
الرئيـ�س تبــون يهنئ اجلزائرييـن بالعيد وي�ستح�سر ت�سحيات ال�سعب الفل�سطيني

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

�سوء اأخ�سر 
لدخول اجلزائريني 

والأجانب اإىل 
اأر�س الوطن

بالعلمة و �سطيف    

 جرميتـــا قتــل 
يف اأول اأيـــام 

العيـــد 
�س  5

�س  19
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غار�ت جديدة لالحتالل على غزة ترفع ح�سيلة �ل�سهد�ء

املقاومة م�ستمرة و غليان يف ال�سارع العربي
lاجلزائر تقود اجلهود العربية ل�ستدعاء اجتماع طارئ ملجل�س الأمن

�س  11-10

�س  23-22

�س  3

�س  9

دين ودنيا

خطباء م�ساجد اجلزائر ي�ستح�سرون 
الأق�سى و ن�سرة فل�سطني

روبورتاج

حـــوار ر بو�سوكة م�سيرّ �أحد �أكرب  معمرّ
بنوك �لأدمغة يف �لعالمَ للن�سر

اأطمح جلعل اجلزائر قلعة 
يف جمع الأن�سجة الع�سبية

�نطالقــا من �أحد �أكبر بنــوك �لأدمغة في �لعالم، 
ر بو�سوكة، بت�سريح  ــره، �لجز�ئري معمرّ يقوم ُم�سيرّ

�أدمغــة ب�سريــة ت�ســل مركــز “دوغال�ــس” لالأبحاث 
بكنــد�، مــن �لقــار�ت �لخم�س، محــاول بحركات 

�إلــى  ل  ُتحــورّ �أن�سجــة  ��ستخــر�ج  دقيقــة 
�لعلمــاء لفهــم �أكثر �لأمر��ــس �لنف�سية 

و�لع�سبية تعقيد�.

 حلم "�ملنطقة �لبرتولية" يتبخر
 و�سكان ي�ستكون �لتهمي�س

مادة �ســوداء تخـــرج اأولد رحمون 
من الظــل!

�سنعــت بلديــة �أولد رحمــون فــي ق�سنطينــة، �لحــدث موؤخــر�، علــى 
�لم�ستوييــن �لمحلــي و �لوطنــي، فقد تحولت بيــن ليلــة و�سحاها تنعت 
باأنهــا »منطقــة بترولية« بعد ت�ســرب مادة �ســود�ء ��سُتِبه فــي �أنها نفط، 
مــن �أحد �لآبار، ف�سجــت و�سائل �لتو��ســل بمن�سور�ت عــن �لرخاء �لذي 
ينتظر »�لرحمونيــة«، و�عتقد �سكانها �أن حياتهم �ستتغير بانتعا�س �سوق 
�لتوظيف وتح�سين �لتنمية �لمحليــة، لكنها »�أحالم« تبخرت بعد �إظهار 

نتائج �لتحاليل �أن تلك �لمادة لي�ست �سوى زيوت قديمة. 

   خمت�سون يثمنون �لتطور �لتقني وتعدد �لإنتاج ويوؤكدون    

امل�ســـرح اأنقــذ الدرامــــا وال�سيناريــو احللقـــة الأ�سعـــف
عرفــت �لدر�مــا �لرم�سانية �لجز�ئرية هذه �ل�سنة، قفزة و�سفت بالنوعية  ، من �لجانــب �لتقني و�لديكور�ت ح�سب مخت�سين ، بعد �أن 
طغــت �لقو�لــب �لتركية و �لأجنبية على بع�س �لأعمال،  فيمــا يبقى �ل�سيناريو �لحلقة �لأ�سعف في نظرهــم، بينما �ختلف �لمهنيون 

حول جدوى �ل�ستعانة  بنجوم �ل�سو�سيل ميديا ،  بين موؤيد ومعار�س لإ�سناد �أدو�ر رئي�سية لهم. 

ملـف

�س  2

�س  17

ت�سوير: �سريف قليب


