلى  الممنوحة،  للرخ�ص  االإجمالي  العدد  لي�سل  جديدة 
االثنين،  اأم�ص  به،  اأفاد  ح�سبما  رخ�ص،  �سبع  اإلى  الحالي،  الوقت 

بيان لوزارة ال�سناعة.

�سطيف

متربعون يجهزون مركز الطفولة 
بالعلمة

لتجهيز  مالية  تبرعات  العلمة،  بمدينة  المح�سنين  من  عدد  قدم 
المركز المتخ�س�ص في حماية الطفولة ال�سهيد »طالع ال�سبتي«.

قبل  من  المرفوعة  الكثيرة  النداءات  بعد  العملية،  جاءت  و 
اإلى  النا�سطين  و  التجار  دعوة  خالل  من  المركز،  موظفي  و  عمال 
�سرورة تقديم العون المالي و المعنوي ل�سالح االأطفال االأحداث 
المقيمين في هذا المركز، على اأمل توفير الحد االأدنى من الحياة 

الكريمة، ما ي�ساعدهم على االندماج في المجتمع.

35 ت�سكيلة �سيا�سية  المتعلق بنظام االنتخابات  مقترحات واأراء من  التمهيدي  الم�سروع  المكلفة بتعديل و�سياغة  تلقت لجنة الخبراء 
حتى االآن، وهي ت�ستغل على درا�ستها و ت�سجيلها قبل رفعها لرئي�ص الجمهورية عبد المجيد تبون.

وزير الفالحة من قاملة

ن�سعى اإىل اإنتــاج 40 باملئـــة من 
احلاجيات الغذائية يف اأفق2024

التنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم  قال وزير الفالحة و 
في  م�سجعا  تقدما  يحقق  بالجزائر  الزراعة  قطاع  باأن  االثنين 
ال�سنوات االأخيرة في مجال ال�سعب اال�ستراتيجية، متوقعا تحقيق 
اكتفاء وطني يقدر بنحو 40 بالمائة من حاجيات البالد للغذاء في 

اآفاق 2024 .

ا�ستالم 50 األف جرعة من لقاح »ا�سرتا-زينيكا« 

بداية عمليات التلقيح يف الواليات


