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قتل جاره بعلي منجلي و"�شريكه" بحي املنى

�س 2

�سخــ�س يرتكــب جرميتــي قتـــل يف اأقــل من �ساعتيـن بق�سنطينــــة

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   7

�س  4

�س   2

قال اإن املتواطئني مع الأطراف الأجنبية خاب م�شعاهم

اجلي�س يعلن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتاأمني الرئا�سيات
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منتجون يوؤكدون اأن التخلي عن تغليف العراجني �شاعف اخل�شائر 

�س   3

�س  7

 

 

 

رئي�س هيئة النتخابات حممد �شريف

نعمل بعيدا عن الإمالءات و ال�سغوطات

ك�شف رئي�س ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات محمد �شرفي 
اإمكانيــة تمديد عمليــة مراجعة القوائــم النتخابيــة، وذلك في 
�شابقة لم تعرفها الجزائر، كما جّدد تاأكيده على اأن ال�شلطة تعمل 

بعيدا عن المالءات وال�شغوطات.

رابطة اأبطال افريقيا

 قرعـة رحيمة ب�سو�سطارة و القبائل 
يف جمموعة نارية

ق�شنطينة

نحو اإزالة حمطتي خمي�ستي وبوال�سوف

�شرح اأم�س، والي ق�شنطينة اأنه من المرتقب اأن تتم اإزالة محطة 
خمي�شتــي للنقــل الح�شــري بو�شــط المدينــة، ف�شــال عــن هدم 
محطــة الم�شافرين ببوال�شوف، فيما طالب منتخبون بفتح خط 
حافــالت مبا�شر بيــن علي منجلــي وجبل الوح�س عبــر الطريق 

ال�شيار �شرق غرب.

�س  24

روبورتاج

اأكدت مجلة الجي�س، اأن اإجراء النتخابات الرئا�شية في اآجالها، »�شيجنب بال اأدنى �شك بالدنا الوقوع في الفراغ وفي ماآلت ل تحمد عقباها«، واأ�شافت اأن الجي�س اتخذ كافة الإجراءات 
الكفيلة ب�شمان اإجراء النتخابات الرئا�شية في جو من الأمن والطماأنينة، و�شددت اأن العالقة التي تجمع ال�شعب بجي�شه �شتبقى �شوكة في حلق دعاة الفتنة، وقالت اإن مالمح الجزائر 

الجديدة  بداأت تلوح في الأفق.

التقلبات املناخية تع�سف بـ 50 باملئة من منتوج التمور

الأمني العام للمركزية النقابية يتهم

اأجنـــدات فرن�سيــــة خلـف قيــود وتدخـالت الحتـاد الأوروبـي
قــال الأميــن �شليم لعباط�شــة اأم�س، اإن المركزيــة النقابية من دعاة الذهــاب لنتخابات رئا�شيــة، لأن الو�شع يتدهور ومــن �شاأنه التاأثير 
ال�شلبي على و�شعية العمال،  مو�شحا اأن هيئته لن تزكي اأي متر�شح وتترك حرية الختيار للعمال،  وقال في هذا ال�شدد اإن " عهد بيانات 
م�شانــدة مر�شــح دون غيره قد ولى والن�شــج ال�شيا�شي للعمال �شيجعلهم يح�شنــون الختيار"، مجددا م�شاندة الإتحــاد العام لخيار الذهاب 

للرئا�شيات لأن ال�شتقرار ال�شيا�شي من �شاأنه تطوير كل الجوانب وخا�شة القت�شادية.

�س   11-10

ت�شوير: �شريف قليب


