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حّذرت من خطرها 

جمعيــة حمايـة امل�ستهلـك تطالب برفـع 
الدعـم عن الفرينــة 

حــّذر رئي�ــس �لجمعيــة �لوطنيــة لحمايــة و ترقيــة �لم�ســتهلك 
ومحيطــه معمــر بو�ســقيف، مــن خطــر ��ســتهالك مــادة �لفرينــة 
�لبي�ســاء، ب�سبب �أ�سر�رها على �سحة �لإن�ســان، وقال باأنها تحتوي 
علــى عــدة مكونات، ت�ســكل تهديد� ل�ســحة �لم�ســتهلك، د�عيا �إلى 

�لتقليل من ��ستعمالها.

ت�سفيات كاأ�س �إفريقيا 

البطل للتاأكيد يف ذكرى ملحمة اأم درمان 

يبحث ع�ســية �ليوم، �لمنتخــب �لوطني، بمنا�ســبة مو�جهة �لجولة 
�لثانية من ت�ســفيات كاأ�س �إفريقيا، �لتي �ستجمعه فوق �أر�سية ملعب 
»بوت�ســو�نا �ســتاديوم« بمنتخب هذ� �لبلد �لمغمور كرويا، عن تاأكيد 
دخوله �لقوي و�ل�ستعر��ســي و�لعودة بانت�ســار، ي�سعه في �لمرتبة 

�لأولى في م�ستهل �ل�سباق �لموؤدي �إلى دورة �لكاميرون.

�سّددو� على �أن �لنتخابات هي �ملخرج �ل�سليم لالأزمة 

ر�سائل رمزية للمرت�سحني يف اليوم الأول من احلملة 
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 بن قرينة: اأنا ابن ال�سعب و جزائري رباين اجلوع      ميهوبي: النتخابات الرئا�سية هي بداية احلل      تبون يوجه ر�سالة لل�سباب 
       بن فلي�ص : اجلزائر تعي�ص فتنة تطفيها امل�ساركة يف الرئا�سيات       بلعيد: ال�سعب هو الوحيد املوؤهل لقيادة اجلزائر اإىل بر الأمان
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دعوات لإجراء درا�سات متعددة الخت�سا�سات ملجازر الطرقات 
يوؤكد مخت�سون و مهتمون بالوقاية من حو�دث �لمرور، �أن �لتهور في �لقيادة و �ل�سرعة �لمفرطة و �لإرهاق �لموؤدي �إلى نق�س �ليقظة 
و غيرها من �لعو�مل �لب�سرية و �لنف�سية �لمتعلقة �أ�سا�سا بال�سائقين، ت�سكل 90 بالمئة من �أ�سباب �إرهاب �لطرقات �لذي يفتك يوميا، 
��ســتناد� �إلى ح�ســيلة �لمركز �لوطني للوقاية و �لأمن في �لطرقات، بـ 10 �أ�ســخا�س، بمعدل 4 �آلف �سخ�س �سنويا ببالدنا، ناهيك عن 

�آلف �لجرحى و �لمعاقين. 
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لقاح الأنفلونزا املو�سمية اآمن و ميكن 
التطعيم حتى ربيع 2020
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