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يف حملة اأطلقتها مديرية احلماية املدنية بق�سنطينة

اإقبال كبري على اللقاح وح�شور الفت لل�شباب والعائالت

�ص 2

�ص  8

�ص  19

ينتظر �أن تتجاوز 1 مليار دولر يف 2022

التكـفـل بجمـيـع ال�شعــوبـات التي تعتـر�ص �شادرات جممــع "جيكا"

توقع حم�سول قيا�سي بالطارف

منتجون ي�شتعجلون ت�شهيل ت�شويق 
الطماطم

��ستعجــل منتجــو �لطماطــم �ل�سناعيــة بوليــة �لطــارف، تدخل 
�لجهــات �لو�سيــة لت�سهيــل ت�سويــق مح�سولهــم، بالنظــر لزحمــة 
�لطو�بير �لطويلة لل�ساحنات و �لجر�ر�ت �أمام �لوحد�ت �لتحويلية 
�لتــي تنتظر دورها لوقــت ي�سل �إلى 30 �ساعة تحــت �أ�سعة �ل�سم�س 
�لحارقــة لدفــع �لمح�سول، تز�منــا مع توقف بع�ــس �لوحد�ت عن 

�لإنتاج ب�سبب منا�سبة عيد �لأ�سحى.

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

الوفاق  ي�شيع الريادة يف الربع االأخري
�أحدثــت مخلفــات �لجولــة �لثالثــة و�لثالثيــن لبطولــة �لر�بطــة 
�لمحترفــة �لأولى، �نقالبا على م�ستوى �لريادة، وذلك بعد خطف 
�سبــاب بلــوزد�د م�سعل �لقيادة مــن وفاق �سطيف، و�نفــر�ده بعر�س 
�ل�ســد�رة لأول مرة منذ بد�يــة �لمو�سم، �لأمر �لــذي يوحي بتغّير 

معطيات معادلة �للقب في �آخر منعرج من �ل�سباق.

�شيدة يف الثانية وال�شتني ترفع التحدي 
وتنال البكالوريا مبعدل 14.06

حققت، �ل�سيــدة حميدة دبز 
نجاحــا  �سنــة،   62 �ساحبــة   ،
باهر�، في �سهــادة �لبكالوريا، 
�أجنبيــة،  لغــات  �سعبــة 
بح�سولهــا على معــدل 14.06 
مــن  20 ، متحديــة �نقطاعهــا 
عن �لدر��سة لـمــدة  45 �سنة، 
ينهــك  كاد  �لــذي  مر�سهــا  و 
حلمهــا،  يحطــم  و  ج�سدهــا 
و�جباتهــا  �إلــى  بالإ�سافــة 
�لعائليــة، فهي ربــة بيت و �أم 

لثالثة �أبناء.

يف اجتماع ملجل�س الوزراء اليوم

اإجراءات مرتقبة  ملواجهة انت�شار كورونا
�ص 3

حت�سري� لإنتاج �للقاح باجلز�ئر 

و�شول خرباء �شينيني لتفّقد جتهيزات وحدة االإنتاج ملجمع »�شيدال«
و�ســل وفد من �لخبر�ء �ل�سينييــن �إلى �لجز�ئر، ليلة �لجمعة �إلى �ل�سبت، لتفقد �لتجهيــز�ت و�لمعد�ت �لخا�سة باإنتاج �للقاح 
�لم�ســاد لفيرو�ــس كوفيد- 19 »�سينوفــاك« على م�ستوى �لوحدة �لإنتاجيــة �لتابعة لمجمع »�سيد�ل«، ح�سبمــا �أفاد به، �أم�س 

�ل�سبت، بيان لوز�رة �ل�سناعة �ل�سيدلنية.

يدر�س مجل�س �لوزر�ء �لذي �سيجتمع �ليوم برئا�سة رئي�س �لجمهورية �ل�سيد عبد �لمجيد تبون �قتر�حات تكييف �لتد�بير �ل�سحية �لمتعلقة بنظام �لوقاية من �نت�سار كورونا، وي�سهد ذ�ت �لجتماع 
�لتن�سيب �لر�سمي للحكومة �إلى جانب عرو�س لعدة قطاعات.
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ت�شوير: �شريف قليب


