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بركـــة مـــاء تبتلــع طفليــن �سقيقيــن يف تب�ســـة

يومية �إخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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وزير �لعدل يوؤكد �شرورة ك�شف �جلناة  

�أكد وزير �لعدل حافظ �لأختام، بلقا�شم زغماتي، �لخمي�س، �أن مكافحة �لف�شاد لن تكتمل وتبلغ غايتها �إلاّ با�شترجاع �لعائد�ت �لإجر�مية، �أي �لأمو�ل �لمنهوبة �لتي ت�شكل حجر �لز�وية على 
�لم�شتويين �لوطني  و�لدولي. م�شدد� على �شرورة تعميق �لتحقيقات �لأولية من �أجل ك�شف �لجناة وح�شر عائد�تهم �لإجر�مية، وقال زغماتي، �إن �لق�شاء عازم على �لت�شدي للف�شاد بالتطبيق 

�ل�شارم للقانون بكل حياد و�شفافية.

مكافحة الف�ساد لن تكتمل اإل با�سرتجاع الأموال املنهوبة

�ليوم �لأول من �لبطولة �ملحرتفة �لأوىل

عقدة البدايات تطارد ال�سنافر وفوز 
تاريخي ملقرة

�شه��د �لي��وم �لأول م��ن جولة �لفتتاح خو���س 6 مباريات كان��ت نتائجها 
�لنهائي��ة منطقي��ة �إل��ى �أبعد �لح��دود، با�شتثن��اء �لف��وز �لتاريخي �لذي 
ب�شم عليه �ل�شاعد �لجديد نج��م مقرة، �لذي لم يفوت فر�شة ��شتقباله 
�ل�شاع��د �لجديد �لآخ��ر �أولمبي �ل�شل��ف للتغلب عليه به��دف ل�شفر من 

ت�شجيل �لمتاألق بولعن�شر عن طريق مخالفة ر�ئعة.

من �أق�شى �جلنوب �إىل ق�شنطينة 

رحلة �سبــاب قطعـوا ال�سحـراء بحثـــا 
عن عمــل
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�أعلن عنها بدوي خالل �جتماع جمل�س �حلكومة

مقاربة ت�سيريية جديدة للتكّيف مع الأزمة املالية
�جلمعة 26 من �حلر�ك

 اإ�سـرار علـى رحيــل بقايــا الع�سابــة 
وحماربــة الفا�سديـن

تو��شلت �لم�شير�ت عبر مختلف وليات �لوطن للجمعة �ل26 منذ بد�ية 
�لحر�ك �ل�شعبي في 22 فيفري، حيث خرج مو�طنون �أم�س، وطالبو� فيها 
برحي��ل رموز �لنظام وج��ددو� تاأكيدهم على �ش��رورة تطبيق �لمادتين 
7 و 8 م��ن �لد�شت��ور، و�لحف��اظ على �لوحدة �لوطني��ة ومدنية �لدولة، 

ومو��شلة محاربة �لف�شاد و ��شتعادة �لأمو�ل �لمنهوبة.

وزير �لرتبية يوؤكد توفري كافة �لظروف لإجناح �ملوعد ويو�شح 

الدخول املدر�ســـي �سيكـــون يوم 4  �سبتمبـــر املقبل ولن ُيوؤجـل
4 �شبتمبر  �لمقرر يوم  �لمدر�شي  �إلى تاأجيل �لدخول  �أي �شبب يدعو  �لوطنية عبد �لحكيم بلعابد عدم وجود  �لتربية  �أكد وزير 
�لمقبل، د�عيا �ل�شركاء �لجتماعيين للم�شاهمة في �إنجاح هذ� �لموعد �لهام، متوقعا دخول �جتماعيا هادئا نظر� لتوفر جملة من 

�لموؤ�شر�ت �لإيجابية.
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