
احلكومة تفر�ض �ضرائب على الثـروة و املمتلكات وتقّرر

رفع منحة املعاقني اإىل 10 اآالف دينار وال�سماح با�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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وزير العدل اأمام النواب

انتهى عهد االإدارة يف تنظيم االنتخابات
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مبا�سرة اإجراءات رفع 

احل�سانة عن ع�سوين 

مبجل�ص االأمة
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ال حل للأزمة اإال باالحتكام اإىل ال�سعب يف انتخابات نزيهة
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الفريق اأحمد قايد �ضالح يوؤكد

الرابطة املحرتفة الأوىل

عني مليلة حتقق اأول فوز وال�سنافر 
والوفاق حتت ال�سغط

نجحــت ت�ضــكيلة جمعية عين مليلــة ومدربها اآيت جــودي، في الخروج 
ظافرة بنقاط اللقاء الذي ا�ضــتقبلت خالله المت�ضدر مولودية وهران، 
م�ضــجلة بذلــك اأول فوز في بطولة المو�ضــم الجديد، وهــو الذي تحقق 
ب�ضــعوبة كبيرة بالنظــر لقوة الحمراوة وكذا الظــروف المناخية التي 
لعبــت فيها هذه المقابلة، بالنظر للت�ضــاقط الكبير لالأمطار، ما انعك�ض 

بال�ضلب على اأر�ضية ميدان مركب الزبير خليفي. 

�سيــــول جارفــة تخّلــف خ�سائــر 
كبيــرة بال�ســـرق

كانت على منت قارب يحمل راية اأملانية

البحرية ت�سبط 52 قنطارا من الكيف 
قبالة �سواحل وهران

تمكنت وحــدات تابعة للقوات البحرية ، اأول اأم�ض، من ك�ضــف و�ضــبط 
كمية �ضخمة من الكيف المعالج ُتقدر بـ )52( قنطارا و)95( كيلوغراما، 
كانــت على متن قــارب �ضــراعي حامل للرايــة الألمانيــة تعر�ض لعطل 
تقني على بعد خم�ضــة ع�ضــر  ميال بحريا �ضــمال راأ�ض فالكون بوهران ، 

ح�ضبما اأفاد به، اأم�ض، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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االنتخابات اأولوية وجهات معادية حاولت تعطيل احلل الد�ستوري
فئة معروفة ت�ستغل امل�سريات وعليها القبول بال�سندوق اأو العي�ص مبعزل عن ال�سعب

كرمي يون�ص يقود م�ساورات لت�سكيل ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة للنتخابات
يقــوم رئي�ض الهيئة الوطنية للو�ضــاطة والحوار كريم يون�ض بم�ضــاورات مو�ّضــعة مع اأحزاب �ضيا�ضــية و�ضخ�ضــيات وتنظيمات 
في المجتمع المدني، لختيار 20 نا�ضــطا في المجتمع المدني و5 �ضخ�ضــيات وطنية، ل�ضــمهم اإلى ت�ضــكيلة ال�ضــلطة الوطنية 

الم�ضتقلة لالنتخابات.
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