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�ملعركة �نتقلت �إىل مكتب �ملجل�س

ت�سارعت �لأمور �أم�س د�خل �لغرفة �ل�سفلى للبرلمان باتجاه دفع رئي�سها معاذ بو�سارب نحو تقديم ��ستقالته في �أقرب وقت ممكن، فقد قرر خم�سة  من نو�ب بو�سارب، وهم 
�أع�ساء في مكتب �لمجل�س، �سحب �لثقة من هذ� �لأخير بعد �جتماع لهم �أم�س بمقر �لمجل�س.

فورا  باال�ستقالــة  بو�سارب  تطالـب  برملانية  كتل   6
اإعالن النتائج اليوم 

توقعات بارتفاع ن�سبة النجاح يف �سهادة التعليم املتو�سط 

�ساحب �أول دكتور�ه يف جر�حة �ملخ و �لأع�ساب 
بق�سنطينة فار�س لعور 

رف�ست عر�سا للعمل يف فرن�سا 
��ستطــاع �لدكتــور فار�ــس لعــور �أن يح�ســل 
و  �لمــخ  جر�حــة  فــي  دكتــور�ه  �أول  علــى 
�لأع�ســاب في تاريــخ وليــة ق�سنطينة، و 
هو نجاح يوؤكد �لجر�ح �ل�ساب �أنه كان ثمرة 
�سنو�ت مــن �لبحــث �لم�سنــي و �لجتهاد، و 
�لتــي �أجرى خاللها عمليــات كانت �سببا في 
 �إنقاذ حيــاة مئات �لأ�سخا�ــس، رغم �سعوبة 

�س  12-13و تعقيد هذ� �لتخ�س�س.

 

�خل�سر يو�جهون تنز�نيا �ليوم 

بلما�سـي يريـد العالمـــة الكاملــة 

يختتــم �سهــرة �ليــوم، بملعــب �ل�ســالم فــي �لعا�سمــة �لم�سريــة 
�لقاهــرة، منتخبنا �لوطني مباريات �لــدور �لأول من مناف�سة كاأ�س 
�إفريقيا لالأمم، بمو�جهة نظيره �لتنز�ني، في لقاء ي�ستحق و�سف 
بيــن طرفي نقي�ــس، كون �أ�سبــال بلما�سي ح�سمو� �سهــرة �لخمي�س 
تاأ�سيــرة �لمرور لدور ثمن �لنهائي وفي ريــادة �لمجموعة �لثالثة، 
فيمــا �أعدم �لمنتخب �لكيني �أمال وحظــوظ »نجوم �لطو�ئف«، في 
�لمناف�سة حتى على �لمرتبة �لثالثة، �لتي يمر عبر بو�بتها للدور 

�لثاني �أربعة �أح�سن منتخبات. 
ق�سنطينة 

فالح يعر�س اأر�سه ال�ستغاللها كمقربة 
بعلي منجلي 

تلقــت بلدية �لخروب �قتر�حــا من �أحد �لفالحيــن ل�ستغالل قطعة 
�أر�سيــة يملكها كمقبرة في علي منجلــي، بعد �أن عجزت �ل�سلطات في 
�إيجاد م�ساحات منا�سبة لدفن �لموتى، في وقت ي�سطر �سكان �لمدينة 
�إلــى �لتنقل لمقبرة زو�غــي، كما تبقى و�سعية م�ســروع �إنجاز مقبرة 

عند مخرج  �لمدينة باتجاه عين �سمارة غام�سة.

وز�رة �ل�سحة ت�سكك يف �للجوء �إليها لرتفاع تكاليفها

فتح حتقيق حول ارتفاع عدد العمليات القي�سرية بالعيادات اخلا�سة 
�أطلقت وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان و�إ�سالح �لم�ست�سفيات موؤخر� تحقيقا حول �أ�سباب �ت�ساع عدد �لعمليات �لقي�سرية 

�س  2بالعياد�ت �لطبية �لخا�سة، ومدى عالقة �لظاهرة بارتفاع تكاليف هذه �لعمليات بالقطاع �لخا�س.
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