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النريان توا�سل التهام غابات جبل الوح�س و �سطابة و اجلبا�س بق�سنطينة 

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

�س  11

�س  5�س  2

�س   3

�س   13-12

�حلكومة تتبنى تد�بري لوقف نزيف �حتياطي �ل�سرف وتقّرر

اإجراءات ا�ستعجالية للحفاظ على املوؤ�س�سات التي �سجن اأ�سحابها
 قررت �لحكومة، �أم�س، �تخاذ �الإجر�ء�ت �ال�ستعجالية وفقا للقو�نين و�لتنظيمات �لمعمول بها للحفاظ على كل �لموؤ�س�سات �لوطنية 
�لخا�سة �لتي هي محل �إجر�ء�ت تحفظية، بغية حماية قدر�ت �الإنتاج �لوطنية وكذ� منا�سب �ل�سغل �لمهددة، مع �سرورة ��ستكمال 

�لم�ساريع �ال�ستثمارية �لعمومية قيد �الإنجاز من طرف هذه �لموؤ�س�سات، و�لوفاء بكل �اللتز�مات �تجاه �ل�سركاء �الأجانب. وذلك  في 
�س 20�س 5�جتماع لها تر�أ�سه �لوزير �الأول نور�لدين بدوي.

�س  13-12

يف �أول جل�سات �حلو�ر �لوطني 

با�سرت �للجنة �ل�سيا�سية للهيئة �لوطنية للحو�ر و�لو�ساطة �أم�س �الأربعاء �أول جل�سات �لحو�ر، �سارك فيها فاعلون في �لحر�ك �ل�سعبي، قدمو� من واليات ق�سنطينة وتي�سم�سيلت وغرد�ية 
و�لم�سيلة، تم خاللها �التفاق على �لذهاب �إلى �نتخابات رئا�سية في �أقرب �الآجال، دون �لمرور على مرحلة �نتقالية، نظر� لعدم نجاعتها، ��ستناد� �إلى تجارب عا�ستها �لجز�ئر �إبان 

�لت�سعينات، كما �أجمع �لح�سور على عدم �إ�سر�ك �لمو�الة في �لحو�ر.

مقرتحات بالذهاب اإىل الرئا�سيات و رف�س املرحلة النتقالية 
الفـاف تتدخــل يف »ق�سية حمـرز«

تو��سل �ل�سحاف��ة �النجليزية و�لعالمية �إث��ارة �لجدل، بخ�سو�س 
نجم �لخ�سر ريا�س محرز، وق�سية غيابه عن لقاء �لدرع �لخيرية 
�أمام نادي ليفربول �الأحد �لما�سي، بقر�ر من �لطاقم �لطبي لنادي 
مان�س�ست��ر �سيتي، خوفا من تد�عيات تناوله ل��دو�ء يمكن �أن يكون 

ُمن�سطا.
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مهلة ت�سوية �لديون تنتهي �ليوم

نحــو مـنــع 21 ناديــا من تاأهيــل 
الالعبــني اجلــدد

تنق�س��ي �سه��رة �لي��وم، �لمهل��ة �لمقدم��ة لالأندي��ة �لمد�ن��ة م��ن 
�أج��ل ت�سوي��ة �لمبال��غ �لمترتبة عليه��ا، طبقا الأح��كام لجنة ف�س 
�لنز�ع��ات، و�إال فاإنه��ا �ستح��رم م��ن �سحب �إج��از�ت العبيه��ا �لجدد 

�لم�ستقدمين، في فترة �لميركاتو �ل�سيفي. 

�لظاهرة عادت هذه �ل�سائفة 

 طلقات طائ�سة حتـّول اأعرا�سا 
اإىل ماآمت

ع��ادت ظاه��رة �ال�ستعم��ال �لع�سو�ئي للب��ارود و�لطلق��ات �لنارية 
ف��ي �الأعر����س، و �لت��ي تعتب��ر �إح��دى مظاه��ر �الحتف��ال و ك��ذ� 
�لتباهي عند �لكثير من �الأ�س��ر وتقليد� �سائعا في غالبية �لواليات 
�لجز�ئري��ة كتعبي��ر ع��ن �لف��رح، غي��ر �أنه��ا تت�سبب ف��ي كثير من 

�الأحيان في حو�دث مميتة تحول �الأفر�ح �إلى ماآتم.

�لن�سر تر�سد عدم �إقبال �ملو�طنني على  نقاط �لبيع 

اأ�سعار الأ�ساحي ابتداء من مليونني و ن�سف بق�سنطينة 
�س  11


