
 

ق�سنطينة

ت�ضاعــف كميــات 
املخدرات ال�ضلبـــة 

املحجــوزة

نائب من املعار�سة لأول مرة على راأ�س امل�ؤ�س�سة الت�سريعية باجلزائر

�ضليمــان �ضنيــن رئـي�ضــا للمجلــ�س ال�ضعبــي الوطنـــي

ي�مية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�س  11
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�س   3

�س 2

اأ�سرطة فيدي� بّينت تقدميه ر�ساوى مل�س�ؤولني 

التمــــا�س 10 �ضنـــوات �ضجنــــا لكمــــال البـو �ضــــي   
 التم�ــس وكيــل الجمهــ� رية  لمحكمة �ســيدي اأمحمد اأم�س الأربعاء 10 �ســن� ات �ســجنا و ملي� ن دينــار جزائري في حق كمال �ســيخي المدع�  
""الب� �سي" المتهم الرئي�سي في ق�سية المحافظين العقاريين، بعد جل�سة محاكمة دامت ي� ما كامال، التم�س و كيل الجمه�رية 10 �سن� ات �سجنا 
و غرامة قدرها ملي� ن )1( دج في حق المتهم الرئي�سي كمال �سيخي بتهمة "ا�ستعمال النف� ذ و تقديم ر�ساو ى للم� ظفين في م�سالح التعمير 

�س  24�س  2في العا�سمة مقابل اأعمال غير م�ستحقة". 

الفريق قايد �سالح يدافع عن مقاربة رئي�س الدولة حلل الأزمة و ي�سرح 

  من اأجرم يف حق الراية الوطنية لي�س �ضجني راأي        �ضعار دولة مدنية و لي�ضت ع�ضكرية اأملته دوائر معادية        من يتجراأ على اجلزائر و م�ضتقبل 
�ضعبها و دميومة دولتها لن يفلت من العقاب      الع�ضابة تعمل على التغلغل يف امل�ضريات 

�ضيتم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد ما يقوم به العمالء 
ر ال��سفة  بلما�سي ح�سّ

اخل�ضر يتحّدون الفيلة يف الطريق 
ال�ضاق اإىل التاج 

يملك ع�ســية الي�م، المنتخب ال�طني، فر�ســة كبيرة لل��ســ�ل اإلى 
المربــع الذهبي في مناف�ســة كاأ�ــس اإفريقيا، وهــي المحطة التي لم 
ي�ســلها الخ�ســر منذ دورة اأنغ�ل عام 2010، ولل�ســدفة فــاإن ت�اجد 
النخبــة ال�طنية في هــذا الدور المتقدم، كان على ح�ســاب مناف�س 
الأم�ســية، فيلة ك�ت ديف�ار، عندما هزم اآنذاك اأ�سبال رابح �سعدان 
نظراءهم بقيادة الب��ســني وحيــد حليل�زيت�س، في ملحمة ل يزال 

الكثير من محبي المنتخب، يحتفظ�ن باأدق تفا�سيلها.

 

 

�س   13-12

ي�اجه تهما ثقيلة 

يو�ضف يو�ضفي حتت الرقابة الق�ضائية 
اأمــر الم�ست�ســار المحقق لــدى المحكمة 
العليا اأم�س ب��سع وزير ال�سناعة ال�سابق 
ي��سف ي��سفي تحت الرقابة الق�سائية، 
تتعلــق  ق�ســايا  فــي  ا�ســتج�ابه  عقــب 
المحقــق  الم�ست�ســار  ووجــه  بالف�ســاد، 
لل�زيــر ال�ســابق تهمــا ثقيلــة، ويتعلــق 
الأمــر بتبديــد اأم�ال عم�مية والر�ســ�ة 
ومنح منافع غير م�ســتحقة للغير واإبرام 
للت�ســريع،  مخالفــة  وعقــ�د  �ســفقات 

واإ�ساءة ا�ستغالل ال�ظيفة عمدا.

�سطيف

مديــر ال�ضحـــة ال�ضابــق و مقـــاول 
رهــن احلبــ�س

اأمر اأم�س قا�سي التحقيق لدى محكمة �سطيف، باإيداع المدير الأ�سبق 
لمديرية ال�سحة وال�ســكان ل�لية �سطيف ، المدع� ع.ب وكذا مقاول 

�ساحب مقاولة لالأ�سغال العم�مية، رهن الحب�س الم�ؤقت.


