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

احلكومة حتّذر من خطر انت�شار ال�شاللت اجلديدة لكورونا وتقّرر

متديد احلجر يف 16 والية ومنع التجمعات عرب كامل الرتاب الوطني

  وزير املالية يعلن فتح 320 �شباكا لل�شريفة الإ�شالمية اأواخر 2021

 حب�ص 8 اأ�شخا�ص
 يف ق�شية اختفاء 
كميات من القمح 
بتعاونية احلبوب

�شبط خمدر 

الكوكايني  بحوزة 

�شاب وفتاة

باتنةقاملة

�ص 9�ص 9

�ص  17

�ص  4

بطولة الرابطة الثانية

احتاد عنابة يحافظ على الريادة 
وبزوغ الهالل يف تاجنانت

كّر�شــت مخلفات الجولــة ال�شاد�شة الو�شع القائم علــى م�شتوى قّمة 
هرم ترتيــب المجموعــة ال�شرقيــة، بمحافظة اتحــاد عنابة على 
عر�ــس ال�شدارة، في اأعقــاب نجاحه في العــودة بنقطة ثمينة من 

باتنة.

�ص  2

�ص  2

�شكوك ومتويالت غري ربوية ال�شتقطاب 600 األف مليار
اأعلن وزير المالية، اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�س، عن تعديالت قانونية �شيتم اإقرارها قريبا لإدخال ال�شكوك الإ�شالمية في المعامالت التجارية، وذلك في �شياق الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة لترقية المعامالت الإ�شالمية في الجزائر  وا�شتقطاب الأموال المتداولة خارج دائرة الأطر الم�شرفية، حيث قدرها بنك الجزائر نهاية 2020 بـ 6 اآلف 

مليار دينار)600 األف مليار�شنتيم(.

الباحث يف علم الفريو�شات الدكتور حممد ملهاق للن�شر

ا�شرتاتيجية اجلزائر  اأثبتت جناعتها يف حما�شرة الفريو�ص 
اأكــد الباحــث في علم الفيرو�شات "بيولوجــي �شابق في مخابر التحليالت الطبية" الدكتور  محمد ملهاق، اأم�س، اأن هناك ا�شتقرار  في 
الو�شعيــة الوبائيــة في البالد وتراجع في وتيرة كوفيد 19 ، مبــرزا اأن ال�شتراتيجية التي اتبعتها الجزائر  والتي تعتمد على الحجر 
ال�شحي، التباعد الجتماعي و الج�شدي والتدابير الوقائية الأخرى المرافقة ، اأثبتت نجاعتها في محا�شرة الفيرو�س اإلى حد الآن 
، واأكــد اأن التلقيــح  يبقــى هو ال�شالح الوحيــد الفعال �شد كوفيد 19 واأ�شار اإلــى اإن وزارة ال�شحة، لم ت�شجــل اأي اأعرا�س جانبية غير 

متوقعة بعد التلقيح.

بلج�د ي�ؤكد لدى تن�سيبه حر�س الرئي�س على تط�ير اأداء امل�ؤ�س�سة الأمنية

فريد زين الدين بن ال�شيخ مديرا عاما جديدا لالأمن الوطني

 uحتويل ف�شاء مهمل اإىل م�شاحة 
خ�شراء للراحة بجيجل

uخبرية بيئية تدعو اجلمعيات اإىل 
تقدمي احللول

uاخلفا�ص..اأكرب ناقل للفريو�شات 
يعي�ص يف مناطق ال�شمال

الصفحة الخضراء

�ص  13-12

�ص 3

حت�شبا للت�شريعيات

انطالق املراجعة اال�شتثنائية للقوائم 
االنتخابية

اأعلنــت ال�شلطــة الوطنيــة الم�شتقلــة لالنتخابــات، م�شــاء اأول اأم�ــس 
الثنيــن، في بيان لها عن افتتاح اعتبارا من يــوم اأم�س الثالثاء فترة 
المراجعــة ال�شتثنائيــة للقوائــم النتخابية تح�شبــا لت�شريعيات 12 

جوان 2021 وت�شتمر العملية اإلى غاية 23 من ال�شهر الجاري.
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