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هـالك 3 �أ�شخا�ص 
من عائلـة و�حـدة  
غرقا ب�شد �إير�قـن

�ص  24

�خل�شـــر يف �لـدور �لثانـــي وحلـــم �لتتـويــج بـ "�لكـان" يكبــــر

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

�ص   13-12
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ندوة

�ص   4-3

�أكد  �أن �لع�سابة عملت على قتل �لأمل يف نفو�س �جلز�ئريني

�إر�شال ملف �أويحيى يف ق�شية �إقامة �لدولة �إىل �لنائب �لعام            تنازل غول وطلعي  عن ح�شانتهما �لربملانية ��شتعد�د� للمحاكمة
�ملحكمة �لعليا تبا�شر �ملتابعة �لق�شائية �شد ولد عبا�ص و بركات

 قايد �شالح:ال مهادنة وال تاأجيل يف حمـاربة �لف�شاد 
يف اجلمعة 19 من احلراك ال�شعبي

رفع �لعلم �لوطني بقوة و دعو�ت ملو��شلة حماربة �لف�شاد

دين ودنيا

ظاهرة �ل�شالة على �لكر��شي د�خل 
�مل�شاجد دون �شو�بط تثري ت�شاوؤالت فقهية 

 

بتهم تبديد �أمو�ل عمومية

 رئي�شا بلدية �مل�شيلة �ل�شابق 
و �حلايل و 3 موظفني رهن �حلب�ص

�أودع قا�ســي تحقيق محكمــة مقرة �سرق �لم�سيلــة، ليلة �لخمي�س 
�إلــى �لجمعة �لما�سييــن، كال من رئي�ســي بلدية �لم�سيلــة �ل�سابق 
و�لحالــي ومديــر �لمركــز �لثقافــي محمد �لهــادي ورئي�ــس لجنة 
�لحب�ــس  �لحظيــرة  ورئي�ــس  بالبلديــة  �لجتماعيــة  �لخدمــات 
�لموؤقــت، بينمــا و�سع موظفيــن �ثنين تحــت �لرقابــة �لق�سائية 

بتهم تتعلق بالف�ساد.

�سطيف

حب�ص مقاول و �لرقابة �لق�شائية 
الإطار�ت يف �ل�شحة و موردين

�أمــر قا�سي �لتحقيق لدى محكمة �سطيــف، نهاية �لأ�سبوع، باإيد�ع 
مقــاول يدعــى )د.ب( �لحب�س �لموؤقــت، ب�سبب تجــاوز�ت حدثت 
خالل �إنجاز م�ست�سفى مكافحة �لأور�م و �ل�سرطان �لو�قع بمنطقة 
�لباز ببلدية �سطيف، �إ�سافة �إلى �إ�سد�ره �أو�مر بالرقابة �لق�سائية 
في حق موردين و �إطار�ت من قطاع �ل�سحة، على خلفية تجاوز�ت 

وقعت في �سفقات �لإنجاز و �لتجهيز �لخا�سة بالمرفق.

   خمت�سون يوؤكدون تنامي خطر �لت�سحر

�ل�شحر�ء تزحف و تكت�شح 50 �ألف هكتار من �الأر��شي �شنويا
�أكد مخت�سون في مجال �لبيئة �أن �لجز�ئر قد �سنفت موؤخر� من بين �لدول �لمهددة بخطر �لت�سحر �إذ بلغت ظاهرة زحف �لرمال 
م�ستويات خطيرة في �ل�سنو�ت �لأخيرة، ب�سبب عو�مل عديدة �أبرزها �لموقع �لجغر�في �لمتاخم لدول �ل�ساحل �لتي تعرف هي 
�أي�سا تقدما رهيبا لرمال �ل�سحاري، �إلى جانب غياب �سيا�سات حقيقية و �إر�دة قوية لمو�جهة �لظاهرة �لتي باتت تهدد �لكثير من 

جهات �لوطن، بعدما �أتت �لرمال على �أجز�ء هامة من �لغطاء �لنباتي ما �أحدث تغير�ت في �لطبيعة �لمناخية لبع�س �لمناطق �لتي 
�ص  21ظهرت بها �أ�سكال �سحر�وية على غر�ر �لطوب �لرملية.
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