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وزير ال�سحة يك�سف يف جل�سة عمل تقييمية للعملية

تلقيح 50 باملائة من الفئات امل�ستهدفة
�لو�فد �جلديد مار�سيالن كوكبو للن�سر

 لأجــــل ال�سنـافــر �ساأغيــب
 عن تربــ�ص املنتخـــب!

بيــت  علــى  �لجديــد  �لو�فــد  �أكــد 
�ل�ســنافر مار�ســيالن كوكبــو، باأنه لن 
يغــادر فريقــه �لجديد للم�ســاركة مع 
منتخب بلده �لبنين، خالل �لمع�ســكر 
�أكتوبــر،  �ســهر  �لمرتقــب  �لإعــد�دي 
خا�ســة بعد �لترخي�ص �لذي تح�ســل 
عليه مــن طرف �لم�ســوؤولين، م�ســير� 
فــي حــو�ره مــع �لن�ســر مــن تون�ــص، 
باأنــه يتطلع للكثير مــن �لأمور خالل 
تجربتــه �لجديــدة، كمــا تحــدث عن 
فــي  و�ســقوطه  �لوطنــي،  �لمنتخــب 

منا�سبة وحيدة �أمام منتخب بلده.

�ملحكمة �جلنائية للد�ر �لبي�ساء

 4 �سنــوات �سجنـــا لغديــــري
 و 10 �سنـــوات لقا�سمـــــي

�أ�ســدرت �لمحكمــة �لجنائيــة للــد�ر �لبي�ســاء حكمهــا، �أول �أم�ــص 
�لخمي�ــص، و حكمــت بـــ 4 �ســنو�ت �ســجنا نافذ� �ســد علــي غديري 
�لمتابــع بتهمة »�لم�ســاركة في �إ�ســعاف معنويات �لجي�ص �ل�ســعبي 

�لوطني وقت �ل�سلم«.

دين ودنيا

 الرتبيـــــة م�سوؤوليـــة م�سرتكـــة
 بيـن املدر�ســـة والأ�ســرة

مع ت�سجيل �سبابّية يف اال�ستثمار وفو�سى يف التو�ّسع

مدينة علي منجلي تتحّول اإىل ُقطب جتاري

بح�سور رئي�ص �جلمهورية و كبار �مل�سوؤولني يف �لدولة

جثمان رئي�ص الدولة ال�سابق عبد القادر بن �سالح يوارى الرثى مبقربة العالية
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�سخ�ص من بين 20 مليون  ماليين   10 يعادل  ما  �أي  �لم�ستهدفة،  �لفئة  من  بالمائة  �أكد وزير �ل�سحة، عبد �لرحمان بن بوزيد، �أول �أم�ص، �أن ن�سبة �لتلقيح �سد فيرو�ص كورونا عبر �لوطن، و�سلت �إلى 50 
ن�سمة، وهو ما �سيمكن �لجز�ئر، كما قال، من تفادي ت�سجيل موجة ر�بعة من �لفيرو�ص "بالنظر �إلى �لحماية �لتي ت�سمنها ن�سبة �لتلقيح �لمتو�سل �إليها".

ملكافحة �لإرهاب و �جلرمية �ملنظمة �لعابرة للحدود

اإن�ســـاء منظومــــة وطنيــــة ملعاجلـــة معلومات الركاب
تقرر �إن�ســاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات �لركاب كاأد�ة دعم متعــددة �لقطاعات في مجال �لوقاية من �لإرهاب و �لجريمة �لمنظمة 

�ص  11�لعابرة للحدود، و هذ� بمقت�سى مر�سوم رئا�سي �سدر في �لعدد �لأخير من �لجريدة �لر�سمية.
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