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حب�س مدير ال�صحة   
و 16 اإطارا حتت 
الرقابة الق�صائية

الفريق قايد �صالح ي�صتهجن عرقلة مكافحة الف�صاد و ي�صرح

�صنطّهـــر البـــالد مـن عبــدة اال�صتعمــــار واأ�صنــامـــــه

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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دعوات للوحدة واإ�صرار على رحيل رموز النظام ال�صابق

عا�صت  مختلف واليات الوطن، اأم�س، م�صيرات �صعبية حا�صدة في الجمعة الع�صرين من الحراك ال�صعبي الم�صتمر منذ اأكثر من اأربعة اأ�صهر، وما ميز م�صيرات اأم�س التي �صارك فيها ع�صرات االآالف من 
المواطنين تزامنها و الخام�س يوليو ذكرى عيدي "اال�صتقالل وال�صباب"، وهو ما منحها نكهة خا�صة عن �صابقاتها.

اجلمعة 20 بنكهة عيد اال�صتقالل

 

 

 رئي�س الدولة يرتحم على ال�صهداء
 يف عيد اال�صتقالل

ترحــم رئي�ــس الدولة عبــد القادر بن �صالــح اأم�س بمقــام ال�صهيد 
بالجزائر العا�صمة على اأرواح �صهداء الثورة التحريرية، بمنا�صبة 

اإحياء عيدي اال�صتقالل وال�صباب.

فيما و�صعت زوجته حتت الرقابة الق�صائية

حب�س عبد الغني هامل واأربعة اأبناء له 
اأودع قا�صــي التحقيــق لــدى محكمــة �صيدي اأمحمــد بالعا�صمــة اأم�س 
المدير العام االأ�صبق لالأمن الوطنــي اللواء، عبد الغني هامل، وثالثة 
اأبنــاء له وابنتــه الحب�س الموؤقت ب�صجن الحرا�ــس، فيما و�صع زوجته 
تحــت الرقابة الق�صائيــة وهذا بتهمة نهــب المال العــام والثراء غير 
الم�صروع وتحويل العقار، كما حول القا�صي ملفات اأربعة والة �صابقين 

اإلى المحكمة العليا لتورطهم في ذات الق�صايا.

الفريق الوطني

براهيمـــي يعـود وبلما�صـي  منزعــج 
من كرثة االأ�صواء على املنتخب

قال اإنه حان الوقت لتهيئة الظروف الختيار رئي�س جديد

وزيــر الداخلية يحّذر من توجيـــه احلـراك الأهـداف �صيقـــة
 اأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية �صالح الدين دحمون، عزم موؤ�ص�صات الدولة على مرافقة ال�صعب لتحقيق 
التغييــر المن�صــود، بتوفيــر الظــروف النتخاب رئي�س جديــد، محذرا من تحــركات مخابر ال�صوء داخــل البالد وخارجهــا، التي ت�صعى 

�س  4لتوجيه الحراك خدمة لم�صالح �صيقة.
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