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ميلة 

�شجنــا  �شنــوات   5
ملتهميـن يف ق�شيــة 

حــج املجاملـــة

�شــاب يذبــح والدتـــه و ينتحـر باإلقاء نف�شـه من الطابق الرابـع ب�شكيكـدة 
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يقود وفد� رفيعا �إىل �سوت�سي 

�ص  13-12

�ص  13-12

رئي�ص الدولـة ي�شـارك يف قمة رو�شيـا ـ افريقيـا 
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�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل 

ال�شنافر و ال�شام بامتياز و انهيار 
قطبي اله�شاب

لم ُتغير مخلفات �لجولة �لثامنة من بطولة �لمحترف �لأول، من �لو�سع 
على م�ســتوى هرم �لترتيب ببقاء �لمركز �لريــادي، حكر� على �لثنائي 
مولودية �لجز�ئر و�لجار �سباب بلوزد�د، عقب تاألق �لثنائي "�لعا�سمي"، 

وت�سجيله لنت�سارين رفعا ر�سيد كل نادي �إلى 17 نقطة.

قائد �ملنتخب �لع�سكري معمر يو�سف للن�سر

نطمح للفــوز بثالث لقــب عالــمي 
�أكد قائد �لمنتخب �لوطني �لع�سكري 
ل  وزمــاءه  باأنــه  يو�ســف،  معمــر 
يفكرون �ســوى في كيفية �لعودة �إلى 
�لجز�ئــر بالكاأ�ــس �لعالميــة، بعدمــا 
�إيرلنــد�  منتخــب  �أم�ــس،  تجــاوزو� 
فــي �لربــع �لنهائي بثاثيــة نظيفة 
حملــت توقيــع غ�ســة وبــن حمــودة 
وقتال، م�ســير� في حو�ره مع �لن�ســر 
من �ل�ســين، �إلى �أنهم �ســيكونون على 
موعــد غــد�، مع �أقــوى مو�جهــة �أمام 

منتخب �لبحرين.

ق�سنطينة

 املوؤبد الأربعة اأفراد حاولوا تهريب
 10 قناطري "كيف" 

�ص 9

يتعلق �لأمر بعز �لدين ميهوبي 

�شلطة االنتخابات ت�شتقبل ملف اأول مرت�شح 
�ص   3

��ستقبلت �ل�سلطة �لوطنية �لم�ستقلة لانتخابات، �أم�س، �أول مّلف للر�غبين في �لتر�سح لرئا�سيات 12 دي�سمبر ويتعلق �لأمر بملف �ل�سيد عز�لدين ميهوبي، ويرتقب �أن يتو�فد متر�سحون 
على �لهيئة �ليوم �لخمي�س وكذلك يوم �ل�سبت �لمقبل، حيث ف�سل �أغلبية �لمتر�سحين �لذين ��ستوفو� جمع �لتوقيعات �ليوم �لأخير لإيد�ع �لملفات.

حريـــق مهـــول بحظيــرة بابـــور و تبابــورت و اجلي�ص يتدخـل 
و��ســلت �أم�ــس، مختلف �لم�ســالح �لمخت�ســة، �إخمــاد �لحريق �لمهول �لذي ن�ســب قبل يوميــن بالحظيــرة �لغابية �لوطنيــة بجبال بابور 

وتبابورت، �لو�قعة ببلدية بابور، �لمتو�جدة بالمنطقة �ل�سمالية �ل�سرقية لولية �سطيف.

ت�سوير: �سريف قليب

�أ�ســدرت غرفــة جنايــات مجل�ــس ق�ســاء ق�ســنطينة، �أم�ــس، حكما 
بال�ســجن �لموؤّبد، في حق �أربعة متهمين في ق�ســية و�ســع مخدر�ت 
قيــد �لبيع، و��ســتير�دها بطريقة غير م�ســروعة، فــي �إطار جماعة 
�إجر�ميــة منظمــة، بعــد �إ�ســقاط تهمــة �لت�ســدير، بعد �أن �ســبطت 
م�سالح �لأمن �لتابعة للجي�س �أكثر من 10 قناطير من �لكيف �لمعالج 

ب نحو ليبيا. بتقرت، قادمة من تلم�سان،  كانت �ستهرَّ

�ص   2


