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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اأكثـر من 300 م�ضجد و م�ضلى ل�ضتقبال امل�ضلني بق�ضنطينة

متطّوعـــون لتطبيـــق الربوتوكـــول ال�صحـــي خــالل �صـــالة الرتاويـــح 

�ضحايا التجارب النووية  يف ال�ضحراء اجلزائرية

ملـف

�ص  17

�ص  3

�ص 23

بوقدوم يطالب فرن�صا مبعاجلة جدية مللف التعوي�صات
�ضدد وزير ال�ضوؤون الخارجية، �ضبري بوقدوم، على �ضرورة معالجة الم�ضائل المتعلقة بالتعوي�ض بطريقة اأكثر جدية، في اإ�ضارة اإلى التماطل الفرن�ضي في معالجة تلك الملفات وتاأخر منح التعوي�ضات، 

كما اأكد، على �ضرورة و�ضع حد لنت�ضار الأ�ضلحة النووية، التي عانت منها الجزائر على يد ال�ضتعمار الفرن�ضي.

�ص  7

جلنة املنازعات "ق�ضت" على فو�ضى انتقالت الالعبني

�صــــوق التحويــالت الأخيــر لـم يحــ�ص �صــوى 24 �صفقـــــة 
لم تعرف فترة النتقالت الثالثة هذا المو�ضــم التي اختتمت قبل ثالثة اأيام، حركية كبيرة في ن�ضــخة م�ضابهة للميركاتو ال�ضتثنائي الأخير، 
حيث بلغت مجمل تعاقدات الأندية 24 �ضــفقة فقط، وهو ما يوؤكد �ضــعف معدل النتقالت، على اعتبار اأن الرابطة المحترفة ت�ضم 20 فريقا، 

اإل اأن 11 ناديا فقط تمكن من دخول  �ضوق التحويالت، ما يطرح اأكثر من عالمة ا�ضتفهام حول الأ�ضباب الحقيقية.

النــــاسرمضــــان و
uهكذا حتتفي العائلة اجلزائرية 

بال�صيام الأول لالأطفال
uال�صهر يوؤثر على �صحة ال�صائم

uقراءة القراآن يجب اأن تنعك�ص 
على ال�صلوك

 وزير الت�ضال الناطق الر�ضمي للحكومة 
عمار بلحيمر

اأطراف خارجية ت�صتعمل احلراك 
اجلديد كو�صيلة يف حربها على اجلزائر

الت�ضــال،  وزيــر  ك�ضــف 
الناطق الر�ضــمي للحكومة، 
اأم�ــض  بلحيمــر،  عمــار 
وجــود  عــن  الثالثــاء، 
اأطراف خارجية ت�ضــتعمل 
الجديد" كو�ضيلة  "الحراك 
فــي حربهــا علــى الجزائر، 
م�ضــددا علــى اأن ال�ضــلطات 
الجزائرية تعمل من جهتها 
علــى "توعيــة المن�ضــاقين 
كل  وراء  وعــي  دون 

الدعوات التخريبية".

الكاتب اأحمد بن زليخة للن�ضر

تقزمي العلوم الإن�صانية كّلف 
اجلزائر ماأ�صاة وطنية

يعتبــر الكاتــب و ع�ضــو هيئــة اليوني�ضــكو بالجزائر، 
اأحمــد بن زليخة، باأن بنــاء الفرد عملية 

معقــدة، ل يمكن اأن تتحقــق بعيدا عن 
 التوظيف ال�ضــحيح للعلوم الإن�ضــانية
 و الجتماعية، كونها اأداة رئي�ضية في 

تلقينه و �ضقل �ضخ�ضيته.
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ت�صوير: �صريف قليب

حتّولتا اإىل قطبني لالإنتاج الفالحي

ب�صكرة و الوادي "تطعمان" وليات ال�ّصمال

ت�صوير: �صريف قليب
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