
املوؤبد و 10 �سنوات �سجنا لثالثة اأفراد من عائلة متهمني بقتل جارهم ليلة العيد

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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د�مت ثالثة �أيام وتهدف لتعزيز �لعمل �مل�سرتك ملو�جهة �أي تهديد �أو خطر

�أم �لبو�قيقاملة

ع�سابات ت�ستويل 
على روؤو�ص 

املوا�سي بثالث 
بلديات

يقتل �سقيقته 

املري�سة مبطرقة

�ص  24�ص  9

�ص  11

 

اجلزائر تهيمن على تر�سيحات جوائز 
الكاف 2019

�أعلــن �أم�ــس �لتحــاد �لفريقي لكرة �لقــدم عن �لمر�سحيــن لمختلف 
جو�ئــزه لعــام 2019، و�سهــدت مختلــف �لقو�ئــم �لتــي �أف�سحــت عنها 
»�لــكاف« �سبيحــة �أم�س، عبــر موقعها �لر�سمــي على �سبكــة �لإنترنت 
هيمنة جز�ئريــة، و�لبد�ية بلقب �أف�سل منتخب فــي �لقارة �ل�سمر�ء 
خــالل �ل�سنــة �لجاريــة، حيــث يتو�جــد �لخ�ســر �سمــن 5 مر�سحيــن 

للمناف�سة على لقب �أف�سل منتخب رجالي

�ل�سلطات تتجه نحو ف�سخ �لعقد

م�سروع "ديزين  الند" بق�سنطينة 
مهّدد بالتبخر

تتجه �ل�سلطــات �لمحلية بولية ق�سنطينة، �إلــى ف�سخ عقد ��ستغالل 
حظيــرة �لت�سليــة بجبــل �لوح�س، مــع م�ستثمــر خا�س ب�سبــب »عدم 
�حتــر�م دفتــر �ل�سروط«، و هــو �لم�سروع �لــذي كان يفتر�س ��ستالمه 
قبل 8 �أ�سهر وفق �لآجــال �لمحددة �سابقا، ليتبخر بذلك حلم »ديزني 
لند« �لــذي �نتظره �لق�سنطينيون بعد 25 �سنة من �لإهمال و عمليات 

�لخو�س�سة غير �لناجحة.

وزير �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف ي�سرح

املوؤ�س�سة الدينية ال تزكي اأي مرت�سح وتدعو لالنتخاب

�ص   14

 تبون: ل�ست مر�سح ال�سلطة و�ساأ�سرتجع االأموال املنهوبة                ميهوبي: م�ساكل اجلزائر الداخلية نحلها بعيدا عن االآخرين
بن فلي�ص: مقاطعة الرئا�سيات تعني الذهاب اإىل املجهول              بلعيد: ال نقبل تدخل اأي اأحد يف �سوؤون اجلزائر              

بن قرينة يتعهد باإعادة االعتبار لله�ساب العليا

�ص 5

رئي�س �ملجل�س �لوطني حلقوق �لإن�سان بوزيد لزهاري

هناك اأجندة اأجنبية خفية حتاول ال�سغط على اجلزائر
�أكــد رئي�س �لمجل�ــس �لوطني لحقوق �لإن�سان بوزيد لزهاري �أم�ــس �لأحد بالجز�ئر �لعا�سمة �أن هناك �أجنــدة �أجنبية خفية تحاول �ل�سغط 
على �لجز�ئر لأ�سباب غير معروفة وفي رده عن �سوؤ�ل �سحفي حول �إدر�ج مناق�سة عامة حول �لو�سع في �لجز�ئر من طرف �لبرلمان �لأوروبي 
 قــال �ل�سيــد لزهــاري: "نحن نرى �أن هنــاك ربما �أجنــدة خفية لل�سغط مــن �أجل �أمــور ل نعرفها لكني �أقــول لمن يتكلم عن وجــود خروقات 

في حقوق �لإن�سان في �لجز�ئر نحن هنا للت�سدي لذلك.
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ا�سطرابات البلع توؤدي اإىل املوت!
�ص  13-12

مناورات جزائرية رو�سية بالواجهة البحرية الو�سطى


