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

ال�سروع يف ا�ستدعاء م�ستفيدين  

1800 �ســكــن اجتـمــاعي جــاهـــز للت�سلـيــم قريبــا بق�سنـطيـنــة

بعد اأيام من اإجرائه لعملية جراحية ناجحة على قدمه باأملانيا

�ص 11

بطولة الرابطة الثانية

دخـول قـوي لدفـاع تاجنانت وديربي 
ق�سنطينة دون فائز

�سنــع دفــاع تاجنانــت الحــدث، في جولــة رفــع ال�ستار عــن بطولة 
الرابطــة الثانيــة، باعتباره الفريــق الوحيد الذي نجــح في اإحراز 
انت�ســار خــارج الديار، وكــان ذلك بالعلمــة على ح�ســاب المولودية 

المحلية، في »ديربي« بذكريات »االحتراف«.

الفنان عبد العزيز بن زينة للن�سر

جنحـت يف تعـريف اجلمهـور العـربي 
بطـابع املالــوف

و�سف الفنان الجزائري عبد العزيز 
بــن زينة تجربتــه في برنامــج » ذا 
فوي�س �سينيــور« بالتجربة المميزة 
الطويلــة،  الفنيــة  م�سيرتــه  فــي 
فكانــت بمثابــة جرعة اأمــل للعودة 
بقوة  اإلى ال�ساحــة الفنية  بعد مدة 

من االنقطاع  و التهمي�س.

بوقدوم يوؤكد من مايل 

اجتمـاع كيدال "�سيعطي دفعة قوية" 
للم�سار الذي ترعاه اجلزائر

اأكــد وزير ال�سوؤون الخارجية �سبــري بوقدوم، اأول اأم�س الخمي�س، 
اأن احت�سان مدينة كيدال في �سمال مالي الأول مرة، الأ�سغال الدورة 
الـ 42 للجنة متابعة اتفاق ال�سلم و الم�سالحة في مالي المنبثق عن 
م�ســار الجزائــر »حدث غير م�سبــوق، و موؤ�سر هام مــن �ساأنه اإعطاء 

دفعة قوية لهذا الم�سار« الذي ترعاه الجزائر.

 عــاد رئي�ــس الجمهورية عبــد المجيد تبون، القائد االأعلــى للقوات الم�سلحة وزير الدفــاع الوطني، اأم�س الجمعــة، اإلى اأر�س الوطن قادما مــن األمانيا، بعد اأيام من اإجرائــه لعملية جراحية 
على قدمه اليمنى، كّللت بالنجاح.

تفقد وحدات لل�سناعات الع�سكرية بق�سنطينة وخن�سلة وباتنة

الفريق �سنقريحة يوؤكد على �سرورة املحافظة على املكا�سب وتطويرها
وا�ســل الفريق ال�سعيــد �سنقريحة، رئي�س اأركان الجي�ــس الوطني ال�سعبي، اأول اأم�ــس الخمي�س، زيارته اإلى الناحيــة الع�سكرية الخام�سة 
بق�سنطينــة، اأيــن تفقد عددا من وحدات ال�سناعات الع�سكرية بكل من خن�سلة و باتنة، وقد حر�س على التاأكيد على اأن الهدف االأ�سا�سي 
المبتغى هو "التح�سين الم�ستمر والمتوا�سل للمعارف والمهارات لكافة االإطارات والم�ستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان �سديد من اأجل 

�ص  3المحافظة على هذه المكا�سب الهامة وتطويرها وترقيتها"، ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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رئي�ص اجلمهورية يعود اإىل اأر�ص الوطن

ت�سوير: �سريف قليب

ال�سورة عن التلفزيون اجلزائري


