
اأم البواقي

مقتل �صاب و �إ�صابة 
�آخر بطلقات نارية 

من �صيارة

فيما مت فتح حتقيقات اأمنية لتحديد املت�ضببني يف اإ�ضرام النار 

 

 

�حلكــومة تقـّرر توظيـف �صبـاب من �ملناطـق �جلبليـة ملو�جهـة �حلر�ئـق 

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص  4

�ص  24

ميديا -تيك

�ص   2

�ص   13-12

قال اإن الثقة ال�ضلبة بني ال�ضعب وجي�ضه اأحبطت املوؤامرات

�جلي�ص يوؤكد باأنه �صيقف باملر�صاد لكل �ملحاوالت �لهد�مة
اأكدت مجلة »الجي�ش« اأن الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية �ضتبقى وفية لمواقفها الثابتة، التي تراعي الم�ضلحة العليا للوطن و�ضتقف 

 بالمر�ضاد �ضد كل المحاولت الهدامة والنوايا الخبيثة والأ�ضوات الناعقة وبقايا ع�ضابات الف�ضاد المالي وال�ضيا�ضي 
�ص 2وحتى الأخالقي.

فـيـ�صـبـوك يتـحــّول �إىل �صــوق 
للكــبــا�ص!

�ص  3

اأ�ضدرته املحكمة الع�ضكرية اأم�ش بتهمة التاآمر و امل�ضا�ش بالنظام العام

اأ�ضدرت المحكمة الع�ضكرية بالبليدة اأم�ش اأمرا بالقب�ش الدولي �ضد كل من وزير الدفاع الأ�ضبق، خالد نزار، ونجله لطفي م�ضير �ضركة "اأ�ش.اآل.�ضي �ضمارت لينك كومينيكاي�ضون" 
واأي�ضا �ضد المدعو بلحمدين فريد، م�ضير ال�ضركة الجزائرية ال�ضيدلنية العامة، بتهمة التاآمر والم�ضا�ش بالنظام العام.

�أمر بالقب�ص �لدويل �صد خالد نز�ر وجنله لطفي
كرمي يون�ش ي�ضرح

 مل نتعر�ص ل�صغـوطـات و�ل�صلطـة 
مل تتدخل يف تعيني �أع�صاء �للجنة

الح��وار  لهيئ��ة  الع��ام  المن�ض��ق  نف��ى 
تدخ��ل  يون���ش،  كري��م  والو�ضاط��ة، 
ال�ضلطة في ت�ضكي��ل اللجنة وتحديد 
مهمته��ا، واأك��د كري��م يون���ش، اأم�ش، 
عدم وجود "اأي تدخل لجهة ر�ضمية" 
في ت�ضكيل الهيئ��ة وتعيين اأع�ضائها، 
كيفي��ة  ه��و  حالي��ا  المه��م  اأن  مب��رزا 
الت��ي  الأزم��ة  م��ن  الب��الد  اإخ��راج 

تعي�ضها.
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�ص   11

لعب ال�ضنافر اجلديد ابراهيم بدبودة  للن�ضر

 ل�صت كـهـال ولي�ص ذنبي �أين بـرزت 
يف �صـن 17

بدب��ودة،  اإبراهي��م  المداف��ع  اأك��د 
و�ضي��رد  موؤهالت��ه،  م��ن  واث��ق  باأن��ه 
بطريقته الخا�ض��ة على من �ضككوا في 
اإمكاني��ة نجاحه م��ع الن��ادي الريا�ضي 
الق�ضنطين��ي، م�ضيف��ا ف��ي ح��واره مع 
الن�ضر، مبا�ضرة بعد اإم�ضاء عقده، باأن 
يا�ضين �ضالحي يعد من اأف�ضل الأظهرة 
يترك��ه  ل��ن  اأن��ه  غي��ر  الجزائ��ر،  ف��ي 
ب�ضالم، و�ضيح��اول مزاحمته بكل قوة 

على مكانته الأ�ضا�ضية.

ت�صوير: �رشيف قليب


