
امل�سيلة 

ملدير  حب�سا  �سنوات   5
 الرتبية ال�سابق 
و رئي�س م�سلحة 

كانوا يوؤ�سرون على دخول مركبات دون اإدخالها فعليا 

�س 9

توقيـــف 5 عمــــال و اإطـــار بـاملح�ســـر البلـــدي يف اخلــــروب 

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

�س   7

�س  9

برعايةميديا -تيك

وفاء بن تركي اأول جزائرية ت�ستثمر  يف جمال 
الذكاء اال�سطناعي للن�سر

�س   9

وزير االت�سال ح�سن رابحي 

اأطراف مغر�سة وراء اإدخال النائب الفرن�سية اإىل اجلزائر 
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قدمها رئي�س الدولة للوزير االأول اأم�س

�س  13-12

�س   3

 

 

عنابة

التحقيــق يف م�ســاريــع منحــت فـوق 
اأرا�ٍس فالحيــة 

اأنهــت لجنــة تحقيــق رفيعــة اأوفدتها وزارتــا الفالحــة و التنمية 
الريفيــة و ال�ســيد البحــري و كــذا البيئــة و الطاقــات المتجددة، 
تحرياتهــا فــي   تجاوزات   في حق االأرا�ســي الفالحيــة و المحمية 

على مدار ال�سنوات االأخيرة تحت غطاء اال�ستثمار.

الناخب الوطني جمال بلما�سي 

ل�سـت »�سوبرمــان« حتـى اأ�ســرف 
علـى منتخبيــن يف نفـ�س الوقـت 

الوطنــي  الناخــب  و�ســع 
حــدا  بلما�ســي،  جمــال 
لــكل مــا اأثير بخ�ســو�س 
ان�ســحابه اأو تخليــه عــن 
مهمــة تدريــب المنتخب 
المحلــي،  الوطنــي 
مهمــة  تنتظــره  الــذي 
�ســعبة في ملعــب بركان 
تاأ�سيرة  لح�سم  بالمغرب، 
نهائيــات  اإلــى  التاأهــل 
المزمع  المقبلــة،  ال�ســان 
بالكاميــرون  اإجراوؤهــا 

العام المقبل.

اأكد وزير االت�سال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، ح�سن رابحي، باأن اأطرافا مغر�سة كانت وراء دخول النائب الفرن�سية ماتيلد بانو للجزائر وال�سماح لها بامل�ساركة يف م�سريات احلراك ال�سعبي. وقال 
رابحي، باأن الهدف من وراء اإدخال النائب الفرن�سية للجزائر، هو الت�سوي�س، مو�سحا يف هذا ال�سياق:" اجلزائر لن ت�سمح الأي طرف بامل�سا�س ب�سيادتها ووحدة ترابها، وهي ترف�س رف�سا قاطعا تدخل اأي 

طرف اأجنبي يف �سوؤونها الداخلية".

تعليمات باالإ�سراع يف ت�سليم �سالحيات تنظيم االنتخابات لل�سلطة امل�ستقلة 

وايل �سطيف زار اأ�سرة ال�سحية و وعد مبعاقبة املت�سببني

اإ�سراب عام ببوعندا�س و النيابة تاأمر بالتحقيق يف وفاة التلميذ 
�ســلت حركــة احتجاجية ، �ســبيحة اأم�ــس، بلدية بوعندا�ــس الواقعة بالمنطقة ال�ســمالية لوالية �ســطيف، حيــث اأغلقت االإدارات و الموؤ�س�ســات 
العمومية و التربوية اأبوابها، بعد رف�س الموظفين االلتحاق بمقرات عملهم و التالميذ بموؤ�س�ساتهم التربوية، اإ�سافة اإلى غلق المحالت التجارية 

و المهنية، على خلفية وفاة التلميذ »عبد الحق بوقر�سي«، اإثر انهيار جدار  مرحا�س بمتو�سطة علي زرماني و ما خّلفته الحادثة.

اخلارجية 
االأمريكية و�سعت 

موؤ�س�ستي بني 
املوؤ�س�سات املبدعة 

يف العامل

�س   2

�س  11


