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يف ر�سالة مبنا�سبة �إحياء �ليوم �لوطني للمجاهد

جدد رئي�س �لدولة عبد �لقادر بن �سالح �أم�س �الثنين دعوته �لى �الر�د�ت �لمخل�سة من �لقوى �ل�سيا�سية وفعاليات �لمجتمع �لمدني و�ل�سخ�سيات �لوطنية من �أجل �لدفع 
بم�سار �لحو�ر لتحقيق غاياته في �الآجال �لقريبة".

بن �ضالح يجّدد الدعوة اإىل الدفع مب�ضار احلوار

�حلكو�تي في�سل بلعطار للن�سر 

اأرف�ص امل�ضاركة يف مهرجانات مفتوحة 
جمانا للجمهور  

م��ن �ل�سخ�سي��ات �لفني��ة �ل�ساب��ة �لت��ي ذ�ع 
�سيته��ا ف��ي مج��ال �لحكاي��ة كت��ر�ث �سفوي 
ع�سرن��ه باإ�ساف��ات جديدة جعلت��ه متميز� 
ف��ي �لمجال و متاألقا ف��ي مهرجانات عالمية 
ظف��ر خاللها باألقاب تعد حكر� على �أجانب، 
ه��و �لحكو�تي في�س��ل بلعطار، �ل��ذي يعتبر 
م��ن �لقالئ��ل �لذي��ن يحر�سون عل��ى كتابة 
ق�س���س عرو�سه��م بنف�سه��م و عل��ى �رتد�ء 
زي تقليدي يوحي ل�سخ�سية �لحكايات �لتي 
 يتم �سرده��ا و يرفقها بمقطوع��ة مو�سيقية 

و ر�سومات حية.

�أ�سحاب �ملقاهي ينفرون زو�ر عنابة باأ�سعار خيالية 

�ضاحة الثورة جتربة هند�ضية فريدة 
تفقد الكثري من بريقها
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�لن�سر تنفرد بن�سرها الأول مرة

وثائق نادرة تك�ضف حقائق جديدة  حول موؤمتر ال�ضومام
قال �أن  �لقا�سي ملزم بعدم �خل�سوع 

لل�سغوطات �خلارجية

زغماتي : اإعادة النظر يف قانون 
مكافحة الف�ضاد �ضرورة

حاف��ظ  �لع��دل  وزي��ر  �أو�س��ح 
�الأخت��ام  بلقا�سم زغماتي �أم�س 
�أن �ل�سع��ب ق��د �س��رخ م��ن �أجل 
و�لت�س��دي  �لف�س��اد  محارب��ة 
القت�ساد �لري��ع و �ال�ستبد�د، و 
قد طالب مقابل ذلك بالكر�مة 
و�لم�ساو�ة في �لفر�س و �حتر�م 
و�لعد�ل��ة  �الإن�س��ان  حق��وق 

�الجتماعية.

 بعد �تخاذ وز�رة �لرتبية  للرتتيبات �لالزمة

توزيــــع منحـــــة  ثالثـــة اآلف دج يف موعدهــــا
 �أك��د ع�س��و لجنة �لتربية بالمجل�س �ل�سعبي �لوطني م�سعود عمر�وي �أم�س �تخ��اذ كافة �الإجر�ء�ت لتوزيع منحة 3 �آالف دج على �لتالميذ 
�لمحتاجي��ن خالل �الأ�سب��وع �الأول للدخول �لمدر�سي، نافي��ا تاأثير �لظرف �القت�س��ادي و�ل�سيا�سي للبالد على �ل�سيا�س��ة �لت�سامنية �لتي 
تبنته��ا �لدول��ة لفائدة �لفئات �له�سة، كما قال �لم�ست�سار �الإعالمي بوز�رة �لتربي��ة �أن كل �لترتيبات �تخذت الإعد�د  قو�ئم �لم�ستفيدين 

حتى يتم تفعيل �لعملية مع �لدخول مبا�سرة.
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