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خمت�ص�ن ي�ؤكدون 

90 باملئة مـن الأمرا�ض 
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 عن زواج الأقارب

�صمن اإ�صالحات جديدة
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ي�مية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

بعد اختفائه منذ 9 اأيام

العثـــــور علــى الطفـــل اأنيــ�ض جثــــة هـــامدة اأ�سفــل ج�ســـر �سيدي م�سيــد بق�سنطينــة

ت�ا�صــل الجزائر جه�دها لتعقب المت�رطين في ق�صــايا الف�صــاد، لم�صــاءلتهم اأمام الق�صــاء وا�صــترجاع الأم�ال المنه�بة، ويتجلى ذلك من خالل التفاقيات العديدة التي وقعتها في الفترة الأخيرة مع دول 
عديــدة في مجال التعاون الق�صــائي وت�صــليم المطل�بين لمجابهة التهرب من الم�صــائلة الجزائية، والتي تزامنت مع الإعالن عــن اإحباط الجزائر محاولة لبيع عقارات تع�د لعلي حداد، الم�ق�ف في ق�صــايا 

ف�صاد، وحجز ممتلكات ل�زير ال�صناعة ال�صابق عبد ال�صالم ب��ص�ارب المطل�ب اأمام الجهات الق�صائية.

اتفاقيات ل�ستالم املطلوبني ومفاو�سات حلجز وا�ستعادة الأموال املهربة

ُمالحقة الفا�سدين متوا�سلة
الباحث يف العالقات الدولية ر�ص�ان ب�هيدل للن�صر

الحتــاد الأوروبـي اخلا�سـر الأكبـر 
يف  حرب  اأوكرانيـــا

بجامعــة  الدوليــة  والعالقــات  ال�صيا�صــية  العلــ�م  اعتبــر  اأ�صــتاذ 
الجزائر3 ، الدكت�ر ر�صــ�ان ب�هيدل، اأم�س، اأن العملية الع�صكرية 
الرو�صــية في اأوكرانيا هي  بداية لت�صــكيل نظــام دولي جديد، مع 
ع�دة رو�صــيا و ال�صــين،  ويرى اأنه فــي حالة فر�ــس عق�بات على 

رو�صيا،  فاإن الدول الأوروبية هي الخا�صر الأكبر.

يف تعليمة لل�صلطات ال�لئية

توحيد ت�سميم ال�سكن الريفي بباتنة

لروؤ�صــاء  تعليمــة  باتنــة،  ل�ليــة  العم�ميــة  ال�صــلطات  اأ�صــدرت 
المجال�س ال�صــعبية البلدية المقدر عددها بـ 61 عبر ولية باتنة 
باعتمــاد نمــط ت�صــميم معمــاري م�حــد، من اأجــل اإعطاء �صــ�رة 

جمالية للمنظر العام.

مرتقب يف ق�صنطينة لت�قيع العقد

م�سـوي يوافـق على تدريب ال�سنافـر
وافــق المــدرب خيــر الدين م�صــ�ي علــى عر�ــس النادي الريا�صــي 
الق�صــنطيني، بعد الختالف الب�صــيط الذي وقع بينه وبين المدير 
العام ل�صــركة ال�صــنافر رمزي قا�صــمي ح�ل الجانب المادي، قبل اأن 
يخف�س من راتبه ال�صــهري، خا�صة واأن م�ص�ؤولي الآبار و�صع�ا بع�س 

ال�صروط بالن�صبة لعقد المدرب الجديد.

احلكومة تتبّنى م�سروع قانون لتب�سيط اإجراءات ال�ستثمار
بهدف رفع القيود و بعث امل�شاريع املنتجة
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   ن�ساطـــات تهــّدد �سالمـة املواطنيـن يف اأحيــاء �سكنيــة بق�سنطينــة
 اأثارت حادثة انفجار مخزن �صــري و�صــط  تجمع عمراني بمدينة عين ولمان ب�لية �صطيف، ت�صــاوؤلت ح�ل بع�س الممار�صات التجارية
 و ن�صــاط ور�صــات �صناعية داخل الن�صيج العمراني و ما قد ينجّر عن ذلك من اأخطار، حيث اأبدى كثير من الم�اطنين تخ�فات من ح�ادث 

قد تتكرر وتحدث في اأي لحظة و قد تت�صبب في ت�صجيل ماآ�س مماثلة كالتي حدثت في �صطيف.
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