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حملت ا�شم املجاهد الراحل الفريق حممد العماري بالأكادميية الع�شكرية ل�شر�شال

ّالرئي�س تبون ي�ضرف على تخرج دفعات من ال�ضباط
�س  4�س  24

�أ�سرف رئي�س �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، �لقائد �لأعلى للقو�ت �لم�سلحة، وزير �لدفاع �لوطني، �أول �أم�س �لخمي�س بالأكاديمية �لع�سكرية ل�سر�سال، »�لرئي�س �لر�حل هو�ري 
بومدين«، على مر��سم تخرج ثالث دفعات من �ل�سباط بعد فترة تكوين عالية �لم�ستوى بهذ� �ل�سرح  �لتكويني �لعريق.

�س  24-22

�س 3

�س 10

صيفيــات 
uفيما يجري �لبحث عن 4 مفقودين

12 غريقـــا يف �ضواطـــئ 
وبـرك ب�ضـــرق البـــالد

 u اأ�ضخا�س 
 يحتلون �ضواطئ معزولة 

 ب�ضكيكدة 

�س  2

�س 3

�لن�سر تنقل �أجو�ء �ل�سدمة يف �ملناطق �ملت�سّررة 

بلجـــود :حرائــق خن�ضلـــة مفتعلــة و تقـف وراءها جمموعات اإجراميـــــة 
�س 7-2

تن�سيب نو�ب �لفرتة �لت�سريعية �لتا�سعة ر�سميا

اإبراهيم بوغايل رئي�ضا للغرفة ال�ضفلى

ُن�ســب �أم�س �لأول �لنــو�ب �لجدد للمجل�س �ل�سعبــي �لوطني ب�سفة 
ر�سمية ليبا�سرو� مهامهم للفتــرة �لت�سريعية �لتا�سعة 2026-2021 
و �نتخــب �لنائب عــن �لقائمة �لحرة »�لوحدة و�لتــد�ول« �إبر�هيم 

بوغالي، رئي�سا للمجل�س �ل�سعبي �لوطني �لجديد.

ركـــود يف اأ�ضعـــار املا�ضية وم�ضاربــون 
يلهبون الأ�ضعــار

تعرف �أ�سو�ق و نقاط بيع �لكبا�س مع �قتر�ب منا�سبة عيد �لأ�سحى 
بعنابــة، ركــود� ل بيع و ل �ســر�ء، حيث يق�سدها عــدد محدود من 
�لزبائــن و ل تتعــدى ن�سبــة �لبيــع 5 بالمائة، �سو�ء لــدى �لمو�لين 
�لقادميــن من وليــات �ل�سهوب �أو تجار �لمو��ســي �أ�سحاب �لمز�رع و 

نقاط �لبيع بالولية.

دعا  �إىل جتنب �لإ�ساعات �ملغر�سة 

بن بوزيد: يجـب الرفـــع من وترية التلقـيح �ضد كورونــــا
دعــا وزيــر �ل�سحــة، �لبروفي�سور عبد �لرحمان بــن بوزيد، �أول �أم�س �إلــى �لرفع من وتيرة تلقيــح �لمو�طنين من �أجل بلوغ �لهــدف �لذي �سطرته 

�ل�سلطات �لعمومية و�لمتمثل في ن�سبة 70 بالمائة، باعتبار �أن �لتطعيم هو �ل�سبيل �لوحيد لك�سر �سل�سلة نقل �لعدوى.

ق�سنطينة 

9 قتلى و 14 جريحا 
يف ا�ضطدام بني 

حافلة و�ضاحنة


