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 �شنفت �إقليمي �شيليا و تاغيت كحظريتني وطنيتني

احلكومة حتّدد ال�سعر الأق�سى ملادتي الزيت و ال�سكر
قــررت �لحكومــة، �أم�ــض �ل�سبت، تحديد �ل�سعر �لأق�سى عند �ل�ستهالك وكــذ� هو�م�ض �لربح �لق�سوى عند �لإنتاج و�ل�ستير�د وعنــد �لتوزيع بالجملة و�لتجزئة، لمادتي �لزيت �لمكــرر �لعادي و�ل�سكر �لأبي�ض، كما 

تبنت م�سروعي مر�سومين تنفيذيين يت�سمنان ت�سنيف �إقليم �سيليا ــ �أولد يعقوب بوليتي خن�سلة وباتنة، و �إقليم تاغيت ــ غير بوليتي ب�سار وبني عبا�ض كحظيرتين وطنيتين. 

ر�بطة �أبطال �إفريقيا

�سقــــوط مفاجــــئ للوفـــاق اأمـــــام 
خ�سم جمهـــول

ّّّ
�ص  2

املجاهـد يا�سف �سعدي

يف ذمــــة الّلــــه

�الأمني �الأول حلزب جبهة �لقوى �ال�شرت�كية يو�شف �أو�شي�ش

امل�ساركة يف املحليات خيار ا�سرتاتيجي اأملته الوحدة الوطنية
l معار�ستنا ل تعني الوقوف �سد الدولة الوطنية وموؤ�س�ساتها

الف�ســــل يف اآليـــات و�سـع منحــــة البطالــــة حّيـز التنفيـذ اليـــوم

�ص  14 �ص  4

�ص  19

�سطيف

فرق طبيـــة متنقلــــة لتلقيــــح 
املاكثات يف البيـــوت

ت�ستمر مر�كــز �لتلقيح �لمنت�سرة عبر كامل تــر�ب ولية �سطيف، 
فــي ��ستقبال �لع�ســر�ت من �لمو�طنيــن لأخذ �للقاح �ســد فيرو�ض 
كورونــا، حيث كثفــت مديرية �ل�سحــة بالتن�سيق مــع �لمديريات 
�لأخرى مــن �لعمــل �لتح�سي�سي، من خــالل دعــوة �لمو�طنين �إلى 
�سرورة ��ستغالل �لفترة �لر�هنة �لتي تعرف �نخفا�سا مح�سو�سا في 
�أعــد�د �لإ�سابات �لجديدة، من �أجــل �لتقدم لأخذ �لجرعة �لأولى 
مــن �للقاحات �لمتوفــرة في �لف�ســاء�ت �لثابتــة �لمفتوحة و �لتي 

تجاوز عددها �أكثر من 270 مركز�.

�ل�سيخ فرحات للن�سر

 التغيـــرات املناخيــة اأفرزت
 ظواهـر خطرية

 يوؤكــد �لمخت�ــض في �لر�ســد �لجوي 
�أحــو�ل  ن�ســر�ت  نجــم  و  �لبيئــة  و 
�ل�سيــخ  �لجز�ئــر،  فــي  �لطق�ــض 
مــع  �لدرد�ســة  هــذه  فــي  فرحــات، 
�لمتز�يــد  �لهتمــام  بــاأن  �لن�ســر، 
�لجز�ئرييــن  قبــل  مــن  بالطق�ــض 
�ســو�ء  �إجمــال،  �لكوكــب  �ســكان  و 
�أو حتــى تطبيقــات  علــى �ل�سا�ســات 
�لهاتــف �لنقــال و مو�قــع �لتو��ســل 
�لجتماعي، ر�جع �إلى �ل�سطر�بات 
�لمناخية �لتي �نعك�ض تاأثيرها على 

�لبيئة و�لمحيط و �لحياة عامة.

�ص  2

�ص  2

�ص  11

اقتنــــــاء 7.5 مليــــون جرعـــة لقـــاح كورونــا منـــذ 5 �سبتمبـــر
و�سلــت، م�ســاء �أول �أم�ض �لجمعة، بالقاعدة �لجويــة ببوفاريك بالبليدة، طائرة نقــل ع�سكرية تابعة للقو�ت �لجويــة، على متنها �سحنة 
خا�ســة باللقــاح �لم�ساد لفيرو�ــض كوفيد19- تقدر بثالثة ماليين جرعة تــم �قتناوؤها من جمهورية �ل�سين �ل�سعبيــة، ح�سب ما �أفاد به، 

�أم�ض �ل�سبت، بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.
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