
مالك يوؤجرون �شكنات متهالكة و اآخرون يغامرون بحياتهم خوفا من الت�شرد 

 

املدينـة القدميـة ب�سكيكـدة..  هنا يرتبـ�ص املـوت مبئـات العائـالت

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�ص  9

كرمي يون�س يوؤكد بعد لقائه برئي�س حزب طالئع احلريات

     علي بن فلي�ص: الرئا�سيات هي املعرب الأ�سلم والأن�سب حلل الأزمة

الرئي�ص القادم ل بد اأن يخرج من ال�سندوق
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�ص  3

اندلعت يف غابات جبل فرنقال

حرائق غابية حتا�سر مدينة خن�سلة 

اندلعــت ليلة اأم�ــس، حرائق في غابات جبل فرنقــال الواقعة على 
م�شــارف مدينــة خن�شلة، حيث اأتــت على م�شاحات كبيــرة و كادت 

ت�شل اإلى المناطق الح�شرية.

مواجهات عنيفة بني �سباب من حيني 
باملدخل ال�سمايل ملدينة الربج

اندلعــت، في �شاعة مبكرة من يــوم اأم�س، مواجهــات عنيفة با�شتعمال 
الهــراوات و ال�شيوف و الأ�شلحــة البي�شاء و مقذوفــات الألعاب النارية 
و المفرقعــات، علــى م�شتــوى الأحيــاء ال�شكنيــة الواقعــة بالمدخــل 
ال�شمالي لمدينــة برج بوعريريج، بين اأبنــاء وادي المالح و �شبان من 

ب�شبب خالف بين �شابين على دراجة نارية. م�شكن،   400

رئي�س جمعية املنتجني ينفي ما يتم تداوله على �شبكات التوا�شل ويوؤكد

امليـــاه املعدنيـــة ل حتمــل اأي خطــر علـى �سحــة املواطـــن
اأكد رئي�س جمعية منتجي الم�شروبات علي حماني اأم�س خ�شوع كافة اأ�شناف المياه المعدنية للرقابة ال�شارمة للم�شالح التابعة لوزارتي 
الميــاه و ال�شحــة، نافيا ما تم ترويجه موؤخرا ب�شاأن ال�شوائب التي تحتويها المياه المعدنية المعباأة، بالنظر اإلى الإجراءات الم�شددة التي 

يخ�شع لها المنتجون حفاظا على �شحة الم�شتهلكين.

روبورتاج

�ص  24

ـــامل   كن
الرجـــال يناف�ســـون اجلنــ�ص 

اللطيــف على �سالونــات التجميـــل 
�ص  23

�شدد كريم يون�س، من�شق هيئة الو�شاطة والحوار على �شرورة انتخاب رئي�س �شرعي يخرج من ال�شندوق و يختاره ال�شعب بكل �شيادة، واأكد اأن الهيئة والأحزاب التي اإلتقاها ت�شير في هذا التجاه في 
الوقت الحالي. وقال كريم يون�س اأم�س في ت�شريح �شحفي مقت�شب بعد اللقاء الذي جمعه برئي�س حزب طالئع الحريات علي بن فلي�س " لبد من انتخاب رئي�س �شرعي يكون هو الرجل الأول في 

البالد يوا�شل تح�شين الظروف واإثراء الأفكار الموجودة في القواعد ال�شعبية حتى نبني �شيا�شة تعطي ثمرة للجميع".


