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للأمن احلب�س

املفتــ�س العـــام 

ال�سابـق بــوزارة 

العدل رهن احلب�س
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وفـــاة تلميــذ واإ�سابـــة اآخريـن يف انهيــــار جدار مبتو�سطـة يف �سطيــف

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�س  3 �س  2

ت�سوير: �سريف قليب

�سريف يعترب �لرئا�سيات �سرورة لتمتني موؤ�س�سات �لدولة 
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�لن�سر تر�سد من قلب مركب �حلجار كيف جنحت �لإد�رة و �لنقابة يف �إطفاء �لأزمة

�س   3

�س   24
 

 

 

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

اأول �سقـوط للبـرج والوفـاق يخـّيب 

فوت �أهلي �لبرج فر�ســة �ســانحة لالنفر�د بريادة ترتيب �لر�بطة 
�لمحترفة �لأولى، بعد �ســقوطه على �أر�ســه �أمام �ســبيبة �ل�ســاورة 
�لتي كبدته مر�رة �أول خ�سارة منذ بد�ية �لمو�سم في مبار�ة مثيرة 
�حت�ســنها ملعب 20 �أوت 55 عن �لدفعة �لثانية من �لجولة �ل�سابعة 

جرت �أم�س.

�سطيف

االأمــن يوقــف قاتــل �ساب ذبحـــا
ك�سفت، �أم�س، م�سالح �أمن ولية �سطيف، عن تمكنها من �إلقاء �لقب�س 
على �ساب تورط في ذبح �ساب �آخر من �لوريد �إلى �لوريد، في جريمة 

مروعة وقعت و�سط �لمدينة، �سهرة �أم�س �لأول.

بطولة �لعامل لألعاب �لقوى

خملويف يهدي اجلزائر ميدالية ف�سية 
يف �سباق 1500 مرت

�أهدى م�ســاء �أم�س �لعد�ء توفيق مخلوفي �لجز�ئر ميد�لية ف�ســية 
في بطولة �لعالم لألعاب �لقوى �لمقامة حاليا بالعا�سمة �لقطرية 
�لدوحــة، بعدما �حتل �لمركــز �لثاني في نهائي �ســباق 1500 متر، 
ليحفــظ بذلــك ماء وجــه �لم�ســاركة �لجز�ئرية في هــذ� �لحدث، 
ويحــرز �أول ميد�ليــة له فــي »�لمونديــال«، ليكتب بذلك �ســفحة 

جديدة في �نجاز�ته بف�سية تاريخية.

تحقيق

وزيـــر املاليــة ينفــي تراجـــع ال�سيولـــة يف البنــوك
نفى وزير �لمالية، محمد لوكال، تر�جع �ل�سيولة �لمالية لدى �لبنوك في �لأ�سهر �لأخيرة، وقال لوكال، �إن �ل�سيولة �سجلت �رتفاعا بن�سبة 
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وزارة العدل تنفي فتح حتقيقات حول الراغبني يف الرت�سح
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