
ت�سريع وترية التحقيقات يف ملفات الف�ساد �سد م�س�ؤولني �سامني

مدير الأمن الوطني ال�سابق عبد الغني هامل اأمام العدالة قريبا

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

�ص  2

برعايةميديا -تيك

تطبيق خلدمات النقل للن�ساء فقط

�ص  11

ت�ا�سل الت�س�يت باملكاتب املتنقلة واملهجر

الطارف

ملثمان ي�سطوان 

على مكتب بريد
�ص  24

�سلطـــة النتخابـات توؤكد ا�ستحالــة التزويــر

 

 

جيجل

�سكان يتحّدون الطبيعة باإعادة بناء 
ج�سر جرفته ال�سيول

�سنع �سكان وادي جن جن، بمنطقة بني فرح بجيجل  الحدث مرة 
ثانية، بع��د اأن قّرروا اإع��ادة تعمير الأجزاء المت�س��ررة من ج�سر 
الأم��ل، وه� معب��ر �سيدوه �سن��ة 2016، بالعتماد عل��ى اإمكانياتهم 
الخا�س��ة لف��ك العزل��ة ع��ن قريته��م المت�اج��دة باأعال��ي بلدي��ة 
ب�دريع��ة بني ياجي�س الجبلية النائي��ة، غير اأنه انهار ب�سكل �سبه 

كلي ب�سبب ال�سي�ل.

خالل ا�ستقبال رئي�س الدولة لل�زير الأول

تنويه بال�ستثمارات ال�سخمة 
والإجراءات املتخذة ل�سالح احلجاج

�س��دد رئي���س الدول��ة عبد الق��ادر بن �سال��ح، اأم�س الثالث��اء، على 
اأهمي��ة ال�ستثم��ارات ال�سخم��ة الت��ي اأقرته��ا الدول��ة للرف��ع م��ن 
م�ست���ى معي�س��ة الم�اطني��ن، عب��ر كل رب���ع ال�ط��ن، و�س��رورة 
ال�سع��ي الم�ستمر لتح�سين ن�عية الخدم��ة العم�مية، خ�س��سا في 

المجالت ذات الأول�ية.

فيما اأدين ب��س�ارب ب� 20 �سنة نافذة

ل�سالل 12�سنة  و  لأويحيى  حب�سا  �سنة   15

�ص   3

�ص   23

اأدانت المحكمة الجزائية البتدائية ل�سيدي محمد اأم�س، ال�زير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى بالحب�س النافذ لمدة 15 �سنة، وق�ست ب� 12 �سنة حب�سا نافذا �سد عبد المالك �سالل الذي 
ت�لى نف�س المن�سب، و20 �سنة في حق ب��س�ارب مع اأمر بالقب�س الدولي �سده، وببراءة ال�زير ال�سابق عبد الغني زعالن من تهمة التم�يل الخفي للحملة النتخابية.

�ص 13-12

قرعة الدورين 32 و16 لكاأ�س اجلزائر

قمـة ثاأرية بـني "ل�سام"والقبـائل واأخـرى واعـدة بني ال�سنـافر و مقـرة 
اأ�سف��رت قرعة الدور32 للن�سخ��ة 56 لمناف�سة كاأ�س الجزائر التي �سحبت م�ساء اأم�س بالمدر�س��ة ال�طنية للفندقة بعين البنيان عن عدة 
م�اجه��ات �ساخن��ة، تت�سدرها قمت��ان واعدتان �ستك�نان من تن�سي��ط اأندية الرابطة المحترف��ة الأولى، الأمر ال��ذي �سيجبر فريقين من 

»كبار« الق�سم الأول على ت�ديع المناف�سة مبكرا.

�ص   2
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�ص   5-4

جامعيت��ان  طالبت��ان  اأطلق��ت 
للنقل مخ�س�سا  تطبيقا جديدا 
للن�س��اء فقط، حي��ث ا�ستثمرتا 
الجتماع��ي  الحاج��ز  ف��ي 
النق��ل  و�سائ��ل  لم�ستعم��الت 
م��ع  الرك���ب  يف�سل��ن  الل�ات��ي 

�سائقات من نف�س الجن�س. 


