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�ص 5

�ص  9

  فيما مت �إيد�ع �سكوى �أمام �لق�ساء �لفرن�سي �سد "مر��سلون بال حدود"

العدالة اجلزائرية تقّرر فتح حتقيق ابتدائي يف ق�سية "بيغا�سو�ص" 

عملية تنظيف تنتهي مباأ�ساة 

هـالك ثالثـة اأ�سخـا�ص اختنـاقا داخل 
بئــر يف جيجـل 

�سهــدت منطقــة »ميرمــا« ببلديــة �الأمير عبــد �لقادر �ســرق والية 
جيجــل، �أول �أم�ص، حدثا ماأ�ساويا، بعــد وفاة ثالثة �أ�سخا�ص د�خل 
بئــر بجــو�ر م�سكنهــم �لعائلــي، كانــو� ب�ســدد تنظيفــه، ليختنقو� 
بالغاز�ت �لمحترقة جر�ء ��ستعمــال م�سخة المت�سا�ص �لمياه، في 
 حادثة لــم يت�سورها �أهــل �لمنطقة �لذيــن فقدو� خيــرة �أبنائهم

 و �أقربائهم دفعة و�حدة.

مدرب هالل �سلغوم �لعيد �إدري�ص بن م�سعود 
للن�سر

كـتـبـنـا التاريــخ باأحــرف من ذهــب
�عتبــر مدرب هــالل �سلغوم �لعيــد �إدري�ص بن م�سعــود، �ل�سعود �إلى 
�لر�بطــة �لمحترفة �الأولــى، �أغلى هدية يمكــن تقديمها لالأن�سار 
تز�منــا مــع �الحتفــال بالذكــرى 76 لتاأ�سي�ــص �لنــادي، خا�سة و�أن 

�الإنجاز تاريخي، بتو�جد �لفريق الأول مرة في ق�سم �لكبار.

عن �سر �لتمّيز و�أحالم �مل�ستقبل

 الأوىل وطنيا ومتفّوقات يف البكالوريا 
يتحــدثن للن�سر

�آيــة  �سعيــب  �لتلميــذة  ��ستطاعــت 
و�سال �سهيناز، من ثانوية �سليماني 
م�سعــود  حا�ســي  فــي  �لعيــد  حمــة 
بورقلة، نيل �لمرتبة �الأولى وطنيا 
فــي �متحان �سهــادة �لبكالوريا، بعد 
تح�سلهــا علــى معــدل 19.24، و هــو 
نجــاح توؤكــد �لتلميذة للن�ســر، �أنه 
كان ثمــرة تح�سيــر بــد�أ حتى قبل 

�نطالق �ل�سنة �لدر��سية.

للت�ساور والتح�سري لال�ستحقاقات القادمة

الرئي�ص تبون ي�ستقبل رئي�ص ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
�ص 2

حّذر من �لتدفق �ملغلوط للمعلومات حول �ل�سالالت �ملتحّورة

الربوفي�سور مهياوي للن�سر: التلقيح هو احلل الأكرث جناعة ملجابهة كورونا 
�أكــد �لبروفي�ســور ريا�ص مهياوي ع�سو �للجنة �لعلمية لر�سد ومتابعة فيرو�ص كورونــا، �أن �لمناعة �لجماعية، ال يمكن �كت�سابها �سوى من 
خــالل �أخــذ �أحــد �للقاحات �لم�سادة لكوفيد- 19، �سيما في ظل ��ستمر�ر  �الرتفاع �لم�ستمر فــي موؤ�سر عدد �الإ�سابات �لجديدة في بالدنا، 

ب�سبب �ل�ساللة �لمتحورة دلتا �سديدة �لعدوى.

��ستقبل رئي�ص �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، �أول �أم�ص �لخمي�ص، رئي�ص �ل�سلطة �لوطنية �لم�ستقلة لالنتخابات، �ل�سيد محمد �سرفي، للت�ساور و�لتح�سير لال�ستحقاقات �لقادمة، ح�سب ما �أفاد به بيان 
لرئا�سة �لجمهورية.
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