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بجبل الوح�ش لن يرى 

النور قريبا

 

 

وفـــاة 3 بنــــات غرقــــــا يف انقــالب قــــارب نزهــــة ب�سكيكـــدة

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

�ش  24

�ش  7 �ش  8

�ش   3

�ش اأر�سيف

�ش  4

فيما قّررت هيئة �لو�ساطة و�حلو�ر �لنزول �إىل �مليد�ن ملخاطبة �ل�سعب

 �أكد كريم يون�ض رئي�ض �لهيئة �لوطنية للو�ساطة و�لحو�ر �أم�ض �أن �لهيئة ل تجبر �أي �أحد على �لحو�ر، لكنها ترف�ض ب�سدة عرقلة هذ� �لم�سعى، وحرمان �لآخرين من �ختيار 
هذ� �لنهج للخروج من �لماأزق �ل�سيا�سي، قائال �إن من يريد حرق �لبالد، عليه تحمل م�سوؤولية ذلك.

كرمي يون�ش: نرف�ش ب�سّدة عرقلة احلوار

مركز �أم �لطبول �حلدودي

عبـــور اأزيــد مــن 50 األف م�سافــر  
يف 3اأيــــام 

ك�سف��ت �أم���ض ، م�سال��ح �لجم��ارك بالمرك��ز �لح��دودي �أم �لطبول 
مختل��ف  م��ن  م�ساف��ر  50�أل��ف  م��ن  �أزي��د  عب��ور  ع��ن   ، بالط��ارف 
خ��الل  �لمج��اور  �لبل��د  نح��و  �سي��ارة  20�أل��ف  و  �لوط��ن   ولي��ات 
�لي��وم ف��ي  م�ساف��ر  17�أل��ف  ،بمع��دل  �لأخي��رة  �أي��ام   �لثالث��ة 

 و3 �آلف مركبة .
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�ش  3

   خمت�سون يطالبون با�سرتاتيجية وطنية 
لتطوير العالج احلركي يف امل�سابح

�ش   13-12

فيما يوؤكد خرب�ء �أنه �آن �لأو�ن لتنظيم �سوق �لعملة �ل�سعبة

نق�ش يف املنحة ال�سياحية و م�ساربون يكتنزون »االأورو« لرفع االأ�سعار
 عز �لدين ميهوبي، �لأمني �لعام للتجمع 

�لوطني �لدميقر�طي بالنيابة للن�سر

�سنلتــــزم مبخرجـــات احلــــوار 
ولــو ا�ستبعدنا منــــه

وزير �لعدل ي�سرف على تن�سيب �لرئي�سة �جلديدة ملجل�ض �لدولة  وي�سّدد

العدالة  يف مفرتق الطرق و ُينتظر منها الكثري ال�سرتجاع هيبة الدولة 
�أك��د وزي��ر �لعدل، حاف��ظ �لأختام، بلقا�سم زغماتي، �أم�ض، �أن �لعد�ل��ة �ليوم “في مفترق �لطرق و هي محط �أنظ��ار �لجميع �سلطة و�سعبا، 
ويتنظ��ر منه��ا �لكثي��ر ل�سترجاع هيبة �لدول��ة” بالت�سدي لآفة �لف�ساد �لتي تف�ست ف��ي �لإد�ر�ت و�لمر�فق �لعمومي��ة، معتبر� �أن  �لف�ساد 

تجاوز تحويل �لمال �لعام �إلى �لعتد�ء على �لممتلكات �لعامة بقر�ر�ت �سادرة عن �لإد�رة.

ملــف
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�ش  2


