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صيفيــات 

u فواكه هجينة  
 تغزو الأ�سواق 
يف ف�سل ال�سيف

 u احل�سا�سية 
من ال�سم�ص و املكيفات 

الأكرث انت�سارا �سيفا

�جلز�ئر تر�سل �ليوم 250 �ألف جرعة من �للقاح لتون�س 

الرئي�ص تبون يتحادث هاتفيا مع الرئي�ص قي�ص �سعيد حول م�ستجدات الو�سعية ال�سحية

�سطيف

توزيـــع 5500 �سكــن عـدل اليــوم
ي�ســرف، �ســبيحة �ليــوم، �لمديــر �لعــام لوكالــة تح�ســين �ل�ســكن 
وتطويــره »عــدل«، في�ســل زيتونــي، رفقــة �ل�ســلطات �لوالئيــة 
ب�سطيف، على توزيع 5500 وحدة �سكنية ل�سالح �لم�ستفيدين من 
�لمكتتبين في �لموقع �لح�ســري �ل�سخم �لم�ســمى »تينار« ببلدية 

�أوالد �سابر د�ئرة قجال.

لعباط�سة يك�سف

ملف مراجعة قانون التقاعد طرح 
على الرئي�ص تبون

�أكد �الأمين �لعام لالتحاد �لعام للعمال �لجز�ئريين، �ســليم لعباط�سة، 
�أم�ــس �الإثنين بمع�ســكر، �أن مو�ســوع مر�جعة قانون �لتقاعد ل�ســنة 
2017، ال �ســيما ب�ســاأن �لتقاعــد دون �ســرط �ل�ســن �لخا�ــس بالعمال 
�لم�ســتغلين لمــدة 32 �ســنة، قــد "تــم طرحــه علــى �ل�ســيد رئي�ــس 
�لجمهوريــة، عبــد �لمجيد تبــون خالل �أحــد �للقاء�ت، و�أنه �ســيتم 

قريبا �إعادة تفعيل �لملف على م�ستوى �لبرلمان".

خمت�سون يجّددون دعوات وجوب احرتام اجراءات الوقاية و ي�سجلون

اإقبال ملحوظ  على التلقيح  �سد كورونا  
�ص 2

خرب�ء يربزون �لور�سات �لتي تنتظر �حلكومة ويوؤكدون

الرهـــــان اقت�ســادي و امكانيـــة حلحلــــة امل�ساكــل القائمـــة
�عتبــر خبر�ء  ومحللون، �أم�س، �أن هناك ور�ســات �ســخمة تنتظر �لحكومة �لجديــدة و يرون في هذ� �الإطار �أن برنامج �لحكومة، �ســيكون 
�قت�ســاديا بامتيــاز، بهــدف �إعــادة بناء �القت�ســاد �لوطني، و تح�ســين �لمنظومــة �لقانونية �لتــي تديره، الإ�ســفاء �لعقالنية علــى �إنفاق 
�لمو�رد �لمالية و�نتهاج �سيا�ســة ذ�ت مردودية �قت�ســادية ومحاولة حل �الإ�سكاالت �القت�ســادية �لحالية و�إيجاد �لبد�ئل وتفعيل �لعملية 

�ال�ستثمارية و�لبحث عن مو�رد جديدة، وعّبرو� عن �لتفاوؤل باإمكانية حلحلة �لم�ساكل �لقائمة.

�ص 2

lاقتنـــــاء 1.6 مليـــــون جرعــــة جديدة من الّلقاح ال�سينــــــي

الأمن يتدخل لتطبيق الربوتوكول ال�سحي بو�سائل النقل بق�سنطينة
�ص 6


