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يف حرب علنية مفتوحة

�أم �لبو�قي 

�سجنا  �سنة   20
ملتهم باإلقاء زوجته 
من الطابق الرابع
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يف عملية تابعتها �لن�سر 

اجلي�ص يجري فحو�سات و يوّزع اأدوية 
على مر�سى معوزين

�ســهدت �لعديد من �لمناطق �لجبلية بجيجل، تنظيم قافلة طبية 
مــن قبل م�ســالح �ل�ســحة للجي�ــس �ل�ســعبي �لوطني، حيــث ز�رت 
عائــات و و�ســعت خيما ال�ســتقبال �لمر�ســى و تقديم فحو�ســات 
مجانيــة و �أدويــة، و هــي مبادرة لقيت ��ستح�ســانا من طرف �ســكان 

هذه �لنقاط، خا�سة في ظل �سعف �لتكفل �ل�سحي بها. 

م�سرية م�ساندة لالنتخابات الرئا�سية 
ب�سطيف

نظــم مو�طنــون بواليــة �ســطيف، �أم�س �الأربعاء، م�ســيرة �ســلمية 
موؤيــدة الإجــر�ء �النتخابــات �لرئا�ســية �لمقررة يوم 12 دي�ســمبر 

�لمقبل. 

ق�سنطينة 

فتح حتقيق حول بطء التكفل بحامل 
�أمــر و�لــي والية ق�ســنطينة ليلــة �أم�ــس �الأول بفتــح تحقيق في 
حالة حامل مري�ســة ظلت 14 �ســاعة دون تكفــل طبي، بعد �أن تم 
تحويلهــا مــن �لتاغمة بوالية ميلة �إلى م�ست�ســفى علــي منجلي ، 
�أين قرر �لطاقم �لطبي تحويلها �إلى �لم�ست�ســفى �لجامعي بد�عي 
عــدم توفر �أخ�ســائيين ولحالتها �لتــي قدرو� باأنهــا حرجة، لكن 
�لمري�سة ظلت »رهينة« تجاذب بين �لموؤ�س�ستين ل�ساعات طويلة، 

قبل �أن يتم �لتكفل بها .  

�لعد�لة ت�سرع يف �لبت يف ق�سايا �لف�ساد

حماكمة علنية مل�سوؤولني �سامني االإثنني القادم
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وفق بحث ُن�سر يف جملة "�ساين�س �أدفان�س"

نيزك مهّرب من اجلزائر يوفر دالئل جديدة عن ت�سكيل النظام ال�سم�سي
 ك�ســف بحــث ُن�ســر موؤخر� بمجلة "�ســاين�س �أدفان�س" �لمخت�ســة فــي �لعلوم، �أن نيزكا عثر عليه في �ســحر�ء �لجز�ئر �ســنة 1990، قــد �أعطى �أدلة 
جديدة حول ت�سكيل �لنظام �ل�سم�سي قبل �أزيد من 4 مليار �سنة، و هو �كت�ساف علمي هام، لكنه يثير �لجدل مرة �أخرى، حول ظاهرة نهب �الأجر�م 

�ل�سماوية �لتي ت�ستقر في �سحر�ئنا، و �لتي كانت محل تنديد من علماء جز�ئريين �نتقدو� ب�سدة ��ستمر�ر �سرقة تر�ثنا �لجيولوجي.
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�لفريق قايد �سالح يوؤكد �أن �جلز�ئر ال تخ�سع الأي م�ساومات و ي�سرح

اتهامات متبادلة بالبزن�سة بني مدير و مدرب ال�سنافر 
• الفان: يريدون اإبعادي للمتاجرة      • رجراج: الفان اعرتف مبنح اأموال ملن جلبوه

• وزير العدل: الراأي العام �سيفاجاأ مبلفات ثقيلة و مفزعة
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