
 

م�ضابقة رم�ضان 

الن�شـــر ت�شــرع 
يف اإعــادة ن�شــر 

الأ�شئلــــة

رئي�س الدولة �ضيعلن عن مقاربة جديدة  يف ال�ضاعات القادمة

التح�شيـــر لإطـالق حـــوار �شـامــل حـــول النتخابــات الرئا�شيـــــة
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برعايةميديا -تيك
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الإبقاء على دورة الغرفة ال�ضفلى مفتوحة حتى انتخاب رئي�س جديد 

قّدم رئي�س المجل�س ال�ضعبي الوطني، معاذ بو�ضارب، اأم�س ا�ضتقالته من من�ضبه لمكتب المجل�س، الذي اجتمع في ذات اليوم واأقر حالة �ضغور المن�ضب واأحال الملف اإلى لجنة ال�ضوؤون القانونية والإدارية 
والحريات، و ت�ضبب هذا الو�ضع الخا�س في تاأجيل اختتام دورة البرلمان على م�ضتوى الغرفة ال�ضفلى عك�س ما جرى في مجل�س الأمة حيث اختتمت الدورة اأم�س.

بو�شارب ي�شتقيل حتت ال�شغط
يواجهون غينيا يف ثمن النهائي

تقنيون يعتربون اخل�شر الأقوى يف »الكان«

 

ق�ضية جمّمع معزوز

مثول اأويحيى و�شالل اأمام حمكمة 
�شيدي اأحممد

مثــل اأم�س، كل مــن الوزيريــن الأوليــن ال�ضابقين، اأحمــد اأويحيى 
وعبــد المالك �ضــال، اأمام وكيــل الجمهورية لــدى محكمة �ضيدي 
اأمحمــد. ب�ضاأن المزايا الممنوحة لرجــل العمال معزوز، كما مثل 
في ذات الق�ضية وزير النقل الأ�ضبق، عبد الغني زعان  الى جانب 

وزير ال�ضناعة و المناجم ال�ضابق يو�ضف يو�ضفي.

اإليا�س زياين الأول يف �ضهادة التعليم املتو�ضط للن�ضر

 مل اأتلق درو�شا خ�شو�شية واأمنيتي 
اأن اأ�شري طبيبا

تمكــن ابن مدينة عين التوتــة بولية باتنة 
التلميــذ النجيــب اإليا�ــس زيانــي بمتو�ضطــة 
ال�ضهيد زيغــود يو�ضف، من الظفر هذه ال�ضنة 
بالمرتبــة الأولى وطنيــا في �ضهــادة التعليم 
المتو�ضط بمعــدل 19.69، ويطمــح اإليا�س ذو 

الم�ضتقبل طبيبا. في  ليكون  عاما   15

رئي�س �ضبكة ندى يحّذر

اأوليـــاء يت�شّببــون يف انتحـــار اأبنائهـم الرا�شبيـن يف المتحانـات
�ضببت نتائج �ضهادة التعليم المتو�ضط حالة من الإحباط لدى المتر�ضحين الذين اأخفقوا في تحقيق النجاح، وانتابت بع�ضهم نوبة من 

البكاء وعدم الر�ضا، مع ت�ضجيل محاولت انتحار، واأثار هذا الو�ضع قلق مخت�ضين في الدفاع عن حقوق الطفل، من بينهم رئي�س �ضبكة 
�ص  2ندى الذي حذر من تبني لغة التهديد، لما لها من تداعيات وخيمة.

اأجهزة قيا�ص احلرارة يف ال�شيارات 
لي�شت دقيقة
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