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روبورتاج

الوزير الأول لدى اإطالقها اأم�س 

من�سة "جزائر املجد" �ستكون واجهة 
اجلزائر التاريخية واحل�سارية

اأ�شــرف الوزيــر الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�ــس الأحد، بمقر 
وزارة المجاهديــن وذوي الحقوق، على الإطــالق الر�شمي للمن�شة 
الرقميــة »جزائر المجد« التــي تم ا�شتحداثها فــي اإطار الحتفال 

بالذكرى ال�شتين ل�شترجاع ال�شيادة الوطنية.

الألعاب املتو�شطية 

ارتفاع ح�سيلة اجلزائر اإىل 19 ذهبية
عــززت الريا�شــة الجزائريــة اأم�ــس ر�شيدهــا مــن الذهــب باأربــع 
ميداليــات، فــي ثامن اأيــام المناف�شات فــي مختلــف الخت�شا�شات 
فــي الن�شخــة 19 مــن األعاب البحــر الأبي�ــس المتو�شــط، وقد كانت 
ح�شة الأ�شــد لريا�شة األعاب القوى، بح�شــد ذهبيتين، وف�شيتين، 
وبرونزيــة، كمــا ب�شمــت المبــارزة �شو�شــن بو�شيــاف علــى اإنجاز 
تاريخــي وغيــر م�شبــوق بذهبيــة فــي مناف�شــة �شيــف الح�شــام، 
اإ�شافــة اإلــى ذهبية ال�شباح جــواد �شيود، الذي حفــظ بها ماء وجه 

الخت�شا�شات التي تجرى على م�شتوى "الأحوا�س".

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ن�شاء اكت�شفن الإ�شابة عن طريق ال�شدفة

بطانــة الرحـــم املهاجـرة.. مـر�ض 
مزمــن ي�سّبب العقــــم!

�ض  2

�ض  5

�ض  5

�ض   3

�ض   11-10

جمل�ض اأعلى ل�سبط اال�سترياد وتعزيز قدرات تخزين احلبوب
يف تعليمات �أ�سد�ها رئي�س �جلمهورية �أم�س

�ض   15

�ض   2

القرية ال�شياحية "رو�شيكادا"

اأ�سخــــم م�ســروع �سياحــي وطنــي �سي�سّيـــر بطاقــم جزائـــري 100 باملئــــة

�ض   14

�ض   21-20

اأكد اأن ال�شعب قادر على مواجهة كل التحديات

lالفريق �سنقريحة: يجب ك�سب معركة الوعي الإف�سال املوؤامرات التي ت�ستهدف البالد

الرئي�ض تبون يدعو اإىل توحيد اجلبهة الداخلية
lممار�سة العمل النقابي بعيدا عن ال�سيا�سة وحتديد �سروط و�سوابط ممار�سة االإ�سراب

امل�ستـــــوى الفنــي الألعـــاب البحــر املتو�ســط فــاق التوّقعــــات
تعــرف األعاب البحــر الأبي�س المتو�شط الجارية وقائعها بمدينــة وهران م�شتوى فنيا ممّيزا في جميــع الخت�شا�شات فاق كل التوقعات، 
وذلــك راجع اإلى عدة عوامــل واأ�شباب، اأبرزها الم�شاركة النوعية للريا�شيين، في ح�شور عدة اأبطــال عالميين واأولمبيين، وهو ما �شّعب 

طريق الو�شول اإلى »البوديوم«.


