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

بع�سها جلاأ اإىل الت�سويق الإلكرتوين  

تراجـــع الطلــب علــى الكتــاب يف فتــرة اجلائحــة يهدد مكتبات بالغلــــق

الفريق �سنقريحة يوؤكد من الناحية الع�سكرية الثالثة بب�سار

كّل املخططات املعادية واملناورات اخل�شي�شة ماآلها الف�شل

روبورتاج

ا�شتطالع

ّ
املحلل ال�سيا�سي الدكتور لزهر ماروك للن�سر

اإفريقيــا اأ�شبحـت الدائـرة الأولــى 
يف توجهـات اجلزائــر الدبلوما�شيــة

اأكــد المحلــل ال�سيا�ســي الدكتور 
لزهر مــاروك، اأم�س، اأن الجزائر 
جهدهــا  بــكل   اليــوم   تعمــل 
ال�سيا�ســي والدبلوما�ســي لتعزيز 
دورهــا  الإفريقــي وتعزيز عمق 
الإفريقية  الجزائرية  العالقات 
وتن�ســيق  التعــاون و تعزيز دور 
حــل  فــي  الإفريقــي   التحــاد 
مبــرزا  الإفريقيــة،  النزاعــات 
اأهميــة الجولــة الإفريقية التي 
اأجراها وزير الخارجية �ســبري 
جنــوب  مــن  كل  فــي  بوقــدوم 
اإفريقيا ومملكــة لوزوتو واأنغول 

وكينيا موؤخرا

اأكد اأنه غري قادر على املوا�سلة

عمراين لن يعود لتدريب ال�شنافر !
قرر المدرب عبــد القادر عمراني، 
عــدم العودة اإلــى العار�ســة الفنية 
للنادي الريا�سي الق�سنطيني، رغم 
محاولت م�ســوؤولي الآبــار لإقناعه 
بالعــدول عن قــراره، لكــن التقني 
التلم�ساني تم�سك بفكرة المغادرة، 
خا�ســة بعــد النتقــادات الكثيــرة 
التــي طالتــه مــن طــرف الأن�ســار، 
عقب البداية ال�ســيئة لل�ســباب في 
البطولة، وهو ما ج�سده بغيابه عن 

الح�سة التدريبية ليوم اأم�س.

الربج

تفكيــك �شبكـــة بحوزتهـــا جتهيـزات 
ملنظومـة بــث تلفــزي اأر�شــي

تمكنت م�ســالح الأمــن بولية برج بوعريريج، من تفكيك �ســبكة 
اأن�ســاأت منظومة خا�سة بالبث التلفزي الأر�سي للقنوات الم�سفرة، 
حيــث تم توقيف �سخ�ســين اثنين ين�ســطان �ســمن �ســبكة و حجز 

اأجهزة ت�ستعمل في ال�ستقبال و البث التلفزي.

اأكد الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�سعبي، اأم�س الأحد من ب�سار، عزم الجزائريين على دحر كل المخططات المعادية التي "ف�سلت بالأم�س القريب في توظيف 
الإرهاب" وهي المحاولت التي جزم بف�سلها »اليوم وغدا«، ح�سب ما اأورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

حتّولت من قطب فالحي اإىل قطب ل�سناعة اخل�سب

حامـــة بوزيــــان.. جنة خ�شــــراء ا�شتباحهـــا الإ�شمنـــت
ل تزال حامة بوزيان، بولية ق�سنطينة، تقاوم زحف الإ�سمنت في محاولة للحفاظ على طابعها الفالحي رغم ان�سراف غالبية اأهلها اإلى 
ن�ســاطات اأخرى مفرطين في ميراٍث اأخ�ســر، اإذ يقف المتوّغل فيها على بقايا جّنة قابلة لالنبعاث، كيف ل وهي حا�ســنة الّزهر و الورد  

�ص  8الأولى في المنطقة، حيث ا�ستقبلت تربتها، اأول �سجيرة لرنج ، نقلت اإليها من تركيا. �ص  23-22
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