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

اأ�ساد بالنتائج املحّققة يف حماربة الإرهاب وجهود اجلي�س يف حماية احلدود

الفريـق �شنقريحـة  يدعـو اإىل التحلي باأعلى درجات اليقظـة واحلـذر

اأمر بها الوزير الأول يف اجتماع احلكومة اأم�س

�ص 2

 رئي�س نقابة ممار�سي ال�سحة العمومية 
اإليا�س مرابط للن�سر

اإجنـاح التطعيـم هو احلـل واختيـار 
اجلزائر للقاحات كورونا كان �شائبا

النقابــة  رئي�ــس  يــرى 
ال�سحة  لممار�ســي  الوطنية 
اليا�ــس  العموميــة الدكتــور 
عمليــة  اإنجــاح  اأن  مرابــط، 
كورونــا،  �ســد  التطعيــم 
مــن  للخــروج  الحــل  يبقــى 
مــوازاة  الوبائيــة،  الأزمــة 
مــع ال�ستمــرار فــي تطبيق 
الإجــراءات الوقائيــة، كمــا 
ي�ســف اختيــارات الجزائــر 

بخ�سو�ــس اللقاحــات باأنهــا �سائبــة، �سيمــا مــا تعلق بـــ »�سبوتنيك 
V« الرو�ســي، غيــر م�ستبعد في حوار للن�ســر، اإمكانية اللجوء اإلى 
المرافــق غيــر ال�سحيــة مــع جلب جرعــات اأكبــر و ارتفــاع اأعداد 

الأ�سخا�س الملقحين.

الرابطة الثانية

انطـالق بطـولة "الديربيات" مب�شكـل 
الإجــازات

تعطــى ظهيــرة الغــد، اإ�ســارة انطــاق بطولــة الرابطــة الثانيــة 
ب�سيغتهــا الجديدة، تحــت اإ�ســراف الرابطة الوطنية للهــواة، بعد 
التعديل الذي اأقرته الفاف على الهرم الكروي، والذي تم بموجبه 
تجريــد الرابطة المحترفــة من مهمــة ت�سيير المناف�ســة في هذا 

الق�سم.

بعد حواره مع الن�سر

احتــاديـة كــرة اليـد تتحـرك ل�شـم 
احلــار�ص بوطــاف

اأن  الإطــاع،  ح�سنــة  م�ســادر  ك�سفــت 
الواعــد  النجــم  اأجــراه  الــذي  الحــوار 
لنــادي �سكندربــورغ الدانماركي �سالح 
بوطاف مع »الن�سر«، والذي منح خاله 
النطباع لإمكانية اللتحاق بالمنتخب 
الوطنــي، قد حــّرك م�سوؤولــي اتحادية 
كرة اليد بقيادة الرئي�س لحبيب لعبان.

اأمــر الوزيــر الأول ال�سيــد عبد العزيز جــراد، اأم�س الأربعاء، باتخــاذ اإجراءات عاجلة تتعّلق باإعــادة تاأهيل وتاأمين الأحياء الجامعيــة، وتح�سين جودة الإطعام ونقــل الطلبة داخل ومابين 
 الوليــات، وال�سهــر علــى النظافــة، كما ذّكر بــاأن الحكومة اتخــذت التدابير الازمــة ل�سمان توفر اللقــاح الم�ساد لفيرو�ــس كورونا الم�ستجــد للمواطنين، طــوال فترة التلقيــح لعام 2021،

 على اأن يتم توزيعه بطريقة عقانية ومن�سفة عبر كامل التراب الوطني.

�سرعوا يف زيارات ميدانية للمداجن لتح�سي�س املربني بالو�سع

ا�شتنفـار 9 اآلف بيطـري ملواجهـة اأنفلـونزا الطيـور
 �سرع اأزيد من 9 اآلف بيطري في خرجات ميدانية للمداجن ل�سرح التدابير الوقائية الواجب اتخاذها من قبل المربين لحماية الدواجن 
مــن فيرو�ــس اأنفلونزا الطيور، ومنع انت�ســار المر�س على نطاق وا�سع، �سمانا لاأمــن الغذائي عبر توفير اللحوم البي�ســاء باأ�سعار معقولة، 

�ص  4باعتبارها الم�سدر الأ�سا�سي للبروتين الحيواني لاأ�سر الب�سيطة .
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�ص  15
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اإجراءات عاجلة لتاأهيل وتاأمني الأحياء اجلامعية
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