
ق�سنطينة 

ت�سجيل حاالت 
ي�ستبه يف تعر�سها 

لل�سعات بعو�ض النمر

عنابة

توقيـف رئي�ض فرقـة 

البحـث والتحـري 

للأمن متلب�سا بالر�سوة

قائمـــة من�سقــي ال�سلطــة الوطنيـــة امل�ستقلــة للنتخابــات يف 48 واليـــة

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

رئي�س �ل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف ي�سرح

التزوير يف االنتخابات الرئا�سية م�ستحيل
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�سكيكدة

اإجلء عائلت و�سلل يف احلركة ب�سبب 
اأمطار طوفانية

ت�سببــت �الأمطــار �لغزيــرة �لتــي �سهدتهــا واليــة �سكيكــدة، ليلــة 
 �الأربعــاء �إلــى �لخمي�س، فــي �نهيــار�ت جزئية في مبانــي قديمة 
و توقفت �لحركة عبر  نفق �لحرو�س بالطريق �لوطني رقم 3 �لذي 
 يربــط ق�سنطينة و عنابة، فيما توقفــت �لدر��سة و غمرت �سو�رع 

و موؤ�س�سات بالقل.

�النتخابات �لرئا�سية

ميهوبي يعلن تر�سحه ويوؤكد اأن حزبه 
يرف�ض اأن يكون جلنة م�ساندة

بالنيابــة  �لعــام  �الأميــن  �أكــد 
�لديــن ميهوبي،  لالأرندي، عــز 
�لمعتــرك  �سيدخــل  حزبــه  �أن 
�لرئا�سي ب�سعار “فكر في �لغد”، 
الأن �الأم�س �نتهى و�ليوم يو�سك 
�أن ينتهــي، وقــال �إن �لبرنامــج 
�لــذي �سطــره يتطلــع لتطلعات 
�ل�ساعــد،  و�ل�سبــاب  �ل�سعــب 
وفــك  �لمعرفــة،  علــى  يرتكــز 

�سفرة �لم�ستقبل.

�ض  2

يف �جلمعة 33 من �حلر�ك

رف�ض لرموز النظام ال�سابق وتنديد مبحاوالت التدّخل االأجنبي
خــرج �أم�س مو�طنون ب�سرق �لبالد فــي م�سير�ت، للتعبير عن رف�سهم ت�سدر عدد من رموز �لنظــام �ل�سابق للم�سهد �ل�سيا�سي، مطالبين 

برحيلهم قبل �لتوجه �إلى �نتخاب رئي�س للبالد، كما نّددو� بمحاوالت �لتدخل �الأجنبي في �ل�ساأن �لد�خلي للبالد.

�سدد رئي�س �ل�سلطة �لوطنية �لم�ستقلة لالنتخابات محمد �سرفي،  �أم�س، بالجز�ئر �لعا�سمة، �أن �الإجر�ء�ت �لتي �سيتم �عتمادها تح�سبا للرئا�سيات �لمقبلة و طبيعة �لنظام �لمعلوماتي �لذي �سيتم تطبيقه 
لمر�قبــة و تطهيــر قو�ئــم �لهيئــة �لناخبة “�سيجعل �لتزوير من �لم�ستحيالت”، و�أ�ساف قائــال  “ال �أظن باأن �أحد� �سيتجر�أ على محاولة �لتزوير مهما كانت �سفته” ، م�سيــر� �إلى �أن �ل�سلطة �لتي ير�أ�سها تملك 

�سالحيات “تمكنها من �لعمل بعيد� عن �أي �إيعاز”.

دين ودنيا

الرحمـة و�سعـة العلـم اأخ�ض خ�سائ�ض 
املعلم الناجــح
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