
اأف��رزت النتائ��ج الموؤقت��ة لالنتخاب��ات المحلية التي جرت ي��وم ال�ضبت الما�ضي فوز ح��زب جبهة التحرير الوطن��ي بالمرتبة االأولى وطني��ا في انتخابات البلدي��ات والواليات معا، واحت��ل التجمع الوطني 
الديمقراط��ي المرتب��ة الثانية في البلدي��ات والثالثة في الوالئي، و�ضعد الم�ضتقلون للرتب��ة الثانية في انتخابات المجال�س الوالئي��ة بينما حلوا في المرتبة الثالثة بالن�ضب��ة للبلديات، بينما بلغت ن�ضبة 

الم�ضاركة الوطنية في انتخابات المجال�س البلدية 36.58 من المائة، وبلغت في انتخابات المجال�س الوالئية 34.76 من المائة.
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رئي�س ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات يعلن عن النتائج امل�ؤقتة

الأفالن يفوز باملرتبة الأوىل يف املحليات

الصفحة الخضراء
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u م�سروع م�ست�سفى اأخ�سر بق�سنطينة
 u طالــب يعلــن عن ابتكـارات  للحد 

من خماطـر التلـوث

وزارة الرتبيـــة تنفــي �سائعـــات عـن اإلغــاء �سهــادة التعليـم املتو�سـط
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عرقاب خالل معاينته حلادثة مركب تكرير النفط ب�ضكيكدة

�سيتـــم التكفـل بامل�سابيـن وامل�سفــاة مل تتوقــف عن العمـــل
ك�ض��ف، م�ض��اء اأم�س، وزير الطاقة والمناجم محمد عرق��اب اأن �ضركة �ضوناطراك �ضتتكفل بالعمال �ضحايا ح��ادث الحريق بالمركب ال�ضناعي 

ب�ضكيكدة، موؤكدا اأن الم�ضفاة التي وقع بها الحريق لم تتوقف عن العمل بعك�س ما روج له عبر مواقع التوا�ضل االجتماعي.

املدير العام ملعهد با�ضتور فوزي درار يف حوار للن�ضر

جتاهـــل اللقــاح �سيدخلنا يف موجــة 
اأخطــر من ال�سابقــة

اأكد البروفي�ض��ور فوزي درار المدير 
ب��اأن  اأم���س  با�ضت��ور  لمعه��د  الع��ام 
»اأوميك��رون« يمثل خطرا  المتح��ور 
الملقحي��ن،  غي��ر  االأ�ضخا���س  عل��ى 
الذي��ن ال يتمتع��ون ب��اأي مناعة �ضد 
الفيرو�س، متوقعا في حوار  »للن�ضر« 
اأن ي��وؤدي الع��زوف ع��ن التلقي��ح اإلى 
ال�ضغط على الم�ضالح اال�ضت�ضفائية، 
وم�ضاعف��ة الطلب عل��ى االأوك�ضجين 
الموج��ة  بكثي��ر  �ضتف��وق  بن�ضب��ة 

ال�ضابقة.  

الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان يوؤكد

احلكومــة ب�سـدد مراجعة الن�سـو�ص 
القانونيــة لتكري�ص �سحافة مهنيـــة

ك�ضف الوزير االأول، وزير المالية، اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�س اأن 
الحكومة ب�ضدد مراجعة كافة الن�ضو���س القانونية ق�ضد تكري�س 
�ضحافة مهنية وم�ضوؤولة، تحترم قواعد ال�مهنة واأخالقياتها، "في 
اإطار مواءم��ة الن�ضو�س مع اأحكام د�ضتور 2020"، واأعلن بالمنا�ضبة 

عن ا�ضتكمال اإعداد اأربعة ن�ضو�س قوانين.
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