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قدموا �سهادات عن وح�سية اال�ستعمار

�أطفــال نوفمبـــر يتذكـــرون

اأكد كتاب وموؤرخون ونا�ســطون، ممن عا�ســوا ثــورة التحرير اأثناء 
طفولتهم، اأم�ــس بالجزائر العا�سمة، على �ســرورة تخليد م�ساركة 
االأطفــال الهامة في ثورة التحرير، وتدوين �سهاداتهم عن المعاناة 
التــي عا�سوهــا جــراء وح�سيــة اال�ستعمــار الفرن�ســي فــي حقهــم، 
باعتبــار اأن عددا كبيرا منهم لم ي�سلم مــن الت�سريد والقتل بهدف 
محــاوالت خنق الم�ستعمــر لثورة فــي مراحلها االأولــى عن طريق 

عزلها عن ال�سعب بمختلف فئاته.

يدخل الوافدين اجلدد بالتدريج

بلما�ضــي لن يحـدث تغييـر�ت كبيـرة 
على ت�ضكيلــة �ملنتخــب

علمــت الن�ســر من م�ســادر موثوقــة، بــاأن الناخب الوطنــي جمال 
بلما�سي لن يحدث تغييرات كثيرة علــى الت�سكيلة االأ�سا�سية التي 
يعــول عليها في مباراة اأوغندا لح�ســاب ت�سفيات كاأ�س اأمم 
اإفريقيــا "كــوت ديفــوار 2023"، رغم توجيهــه الدعوة 

اإلى �سبعة اأ�سماء جديدة.

اأهدى اجلزائر اآخر اأعماله

دي جــي �ضنيـك يعـود 
�إلـى �جلــذور

l

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

اأطلقها الأولياء بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية وت�ستهدف مناطق الظل

�ص   24

اأطلقــت الجمعيــة الوطنية الأولياء التالميذ مبادرة ت�سامنية بالتن�سيق مع ال�سلطات المحلية للتكفل بالمتر�سحين لالمتحانات الر�سمية الذين يقطنون بعيدا عن مراكز االإجراء، من اأجل 
�ص   2تمكينهم من و�سائل النقل واالإيواء واالإطعام طيلة اأيام االمتحانات.

�ص   13-12

�ص   2

�ص   21

حملة ت�ضامنية مع �ملرت�ضحني لالمتحانات �لر�ضمية

رئي�س اجلمهورية يعزي 
عائلة الفقيد

�للـــو�ء نامــو�ص 

حميــدو يف ذمــة �هلل

�لرئيـ�ص تبون يجـدد 
 �لتز�مه بالعمـــل 
 من �أجل م�ضتقبـــل
 �آمن لالأطفـــــال

�ص   2�ص   2

لت�سهيل عمل فرق التدخل الإخماد احلرائق

منــع ت�ضييــج �مل�ضتثمـــر�ت �لفالحيـــة بطـرق غيــر مطابقـــة
منعــت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، “ت�سييــج الم�ستثمرات الفالحية بطرق غير مطابقة للمعايير المن�سو�س عليها قانونا”. وذلك 
بغر�ــس ت�سهيــل عملية المراقبــة و المعاينــة والتدخل عند االقت�ســاء في حالة حــدوث اأي طارئ من طــرف اأعوان المراقبــة التقنية 

لتمكينهم من معاينة المحا�سيل الزراعية ب�سفة دورية والتدخل ال�سريع عند ن�سوب الحرائق.

الت�سّرب املدر�سي و املغامرات العاطفية واحلرقة اأهم اأ�سبابها

�رتفــــاع حــالت �لختفـــــاء �لـوهمــــي و�ضــــط �لأطفـــــــال

ل بروتوكول �ضحي ول �ضقف لالأغر��ص �ملحمولة على �لبو�خر
�سركة النقل البحري تتوقع نقل ربع مليون م�سافر

�ص   5

�ص   24

90 باملائة من تذ�كر جويلية نفدت و�لأ�ضعار يف �ملتناول

�ضورة :�أر�ضيف 


