
 

اأحزاب ت�ستعجل 

 اإجراء احلوار 

و تنظيم الرئا�سيات
�ص  3

�قرتح فتح �أق�صام خا�صة للمعيدين

 درجــة احلــرارة ت�ســل اإلـى 50 
يف ظاهرة نـادرة

»الكنابي�ست« ي�سجل ارتفاعا مقلقا يف ن�سبة الر�سوب باملتو�سط والثانوي

يومية �إخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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ملــف

الصفحة الخضراء

�ص   2

�إد�رة �ل�صجون تنفي وجود معاملة خا�صة 

املرحوم كمال الدين فخار كان يراقـب طبيــا مرتني يف اليوم        حنون تخ�سع للرعاية الطبية الالزمة

امل�سوؤولون ورجال الأعمال يعاملون كبقية امل�ساجني
فيما اعترب رئي�س الفاف املربع الذهبي هدفا

بلما�سي يدعو اجلماهري اإىل الهدوء وعدم املطالبة بالكاأ�ص!

 

�صباب ق�صنطينة

تعيني بورحلي مناجريا ي�سدم الأن�سار 
ورف�سه ي�سدم الآبار!

ت�صارعــت �صبيحــة �أم�س، 
�لأحد�ث فــي بيت �لنادي 
�لق�صنطينــي،  �لريا�صــي 
بعدما تــم »�صقوط« ورقة 
�لمهاجــم �لأ�صبــق للنادي 
�لــذي  بورحلــي،  ي�صعــد 
عين مناجيــر� عاما، خلفا 
عقــب  عر�مــة،  لطــارق 
�جتمــاع طــارئ لأع�صــاء 
مجل�س �لإد�رة عقد بمقر 
�ل�صركــة �لمالكــة بحا�صي 

م�صعود. 

بعد �ن�صحاب �ل�صركتني �لرب�زيلية و�ل�صينية

م�سري جمهول ملالحق اجل�سر العمالق 
بق�سنطينة

هجــرت �ل�صركــة �ل�صينيــة �لتــي �أوكلــت لهــا مهمــة �إنجــاز ملحــق 
�لج�صر �لعمالق �لموؤدي �إلى �لزياديــة و�لطريق �ل�صيار �صرق غرب 
بق�صنطينة، �لم�صروع، تاركة ور�ءها تركة ثقيلة وعمال يدينون 
باأجور، فيما غادر  م�صوؤولو موؤ�ص�صــة »�أندر�د غيتيريز« �لبر�زيلية 
�لور�صــة �لمتعثــرة منــذ �أزيــد مــن 4 �صنــو�ت، و هــو ما بــات يطرح 
ت�صــاوؤلت كثيرة حــول م�صير هذ� �لم�صــروع �لــذي ��صتهلك �أمو�ل 

كثيرة وتعاقب عليه 6 وزر�ء، دون �أن ي�صتلم.

خمت�صون حتدثو� عن هدر للمال �لعام و�صلطات تعرتف بتعقد �لو�صع

مــدن قـدميـــة مهــّددة بـالزوال وعمليــــات ترميــم معّلقـــة
ت�صــّكل �ملــدن �لقدميــة منذ عقــود ملفا عمر�نيــا وثقافيــا �صائكا ب�صبــب تدهورها �لكبــر وحتّولهــا �إىل منطقة عبور نحــو �ل�صكن  
�لجتماعــي ، مــا جعل �آلف �لبنايات عر�صة للتخريب و �لحتالل يف وقت ل تز�ل فيه عمليات �لرتميم حمل جتاذبات فّوتت على 

�ص  6-7-8بالدنا فر�صة �حلفاظ على جزء هام من ن�صيجها �لعمر�ين، �لذي يوؤرخ ملر�حل متعاقبة من �لتاريخ .
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