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

وزير ال�شوؤون الدينية  من تيزي وزو

اأطراف تريـد اإثـــارة الفتنــة يف منطقــة القبائـل ل�ضـرب وحـدة اجلزائرييـن

اأكدوا باأن اللقاح امل�شاد لكورونا ل يوؤثر على �شحة ال�شيام

�ص  2

اللقاح ال يبطل ال�ضّيام وال يحدث م�ضاعفات يف رم�ضان
 امل�ضابــــون بالتوحــد بيـن التاأخـــر

 يف الت�ضخيــ�ص ونق�ص التكفـل

�ص 23

�ص  14

اأخ�ضائيون يحذرون من التجمعات العائلية خالل رم�ضان
اأكد اأم�س البروفي�شور كمال جنوحات طبيب مخت�س في علم المناعة عدم تاأثير اللقاح الم�شاد لفيرو�س كورونا على �شحة ال�شيام، داعيا المعنيين بالحملة لاللتحاق بالمراكز ال�شحية 

لتلقي الجرعتين، كما حث عامة المواطنين على اللتزام بالإجراءات الوقائية وتفادي التجمعات العائلية، لمنع انت�شار ال�شاللة المتحورة.

امل�شيلة

 4 قتلـــى 
 و7 جرحـــى

 يف حادث مرور

�ص  2

�ص  7

انتخابات الفاف

ا�ضتكمال امللفني الناق�ضني وتثبيت 
القائمة الوحيدة اليوم

تنظر اليــوم، لجنة الطعون المنبثقة عــن الجمعية العامة للفاف، 
فــي ملفــات ال�شتئنــاف التــي تقــدم بهــا اأربعــة اأع�شاء، كانــوا قد 
تر�شحوا لع�شوية المكتب الفيدرالي، �شواء �شمن القائمة الأ�شا�شية 
اأو الحتياطيــة، للمتر�شــح الوحيــد لرئا�شــة الفــاف �شــرف الدين 
عمارة، ويتعلق الأمــر بكل من العربي اأومعمر وب�شير من�شوري من 
الطاقــم الأ�شا�شــي الذي اقترحه عمــارة، اإ�شافة اإلــى محمد دوا�س 

واأحمد خر�شي من قائمة الأع�شاء الإ�شافيين.

باتنة 

اإ�ضابات باحلمى املالطية بني م�ضتهلكي 
حليب موا�ص م�ضابة

اأحــدث انت�شــار داء الحمى المالطية و�شط قطعــان الما�شية و الماعز 
ببلدية اأري�س جنوب �شرقي ولية باتنة، حالة هلع وا�شطراب و�شط 
المربيــن والمواطنين، خا�شــة بعد انتقال فيرو�ــس الحمى اإلى عدة 

اأ�شخا�س، كانوا قد ا�شتهلكوا حليبا واأجبانا غير معقمة.

خرباء يدعون اإىل اإخ�شاعها للرقابة

الزبائن جلذب  الإلكرتونية  التجارة  الإ�ضالمّية" حيلة  "الطريقة 
تعتمد الكثير من  المواقع التجارية الخا�شة بالبيع بالتق�شيط �شعار »البيع دون فائدة« اأو »البيع على الطريقة الإ�شالمية«، من اأجل 
جذب اأكبر عدد من الزبائن، و يكون البيع عادة، وفق اآجال محددة م�شبقا بدفعات ثابتة، اإلى حين اإتمام ال�شعر الإجمالي للمنتج اأو 

ال�شلعة، �شواء كانت عبارة عن جهاز كهرومنزلي، اأو قطعة اأثاث،  اأو هاتف اأو كمبيوتر و غيره، و كثيرا ما تلجاأ هذه المواقع اإلى تمديد 
الآجال اإلى 20 اأو 30 �شهرا، و اأحيانا اأكثر، بدفعات �شهرية قليلة.

�ص  13-12

�ص  24


