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لبلوغ ن�سبة مناعة ال تقل عن 70 باملئة قبل الدخول االجتماعي القادم

�إ�صر�ك كافة �ل�صيدليات يف حملة �لتلقيح منت�صف �أوت

دين ودنيا

�لإ�صهام يف �إنقاذ مر�صى �جلائحة 
و�لأخذ بالحتياطات و�جب

ّ
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�ص  3
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فيما �أعلن عن تد�بري ملو�جهة �لندرة يف عدة واليات

�إن�صــاء قطـب بجيجـل لتمـويـن 15 وليــة بالأوك�صجــني �لطبــي

�لفريق �سنقريحة يوؤكد

�صُنف�صل �ملخططات �ملعادية �لتي حتاك 
يف �ل�صر و �لعلن 

�ســّدد رئي�ــش �أركان �لجي�ــش �لوطنــي �ل�سعبــي، �لفريــق �ل�سعيــد 
�سنقريحــة، على �ســرورة �ال�ستعــد�د لكافة �الحتمــاالت الإف�سال 
كافــة �لمخططــات �لمعاديــة، �لتــي تحاك فــي �ل�سر و�لعلــن، �سد 
�أمــن و��ستقــر�ر �لجز�ئر من طرف �أعــد�ء �الأم�ش و�ليــوم. وقال �إن 
�لظــروف �ل�سعبــة �لتــي ت�سهدهــا منطقتنــا �الإقليميــة ت�ستدعي 
مو��سلــة �لعمل �لحثيث على بناء جي�ش ع�سري قادر على مو�جهة 

�لتحديات �لحالية، وك�سب �لرهانات �لم�ستقبلية.

حتلية مياه �لبحر 

 خمطط ��صتعجايل لإن�صاء حمطات 
يف كل �لوليات �ل�صاحلية

�أ�سار وزير �لطاقة و�لمناجم، محمد عرقاب �إلى �لتح�سير لمخطط 
��ستعجالــي جديد �سي�سمح بتزويد كل �لواليات �ل�ساحلية بمحطة 

لتحلية مياه �لبحر.

اأعلن عنها الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان

�حلكومة تتخذ �إجر�ء�ت م�صتعجلة ملجابهة �نت�صار �لوباء
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وز�رة �ل�صحة تدعو �ملو�طنني �إىل عدم �لن�صياق ور�ء مرّوجي �لإ�صاعات
�تهمــت وز�رة �ل�سحــة، "�أ�سخا�ســا و مجموعــات عديمــة �ل�سمير"  بالترويــج للأكاذيب و�ل�سائعــات بغر�ش زرع �ل�سدمــة في نف�سية 
�لمو�طــن �لــذي هو في �أم�ش �لحاجــة �إلى �لطماأنينة في هذ� �لظــرف �ل�سحي �ال�ستثنائي، وقالت �إن تلــك �لجماعات "تنفث �سمومها" 
عبــر من�ســات �لتو��سل ودعت  �لمو�طنين �إلــى توخي �لحذر و �لحيطة لما ي�ساع عبر مو�قع �لتو��ســل �الجتماعي، �لغير ر�سمية، من 

�أكاذيب و مغالطات. 

      ��صتري�د 15 �ألف مكّثف و 10 وحد�ت لإنتاج �لأوك�صجني و 160 �ألف لرت         �حلكومة  تدعو �ملو�طنني لاللتز�م بالوقاية و�لتلقيح و جتّنب 
�لتهويل �لذي ين�صر على �صبكات �لتو��صل
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�ص  10-9-8-7


