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ق�سنطينة

اختيـــار 174 
نقطة مراقبـــة 
لبيــع املوا�شي 

�لطارف

توقيــف م�شتبـــه 
فيهمــا باحلــرق 

الإجرامي للغابات 

 �لباحث يف علم �جلينوم �لدكتور حممد بلح�سني

للعالج  مقاومة  +" اأكرث  "دلتا 
بالأج�شام امل�شادة واللقاحات 

�ص  24�ص  11

�ص 4

�ص  24

�ص  14

جملة " �جلي�ش" ترد على �أبو�ق �لفتنة �ملرّوجة لإر�سال �جلي�ش �إىل �خلارج

اجلزائر �شّيدة مواقفها وقراراتها  ول اأحد ميلي على املوؤ�ش�شة الع�شكرية

 �ل�سنة �لدر��سية 2021 - 2022 

الدخول املدر�شي يـوم 7 �شبتمرب املقبل 
حــددت وز�رة �لرتبيــة �لوطنية �لدخول �ملدر�ســي حل�ساب �ل�سنة 
�لدر��سيــة 2021 - 2022 يــوم 7 �سبتمــرب �ملقبــل يف جميع مناطق 
�لبــاد. و�أو�سحــت �لــوز�رة يف بيــان لهــا �أم�ــش �لأحــد بخ�سو�ــش 
رزنامــة �لعطــل �ملدر�سيــة لل�سنــة �لدر��سيــة 2021 - 2022 �أنه مت 
حتديــد تاريخ �لدخــول �ملدر�ســي جلميــع �ملناطق يــوم �لثاثاء 7 

�سبتمرب 2021 �سباحا بالن�سبة للتاميذ.

لعبة �خل�سر �إميان مرو�ش للن�سر

منتخـــب ال�شيـدات ي�شهد "ثـــورة"  
فتيــات  فريــق  لعبــة  تــرى 
�إيمان مرو�ش،  وئام ق�سنطينــة 
ي�سهــد  �ل�سيــد�ت  منتخــب  �أن 
محاولــة  خــال  مــن  »ثــورة«، 
ر��سيــة  �لوطنيــة  �لناخبــة 
�لدمــاء  بع�ــش  �ســخ  فرتــول 
�لترب�ســات  فــي  �لجديــدة 
�لأخيــرة، م�سيرة فــي حو�رها 
ورفيقاتهــا  �أنهــا  �لن�ســر،  مــع 
عازمات علــى �لتاألق في بطولة 
كاأ�ش �لعــرب �لمبرمجــة �ل�سهر 
�لمقبــل بدولــة م�ســر، وتكر�ر 
�إنجاز �لمنتخب �لأول ومنتخب 

�أقل من 20 �سنة.

�ص 3

ابتداء من اليوم و ملدة 21 يوًما 

متديد اإجراءات احلجر اجلزئي يف 14 ولية
�ص 3-2 للم�شافرين املخ�ش�شة  ال�شحية  للربوتوكولت  ال�شارم  •المتثال  العائلية   والتجمعات  الأ�شخا�ص  جتمعات  من  نوع  اأي  •حظر 

�ملندوبية �لوطنية لاأمن بالطرق تك�سف

 ثالثــــة عوامــــل رئي�شيــــة وراء املجـــــازر املروريـــــــة
�أرجعــت �لمندوبيــة �لوطنيــة لاأمن بالطرق �أ�سبــاب �رتفاع عدد حــو�دث �ل�سير و�سحايا �لمجــازر �لمرورية، �لتي تخلــف �أرقاما مرعبة 
مــن �لقتلــى و�لجرحى،  خال مو�سم �ل�سطيــاف وخا�سة خال �سهري جويليــة و�أوت �إلى �لمخالفات �لخطيــرة و�لأخطاء �لج�سيمة �لتي 
يرتكبهــا �لكثيــر من م�ستعملي �لطرقات، �سيما مخالفة �لقو�عد و�لتنظيمات �لتي تلزم �ل�سائقين بتكييف �سرعة �لمركبة و�سبطها ح�سب 
ما تقت�سيه قو�عد �ل�سامة مثل حالة �لطريق و�كتظاظ �لحركة وحالة �لطق�ش، و�لقيادة لم�سافات طويلة �إلى جانب �لقيادة تحت تاأثير 

�ص  12-13�لتعب و �لإرهاق و�لنعا�ش، وي�ساف �إليها حالة �لمركبة.

lبلجــــود ياأمـــر الولة بتجنيــد كافـــة الو�شائــــل لت�شريـع وتيـرة التلقيـــح 


