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فيما يطمئن احتاد وجمعية التجار بوفرة املواد الغذائية

لهيب يف اأ�شعار اخل�شر والفواكه ع�شية العيد

 تكثيـف حمــالت

 التلقيـح بواليـات 

ال�شــــرق

هالل �شلغوم العيد 

يحّقق �شعودا تاريخيا 

اإىل رابطة الكبار

 اللقاحات حتمي من االأ�شكال احلادة 
لكوفيد 19
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صيفيــات 

uاأزمة خبز تعّكر 
يوميات امل�شطافني 

بالطارف
  u�شاطئ 

 الفتيات بالقل 
و اأ�شطورة املنبع

�لرئي�س تبون يوّقع على مر�سومني رئا�سيني   

العفـــو عن 11896 حمكــوما عليهــم نهائيــا وناجحيـن يف التكوين والتعليم

 �ستتو��سل يف خمتلف �لوليات

عـدل ت�شـلم 42 األف وحـدة منـذ 
بداية عمليـات التـوزيع الكـربى

ك�ســفت �لوكالة �لوطنية لتح�ســين �ل�ســكن و تطويــره "عدل"  عن 
توزيــع �أكثر من 42 �ألف وحدة من �ســيغة �لبيع بالإيجار من �أ�ســل 
58 �ألف وحدة مبرمجة للت�سليم، و هذ� منذ بد�ية عملية �لتوزيع 
�لكبــرى قبل �أ�ســهر، كانت �آخرها ح�ســة 6226 وحــدة وزعت قبل 

يومين بولية ق�سنطينة.

ال ت�ستبعد �إجر�ء�ت �أخرى

اجلزائر ت�شتدعي �شفريها لدى الرباط
�ص 3 

للحد من �لت�سّحر و وقف زحف �لرمال نحو �ل�سمال

برنامـــج الإعـــادة تاأهيــل ال�شد االأخ�شــر عبــر 30 واليــــة
ك�ســف �لمدير �لمركزي �لمكلف بالتنظيم و �لت�سال بالمديرية �لعامة للغابات، محمد عبا�س، �أم�س �لأحد بالبليدة، عن ت�سجيل عملية 

جديدة تخ�س برنامج لإعادة تاأهيل �ل�سد �لأخ�سر عبر 30 ولية.

 ��ستدعت �لجز�ئر، �أم�س �لأحد، �سفيرها لدى �لرباط، فور�، للت�ساور على خلفية عدم تقديم �لخارجية �لمغربية لتو�سيح نهائي حول ت�سريحات ممثلها لدى �لأمم �لمتحدة، 
كما لم ت�ستبعد �لجز�ئر �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى وفق ما تقت�سيه �لم�ستجد�ت في �لق�سية.

�ص  5

ت�شوير: �شريف قليب

ُيوؤكد مخت�سون �أن �لتطعيم �سد فيرو�س كورونا، مهم للوقاية من 
�لإ�سابة بالأ�سكال �لحادة لكوفيد 19 خا�سة بالن�سبة للأ�سخا�س 
�لذين يعانون من �لأمر��س �لمزمنة وكبار �ل�سن، بحيث يكونون 

�أقل عر�سة للم�ساعفات �لخطيرة.


