
 بعثت البكالوريا املهنية

احلكومـــة حتّفز 
الأطباء على العمل 

باجلنوب واله�ضاب

وفــــاة اأول حــــاج 

جزائري مبكــــة 

املكرمــــة

اإنهاء مهام الغايل بلق�صري

رئي�س الدولة يعّي العميد عبد الرحمان عرعار قائدا جديدا للدرك الوطني

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س  3

�س  2�س  5

�س   3

�س   5

�س   3 ت�صوير: �صريف قليب

رامي بن �صبعيني يكّرم يف ق�صنطينة ويفتح قلبه للن�صر

كرة القدم تعطي ملن ي�ضحي وهذا �ضّر عودتنا بالتاج
 بلما�ضي اأكرث من اأخ وهو �ضاحب الف�ضل الأكرب يف اللقب

رئي�س اجلمعية الوطنية حلماية امل�صتهلك للن�صر

خزانات �ضريغاز م�ضتوردة ومغ�ضو�ضة وراء حوادث النفجارات
ق��ال رئي���س الجمعية الوطنية لحماية وترقي��ة الم�صتهلك، معمر بو�صقيف، ب��اأن هناك خزانات �صيرغاز مغ�صو�ص��ة تركب في ال�صيارات، 

�س  2كانت وراء عدة حوادث انفجارات وقعت في ال�صيارات بمحطات الوقود و اأغلبها كانت حوادث مميتة.

الرئي�س املدير العام ال�صابق ل�صوناطراك يواجه تهما ثقيلة

اأمر الم�صت�صار المحقق لدى المحكمة العليا، بو�صع الرئي�س المدير العام االأ�صبق ل�صركة �صوناطراك مزيان محمد تحت الرقابة الق�صائية بعد اال�صتماع اإليه في ق�صايا ف�صاد.
و اأو�صح  بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا اأنه “في اإطار التحقيق المفتوح على م�صتوى المحكمة العليا تم يوم 23 جويلية 2019 اال�صتماع من طرف ال�صيد الم�صت�صار المحقق اإلى ال�صيد 

مزيان محمد، الرئي�س المدير العام ل�صركة �صوناطراك �صابقا”.

حممد مزيان حتت الرقابة الق�ضائية
طائرات بدون طيار جزائرية ال�ضنع 

تدمر اأهدافا جلماعات اإرهابية

ب��دون  طائ��رات   ، الما�صيي��ن  والثالث��اء  االثني��ن  يوم��ي  نف��ذت 
طي��ار جزائري��ة ال�صنع م��ن ط��راز “الجزائ��ر- 54”، ع��دة طلعات 
ا�صتطالعي��ة جوية متبوع��ة بق�صف جوي بغر���س تدمير اأهداف 
لجماع��ات اإرهابي��ة، حي��ث دم��رت االأه��داف المح��ددة “بنجاح”، 

ح�صبما اأفاد به ، اأم�س، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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�ضلطة ال�ضبط تدعو القنوات التلفزيونية 
اإىلاحرتام حقوق الطفل 

دع��ت �صلط��ة �صبط ال�صمع��ي الب�صري، في بي��ان لها ، اأم���س، القنوات 
التلفزيوني��ة واالإذاعي��ة ال��ى �صرورة احت��رام االإج��راءات المقررة 

قانونا عند ت�صوير وتقديم الح�ص�س الموجهة لالأطفال.
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وزارة الفالحـــة تبحـث عن اآليــات 
لت�ضويـق منتوج الثوم بال�ضـرق
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