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

فيما حتقق بلدية اخلروب يف ملفات "مق�شيني"

االنطــالق يف توزيـــع 3160 �سكنــــا اجتماعيــــا بق�سنطينة اليـــوم

فيما مت حتديد الدوائر االنتخابية

اجلزائر تغلق منافذ 

ت�ستعملها ع�سابات 

املخدرات

واحة لعرو�شة بب�شار 

�ص 4

�ص 2

�ص  3

بلحيمر يوؤكد توفر �شمانات نزاهة الت�شريعيات وي�شرح

من يدعي متثيل ال�سعب عليه التاأكيد 
عرب ال�سندوق

اأكــد وزيــر االت�شال الناطــق الر�شمــي للحكومــة، عمار بلحيمــر، اأم�س 
االأربعــاء، اأن قانــون االنتخابــات االأخيــر اأعطــى لل�شلطــة الوطنيــة 
الم�شتقلة لمراقبة االنتخابات كافة ال�شالحيات التنظيمية واالإدارية 

التي توؤهلها ل�شمان النزاهة وال�شفافية في االنتخابات.

�ص  2

�ص  3

تقلي�ص مقاعد الغرفة ال�سفلى للربملان
قّرر رئي�س اجلمهورية ال�شيد، عبد املجيد تبون، عرب  اأمر رئا�شي �شدر يف العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية تقلي�س عدد املقاعد املطلوب �شغلها يف املجل�س ال�شعبي الوطني من 462 
اأمام  اجلميع  وي�شع  املقبل  جوان   12 املقررة يف  الت�شريعية  ال�شيا�شية واملر�شحني لالنتخابات  ال�شيا�شية حقيقية بني االأحزاب  املناف�شة  ما �شيجعل  407 مقاعد فقط، وهو  اإىل  مقعدا 

امل�شوؤولية الكبرية يف االختيار.

احلكومة تدر�س م�شروع مر�شوم حول الوقاية من ع�شابات االأحياء ومكافحتها

جــراد ي�ستعجـــل ا�ستكمــال الربامج ال�سكنيـة اجلاريــــة 
�شــدد الوزير االأول، عبــد العزيز جراد، اأم�س االأربعاء، على �شرورة ا�شتكمال البرامج ال�شكنيــة الجارية في اأقرب االآجال، ق�شد توزيعها 
على م�شتحقيها، فيما در�شت الحكومة م�شروع مر�شوم تنفيذي يحدد ت�شكيلة وكيفيات �شير اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية للوقاية من 

ع�شابات االأحياء ومكافحتها.

�ص  13-12

 الفريق �شنقريحة ي�شيد مببادرات الرئي�س يف ملف الذاكرة وي�ؤكد

االبتـزاز" تقبل  ال  ال�سهـداء  "جزائـــر 

�ص 11

الرابطة املحرتفة االأوىل

ا�ستعرا�ص لل�سنافر و�سمود عني مليلة

وا�شــل اأم�س، فريق �شباب ق�شنطينة هوايــة جمع النقاط وتحقيق 
النتائج االإيجابية، وكان اأهلــي البرج ال�شحية الجديدة ال�شتفاقة 
ال�شنافــر، مثلمــا كان نــادي بــارادو و�شبانــه، �شحايــا »اآلــة« �شبيبة 
ال�شــاورة، �شاحبة ريــادة الترتيــب، والتي ت�شيــر ت�شكيلتها بخطى 

واثقة نحو ح�شم لقب بطل ال�شتاء.

 رحيل املمثلة
 ريــم غزالــي بعـد 
�ســراع مع املـر�ص
�ص  23


