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62 �صنة على انطالق التجارب النووية يف ال�صحراء اجلزائرية

جرميــــة م�ستمـــرة تتجنـّب فرن�ســـا فتـح ملفهــــــا
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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

مغرتب متقاعد يج�سد م�سروعا منوذجيا

�نتعـــــا�ص ن�ســــاط �لرتبيـــــة �ل�سمكيــــة �ملدجمـــــة مـع �لفالحـــة بجيجــــل

اأكد رئي�س المر�سد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، يوم اأم�س اأن المر�سد جاء ليكون اإ�سافة حقيقية للحركة الجمعوية، واإطارا جامعا لها، ولم ياأت ليكون "بديال لأحد، اأو 
مناف�سا لالأحزاب ول لأن يحل محل الهيئات العمومية"، مبرزا اأهمية دور المجتمع المدني في اإدارة ال�ساأن العام وتر�سيخ قيم المواطنة، ك�سريك فعال وكقوة اقتراح، وك�سف بالمنا�سبة باأن 

الم�سروع التمهيدي لقانون الجمعيات يوجد على م�ستوى الأمانة العامة للحكومة.

رئي�س املر�صد الوطني للمجتمع املدين عبد الرحمان حمزاوي ي�صرح

لن نناف�ص  �لأحز�ب و لن نحل حمل �لهيئات �لعمومية
رابطة اأبطال افريقيا

�لوفاق يعود بالفوز من �لأر��سي �لغينية

حقــق وفــاق �سطيف، م�ســاء اأم�ــس، اأول انت�سار فــي دور المجموعات من 
م�سابقــة رابطــة اأبطال اإفريقيــا، بعد تغلبــه على �ساحب الــدار حوريا 
كوناكري  الغيني، بنتيجة هدف مقابل �سفر، في المباراة التي احت�سنها 
ملعــب »ل�سانا كونتي« بالعا�سمــة الغينية، �سمن الجولــة الأولى من دور 

المجموعات من م�سابقة كاأ�س رابطة اأبطال اإفريقيا.

جزائريون اأبطال العامل يف احل�ساب الذهني 

م�سابقــــات تك�ســف عـن ومو�هب كبيـرة 
لعباقــرة �سغــار

ور�سة "باجني" بق�سنطينة

�لإ�ســر�ر عـلى �ملو�سيقـــى بيــن �أطـالل 
�ملدينــة �لعتيقــة

»باجيــن«  ور�ســة  تحت�ســن 
بالمدينة القديمة بق�سنطينة، 
عا�ســق  و  بالفــن  مولــع  كل 
م�ساحتهــا  فرغــم  للمو�سيقــى، 
تكفــي  تــكاد  ل  التــي  ال�سيقــة 
لــكل الآلت المو�سيقية و اأدوات 
اأبوابهــا تظــل  اأن  اإ�سالحهــا، اإل 
مفتوحة اأمــام الذين يق�سدونها 
حفيــد  بخبــرة  لال�ستنجــاد 
بابــا عبيــد، واحــد مــن م�سايخ 
المو�سيقى الق�سنطينية، فاأنامل 
الفنــان، ل تجيــد فقــط العزف 
على الأوتار، بل يمكنها اأن تعيد 

الروح لالآلة كذلك. بهدف �سمان ا�ستقرار الأ�سعار والق�ساء على ظاهرة التهافت

�لتح�سيــــر لفتــح 600 �ســوق ت�سامنيــــة حت�سبــــا لرم�ســــان
تعكــف مديريــات التجارة عبر مختلــف الوليات على التح�سير لفتح حوالي 600 �سوق ت�سامنية تح�سبــا ل�سهر رم�سان المقبل، بالتن�سيق 
مع الم�سالح البلدية والمنتجين، وكذا ممثلي التجار، وتهدف هذه العملية اإلى �سمان الوفرة وا�ستقرار الأ�سعار، وتخفيف ظاهرة التهافت 

على اقتناء المواد الغذائية قبيل حلول ال�سهر الف�سيل.
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