
جرت �لنتخابات �لمحلية، �أم�س، في �أجو�ء عادية و  هادئة وفق ما ر�ضده مر��ضلو �لن�ضر في مختلف �لوليات، وعبرت �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية من جهتها عن �رتياحها لمجريات �لعملية حتى و �إن �ضجلت بع�ضها 
نقائ�س لم توؤثر على عملية �لقتر�ع. وقال ناخبون للن�ض��ر، �إنهم توجهو� �إلى مر�كز �لقتر�ع بعدما �ض��جلو� تر�ض��ح وجوه جديدة عو�س �لوجوه �لتي ظلت تتكرر عند كل ��ض��تحقاق. كما �ض��جل تفاوت في 

�حتر�م �لبروتوكول �ل�ضحي من مركز �إلى �آخر.

يومية �إخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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الن�صر تر�صد  جمريات العملية يف خمتلف الواليات

انتخابات حملية يف اأجواء عادية

       �لرئي�س تبون يوؤكد �أن �لعالقات مع فرن�ضا �ضتكون على �أ�ضا�س �لندية وي�ضرح

تهديـــد وزيــــر �صهيونـــي لبلـد عربـــي من بلـد عربـــي "خــــزي وعـــار"
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�ص  3

من �ص  3 اإىل �ص 15

املنتخبـــون اجلـــدد مطالبـــون بتحريـك دواليب التنميـة املحليـــة
ينتظ��ر �لمنتخب��ون �لمحليون �لجدد �لذين �ض��تفرزهم �ض��ناديق �لقتر�ع تحقيق وثبة في ت�ض��يير �ل�ض��اأن �ليومي للمو�ط��ن، بالتكري�س 
�لفعل��ي للديمقر�طية �لت�ض��اركية، و�لنطالق في تج�ض��يد �لبر�مج �لتنموية، من تهيئ��ة عمر�نية ونظافة �لمحيط و�إ�ض��الح للطرقات، 

و�لق�ضاء على �ل�ضكنات �له�ضة و�لآيلة لل�ضقوط، لتح�ضين ظروف معي�ضة �لمو�طنين.

رئي�س �جلمهورية لدى تاأدية و�جبه �لنتخابي

اجلزائر ت�صري نحو بناء اقت�صاد قوي 
ودميقراطية حقيقية

�أكد رئي���س �لجمهورية، �ل�ض��يد عب��د �لمجيد تبون، �أم�س �ل�ض��بت 
بالجز�ئر �لعا�ض��مة، �أن �لنتخابات �لمحلية هي "�آخر محطة لبناء 

دولة ع�ضرية ب�ضو�عد �أبنائها".

رئي�س �ل�ضلطة �مل�ضتقلة لالنتخابات

امل�صاركــــة يف املحليــات قفـزة نوعيـة 
مقارنــة بالت�صريعيــات

جندت �ل�ضلطة �لوطنية �لم�ضتقلة لالنتخابات كل �لإمكانيات وعملت 
عل��ى توفير كل �لظروف �لمنا�ض��بة لإنجاح �لنتخاب��ات �لمحلية �لتي 
ج��رت �أم�س على �عتبار �أنها �أخر محطة في م�ض��ار تجديد �لموؤ�ض�ض��ات 
�لمنتخب��ة للدول��ة، وق��د ك�ض��بت �ل�ض��لطة �لره��ان ف��ي ر�ب��ع تجربة 

�نتخابية لها  منذ تاأ�ضي�ضها قبل �أكثر من عامين.

�لوزير �لأول ي�ضرح

املحليـــــات اآخــر لبنـة يف بناء �صـرح 
املوؤ�صـ�صات الدميقراطيــة
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