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بهدف اإعطاء ديناميكية ل�ضري اجلهات الق�ضائية

رئي�س اجلمهورية يجري حركة جزئية يف �ضلك الق�ضاء
lامل�ضادقة على ترقية وتر�ضيم 2149 قا�ضًيا    l وزير العدل  يدعو الق�ضاة ملواجهة حماوالت زرع الفتنة

دين ودنيا

اإعـــادة الت�ضجيـــــر حماية للبيئـــة 
و�ضدقة جاريـــة

الرئي�س تب�ن يكّرم املت�جني يف الألعاب الباراملبية وي�ؤكد

م�ضتقبال" اجلزائريني  الريا�ضيني  بني  التفريق  يتم  "لن 

يف دورة ��ستثنائية للمجل�س �لوطني

جبهــــة القــوى اال�ضرتاكيــــة تقـــّرر امل�ضاركـــة يف االنتخابــات املحليـــــة 

�س  4

�س  24

�س  17

ق�سنطينة

ا�ضتقبال �ضعبي 
ور�ضمي للبطلة 

بوجعدار

ن�سب �للو�ء مربوك �سابع مدير� للإي�سال 
و�لإعلم و�لتوجيه

الفريــق �ضنقريحــة ياأمـر بالت�ضـدي 
لكافـــة احلمـالت الدعائيـة الهدامــة

�أ�ســرف �لفريــق �ل�سعيد �سنقريحــة، رئي�ــس �أركان �لجي�س �لوطني 
�ل�سعبــي، �أول �أم�س �لخمي�س، بالمدر�سة �لعليــا �لع�سكرية للإعلم 
و�لت�ســال، علــى مر��سم حفل تن�سيــب �للو�ء مبــروك �سابع مدير� 
للإي�سال و�لإعلم و�لتوجيه لأركان �لجي�س �لوطني �ل�سعبي خلفا 

للو�ء بوعلم مادي.

خن�سلة

 تاوونـــت تـــودع بناتهـــا االأربعــة 
يف جـــو مهيــب

�ُسّيعــت، �أول �أم�ــس �لخمي�س، جنــازة 4 ن�ساء �سحايــا حادثة �لغرق 
في بركة مائية بقريــة تاوونت، 11 كلم من بلدية جلل على بعد 

عا�سمة �لولية خن�سلة. جنوب  72كلم 
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اأكثــــر من مليــــون �ضخـ�س تلقــوا اللقــاح فـي 6 اأيــــــام
 

ك�سفت وز�رة �ل�سحة ، عن ت�سجيل ما يزيد عن مليون �سخ�س تم تلقيحهم �سد فيرو�س كوفيد 19 ، خلل �لفترة �لممتدة من يوم �ل�سبت 4 
�إلى 9 �سبتمبر 2021 ، د�عية �لمو�طنين �إلى مو��سلة �لنخر�ط في �لحملة �لوطنية للتلقيح. �أعلنت وز�رة �ل�سحة نهاية �لأ�سبوع في بيان 
لهــا، عــن »تمديد نطاق �لحملة �لوطنية �لكبرى للتلقيح �ســد فيرو�س كوفيد 19 بهدف تلقيح 70 بالمئة من مجموع �لمو�طنين �إلى نهاية 

�ل�سنة �لجارية من �أجل تحقيق مناعة جماعية �سد فيرو�س كورونا و�لعودة �إلى �لحياة �لطبيعية«.
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