
 

باتنة 

هالك اأربعة اأفراد 
 من عائلة واحدة 

يف الطريق اإىل عر�س

الإفراج امل�ؤقت 
لل�زير عبد القادر 

بن م�سع�د 

الإعـــالن عـن نتائـــج البكـال�ريــــا غـدا اخلميـــ�س

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س  4

�س  24�س  4

برعايةميديا -تيك

حمـــرز يت�سدر الرتند العربــــي 
مل�اقع الت�ا�ســل 

�س   3

�إقبال كبري على وكاالت »تورينغ«

 اآلف الأن�سار يريدون ال�سفر اإىل م�سر 

�س 20

�س  11

وايل عنابــة يتهـم والييـن �سابقيـن باإبـادة م�ساحات خ�سـراء 
 �نتق��د و�ل��ي عناب��ة توفي��ق مزه��ود، �أول �أم�س، ت�سيي��ر �لم�ساح��ات �لخ�سر�ء خا�س��ة على م�ست��وى �لط��رق �ل�سريعة بمد�خ��ل �لمدينة

 و �لكورني���س، قائ��ا باأن و�سعية �لم�ساحات �لخ�سر�ء كانت في �ل�سابق �أف�سل بكثي��ر من �لوقت �لحالي، عندما كان رئي�سا لد�ئرة �لبوني، 
�س  9حيث كانت �لطرق و �لمحوالت في �أبهى حلة و تعبر عن جمال و �أهمية مدينة عنابة.

�لرئا�سة با�سرت �ت�ساالت معها 

 �سيتم �لك�سف قريبا عن �ل�سخ�سيات �لوطنية �لتي �ستقود مبادرة �لحو�ر �لوطني �ل�سامل، �لهادف �إلى تنظيم �نتخابات رئا�سية، وذلك وفق �لمبادرة �لتي �أعلن عنها رئي�س �لدولة
 �ل�سيد عبد �لقادر بن �سالح منذ �أيام. وك�سف بيان لرئا�سة �لجمهورية، �أم�س، عن �إجر�ء �ت�ساالت بهذه �ل�سخ�سيات و�أن �لت�ساور معها م�ستمر.

الك�سف عن ال�سخ�سيات التي تق�د احل�ار قريبا 
نقابة �ل�سيادلة حتّذر 

ال�طنية  ال�س�ق  يف  مفق�د  دواء   250

طالبت �لنقاب��ة �لوطنية لل�سيادلة  �لخو����س،  باتخاذ �الإجر�ء�ت 
و�لتد�بي��ر �ل�سروري��ة لمعالجة م�سكل ن��درة �الأدوية ف��ي �ل�سوق 
 250 حو�ل��ي  ت�سجي��ل  �إل��ى  �الإط��ار  ه��ذ�  ف��ي  م�سي��رة  �لوطني��ة، 
دو�ء مفق��ود  ف��ي �ل�س��وق ، كم��ا دع��ت �إل��ى حماي��ة �ل�سيدل��ي م��ن 
»�العتد�ء�ت �لتي يتعر�س لها من طرف �لمنحرفين«، حيث �أكدت  
في هذ� �الإطار، على �سرورة �الإ�سر�ع في ن�سر �لن�سو�س �لقانونية 

�لمتعلقة بالموؤثر�ت �لعقلية.  

 
�س   5

�سيفيات 

 الت�سّممـــــات.. خطـــر يتكــّرر
 يف م��ســــم الأعــرا�س 

يعود �لحديث كل �سائفة ، عن خطر �لت�سممات �لغذ�ئية �لجماعية 
�لتي ترتب��ط مبا�سرة باالأعر��س و �لوالئم ، فهذ� �لم�سكل ��ستفحل 
في �ل�سنو�ت �الأخيرة بالرغم م��ن تطور نمط معي�سة �لجز�ئريين 

و كثرة حمات �لتح�سي�س.
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