
فيما مت توقيف موظفة ببلدية عا�صمة الوالية 

اإنهــــاء مهــــام مديــــر م�ست�سفـــــى �سطيــــف و 4 اإطـــــارات

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

�ص  9

برعايةميديا -تيك

نحو اإن�ساء حمرك بحث جزائري 
مبنا�سبة الألعاب املتو�سطية

�ص  11

ال�صتقبال التالميذ يف اإطار درو�س الدعم 

الطارف

التما�ص 5 �سنوات 

حب�سا ملدير دار ال�سباب 

واأربعة حرا�ص

ميلة 

حبـ�ص خبيـر عقـاري 

بتهمــة ا لر�ســوة
�ص  24�ص  9

�ص اأر�سيف

فتــح اأبــواب املوؤ�س�ســات الرتبويـــة خـــالل العطلــة
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 حجــز اأجهــزة ات�ســال ح�سا�ســـة
 مبطــار عنابـــة

م�صتــوى  علــى  العاملــة  الجمــارك  عنا�صــر  اأم�ــس،  اأول  تمكنــت، 
المفت�صية الرئي�صية  لفح�ــس الم�صافرين على م�صتوى مطار رابح 
بيطــاط الدولــي ، خــالل عمليــة تفتي�ــس انتقائيــة، اأثنــاء اإتمام 
اإجــراءات الدخول اإلــى التراب الوطني، من حجــز 26 جهاز ات�صال 
من الجيل الرابع من نوع )خدمة اأورونج( و 3 هواتف نقالة من نوع 

ميكرو�صوفت و   هاتفين  من نوع نوكيا. 

خالل موؤمتر "االإي�صي�صكو" بتون�س 

 رابحـــي يدعـــو جلعـــل الثقافــة 
من حقــوق املواطــن

دعــا وزير االت�صــال، الناطــق الر�صمــي للحكومــة ووزيــر الثقافة 
بالنيابة ح�صــن رابحي، خــالل م�صاركته، اأم�س الثالثــاء بتون�س، 
في اأ�صغال موؤتمر وزراء الثقافة الـ 11 للمنظمة االإ�صالمية للتربية 
والعلوم والثقافة »اإي�صي�صكو«، اإلى منح الثقافة المكانة الم�صتحقة 

لها في ال�صيا�صات التنموية ولجعلها حقا من حقوق المواطن. 

التحقيق مع العديد من امل�صوؤولني املتورطني م�صتمر

حماربة الف�ساد �ستتوا�سل يف املرحلة القادمة

�ص   5

�ص   9

توا�صل العدالة هذه االأيام اال�صتماع لكبار الم�صوؤولين ال�صابقين في الدولة في ق�صايا تتعلق بالف�صاد، على اأن تبرمج في االأيام القليلة القادمة محاكمات لبع�س الم�صوؤولين ال�صامين 
ال�صابقين على غرار ق�صية المدير العام االأ�صبق لالأمن الوطني عبد الغني هامل و رجل االأعمال علي حداد.

�ص 24

اإطالق ا�سمي هقار وطا�سيلي على كوكب وجنم مكت�سفان حديثا
اأطلــق اأول اأم�ــس، االتحاد الدولي للفلــك ا�صم »طا�صيلي« على كوكب خارجــي، و »هقار« على اأحد النجوم، و ذلك بعــد اإجراء ا�صتفتاء على 

االنترنت بداأ منت�صف �صنة 2019 ، و يتعلق االأمر  بكوكب و نجم اكت�صفا �صنة 2011 �صمن مجموعة �صم�صية جديدة.

�ص  3

�ص  2


