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

عرب 15 ولية ب�شرق البالد

حجـــز اأزيــد من 28 األــف قنطــار من ال�ّضكــر موجهــة للم�ضاربـــة 

فيما فاقت الكتلة الناخبة 24 مليونا

�ص  7

ّ

�ص  13-12

قانون املعا�سات الع�سكرية

ت�ضويــة نهائيــة ملطالب امل�ضطوبيـن واملعطوبيـن

�ص  2

�ص  5

اأكرث من 10 اآالف مرت�ضح حمتمل للت�ضريعيات
بلغ العدد الإجمالي للكتلة الناخبة بعد المراجعة الدورية، للقوائم النتخابية 392.438 .24 ناخبا، في حين بلغ عدد المتر�شحين المحتملين على م�شتوى 58 ولية 10.702 متر�شح، 

ح�شب ما اأفاد به، اأم�س ال�شبت، رئي�س ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات، محمد �شرفي.

�ص 2

 املنتخب الوطني

بلما�ضي يريد اختبار ت�ضكيلة ت�ضفيات 
املونديال اأمام بوت�ضوانا

اأمــام  الغــد  لمبــاراة  بالغــة  اأهميــة  الوطنــي  الناخــب  يولــي 
بوت�شوانــا، بر�شــم الجولة الختامية للمجموعــة الثامنة، رغم 
�شكليــة هذا الموعد، عقب نجــاح الخ�شر في اقتطــاع تاأ�شيرة 
التاأهــل اإلى نهائيات »الــكان«، قبل جولتين مــن اإ�شدال ال�شتار 

عن الت�شفيات.

ق�شنطينة

غلق موؤقت ملحطتي ترامواي بعلي منجلي
 قــررت ال�شركــة الم�شرفــة علــى اأ�شغال اإنجــاز ال�شطــر الثاني 
اآخــر  غلــق  منجلــي،  علــي  الإداريــة  بالمقاطعــة  للترامــواي 
محطتيــن موؤقتا، من اأجــل اإتمام الأ�شغال، التــي ت�شير بوتيرة 
متو�شطة، خا�شة واأن ال�شلطات الولئية  حددت موعد ت�شليم 

الم�شروع  بيوم 16 اأفريل .

 الأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني يك�شف

حلوم حمراء من اأق�ضى اجلنوب الأول مرة  على موائد اجلزائريني يف رم�ضان
ك�شــف الأميــن العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين محمد عليوي »للن�شر« اأم�س عن ال�شروع هذا الأ�شبوع ولأول مرة في ا�شتغالل 
الثــروة الحيوانية لأق�شى الجنوب لتموين مختلف مناطق الوطن باللحوم الحمــراء خالل �شهر رم�شان، على اأن ت�شرف على العملية فرق 

طبية بيطرية، بهدف ك�شر الأ�شعار و�شمان الوفرة.

اأم البواقي

 وفـــاة طفــل
  يف حريق

 ب�ضيقــــو�ص

يف اإطار حماربة الف�شاد

ا�ضرتجاع اأزيد 
من 1900 هكتار 

من االأرا�ضي
�ص  2�ص  24

�ص  3

ميلــــة

غـــر�ص 10 اآالف �ضجــرة خـــروب 
على �ضفاف �ضد بني هـــارون

�ص  9


