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اإن�شاء قدرة مدنية قارية ملواجهة الكوارث

جمل�س ال�سلم والأمن يتبنى مقرتح الرئي�س تبون
�س  24

الوزير الأول لدى تد�سني �سفينة "باجي خمتار 3"

اجلزائر متلك ما يكفي من البواخر لتو�سيع الرحالت

اإجــراء قرعـــة 1723 �شكنا

ل توزيــــع للمفاتيــــح علـى امل�ستفيديـــن قبـــل هـدم املنـــازل اله�ّســة بق�سنطينــــة

�س  5

�س  17 �س  21

�س  7

وزير املجاهدين ي�شرف على انطالق العملية 

اإعـــادة دفــن رفــات 1000 �سهيــد 
عرب الرتاب الوطنــي

اأعطى اأم�س وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، من وهران، 
اإ�شــارة انطالق الحملــة الوطنية لإعادة دفن رفــات 1000 �شهيد عبر 
كل ربوع الوطن، موؤكدا اأن للعملية رمزية خا�شة لت�شحيات ال�شهداء 

الأبرار الذين فدوا اأرواحهم من اأجل حرية الوطن.

ثّمن العالقات اجلزائرية الرتكية

بلحيمر ي�سيد بربوز قومية اإفريقية 
معادية لـ "فران�س اأفريك"

اأ�شــاد وزير الت�شــال، عمــار بلحيمــر، اأول اأم�س الخمي�ــس، ببروز 
اإفريقيــة »معاديــة« لإطــار ا�شتعماري-جديــد  »وا�شــح« لقوميــة 

يكر�س »فران�س اأفريك«.

الرابطة املحرتفة لكرة القدم

احتـاد ب�سكرة يوؤكد و�سفريـة موّفقـة 
لل�سنافر والوفــاق

�س  2

�س  3
عودة الأ�شغال للور�شات بعد رفع التجميد

امل�ساجد العتيقـــة بق�سنطينــة ت�ستعد لرفـع الآذان من جديــد
عادت الأ�شغال اإلى عدد من ور�شات ترميم الم�شاجد العتيقة بق�شنطينة، بعد ت�شليم تلك التي انتهت بها الأ�شغال، و من المنتظر اأن يرفع 
الآذان فــي مــاآذن م�شاجد و زوايا اأخرى بعد اأ�شهــر، و اأن يفتح غيرها مطلع العام القادم، و ذلك بعد �شنــوات من الإهمال الذي ت�شببت فيه 
م�شــاكل، تعلقــت اأ�شا�شا بعدم مالءمــة الدرا�شات و �شعف مقاولت النجاز، الأمــر الذي عقد و�شعية المباني الآيلــة  لالنهيار، و بات يهدد 

هياكل المنازل المتواجدة �شمن محيط الأ�شغال و بالتالي �شالمة �شاكنيها.

�س  2

الرئي�س تبون يعزي عائلة الفقيد
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