
وفـــ�ة تلميذ ب�سعقة كهرب�ئيـــة داخل مدر�سة ابتدائيــة بـ�أم البواقـي 

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

�ص   9

رئي�س �لدولة ��ستدعى �لهيئة �لناخبة �أم�س 

االنتخ�ب�ت الرئ��سية يوم 12 دي�سمرب 
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الت�أت�أة قد توؤثر �سلب� على التح�سيل 
الدرا�سي للأطف�ل 

تب�سة 

رئيـ�ص بلديـــة 
بئــر الع�تــر 

رهــن احلبـــ�ص 

ق�سنطينة 

غ�ز اأح�دي الكربون 
 يقتل رجل 

و ابنه الر�سيع 
�ص  24

�ص  11

�ص  8

حدد رئي�س �لدولة، عبد �لقادر بن �سالح، �أم�س تاريخ 12 دي�سمرب �لقادم موعد� لإجر�ء �لنتخابات �لرئا�سية، وبناء على �لأحكام �لد�ستورية و�لت�سريعية فقد وقع �أم�س على �ملر�سوم 
�لرئا�سي �لذي يدعو �لهيئة �لناخبة لهذه �لنتخابات، ودعا بن �سالح �جلميع �إىل �لتجند لهذ� �ملوعد �لهام �لذي يعد �حلل �لدميقر�طي �لوحيد و�لناجع �لذي �سي�سمح للبالد بتجاوز  

�ص   3-4�لأزمة �حلالية، ويعترب �أي�سا نقطة �نطالق مل�سار جتديد �لدولة وهدفا ��سرت�تيجيا بعدما �نخرط فيه �ليوم غالبية �ل�سعب.

 

حممد �سريف بعد �نتخابه رئي�سا لل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة لتنظيم �لنتخابات  

�سطيف

في�ســـ�ن وادي خريقـــة يخّلـــف 
خ�س�ئــر كبيــرة 

�ســجلت، فجــر �أم�ــس، خ�ســائر كبيــرة �إثــر في�ســان و�دي خريقــة 
�لعابر   لبلدية تالة �إيفا�ســن �ســمال ولية �سطيف، ب�سبب �لأمطار 
�لطوفانية �لتي د�همت �لمو�طنين في منازلهم، ما ��ســطر �لعديد 
من �لعائالت لق�ساء �ساعات في �لعر�ء، بعد �أن ت�سببت �لأمطار في 
خ�سائر بمنازلهم، عقب �نجر�ف �لتربة ب�سبب قوة �نحد�ر �لمياه، 

لتميز �لمنطقة بالت�ساري�س �لجبلية.

ب�سبب �إ�سر�ب موؤ�س�سات �لنظافة 

 اأحيــ�ء و �سـوارع بق�سنطينة تغـرق
 يف القم�مـــة 

تعرف �لعديد من �أحياء و �سو�رع بلدية ق�سنطينة، تكد�سا للنفايات 
�لمنزليــة، فيمــا تنبعث رو�ئــح كريهة فــي محيطها، بعد �أن م�ســى 
�أ�ســبوع كامــل دون �أن يتــم رفــع �لقمامة، جــر�ء دخول �لموؤ�س�ســات 
�ل�ســغيرة للنظافــة فــي �إ�ســر�ب، فــي حين قامــت م�ســالح �لبلدية 

بتنظيف بعد �لأماكن �لتي �نت�سرت بها �لأو�ساخ.

�ص  2

»اجليـــ�ص التــزم ب�حتـــرام اختيــ�ر ال�سعـــب«

ت�سغيـــل حمطـــة توليـــد الكهربــــ�ء ببــلرة يف مــــ�ر�ص
 �أمر وزير �لطاقة محمد عرقاب، �لقائمين على م�سروع �إنجاز محطة توليد �لكهرباء ببالرة، بت�سغيل �لمحطة �سهر مار�س �لمقبل

 و �ل�سروع في عملية �لتجارب �لأولية �سهر جويلية، مثمنا عملية �إنجاز �لعديد من �لم�ساريع بيد عاملة جز�ئرية، �كت�سبت �لخبرة 
�لميد�نية بفعل �ل�سر�كة مع �لأجانب.

�ص   11

�ص  13-12

�ص   2


