
الفريق قايد �سالح من الناحية الع�سكرية اخلام�سة

ال اأحد لــــه القــدرة علــى اإيقـــاف اأو تعطيـــل عجلـــة �سيــر اجلزائــر

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

�ص   3

روبورتاج

الربملان ي�سادق عليهما ووزير العدل يوؤكد

قانونا االنتخابات �سيعيدان الكلمة لل�سعب
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�سكيكدة

 يقتــل زوجتـــه
  بـ 12 طعنــة

 يف بكـو�ص خل�سـر
�ص  24

�ص  2

�سادق البرلمان بغرفتيه و باالإجماع على م�سروعي القانونين الع�سويين المتعلقين بال�سلطة الوطنية الم�ستقلة لالنتخابات، وبتعديل قانون االنتخابات، و�سيدخالن حيز 
التطبيق مبا�سرة بعد �سدورهما في الجريدة الر�سمية للجمهورية في االأيام القليلة القادمة.
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�ص   13-12

غمرت م�ساكن ومرافق واأحدثت هلعا 

الرابطة املحرتفة االأوىل

اجلــراد االأ�سفــر يعتلـي ال�سـدارة 
ويعّمق اأزمــة ال�سنافــر

ن�سبت المباريات االأولى، التي لعبت لح�ساب الجولة الرابعة من بطولة 
المحتــرف االأولــى، اأهلــي البــرج رائــدا بمفرده بعدمــا ا�ستغــل تاأجيل 
مواجهــة �سبيبــة القبائــل وال�ساعــد الجديــد اأولمبــي ال�سلــف، ب�سبب 
ان�سغــال الكنــاري بالمناف�سة االإفريقيــة، وكذا انهــزام ال�سريك االأخر 

مولودية وهران في عين مليلة اأمام الجمعية المحلية.

ق�سنطينة

حجــز نحـو 12 األف قـر�ص مهلـو�ص

يف اجلمعة 30 من احلراك

ت�سميــم علــى التغييــر واخلــروج 
مـن االأزمــة

خــرج مواطنــون، اأم�ــض الجمعــة، فــي بع�ــض الواليــات ال�سرقيــة فــي 
م�سيرات �سعبيــة لالأ�سبوع 30 على التوالي، مطالبيــن ب�سرورة االإ�سراع 
في الخروج من االأزمة التي تعي�سها البالد منذ �سهور، والتغيير الجذري 

من اأجل الو�سل بالبالد اإلى بر االأمان.

�ص  7 �ص  6

ال�سيـــول اجلارفــــة تخّلـف قتلــى وخ�سائــر كبيـــرة

الن�سر تزور 2150 �سكنا �سمن اأوىل برامج عدل 2 بق�سنطينة

�سيــق ال�سقــق ونوعيـــة االأ�سغــال يوؤجــالن فرحـة امل�ستفيديــن
يبــدو بــاأن فرحة الم�ستفيدين من 2150 �سكن عــدل 2 بالتو�سعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلــي بق�سنطينة، لم تكتمل با�ستالم 
�سققهــم التــي انتظروهــا الأكثر من 6 �سنوات، و ذلك بالنظر اإلى جملة الم�ساكل التي ا�سطدموا بهــا كما يقولون، على غرار ُبعد الموقع 
و عزلتــه، و انعــدام النقــل و االأمن، و كــذا وقوعه و�سط ور�ســات البناء، اإ�سافة اإلــى �سيق م�ساحــات ال�سكنات، و »رداءة االأ�سغــال و المواد 

الم�ستعملة فيها«، و هي اأمور جعلت م�ستفيدين من هذه ال�سقق غير را�سين.
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