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امل�ساب اأجنبي دخل عرب مطار هواري بومدين يوم 10 دي�سمرب

ت�سجيل اأول حالة للمتحّور "اأوميكرون" باجلزائر

الصفحة الخضراء

�ص  13-12

الرئيـــ�ص تبـــــون ي�ســــرع اليــــوم يف زيــــــارة دولـــــة اإلـى تـونــ�ص

ملــف

�ص  2

�ص  5

ق�صنطينة

وفـــــاة �سيـــدة 
وولديهـا 

اختناقـــا بالغـــاز
�ص  11

�ص  3

هو �لأول يف �إطار �لقانون �جلديد للمحروقات  

�سوناطراك و اإيني الإيطالية توقعان 
عقد ا�ستثمار بقيمة 4. 1 مليار دولر

وقــع مجمــع �صوناطــر�ك و مجمع �إينــي �لإيطالــي، �أم�ــس �لثالثاء 
 بالعا�صمــة، عقــد� فــي مجــال �لمحروقات بحجــم ��صتثمــار يقدر
 بـــ 4 .1 مليــار دولر �إلــى جانــب �تفاقيــة ��صتر�تيجية فــي ميد�ن 

�لنتقال �لطاقوي.

وفاة �سديقة الثورة اجلزائرية 
املحامية �سي�سيل دراب�ص 

توفيــت �لمحامية �لبلجيكيــة، �لأ�صتاذة �صي�صيــل در�ب�س، �صديقة 
�لثــورة �لجز�ئريــة �لمعروفة بمو�قفهــا �ل�صجاعــة �لمد�فعة عن 

�لق�صية �لجز�ئرية �صد �ل�صتعمار �لفرن�صي.

�ص  13-12

�ص  2

يواجهون قطر يف ن�صف نه�ئي ك�أ�س العرب

اخل�ســــر م�سّممـــون علـى بلـوغ النهائــــي

�أطباء ونف�صانيون يوؤكدون �أنها ل تدخل يف �خت�صا�صهم

العالج بالطاقــة.. مو�سـة مبمار�سـات غريبــة يف انت�سـار لفـت
تنت�صر ببالدنا خالل �ل�صنو�ت �لأخيرة، دور�ت   تدريبية   ق�صيرة، حول ما يعرف بتقنيات �لعالج بالطاقة، مقابل مبالغ مالية قد 

ت�صل �إلى 16 مليون �صنتيم، و ت�صتقطب هذه �لدور�ت �لتي ل ت�صترط لمتابعتها م�صتوى تعليميا �أو �صهادة جامعية معينة، �أعد�د� كبيرة 
من �لمو�طنين، خا�صة �لن�صاء، و بمجرد �لح�صول على ديبلوم، ي�صارع »�لمتخرجون« �إلى فتح »عيادة« �أو تاأجير قاعة بمركز تكوين، �أو 
فندق، �أو منتجع، لتطبيق هذ� �لنوع من �لعالج، على من يق�صدونهم، خا�صة من  يعانون من ��صطر�بات �أو �صدمات نف�صية، فهذ� �لن�صاط 

�ص  22-23�أ�صبح مهنة  و تجارة بالن�صبة للكثيرين. 

uهكـــذا تــــم ت�سجيـــر العلمـــــة 
خـــالل اجلائحــــة

uاملبيــدات الزراعيــة 
تهـّدد طائـر الـدوري 

بالنقـرا�ص

uالثـروة ال�سمكيـة مهّددة 
بال�سيـد الع�سوائـي وا�ستخدام 

ال�سبــاك املحظـورة

�ص  15-14


