
م�صالح احلماية املدنية تدعو لتوخي احليطة واحلذر

ت�سجيـــــل 13 حالــة وفــــاة غرقـــا يف يوميــــــن
�صجل��ت م�صالح الحماية المدنية وف��اة 13 �صخ�صا غرقا، خالل نهاية االأ�صبوع الجاري الذي عرف اإقباال كبي��را على ال�صواطئ من قبل الم�صطافين 

جراء ارتفاع درجات الحرارة، في وقت لم يتم بعد افتتاح مو�صم اال�صطياف، واإخ�صاع مختلف ال�صواطئ لنظام الحرا�صة.
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�صعدت اإىل الق�صم الثاين 

رئيــ�س اجلمهوريــة يكّرم �ستــة 
نـــواد لكـــرة القـــدم

اأ�صرف، اأم�س ال�صبت، م�صت�صار رئي�س الجمهورية المكلف بالعالقات 
الخارجي��ة، عبد الحفيظ عاله��م، على تكريم �صت��ة نواد، نجحت 
في ال�صعود من الق�صم ما بين الجهات اإلى الق�صم الثاني لكرة القدم، 

وذلك بتكليف من الرئي�س عبد المجيد تبون.

 عزيز درواز حمافظ األعاب البحر االأبي�س املتو�صط 

 جاهــزون.. و دورة وهـران �ستكون 
ناجحـــة وتاريخيــــة

اأك��د محمد عزيز درواز محافظ األعاب البحر االأبي�س المتو�صط في 
دورته��ا التا�صعة ع�صر اأن وه��ران جاهزة تمام��ا ال�صتقبال �صيوفها 
م��ن الريا�صيي��ن و المرافقين له��م، وقال اإن كل عوام��ل نجاح هذه 
االألع��اب متوفرة، واإن الجزائريين �صيفتخ��رون بها، و اأ�صاد بالدعم 

الذي قدمه رئي�س الجمهورية للجنة المنظمة.

وزير العمل والت�صغيل يوؤكد 

عمالــــــة الأطفــــال يف اجلـــزائـــر 
منعدمـــة" "�سبــه 

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

 الرئي�س تب�ن يجّدد التزامه برعاية الذاكرة  وي�ؤكد

ُ

�سورة :اأر�سيف 

�س   3

جدد رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون تاأكيده على رعاية التاريخ والذاكرة الوطنية، واأكد �صرورة تعهد المجاهدين بما ي�صتحقون من عناية وتكريم في جزائر تتجه نحو تكري�س ثقافة 
العرفان وتمتين اللحمة الوطنية وتح�صين الجبهة الداخلية، في عالم مفتوح على اال�صطراب وفي �صياق جهوي ودولي معقد ومنذر بالمخاطر، وهي تحديات ت�صتوجب اإخال�س االإرادة و�صحذ 

�س   2الهمم ووحدة ال�صف لبناء الجزائر القوية المنيعة.

�س   5

ال�سياق الدويل "املنذر باملخاطر" ي�ستوجب وحدة ال�سّف

�س   2

اأكدت اأنه غري خمّول للنظر يف اخلالف ال�صيا�صي مع اإ�صبانيا

اجلزائـــــر ت�ستنكـــر الت�سريحــــات املت�سرعــــــة لالحتـــاد الأوروبـــــي

اأزيد من 700 األف مرت�سح ي�سرعون يف اجتياز البكالوريا
و�سط �إجر�ء�ت تنظيمية و�أمنية حمكمة
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