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ال�شكان قالوا اإنهم ظلوا يطالبون بردمها

وفاة طفل يف بركة مائية بق�سنطينة

توفي اأم�س، طفل عمره 16 �شنة غرقا في بركة مائية على م�شتوى 
حي �شــاقية �شيدي يو�شف بمدينة ق�شــنطينة، فيما طالب ال�شكان 
باإيجاد حل لهذه البركة الموجودة و�شــط ور�شة مهجورة منذ اأزيد 

من 20 عاما.

15 العبــــا جزائريـــا يف املناف�ســـات 
االأوروبية املو�ســم القـــادم

تمكن قائد المنتخب الوطني ونجم نادي مان�شي�شتر �شيتي الإنجليزي، 
مــن التتويج بلقب البطولة رافعا ر�شيده اإلى اأربعة األقاب، فيما اأ�شبح 
لعــب ميــالن اإ�شماعيل بــن نا�شر اأول جزائــري يتّوج بلقــب البطولة 
الإيطالية بعد اأدائه لمو�شم كبيــر، وكان مو�شم الالعبين الجزائريين 
جيــدا على العموم بعد تمكــن 13 لعبا من قيادة اأنديتهم، للم�شاركة 

في المناف�شات الأوروبية تح�شبا للمو�شم المقبل.

 الباحث يف علم الفريو�شات الدكتور 
حممد ملهاق للن�شر

 جــــدري القـــــردة ال ينتقـــــل 
اإال باالت�سـال الوثيــــق

علــم  فــي  الباحــث  اأم�ــس،  اأكــد، 
الفيرو�شات الدكتور محمد ملهاق، باأن 
فيرو�س جــدري القــردة ل ينتقل اإل 
بوجود ات�شال وثيــق بين الأ�شخا�س، 
م�شيــرا اإلى وجــود اختــالف كبير في 
طريقــة انتقــال هــذا الفيرو�ــس عن 
الطريقــة التــي ينتقــل بهــا فيرو�س 
كورونــا، وقال بــاأن جــدري القردة ل 
ينتقــل اإل بعــد الت�شــال الوثيق ول 
ينتقل عــن طريــق التنف�ــس والرذاذ 

مثلما كان عليه فيرو�س كورونا.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الأمني العام للمركزية النقابية بعد ا�ستقباله يف اإطار امل�ساورات ال�سيا�سية
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ا�شتقبل رئي�س الجمهورية ال�شيد، عبد المجيد تبون، اأم�س بمقر الرئا�شة الأمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، �شليم لعباط�شة، في اإطار الم�شاورات التي يجريها مع 
القوى ال�شيا�شية وال�شخ�شيات الوطنية.
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 الرئي�ص اأكد اأن الدولة �ستوا�سل ال�سيا�سة االجتماعية
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الرئي�ص تبون يهّنئ 

فريقي احتاد خن�سلة 

ومولودية البي�ص
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مدير نفطال يك�شف عن حتويل 700 األف مركبة اإىل “�شري غاز”

 زيـــــادة هامــــ�ص الربـــح لـن توؤثــــر علـى اأ�سعـــار الوقــــود
قــال الرئي�ــس المدير العام ل�شركة نفطال، مراد منور، اإن مطالب موؤ�ش�شته بزيادة هام�س الربح في ن�شاط الوقود، لن توؤثر على اأ�شعار 
هــذه المــادة. واأكد منور، اأن اأ�شعار الوقود مقننة، م�شيرا اإلى اأن هام�س البيــع ل يغطي التكاليف العملياتية لتوزيع الوقود، خا�شة في 
ظــل الت�شخــم الم�شتمر، وقال بــاأن 70 بالمائة من ا�شتهالك الطاقة فــي الجزائر يذهب للم�شتهلك مبا�شــرة دون اأن يتم ا�شتغالله في 

ن�شاط اقت�شادي مربح.
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رئيــ�ص اجلمهوريـــة ينهــــي مهــــام حمافــظ بنــك اجلــزائــر  ر�ستــم فا�سلــــي

الفريق �سنقريحة يتابع التمرين التكتيكي "اإع�سار 2022"
جرى بالقاعدة البحرية الرئي�سية املر�سى الكبري
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