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يف حملة انطلقت اأم�س بالعديد من  الواليات

اإقبال كبري على التلقيح �سد كورونا بامل�ساجد
اللقاحات من  �سهريا  جرعة  ماليني   3 ا�سترياد   : • فورار 

ق�سنطينة

توزيع �سكنات مبختلف 

ال�سيغ اليوم 

�إثر �خل�سائر �لتي خلفتها 
�لفي�سانات 

الرئي�س تبون يقدم 
تعازيه للم�ست�سارة 

الأملانية

دين ودنيا

عيد الأ�سحى املبارك.. يف �سالته جمع 
للكلمة ويف اأ�سحيته حقن للدماء

�س  24 �س  3

�س11�س 5

�س  23-22

ت�سوير: �سريف قليب

صيفيــات 

uم�سكال الركن والنظافة يف�سدان 
ال�ستجمام بغابة البعراوية

uاحلرارة قد حتّول ا�ستهالك 
الأطعمة على ال�سواطئ اإىل �سموم

جلنة الفتوى تدعو اإىل تطبيق اأحكام اجلنايات  �سد م�سببي حوادث املرور

�بتد�ء من �لأ�سبوع �ملقبل

خمطط جديد حلماية الرثوة 
الغابية من احلرائق

�سيتم �بتد�ء من �لأ�سبوع �لمقبل تطبيق مخطط جديد لمكافحة 
حر�ئــق �لغابــات، يعتمد على �ليقظــة و�لعمل �لجــو�ري، ح�سبما 
�أفاد بــه �أول �أم�س �لخمي�ــس بالعا�سمة، وزير �لفالحــة و�لتنمية 
�لريفيــة، عبــد �لحميــد حمد�نــي، �لذي �أكــد �أن �نــدلع حر�ئق 
متتاليــة بولية خن�سلة قبيــل �لحتفال بذكــرى �ل�ستقالل لم 
يكــن وليد �ل�سدفة بــل بـ "فعل فاعل"، وهو مــا تبينه �سور �لقمر 

�ل�سناعي.

بعد توزيعها لوثيقة تزعم فيها بـ "حق تقرير امل�شري لل�شعب القبائلي"

اجلزائر تندد بانحراف خطري للدبلوما�سية املغربية
�س 3

�س 3

�س 2

وزير �لتعليم �لعايل يوؤكد �لعتماد على �لرقمنة يف كل مر�حل �لت�سجيل    

ال�ستمرار يف املزج بني منطي التعليم احل�سوري و عن بعد 
دعــا وزيــر �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي، عبــد �لباقي بن زيان، �أول �أم�س روؤ�ساء �لجامعات �إلى �ل�سروع فــي �إعد�د كل �لو�سائل �ل�سرورية 
لتطبيــق �لبروتوكــول �ل�سحي للوقاية ��ستعــد�د� ل�ستقبال �لطلبة مــع مطلع �لدخول �لجامعــي �لمقبل، وك�سف بالمنا�سبــة باأن قطاعه 
�سي�ستمــر فــي عمليــة �لمزج بين نمــط �لتعليــم �لح�سوري ونمــط �لتعليم عن بعــد ل�سمان �ل�سيــر �لح�سن علــى �سوء �لتجربــة و�لخبرة 

�لمكت�سبتين ل�سمان ��ستمر�رية �لتعليم.

�س 6

نــددت وز�رة �ل�ســوؤون �لخارجيــة و�لجاليــة �لوطنية بالخارج، في بيــان �أم�س �لجمعة، بـ "�نحــر�ف خطير" للممثلية �لدبلوما�سيــة �لمغربية بنيويورك، �لتــي قامت موؤخر� بتوزيع وثيقــة ر�سمية على �لدول 
�لأع�ساء في حركة عدم �لنحياز، يكّر�س محتو�ها "دعما ظاهر� و�سريحا" من �لمغرب لما تزعم باأنه "حق تقرير �لم�سير لل�سعب �لقبائلي".


