
احلبــ�س النافــذ ملقتحمي مكتــب مديــر م�شت�شفـــى عني مليلــــة

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

�س   9

�س   5

�س   24

�ستبا�سر �أول مهمة "�نتزعتها من �لإد�رة"

ال�شلطة الوطنية لالنتخابات ت�شرف على مراجعة القوائم
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ملــف

�س  20

�سطيف

العثـور على جثـة 
 �شــاب مفقــود

  يف بركــة مائيــة

�لبطولة �لوطنية

 الفــاف حت�شـــم
 يف ال�شيغــة 

اجلديدة اليــوم
�س  24

قامت �ل�سلطة �لوطنية لالنتخابات، �أم�س، باإعد�د نظامها �لد�خلي وتن�سيب لجنتي �لإعالم و�إعد�د �لقو�ئم �لنتخابية وتن�سيب �لنتد�بات د�خليا وخارجيا، وذلك ��ستعد�د� للمر�جعة 
�س   3�ل�ستثنائية  للقو�ئم �لنتخابية �لتي �ستنطلق هذه �لأيام تح�سبا لال�ستحقاقات �لرئا�سية �لمقررة يوم 12 دي�سمبر �لمقبل.

 

 

مفاجاآت يف �لنتخابات �لتون�سية�أطلقتها وز�رة �لد�خلية للوقوف على ظروف �لتمدر�س

زلــزال �شيا�شـــي يف تــون�س

فجرت �لنتائــج �لأولية لالنتخابــات �لرئا�سية �لتون�سيــة مفاجاأة من 
�لعيــار �لثقيــل، بت�ســدر مر�سحين من خــارج منظومة �لحكــم لنتائج 
قر�بــة 60 في �لمئــة من محا�سر �لفــرز، في �نتظار �لإعــالن �لر�سمي 

عن �لنتائج من طرف �لهيئة �لعليا �لم�ستقلة لالنتخابات.

�ملمثل ح�سان بوخلروف للن�سر

اأحلم بالعودة اإىل اخل�شبة بعد احل�شول 
على �شاق ا�شطناعية

ح�ســان  �لم�سرحــي  �لممثــل  يحلــم 
بولخــروف بال�سعود مــرة  �أخرى  فوق  
خ�سبة �لم�سرح، بعدما �أقعده �لمر�س 
كر�ســي  علــى  �لتنقــل  عليــه  حتــم  و 

متحرك منذ �أكثر من �أربعة �أ�سهر، بعد 
خ�سوعــه لعمليــة بتر �ساقــه بعد 

�ل�سكري،  تعفنها ب�سبــب مر�ــس 
�إلــى  �لعــودة  حلــم  يرتبــط  و 

�أح�سان �لم�سرح �لذي ق�سى 
 30 فيــه 

مــن  عامــا 
�لعطاء.

�س  23-22

حملـــة تفتيــ�س يف الـمدار�س االبتدائيـــــة

 �أ�سعار ت�ستنزف �جليوب و تنقالت د�ئمة تربك �حلياة

فو�شــى �شــوق العقــار ت�شع عائـالت حتـت رحمة الكــراء
�سقــط �لإيجــار من قائمة �لخيار�ت و�أ�سبح �أمر� �إجباريا ي�سلكه �لر�غبون في بناء �أ�ســرة في �لجز�ئر، رغم ما يفر�سه من ت�سحيات وقيود 
على حياة �لفرد ب�سبب ��ستهالك �سق و��سع من ميز�نية �لموظف �أو �لعامل �لب�سيط ومتو�سط �لدخل على حد �سو�ء، فخالل �لحلم بامتالك 
�سكن وفي مرحلة �لنتظار �لطويلة يجد �لم�ستاأجر نف�سه قد ��ستهلك ع�سر�ت �لماليين �لتي يجمعها �سنويا ليدفعها ل�ساحب �لبيت، �لذي 
يفر�ــس �أ�سعــار� مرتفعة دون �سو�بط �أو مرجعيــة مدرو�سة تحددها، في ظل تاأخر �إنجــاز م�ساريع �لإ�سكان و��ستفــادة �أ�سخا�س من �ل�سقق 

�لجتماعية لإعادة كر�ئها وتاأبيد م�سكلة �ل�سكن.  

�س   13-12

�س   5

النفط يحقق اأكرب قفزة منذ 1991
�س: اأر�شيف


