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يف  اإطار امل�شاورات التي با�شرها لت�شكيل احلكومة

الرئي�س تبون ي�ستقبل بلعيد وبن قرينة

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

هزميـــة الوفـــاق 
تبعـث �سبـاق اللقـــب

�نهزم ع�ســية �أم�ــس وفاق �ســطيف في 
لبطولــة   27 �لجولــة  مباريــات  ختــام 
بملعــب  �لأولــى  �لمحترفــة  �لر�بطــة 
مولوديــة  �أمــام  �لأولمبــي  جويليــة   5
فــي   ،)2  /  3( بنتيجــة  �لجز�ئــر 
"كال�ســيكو" مثيــر وفى بكامــل وعوده 
من حيــث �لإثــارة و�لتناف�ــس، وكانت 
نتيجته كافية لخلط ح�ســابات �للقب، 

ببعث �ل�سباق من جديد.

جمال فور�ر  ي�سرح

 مل ن�سجــل م�ساعفــات خطرية للقــاح منذ 
بداية العمليــة

للجنــة  �لر�ســمي  �لناطــق  �أكــد 
ر�ســد ومتابعة فيرو�ــس كورونا، 
�أم�ــس،  فــور�ر،  جمــال  �لدكتــور 
عدم ت�سجيل �أي �أعر��س خطيرة 
على �ل�سحة �لعمومية ناتجة عن 
�لتلقيح منذ بد�يــة �لحملة �لتي 
�نطلقــت �ســهر جانفــي �لفــارط، 
وطمــاأن باأن كافــة �للقاحات �لتي 
�قتنتها �لجز�ئر لها نف�س م�ستوى 
متوفــرة  �إنهــا  وقــال  �لفعاليــة 

بكميات كافية.

م�ساجد تلجاأ �إىل �ملتطّوعني

ت�سجيــــل اإقبــــال متزايــد على املدار�س 
القراآنيـــــة

�لقر�آنيــة  �لمد�ر�ــس  تعــرف 
�إقبــال من فئــة �لمتمدر�ســين 
�لذيــن ��ســتغلو� �أوقــات �لفر�غ 
�لناجمــة عن نظــام �لدر��ســة 
بالتناوب �لــذي �عتمده قطاع 
�لتربية في �إطــار �لبروتوكول 
�ل�سحي، للتوجه �إلى �لم�ساجد 
لتعلــم قو�عــد و�أ�ســول تــالوة 
�لكريــم،  �لقــر�آن  وحفــظ 
تحــت �إ�ســر�ف �أ�ســاتذة وطلبة 

جامعيين متطوعين.

�لتموين باملياه 

اإجـــراءات 
 ا�ستعجاليــة

 يف 22 واليــــة 
�س  4

و��ســل رئي�س �لجمهورية �ل�ســيد عبد �لمجيد تبون، �أم�س ولليوم �لثالث على �لتو�لي، �لم�ســاور�ت �ل�سيا�سية �لمو�سعة لت�ســكيل �لحكومة، حيث ��ستقبل كل من عبد �لعزيز بلعيد رئي�س جبهة �لم�ستقبل و عبد 
�لقــادر بــن قرينة رئي�س حركة �لبناء، بق�ســر �لمر�دية في �إطار �لم�ســاور�ت �لتي يجريها رئي�س �لجمهورية مع قادة �لأحز�ب �ل�سيا�ســية �لفائزة في �لنتخابات �لت�ســريعية �لتي جــرت في 12 جو�ن �لجاري 

لت�سكيل �لحكومة �لجديدة �لتي �ستقود �لبالد في �لمرحلة �لمقبلة.

�إثر �سكوى من �سكان �إحدى �لقرى بتيزي وزو

اإيـــداع عنا�ســـر من حركتــي "املاك" و "اأكال" االإرهابيتيــن احلب�س املوؤقـــت
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