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بـ 2.5 مليون جرعة �سهريا بوحدة �سيدال بق�سنطينة

اإنتاج لقاحي �سبوتنيك و�سينوفاك ابتداء من �سبتمرب

ق�سنطينة

حب�س �سائق ال�ساحنة 
املت�سببة يف حادث 

وادي ورزق

الدعوة اإىل عقلنة 

ا�ستهالك الكهرباء 

بعد ارتفاع تاريخي
�س  11 �س  24

�س 4

�س  3

�س  15

الصفحة الخضراء
u�خلبري �لتقني يف �ملناخ 

كمال خال�ص للن�سر

اختالالت املناخ توؤثر 
على النوع البيولوجي

 u احلرائق تت�سبب يف اإتالف
 30  األف هكتار  �سنويا من الغابات  

�أو�سى بها رئي�ص �جلمهورية مبنا�سبة عيد �لأ�سحى

تدابيـــر راأفــــة لفائـــدة �سباب حمبو�سيـــن ب�سبــب الغـ�س يف البكالوريــــــا 

يف ح�سيلة للجي�ص خالل �ل�سد��سي �لأول من 2021

حتييــــد 19 اإرهابيــــا و توقيــف 72 
عن�ســر دعــم

نفذت وحد�ت ومفارز للجي�ص �لوطني �ل�سعبي، خالل �ل�سد��سي �لأول 
من �ل�ســنة �لجارية، عدة عمليات تندرج في �إطــار مكافحة �لإرهاب، 
�لجريمــة �لمنظمــة و�لهجرة غيــر �ل�ســرعية، على غــر�ر تحييد 19 

�إرهابيا )�لق�ساء على 9، ��ست�سالم 5 وتوقيف 5 �آخرين(.

بطولة �لر�بطة �ملحرتفة

ال�سنافــــر يبتعــدون عن "البوديوم" 
وبلوزداد يتم�ّسك باأمــل الّتتويـــج

الرئي�س تبون ي�ستقبل نظريه حممد بازوم و يعلن

فتح احلدود بني اجلزائر والنيجر
�س 2

و�سط �إقبال متز�يد من �ملو�طنني و توفري متو��سل للجرعات

ال�سلطات العمومية متّر اإىل ال�ّسرعة الق�سوى يف عملية التلقيح �سد كورونا
مــّرت �ل�ســلطات �لعمومية في �لأيام �لأخيرة �إلى �ل�ســرعة �لق�ســوى فــي عملية تلقيح �لمو�طنين �ســد وباء كوفيــد 19 بالتز�من و �لرتفاع 

�لمقلق لمنحى �لإ�سابات �لم�سجل يوميا، في خطوة حا�سمة نحو تطويق هذ� �لوباء �لخطير في وقت قيا�سي.

�س 2

�أعلن رئي�ص �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، �أم�ص �لثالثاء بالجز�ئر �لعا�سمة، عن فتح �لحدود �لبرية بين �لجز�ئر و�لنيجر بهدف ت�سهيل �لتبادلت �لتجارية بين �لبلدين. وعبر �لرئي�ص 
تبون خالل لقاء �سحفي م�سترك مع نظيره �لنيجري محمد بازوم، عقب ��ستقباله له بمقر رئا�سة �لجمهورية، عن �سكره للرئي�ص بازوم على "�لزيارة �لأخوية �لتي يقوم بها �إلى �لجز�ئر مع وفد 

هام جد�، �سمل كافة �لقطاعات".
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