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اأمام تزايد عدد الإ�صابات بكورونا

خمت�سون يحذرون من ا�ستمرار الرتاخي والعزوف عن التلقيح
�مل�سنف �سمن قائمة �أف�سل 2 باملئة من علماء 

�لعامل عادل بلو�سر�ين للن�سر

اأكادميية العلوم توفر خال�سات بحوث 
ل�سّناع القرار

�ختير موؤخــر� ، ع�سو �لأكاديمية 
�لباحــث  للعلــوم،  �لجز�ئريــة 
بلو�سر�نــي،  عــادل  �لجز�ئــري 
�لمتخ�س�ص في مجال �لريا�سيات 
�لتطبيقيــة و معالجــة �لإ�ســار�ت 
�لإح�سائيــة و �لهو�ئــي و�لتحليل 
�لتــرددي، �سمــن قائمة  �لزمنــي 
علمــاء  مــن  بالمئــة   2 �أف�ســل 
ت�سنيــف  وفــق  ذلــك  و  �لعالــم، 
�سمل جز�ئرييــن �آخرين، �أعدته 
�لمرموقــة،  �ستانفــورد  جامعــة 
��ستنــاد� �إلــى م�ستــوى �ل�ستدلل 

باأبحاثهم �لعلمية.

�لبطولة �ملحرتفة

اقرتاح مناف�سة بفوجني املو�سم القادم
ك�سفــت م�ســادر ح�سنة �لإطــاع للن�ســر، �أن �لقائمين على �ســوؤون كرة 
�لقــدم �لجز�ئريــة، يتاأهبــون لإجــر�ء عديــد �لتعديــات علــى نظام 
�لمناف�ســة �لمو�ســم �لمقبــل، في ظــل �لنتقــاد�ت �لكثيرة �لتــي طالت 
�لن�سخــة �لحاليــة من �لبطولــة �لمحترفة، �لتي لم ي�ســدل �ل�ستار عنها 
لحد �لآن، ول تز�ل �لأندية 20 �لم�سكلة لق�سم �لنخبة، مطالبة بخو�ص 

10 مباريات كاملة، قد تمتد لمنت�سف �سهر �أوت �لمقبل. 

بطولة �لق�سم �ملمتاز لكرة �ليد-رجال- 

�سبيبــة اأمل �سكيكـدة تتّوج باللقـب 

lمدير معهد با�ستور للن�سر: عدد اجلرعات امل�ستوردة �سريتفع اإىل 10 ماليني نهاية جويلية
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�أ�سبحت �خليار �لوحيد للوكالت

اجلائحــــة متنـــح فر�ســـــة لل�سياحـــــة الداخليـــــة
تحاول �لعديد من �لوكالت �ل�سياحية في �لجز�ئر �ل�سمود منذ �أ�سهر في وجه �إع�سار جائحة كورونا، وما خلفه من تبعات حطمت �لعمود 
�لفقري لمختلف �لمر�فق ذ�ت �لطابع �ل�سياحي و �لخدماتي، ب�سبب �لإغاق �لعام و توقف �لرحات و تقييد حركة �ل�سياح و �لم�سافرين، 
ومع ��ستمر�ر تعليق �لرحات �لجوية نحو �لخارج، وجدت وكالت �لأ�سفار نف�سها �أمام تحدي �ل�ستثمار في �لد�خل �أو �لزو�ل، وهو ما دفع 

بكثير منها �إلى تكييف بر�مجها ون�ساطاتها مع معطيات �لو�قع و �لتما�سي مع �لعر�ص و�لطلب �لد�خلي.

تبادل �لتهاين مبنا�سبة عيدي �ل�ستقال

الرئي�ســان تبـون و بايـدن يوؤكـدان ا�ستعدادهمــا لتو�سيــع التعــاون وتوطيــده
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