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اأئمة و�صيوخ زوايا ي�صيدون بالقرار وي�صفونه بالتاريخي

الرئي�س تبون يقر 15 �سبتمرب يوما وطنيا للإمام
قرر رئي�س �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، �أم�س �لأربعاء، �عتبار �لـ 15 �سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للإمام، يتز�من مع �لذكرى �ل�سنوية لوفاة �ل�سيخ �سيدي محمد بلكبير، منوها 

با�سطلع �لإمام �لجز�ئري باأدو�ره �لعلمية و�لثقافية و�لجتماعية وتج�سيده لمعاني �لمو�طنة.

ع�سابات �إجر�مية على �حلدود و�سبكات ُترّوج �لأكاذيب يف �لف�ساء �لأزرق

املخـــدرات والت�سليــــل اأ�سلحـــة املغـرب اخلبيثـة يف حـرب قـذرة على اجلزائـر

�س  4

�س  11

عنابة

املوؤ�س�سة ال�سينية ت�سّلم م�سروع 
تهيئة فندق �سيبو�س

�سلمت �لموؤ�س�سة �ل�سينية في �لأيام �لأخيرة، فندق �سيبو�س �لدولي 
بعد �نتهاء عملية �لترميم و �لع�سرنة بجميع �لملحق، حيث �أ�سبح 
جاهز� لو�سعه حيز �ل�ستغلل و �لخدمة في حلة جديدة ��ستعاد بها 
نجومه �لخم�س، بعد �أن فقدها في �ل�ســنو�ت �لما�ســية ب�سبب تر�جع 

�لخدمات به، و عدم �إخ�ساعه للتجديد.

جيجل

حرائــــق تخّلف خ�سائر يف املمتلكات 
واملحا�سيل الفلحية

�ســجلت ولية جيجل، خلل �ل�ســاعات �لقليلة �لما�سية، �ندلع �أزيد 
�إخماد جل �لحر�ئق،  من 16 حريقا م�ست 11 بلدية جبلية، حيث تم 
فيمــا يبقى حريق منطقة �لمن�ســورة ببلدية �ســلمى بــن زيادة يهدد 

ممتلكات و حقول �لعائلت.

�س  2

�س  11

ق�سية �ملدير �لعام �ل�سابق لإقامة �لدولة �ل�ساحل 

التما�س 12 �سنة حب�سا لأويحيى و 8 ل�سلل و 7 �سنوات مللـــزي
�لتم�س ممثل �لنيابة �لعامة لدى محكمة �لقطب �لقت�ســادي و�لمالي ل�ســيدي �أمحمد بالجز�ئر �لعا�ســمة، �أم�س  عقوبة    7 �ســنو�ت حب�سا 
نافذ� و4 مليين دينار غر�مة مالية في حق �لمدير �لعام �ل�ســابق لإقامة �لدولة »�ل�ســاحل« حميد ملزي و 12 �ســنة حب�ســا نافذ� وغر�مة 
مالية بمليون دينار في حق �لوزير �لأول �ل�ســابق �أحمد �أويحيى و كذ� عقوبة 8 �ســنو�ت حب�ســا  نافذ� وغر�مة مالية بمليون دينار في حق 

�لوزير �لأ�سبق عبد �لمالك �سلل.

�س  5

 احلـــرارة العائـــق الوحيــد للخ�سر
 يف �سفرية النيجــر

�س  13-12


