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�سـعـر النفـط يبلـغ اأعلى م�ستوياتـه منذ �سـبـع �سنـوات
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متاأثرا با�سطرابات جيو�سيا�سية

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وفـاة 5 اأ�سخـا�ص اختناقـا بالغـاز بينهم 4 من عائلـة واحــدة بق�سنطينـة

 جــّدد الرئي�ــس الفرن�سي، ايمانويــل ماكرون، الدعوة التي وجهها للرئي�س تبون لح�سور القمة الإفريقية الأوروبية التي تحت�سنها العا�سمــة البلجيكية بروك�سل، وذلك خالل مكالمة هاتفية تلقاها الرئي�س 
تبون من نظيره الفرن�سي، والتي تطرق فيها الطرفان اإلى العالقات الثنائية كما بحث الرئي�سان خالل الت�سال اآفاق انعقاد الّلجنة القطاعية العليا الم�ستركة بين الحكومتين.

يف مكاملة هاتفية جّدد فيها الرئي�س الفرن�سي دعوة رئي�س اجلمهورية للقمة الأوروبية الإفريقية

الرئي�سان تبون وماكرون يبحثان العالقات الثنائية

قائد املنتخب الوطني ال�سابق يزيد من�سوري 
للن�سر 

 لي�ص باإمكان الكامريون حرماننا 
من املونديال

القائد الأ�سبق للمنتخب  عبر 
من�ســوري،  يزيــد  الوطنــي 
عــن تفاوؤلــه بقــدرة الخ�ســر 
علــى العودة بقوة فــي الفترة 
بمباراتــي  بدايــة  القادمــة، 
ال�سد اأمام منتخب الكاميرون، 
مــع  حــواره  فــي  اأكــد  كمــا 
الن�ســر، ثقتــه فــي المــدرب 
جمــال بلما�ســي والمجموعة 
الحاليــة، وقال اإنــه واثق من 
قــدرة الم�ســوؤول الأول علــى 
العار�ســة الفنيــة للمنتخــب، 
علــى اإيجاد الو�سفــة المثالية 
المبكــر  الإق�ســاء   لتجــاوز 

من الكان.

ح�سب نقابة ال�سائقني بق�سنطينة 

تطبيقات الهاتف و"الفرود" يهّددان 
ن�ساط �سيارات الأجرة

عاملة الأحياء الربوفي�سور حليمة بن بوزة 
للن�سر

الرتاث اجليني للجزائر ُي�سرق حتت 
غطاء البحث العلمي وال�سياحة

الأحيــاء  عالمــة  حــذرت 
البروفي�ســور  الجزائريــة 
حليمــة بن بــوزة، مــن خطر 
ال�سرقة البيولوجية  للموارد  
الــذي تتعر�ــس لــه الجزائــر 
علــى  طويلــة،  �سنــوات  منــذ 
و  النباتــات  و  البــذور  غــرار 
الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات 
و الحيوانــات، حيــث و�سفــت 
الأمــر بـــ »الكارثــة«، معتبرة 
ذلــك بمثابــة نزيــف جينــي 
للمــوارد البيولوجيــة للبالد، 

 و اأكــدت اأن هــذا الأمر يتم من دون ق�سد عبــر باحثين جزائريين
 اأو من خالل �سياح مزيفين.

لكبح انت�سار الوباء خالل فرتة توقف الدرا�سة

فيدرالية الأولياء  تدعو اإىل جتنب خروج التالميذ اإىل ال�سارع
رحبت رئي�سة الفيدرالية الوطنية لجمعيات اأولياء التالميذ، خيار جميلة، اأم�س، بقرار تمديد اإجراء تعليق الدرا�سة على م�ستوى  المراحل 
التعليميــة الثــالث، واأبرزت �سرورة احتــرام تدابير الوقاية و ا�ستغالل هــذه الفترة لمراجعة الدرو�س في المنــازل وتجنب الخروج اإلى 
ال�سوارع، واأ�سارت اإلى اأهمية ت�سافر جهود الجميع لكبح انت�سار الوباء وتح�سن الو�سعية مع العودة للدرا�سة وبخ�سو�س البرنامج الدرا�سي، 

اأو�سحت اأنه ي�سير بطريقة عادية،  واأنه بالإمكان ا�ستدراك الدرو�س.


