
حملـــة وطنيـــة وا�سعـــة للحــد 
من ا�ستعمــال البال�ستيــك

لـلرئا�سيـــــات الرت�ســـح  ا�ستمـــارات  �سحبـــوا  راغبـــا   22

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

�ص   2

الصفحة الخضراء

�ص اأر�سيف

روبورتاج

�إىل جانب رفع �لتجميد عن م�ساريع قطاع �ل�سحة باملنطقة و�له�ساب �لعليا

زيادة يف اأجور الأطباء الأخ�سائيني باجلنوب
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�مل�سكلة �سجلت بالأخ�ص يف �لأحياء �جلديدة

م�ست�سفى خن�سلة

اعتـــداء علــى 
طبيـب وممر�سيـن 
وحتطيــم جتهيـزات

احلكومـــة تبعـث 

م�ســروع ال�ســّد 

الأخ�ســـــر
�ص  4�ص  24

�ص  16

�ص  5

بق�سنطينة ابتدائيات  يف  الق�سم  يف  تلميذا   50

ك�سف �لوزير �لأول نور �لدين بدوي، �أم�ص،  عن �إجر�ء�ت جديدة لتح�سين �لتكفل �ل�سحي بال�ساكنة في �لجنوب و�له�ساب �لعليا، حيث قررت �لحكومة رفع �أجر �لممار�سين �لطبيين 
�لأخ�سائيين �لذين يز�ولون ن�ساطهم بوليات �لجنوب �إلى مرتين ون�سف �أجر �لطبيب �لأخ�سائي �لذي يعمل في �ل�سمال، مع تعميم منحة �لخدمة �لمدنية، كما تقرر رفع �لتجميد 

عن 25 م�سروعا مع ت�سجيل م�ساريع �أخرى.
�ص   5

 

 

�ص   13-12

�لر�بطة �ملحرتفة �لثانيـــة 

مفاجاأة "خروبية" مدّوية بالأربعاء

�سنعــت جمعيــة �لخــروب �لحــدث �لأبــرز فــي �لجولــة �لخام�ســة 
لبطولــة �لر�بطــة �لمحترفة �لثانيــة، بف�سل �لمفاجــاأة �لمدوية 
�لتــي فجرتهــا بمدينــة �لأربعــاء، �أيــن �أطاحــت بالأمــل �لمحلي، 
وعــادت بانت�سار ثميــن وعري�ص، �لأمر �لــذي �أ�سفر عن تغيير في 
قمة هــرم �لترتيــب، لأن �أولمبي �لمديــة �نفرد بم�سعــل �لقيادة، 
عقب خروجه ظافر� بنقاط �لقمة �لتي جمعته بال�سيف و�سريكه 
�ل�سابــق دفاع تاجنانت، مــع ��ستفادة �أبناء "�لتيطــري" من مفاجاأة 

�لأربعاء. �أمل  �سر�كة  من  "لي�سكا" للتخل�ص 

�أزمة �سباب ق�سنطينة

بوخدنــة يرحــل و لفان يقــاوم !
ك�سفــت م�سادر ح�سنة �لإطــاع للن�سر، باأن م�سوؤولــي �سركة �لأ�سغال في 
�لآبار قررو� تاأجيل موعد �إقالة �لمدرب ديني�ص لفان، �إلى ما بعد مبار�ة 

نجم مقرة، �لمبرمجة بعد غد بملعب 8 ماي ب�سطيف.

�ص  6

 تقع باأبعد نقطة جنوب مرتفعات باتنة

هاريث.. �سواعد تهزم الطبيعة القا�سية خلف جبال الأورا�ص
علــى �لحــدود �لجغر�فيــة بيــن وليــات باتنة، خن�سلــة وب�سكــرة، تتو�جــد منطقة باإقليــم بلدية تكــوت �لتابعــة لولية باتنــة ت�سمى 
بـــ »هاريــث« و�لتــي تعنــي بالأمازيغيــة »�لمخرج« وهــي فعا كذلــك، كونها تقــع بين ثــاث وليات وتعــد من �أبعــد �لنقاط �لتــي يمكن 
 �لو�ســول �إليهــا جنــوب �لأور��ص، ومما ل�سك فيــه، هو �أن �لذي يبلــغ هذه �لمنطقــة، �سينده�ص �أمام ق�ســاوة �لطبيعة  وكيــف تم تحديها 

من �سو�عد �سنعت �لفارق بالإر�دة و�لتحدي.   
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