
ق�لت اإن احلركة االحتج�جية التي ق�موا به� مفتعلة ومدفوعة ب�أجندات مغر�ضة

وزارة الداخليـــة تبا�شـــر اإجــراءات توقيــف 230 عونــا للحمايــة املدنيـــة 

يومية اإخب�رية ت�أ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 ج�نفي 1972

اأمطار  قتلــى يف   3

طوفانيــة بباتنــة 

وامل�شيلـــــة
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يف ح�ضيلة ملك�فحة الف�ض�د ك�ضفت عنه� وزارة العدل

حجز اأموال �شخمة و اأمالك عقارية ومنقولة
تمكنــت العدالــة فــي المدة االأخيرة من و�ضع يدهــ� على العديد من االأمالك المنقولــة والعق�رية، من اأموال وعق�رات واأرا�ضــي ومركب�ت و�ضفن، في مختلف جهــ�ت الوطن في اإط�ر مك�فحة 

الف�ض�د التي وعدت به� اأعلى ال�ضلط�ت في البالد.

النــــاسرمضــــان و
uارتفاع يف عدد احلوادث نتيجة 

تهّور يف ال�شياقة 

uاملاء املثلج ي�شبب �شدمة كبرية 
للمعدة الفارغة

uاملمثل وحيد ع��ضور للن�ضر

هذا �شري يف "عا�شور 
العا�شر"

ك�ضــف المخرج و الممثــل الم�ضرحي وحيد 
ع��ضور في حوار خ�ص به جريدة الن�ضر، 
مــن  الق�دمــة  الحلقــ�ت  تخبئــه  مــ�  عــن 
المو�ضــم الث�لث ل�ضل�ضلــة »ع��ضور الع��ضر« 

بخ�ضو�ص دوره »عمي �ضليم�ن«.
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ا�ضتح�ضار مناقب الفقيد الذي اأفنى حياته يف خدمة اجلزائر

اإطالق ا�شم حممد ال�شديق بن يحيى على مقر وزارة ال�شوؤون اخلارجية
وزير االت�ض�ل الن�طق الر�ضمي للحكومة

الت�شريعيات �شتجرى يف موعدها الذي 
حّدده الرئي�ص

اأكد وزير االت�ض�ل الن�طق الر�ضمي ب��ضم 
الحكومة، عمــ�ر بلحيمر، اأم�ص االثنين، 
اأن االنتخ�بــ�ت الت�ضريعيــة المقررة في 
وقته�  فــي  "�ضتجرى  المقبــل  جــوان   12
كم� قــرر رئي�ــص الجمهوريــة" و �ضيكون 
للمواطنيــن المجــ�ل الختيــ�ر ممثليهــم 

بكل حرية.

يف ظل مراع�ة ال�ضروط واملع�يري التي ت�ضمن له� الفوز

االأحـــزاب ت�شــرع يف ا�شتغــالل قوائــم الرت�شيحات االحتياطيــة
ب��ضرت االأحزاب ال�ضي��ضية الم�ض�ركة في االنتخ�ب�ت الت�ضريعية الق�دمة ا�ضتغالل قوائم التر�ضيح�ت االحتي�طية، ال�ضتخالف المتر�ضحين 
الذين اأ�ضقطت ملف�تهم من قبل المندوبي�ت الوالئية، في ظل مراع�ة المع�يير التي ت�ضمن له� تحقيق نت�ئج اإيج�بية، ب�نتق�ء متر�ضحين 

في نف�ص الم�ضتوى من القبول ال�ضعبي، ومن لم تربطهم عالقة ب�لم�ل الف��ضد.
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