
الفريق قايد �ضالح  يوؤكد عزم اجلي�ش على تاأمني االنتخابات وتوفري كل ال�ضمانات

الرئا�صيـــات �صتكـــر�س الدميقراطيـــة التــي غّيبتهـــا الع�صابـــة 

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   3

يف اأحكام اأ�ضدرتها املحكمة الع�ضكرية بالبليدة فجر اأم�ش
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�س  2

�س  4

�س  13-12

اإدانة خالد نزار و جنله لطفي و بن حميدن فريد بـ 20 �صنة نافدة 
�س   2

 

الوادي 

 حبــ�س �صبعــة متهميــن يف ق�صيـة 
وفــاة 8 ر�صـع

اأمر قا�ضــي التحقيق لــدى محكمة الــوادي، م�ضاء اأم�ــش، بحب�ش �ضبعة 
متهميــن فــي ق�ضيــة وفــاة 8 ر�ضــع، و يتعلــق االأمــر بمديــر الموؤ�ض�ضة 
اال�ضت�ضفائية للأم و الطفل ب�ضير بن نا�ضر و م�ضوؤول المراقبة الطبية 
و مديــر المناوبــة، اإ�ضافة اإلى رئي�ش وحدة حديثــي الوالدة و من�ضقة 

دار الوالدة و كذا عون �ضيانة غير مناوب و ممر�ضة كوبية.

�ضباب ق�ضنطينة

 اال�صتنجاد مبجوج كمدير ريا�صي
 و العودة اإىل نظام الت�صيري القدمي

ك�ضــف اللعــب ال�ضابــق للنــادي الريا�ضي 
عــن  مجــوج،  الديــن  ن�ضــر  الق�ضنطينــي 
تلقيــه ات�ضاال من طــرف م�ضوؤولي ال�ضركة 
الوطنيــة للأ�ضغــال فــي االآبــار، مــن اأجل 
العمل في الطاقم الم�ضير للنادي وخلفة 
بوخدنــة الم�ضتقيــل، م�ضيــرا فــي حواره 
للن�ضــر مــن فرن�ضا، باأنــه يملــك م�ضروعا 
علــى المديين القريــب والبعيــد، واأ�ضاف 
مجــوج، باأنــه لديــه اأ�ضخا�ــش �ضيدعمــون 
مكتبــه، فــي حــال التو�ضــل التفــاق مــع 

م�ضوؤولي االآبار.

 احلكومة ت�صع خطة الإ�صالح البنوك
 و اآليات جديدة لتح�صيل ال�صرائب

�س  3

�ضّوتوا باالأغلبية ل�ضالح رفعها عن بهاء الدين طليبة

النـواب يرف�صــون رفع احل�صانة عن ا�صماعيل بن حمادي 
�ضــوت نــواب المجل�ش ال�ضعبي الوطني اأم�ش باالأغلبية ل�ضالح رفع الح�ضانة عن النائب بهاء الدين طليبة، وذلك بـ 277 �ضوتا، فيما 
تــم الت�ضويــت �ضد رفع الح�ضانة عن النائب ا�ضماعيل بن حمادي بـ 156 �ضوتا، وذلك في جل�ضة مغلقة هي االأولى من نوعها ينظمها 

المجل�ش ال�ضعبي الوطني.

االإفــراج 

عن كرمي 

طابـــو 

�س  5


