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دعوات لتو�سيع التلقيح وحتذيرات من اال�ستعمال الع�سوائي للأوك�سجني

تعليق ال�صلوات  بامل�صاجد يف توقيت احلجر ال�صحي

��ستقبل �سفري �لنم�سا 

رئي�س اجلمهورية 
يت�صّلم اأوراق 

اعتماد ثالثة �صفراء 

روبورتاج

�س 7-6

�س  2

�س  4

�س  13-12

ll

تطرقا فيها �إىل �لو�سع �لر�هن يف تون�س

الرئيـ�س تبــون يتلـقى مكــاملـة هاتفيـة من الرئيـ�س قيـ�س �صعيـد

زيارة م�ساعد كاتب �لدولة �لأمريكي ل�سوؤون 
�ل�سرق �لأو�سط للجز�ئر

بحث واقع واآفاق العالقات الثنائية 
واحللول ال�صلمية لالأزمات 

��ستقبــل �لوزيــر �لأول، �ل�سيــد �أيمــن بــن عبــد �لرحمــان، �أم�ــس 
�لإثنيــن، بق�سر �لحكومة، �ل�سيد جوي هــود، م�ساعد كاتب �لدولة 
�لأمريكــي ل�ســوؤون �ل�ســرق �لأو�ســط، و �أفــاد بيان لم�سالــح �لوزير 
�لأول، �أن »�للقــاء كان فر�ســة لتبــادل و��سع لوجهــات �لنظر حول 
و�قع و�آفــاق �لعالقات �لثنائيــة و�سبل تعزيز �لتعــاون �لقت�سادي 

بين �لبلدين«.

�لو�سعية �لوبائية تفر�س �إجر�ءها �إلكرتونيا

الت�صجيالت اجلامعية حلملة البكالوريا 
اجلدد تنطلق اليوم

تنطلــق �ليــوم �لثالثــاء مرحلــة �لت�سجيــالت �لأولية عبــر �لخط 
للطلبــة �لناجحين �لجدد في �سهادة �لبكالوريــا دورة جو�ن 2021، 
و �لتــي تمتد �إلى غاية يوم �لخمي�س �لمو�فق  لـ 29 جويلية، و�ستتم 
عملية �لت�سجيل ح�سريا عبــر �لخط نظر� للو�سعية �لوبائية �لتي 

ت�سهدها �لبالد.

�لألعاب �لأوملبية

القفاز اجلزائري يوا�صل بريقه 
وان�صحاب �صادم ملخلويف

يف اختتام دورة الربملان بغرفتيه

اإدانة للتكالب على اجلزائر  ودعوة لليقظة
�س 3

�لن�سر ت�ستطلع و�قع �لتكوين يف �مليكانيك بق�سنطينة

جتهيزات من اآخر طراز تنتظر �صراكات فّعالة واأخرى مهّددة بالتلف
خّرجــت جامعــات ق�سنطينة على مــّر �لعقود �لما�سية، �آلف �لطلبة �لذيــن تح�سلو� على �سهاد�ت عليا في تخ�س�ســات �لميكانيك، فاأ�سبح 
�لعديــد منهــم �إطار�ت في �سركات �سناعية و طاقويــة كبرى بالجز�ئر وخارجها. وفي هذ� �لروبورتــاج ت�ستطلع �لن�سر و�قع �لتكوين في 
هذ� �لمجال �نطالقا من ق�سم �لميكانيك �لذي ��ستطاع �ل�سمود رغم قدم من�ساآته و�لعجز في �لتاأطير، مرور� بمركز �لبحث في �لميكانيك 

�لم�ستحدث موؤخر�.
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