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ملــف

  مبنا�شبة الذكرى 60 لال�شتقالل

  ملتقى دويل خا�ص باأ�صدقاء الثورة 
اجلزائرية ماي املقبل 

اأعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اأم�س ال�شبت 
بالعا�شــمة، عــن تنظيــم ملتقــى دولــي خا�ــس باأ�شــدقاء الثورة 
الجزائرية �شــهر ماي المقبل، وذلك في اإطار الحتفال بالذكرى 

لعيد ال�شتقالل.  60

م�شاعدات لع�شرة اآلف عائلة يف �شهر رم�شان 

م�صروع للهالل الأحمر للتكفل باأربعة 
اآلف يتيم اإىل �صن الر�صد

اأكدت، اأم�س ال�شــبت، رئي�شــة الهــالل الأحمر الجزائري، �شــعيدة بن 
حبيل�س، اأن جمعيتها �شــتقدم م�شاعدات غذائية لع�شرة اآلف عائلة 
خالل �شهر رم�شان القادم، مو�شحة باأن هذا الرقم قد يعرف ارتفاعا 

بح�شب م�شاهمات المح�شنين.

بطولة الرابطة املحرتفة

"البوديوم"  عتبة  "ال�صنافر" على 
و"الن�صر" ينهار

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اأكد على �شرورة ال�شرتجاع اجليد 

 بلما�صــــي : الالعبــــون كانـــوا يف املوعـــد واخلطـــة ك�صــرت �صوكــة املنافــ�ص 

الرئي�س تبون يف ذكرى ا�شت�شهاد قائد الوالية الثالثة التاريخية

اجلزائر ل تزال �صاخمة وحمافظة على مكانتها
 الدولة اأنفقت 57 مليار دينار على البحث العلمي يف 7 �صنوات

 الوزير الأول خالل تن�صيبه املجل�س الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
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اأكد، رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اأم�س ال�شبت بمنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد العقيد �شي عميرو�س اآيت حمودة، قائد الولية الثالثة التاريخية الذي �شقط بميدان ال�شرف قبل 63 عاما، 
اأن ال�شهيد �شي عميرو�س، اأحد رموز الت�شحية التي قدمها ال�شعب الجزائري من اأجل ا�شترجاع حريته،  واأ�شار الرئي�س اأنه »اأمام ال�شطرابات العالمية التي تهدد ا�شتقرار عدة بلدان، يبقى توحيد 

الجهود والإيمان بم�شتقبل بالدنا وحدهما الكفيالن بتجنيبنا تبعات الم�س با�شتقرارنا التي برمجت لعديد المرات وتم اإحباطها في كل مرة«.

من القفطان والراي اإىل ف�شيحة �شرقة �شورة املراأة النايلية

ال�صطو علـى تـراث اجلزائـر.. موؤامــرة ثقافيـة باأبعـاد �صيا�صيــة
تحول التراث الجزائري غير المادي من مو�شــيقى وحرف وعادات و اأطباق وغيرها، اإلى كنز ينهبه ل�شــو�س الح�شــارة ب�شتى الطرق، وفي 
كل المنا�شــبات على الم�شــتويين ال�شعبي والر�شــمي، وهو ما ي�شتدعي، ح�شــب باحثين واإعالميين ونا�شــطين في المجال، تدعيم الجبهة 
الداخلية بالم�شادر والبحوث وتوحيد الطرح ر�شميا، مع تكثيف مبادرات ت�شنيف التراث على م�شتوى الهيئات الدولية، لأن كل المعطيات 
ت�شــير اإلى اأننا في مواجهة موؤامرة �شيا�شــية بتوابل ثقافية، في ظل �شعي المخزن لتبني الهوية المغاربية منذ �شنة 2019، والإ�شرار على 

ا�شتفزاز الجزائر ثقافيا بغر�س تاأجيج فتيل حرب هوياتية ثقافية �شيا�شية. 
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