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بطلة العامل يف احل�صاب الذهني والريا�صيات  �صجود رتاج رحاحلة للن�صر

�صعدُت لأين تّوجت يف ظرف �صعب مّرت به اجلزائر

ّ

�ص  3

�ص 5

�ص 11

�ص 4

�ص 2

�ص  13-12

مدير �لتكوين بوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يك�سف للن�سر

اإدراج حت�صينــات علــى نظــام التعليــم عن بعد يف املو�صــم اجلديــــد

تنطلق اليوم جت�سيدا لاللتزام الذي قدمه رئي�س اجلمهورية

جل�صات حوار لتعديل القوانني الأ�صا�صية لل�صحة
�ص 3

 ت�سرع وز�رة �ل�سحة، �ليوم �لأحد، في عقد �أولى جل�سات �لحو�ر مع نقابات �لقطاع لمناق�سة �لتعديالت �لمقترحة على �لقانون �لأ�سا�سي ونظام �لتعوي�سات لأ�سالك �ل�سحة و�إعادة �لنظر
 في �لخدمة �لمدنية، تج�سيد� لاللتز�م �لذي قدمه رئي�س �لجمهورية لمهنيي �لقطاع.
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�ملنتجون تكبدو� خ�سائر كبرية

رمــي اأطنـــان من الطماطم بالطـارف

تو�جه حملة جني  وتحويــل �لطماطم �ل�سناعية بولية �لطارف 
، م�ســاكل وعر�قيــل كبيرة تتعلق بنق�س �لعمالــة و�لت�سويق ودفع 
م�ستحقــات �لمنتجيــن بال�سكل �لــذي بات يرهن تحقيــق �لأهد�ف 
�لمرجــوة، خا�سة بعد لجــوء ع�سر�ت �لمنتجين لرمــي مح�سولهم 

في �لوديان بعد تلفه ب�سبب �لطو�بير.

رئي�س عمادة �لأطباء بقاط بركاين للن�سر

تلقيح الأطفال �صروري ويجب اأخذ 
العرب من املوجة الثالثة

�لأطبــاء  عمــادة  رئي�ــس  دعــا 
�لجز�ئريين �لدكتور بقاط بركاني 
�إلــى عــدم ��ستثنــاء �لأطفــال مــن 
�لتلقيح �سد فيرو�س كورونا، وقال 
�أنهــم  بمــا  �ســروري  تلقيحهــم  �إن 
عر�سة لالإ�سابة بالفيرو�س،م�سير� 
بتلقيــح  قامــت  قويــة  دول  �إلــى 
�لأطفال �لذين تزيد �أعمارهم عن 

�سنة.  12

مدرب �سري�ليون جون كي�ستري للن�سر

اجلزائر متتلك كل 
مقومات الحتفاظ 

باللقب القاري

�أمر بتح�سني معدل حت�سيل �ل�سر�ئب و�لر�سوم

الوزير الأول ي�صدد على اإعادة التوازنات املالية الداخلية واخلارجية
�سدد  �لوزير �لأول، وزير �لمالية �ل�سيد �أيمن بن عبد �لرحمان، �أم�س، على �سرورة  �إعادة �لتو�زنات �لمالية �لد�خلية و�لخارجية، وحدد 

هدف بلوغ  تغطية نفقات �لت�سيير من خالل �لجباية �لعادية �لتي دعا �إلى تح�سين معدلت تح�سيلها.

lا�صرتطُت عدم م�صاركة ممثلني عن الكيان ال�صهيوين لدخول امل�صابقة


