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�ملرت�سحون يو��سلون معركة �لإقناع و �سلطة �لنتخابات توؤكد 

تب�سة

حـبـ�ش مـتـهـمـني 

بحيازة 20 م�سد�سا 

ببـئـر العــاتـر 
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�ش  13-12

احلملة جتري يف هدوء و على الإعالم عدم التهويل 

 

 

 

بطولة وطني �لهو�ة ـ �سرق 

 مولوديـة ق�سنطينة ترف�ش الهزميـة 
و حتافظ على ال�سدارة

كّر�ســت مخلفــات �لجولــة �لحاديــة ع�ســرة لبطولــة وطنــي �لهو�ة 
�لو�ســع �لقائــم علــى م�ستــوى قمــة هــرم �لترتيــب، وهــذ� بنجاح 
مولوديــة ق�سنطينــة فــي �لمحافظــة علــى مركزها �لريــادي، في 
�أعقــاب خروجهــا من �لقمــة �لتي جمعتهــا بالو�سيف �سبــاب �أولد 
جالل بالتعادل، وهي �لنتيجة �لتي �أبقت د�ر لقمان على حالها في 

�لو�جهة �لأمامية.

ز�ره وزير �لت�سال و �لثقافة 

 املعـبـر احلــدودي بيـن اجلـزائـر 
و موريطانيا.. نواة ل�ستقطـاب 

ال�ستثـمــار

خري �لدين زط�سي ي�سرح 

لن اأتر�سـح لعهـدة ثانـيـة و اإيطاليـا 
طلبت مواجهة اخل�سر 

�أم�ــس، رئي�ــس �لتحادية  ك�ســف 
خيــر  �لقــدم  لكــرة  �لجز�ئريــة 
�لدين زط�سي، عن و�سول مقترح 
�لإيطالــي  �لتحــاد  طــرف  مــن 
للعبة، يطلب فيه مو�جهة �لخ�سر 
وديا خــالل �سنــة 2020 �لمقبلة، 
منتخبــات  وجــود  �إلــى  م�سيــر� 
عالمية �أخرى �أي�سا تريد �لتباري 

مع �أ�سبال بلما�سي.

�لفريق قايد �سالح يوؤكد 

ال�سعب و اجلي�ش �سينت�سران على اأذناب الع�سابة 

�ش   7 �ش   4

  كل حماولت امل�سا�ش باأمن البالد ف�سلت و �ستف�سل             قيادة اجلي�ش حر�ست على اأن تتم ال�ستجابة ملطالب ال�سعب   
اتخاذ كافة التدابري لتاأمني جميع مراحل العملية النتخابية 

�ش 23-22

فنانون يتحدثون عن �أ�سباب »�ختفاء« �ملالوف 

قـ�سـنـطـيـنــة تـفـقــد هــويـتــها املو�سـيـقـيــة
لم تعد عا�سمة �ل�سرق �لجز�ئري و م�سقط  ر�أ�س �أعمدة و م�سايخ �لمالوف كالدر�سوني و محمد �لطاهر �لفرقاني و محمد �ل�سريف زعرور، 
تغنــي طابعهــا �لــذي كانت تتمايل على �إيقاع �آلتــه و عذب �ألحانه �سو�رع و �أزقــة �سيرتا، حيث �أغلقت �لأك�ساك �لتــي روجت له و �ختفى 
�سوتــه مــن �لأماكن  �لعامــة، و �لف�ساء�ت �لتجارية،  و هو مــا وقفنا عليه خالل جولة �لن�ســر �ل�ستطالعية في �ســو�رع �لمدينة و �أزقتها 

�لعريقة �لتي بد�أت تتجرد من موروثها �لمو�سيقي، و تطم�س هويتها �لغنائية. 

�ش   5

�ش   3-2

يف عملية مثرية د�مت ليلة كاملة وعرفت هّبة �سعبية

ت�سوير: �سريف قليب


