
 

 

مبا�سرة رفع �حل�سانة عن 3 نو�ب يوم �الثنني و جميعي يقول �إنه �سيتنازل طوعًا

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

�ص   3

ندوة

�ص   3

دين ودنيا

�لزكـاة حتقــق مقا�سـد �جتماعيــة 
و�قت�ساديـة

�سيت�سمن كافة �لآر�ء من بينها مو�قف �لر�ف�سني للحو�ر

هيئة �لو�ساطة ت�سبط �ليوم تقريرها �لنهائي
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برنامج عدل 2 بق�سنطينة

رئي�س �لفاف خري �لدين زط�سي

فكرت يف �لرحيل وحمّللو �لبالطوهات 
�أ�سرو� باملنتخب

�لتحاديــة  رئي�ــس  ك�ســف 
خيــر  �لقــدم  لكــرة  �لجز�ئريــة 
�لدين زط�ســي، فــي �أول �إطاللة 
تتويــج  منــذ  لــه،  �إعالميــة 
�أمــم  بكاأ�ــس  �لوطنــي  �لمنتخــب 
�إفريقيا �لأخيرة بم�سر، �أن فكرة 
�ل�ستقالة من من�سبه قد ر�ودته 
�لما�سيــة،  �لفتــرة  فــي  كثيــر� 
بالنظر �إلــى �ل�سغوطات �لكثيرة 
�لتي عا�سها، موجها خالل مروره 
�سيفا بح�سة خا�ســة على �أمو�ج 
�لقنــاة �لإذ�عيــة �لثالثــة، �أ�سهم 
محللــي  بع�ــس  �إلــى  �لنتقــاد�ت 

»�لبالطوهات«.

يف �جلمعة 29 من �حلر�ك

�ملتظاهــرون يتم�سكـــون بـالتغييـــر  
ورحيــل رمـــوز �لنظام �ل�سابـق

خــرج، �أم�ــس �لجمعــة مو�طنون بعــدد مــن �لوليات فــي م�سير�ت 
لالأ�سبــوع 29 علــى �لتو�لــي مطالبيــن ب�ســرورة �أن يكــون �لتغيير 
جذريــا في �لبــالد، و�لم�ســي قدما من �أجــل بناء جز�ئــر جديدة 

خالية من �لف�ساد ورموزه.

�سطيف

ظهــور �ســوق 
فو�سويـة 

لل�سيـار�ت بالعلمة

عنابة

توقــف موؤقــت 
للفرن �لعالــي 
مبركب �حلجـــار

تجتمع �ليوم �للجنة �لقانونية للهيئة �لوطنية للو�ساطة و�لحو�ر ل�سبط �لتقرير �لنهائي ل�سل�سة �للقاء�ت �لتي جمعتها باأحز�ب �سيا�سية ونخب و�سخ�سيات وفو�عل في �لحر�ك، وتحرير 
�لمقترحات �لخا�سة باإن�ساء �لهيئة �لوطنية �لم�ستقلة للتح�سير لالنتخابات �لرئا�سية، تح�سبا لرفعها لرئي�س �لدولة.

�ص  2�ص  10

�ص  11 �ص  19

مطالب برت�سيم يوم وطني ملكافحة �لبد�نة

تف�ســـي �ل�سمنــــة بيــن �الأطفـــال يثيـــر �لـمخـــــاوف
ك�ســف �لمخت�ســون �أن �لعديــد من �لأطفــال ببالدنا يعانون من �ل�سمنــة، حيث  ت�سير در��ســة �أجريت �سنــة 2015  �أن 45 بالمئة من �أبنائنا 
يعانون من هذه �لظاهرة �لتي ترتبط بالنظام �لغذ�ئي غير �ل�سحي �لمتبع من قبل �لأ�سر في �إطعام �أبنائهم ، و �لعتماد ب�سكل كبير على 
�لأكل �ل�سريع  و هو في مقدمة �لعو�مل �لتي �أدت �إلى �ت�ساع رقعة �ل�سمنة عند �ل�سغار �لتي تعتبر م�سكال عالميا ، و تتوقع منظمة �ل�سحة 

�لعالمية �أن 70 مليون ر�سيع و طفل �سغير �سيكونون  عر�سة لخطر �ل�سمنة �سنة  2025 .

�ص �أر�سيف
�ص   13-12

�سكناتهـم مو�قـــع  علـى  يتعرفــون  مكتتبـــا   6557

ت�سوير: �سريف قليب

�ص   7

�ص   5


