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العثـور على جثـث امراأة  و اأبنائهـا الثالثـة وا�شتبـاه يف الأب
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احلاجة امللحة اإىل نقل الدم والزمر 
�ص   12-13النادرة تربك الأطباء

�حلملــة �النتخابيــة تنطلـق يوم 17 نوفمرب

نائب رئي�س �ل�سلطة �لوطنية لالنتخابات عبد �حلفيظ ميالط للن�سر

در�شنا ملفات املرت�شحني بدقة و�شن�شمن نزاهة القرتاع
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دعا نائب رئي�س �ل�سلطة �لوطنية �لم�ستقلة لالنتخابات، عبد �لحفيظ ميالط ، �أم�س، �لمو�طنين للم�ساركة بقوة في �النتخابات �لرئا�سية �لمقررة في 12 دي�سمبر �لمقبل » الإعادة و�سع �لجز�ئر 
�لجديدة على �ل�سكة �ل�سحيحة«، موؤكد� في هذ� �ل�سياق على �سرورة �لذهاب لالنتخابات من �أجل �لخروج من �الأزمة �لتي تعي�سها �لبالد، د�عيا �إلى �لحذر و �لتجند للخروج من هذ� �لو�سع  ، كما جدد 

�لتاأكيد على �سمان �ل�سلطة �لوطنية لالنتخابات لنز�هة �ال�ستحقاق �لمقبل . 

مدير �ل�سوؤون �لقانونية بوز�رة �لعدل 

ما قام بـه الق�شاة مترد و80 باملئــة 
منهـم طلبـوا العمل يف مدن كبــرى

�سرح �أم�س، �لمدير �لعام لل�سوؤون 
�لقانونيــة بــوز�رة �لعــدل، عبــد 
�لحفيظ جرير، �أن تحرك �لق�ساة 
ي�سنــف  �أن  يمكــن  ال  �الأخيــر 
كاإ�ســر�ب، بــل نحــن، كمــا قــال، 
�أمام حالة تمــرد و ع�سيان عوقب 
مــن خاللهــا �لمو�طــن و قــد تجر 
موؤكــد�  »�نزالقــات«،  �إلــى  �لبــالد 
�أن �أبــو�ب �لوز�رة تبقــى مفتوحة 
لال�ستمــاع �إلــى م�ساكلهــم �لمهنية 
و �الجتماعيــة و �إعادة �لنظر في 

�لقر�ر�ت �لمتخذة.

اإدانة ح�شان حّمار بثالث �شنوات �شجنا
�أديــن، �أم�ــس، رئي�ــس وفــاق �سطيــف، ح�ســان حّمــار، بثــالث �سنو�ت 
�سجنا نافــذ�، في �إحــدى ق�ساياه �لمعرو�ســة على �لهيئــات �لق�سائية 
و �لمتعلقــة بالتزويــر و ��ستعمــال �لمزور فــي محا�ســر جمعية عامة 
لتعاونيــة عقاريــة �أم �لحياة، في محــرر�ت ر�سمية و خيانــة �الأمانة، 

�لخا�سة بالتعاونية �لعقارية �لتي كان ي�سرف على ت�سييرها.

لت�سييق �خلناق على "بارونات �حلرقة" 

ال�شــروع يف ت�شوية و�شعيـــة قوارب ال�شيـــد بالطارف وعنابــــة
�سرعت م�سالح وز�رة �ل�سيد �لبحري و تربية �لمائيات، في ت�سوية و�سعية �لقو�رب �لخ�سبية على م�ستوى �سو�طئ �لجنوح 

�ص 7لواليتي عنابة و �لطارف، لتقنين ن�ساط �أ�سحاب �لمهن �ل�سغيرة لل�سيد. 

�ص  3

املجل�ص الد�شتوي يعلن القائمة النهائية للمرت�شحني يف اأ�شبوع


