
اأظهرت النتائج االأولية لالنتخابات المحلية التي جرت اأم�س، �شعودا الفتا لالأحرار الذين ناف�شوا الت�شكيالت الحزبية في مختلف واليات ال�شرق وحققوا نتائج جعلت منهم العبًا مهما في مختلف المجال�س. 
وحت��ى واإن حافظ��ت بع���س االأحزاب على تواجدها في معاقلها فاإن بروز القوائ��م الحرة ع�شف ببع�س الت�شكيالت واأكد التوجه الذي بداأ في االنتخابات الت�شريعي��ة التي احتل فيها االأحرار المركز الثاني 

في �شابقة في تاريخ اال�شتحقاقات الوطنية.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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وفق النتائج الأولية لالنتخابات املحلية

�شعود الفت للأحرار بواليات ال�شرق

رئيـــ�س اجلمهوريـــــة يت�شّلـــم اأوراق اعتمــــاد اأربعـــة �شفـــراء جــدد

�س  2

�س   2

�س  11 �س  3

�س  3

من �س  3 اإىل �س 9

تعديالت قانون البلدية تدخل حيز التنفيذ حل�شم رئا�شة املجال�س املنتخبة

هكـــذا يتـــــم اختيــــار رئيـ�س املجلـــ�س ال�شعبــــي البلـــــدي
�شبط��ت التعدي��الت التي اأدخلت على قان��ون البلدية، بموجب اأمر رئا�ش��ي، عملية انتخاب االأمي��ار الجدد الذين �شي�شغل��ون رئا�شة المجال�س 
ال�شعبي��ة البلدي��ة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 27 نوفمبر، وتندرج التغييرات المدرجة �شمن اأحكام القانون المتعلق بالبلدية في اإطار 
�شم��ان ان�شجامه��ا مع نظام االنتخابات الجديد والتي من �شاأنها اأن ت�شع حدا للتالعب��ات التي كانت تتم عبر التكتالت وت�شدر القوائم، كما اأنها 

�شت�شاهم في التخفيف من االن�شداد الذي كانت تعرفه الكثير من المجال�س البلدية المنتخبة في ال�شنوات الما�شية.

رئي�س �شلطة االنتخابات يك�شف

35.97% ن�شبة امل�شاركة يف البلديات 
و  34.39%  يف الوالئي 

اأعل��ن رئي���س ال�شلط��ة الوطني��ة الم�شتقلة 
ن�شب��ة  اأن  �شرف��ي،  محم��د  لالنتخاب��ات، 
الم�شاركة الوطنية في االنتخابات المحلية 
الت��ي ج��رت اأول اأم�س ق��د بلغ��ت 35.97 من 
المجال���س  النتخاب��ات  بالن�شب��ة  المائ��ة 
ال�شعبي��ة البلدية، و ن�شبة 34.39 من المائة 
ال�شعبي��ة  المجال���س  النتخاب��ات  بالن�شب��ة 
الوالئي��ة بع��د غل��ق مكات��ب االقت��راع ف��ي 
الثامن��ة م�ش��اء، وق��ال اإن النتائ��ج الموؤقتة 
لالقت��راع �شيعل��ن عنه��ا ف��ي غ�ش��ون ه��ذا 

االأ�شبوع بعد الطعون.

حل�شور فعاليات الطبعة الثانية ملعر�س الدفاع

الفريـــق �شنقريحــة يف زيـارة ر�شميـة 
اإىل م�شــر

�ش��رع رئي���س اأركان الجي���س الوطن��ي ال�شعب��ي، الفري��ق ال�شعي��د 
�شنقريح��ة، بداي��ة م��ن ي��وم اأم���س، ممث��ال لرئي���س الجمهوري��ة، 
القائ��د االأعلى للق��وات الم�شلحة، وزير الدف��اع الوطني، في زيارة 
ر�شمية اإلى م�شر، لح�شور فعاليات الطبعة الثانية لمعر�س الدفاع 

)EDEX - 2021(، المقرر تنظيمها بالقاهرة.

�شحافيون فل�شطينيون للن�شر

زيـــارة قاتـــل االأطفــال اإىل املغــرب 
طعنـة للق�شيــة 

انتقد �شحفي��ون فل�شطينيون، الزيارة »غي��ر الم�شبوقة« لوزير جي�س 
االحت��الل االإ�شرائيل��ي، بين��ي غات�س، اإل��ى المغرب وتوقي��ع الطرفين 
اتفاقي��ات اأمنية، خ�شو�ش��ا اأنها تاأتي من بلد عربي يم�ش��ك ملفا اأ�شا�شيا 

في الق�شية الفل�شطينية، وهو دعم القد�س في وجه التهويد.
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