
ريا�ض الأطفال بق�سنطينة بني فو�سى الت�سيري و الفراغ القانوين

النفايــات اخلا�صــة خطـر متفاقـم 
على البيئـــة

اختــالالت يف املنــاهــج واأ�صعـــار ت�صــل اإلـى 16 مليــون �صنتيـم �صنويـا

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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الصفحة الخضراء
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يف اإجراءات اأعلن عنها الوزير الأول اأم�ض 

اإعفاء املوؤ�ص�صات ال�صبانية من ال�صرائب والر�صوم اجلمركية
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تحقيـق

�سطيف

غلـــق �صــوق 
ال�صيـــارات 

الفو�صوية بالعلمة
�ص  9

�ص  15

 ك�سف اأم�ض الوزير الأول نورالدين بدوي عن اجراءات جديدة �سيت�سمنها قانون املالية ل�سنة 2020 تخ�ض اإعفاء املوؤ�س�سات ال�سبانية وا�ستثمارات ال�سباب احلامل مل�ساريع 
�ص   4من ال�سرائب والر�سوم اجلمركية املختلفة من مرحلة ال�ستغالل، مع اإقرار حتفيزات لهم وت�سهيل و�سولهم اإىل تو�سعة م�ساريعهم.

 

 
حفرة خّلفها مقاول حتدث فاجعة بعني مليلة

ق�سنطينة

 مكتتبــو عـدل 2 بالرتبــة يحتجــون
 و يطالبون با�صتالم �صققهم يف دي�صمرب

قــام، �سبيحــة اأم�ــض ال�سبت، الع�ســرات مــن مكتتبــي 6 اآلف �سكن 
عدل 2 بمنطقة الرتبة بولية ق�سنطينة، بغلق الطريق الوطني 
رقم 3، علــى م�ستوى محور الــدوران الموؤدي للمنطقــة ال�سناعية 
بديدو�ــض مراد، و ذلك بعــد اأن زاروا موقع ال�سكنات، و اطلعوا على 

مدى تقدم الأ�سغال بالور�سة.

بطولة وطني  الهواة - �سرق

بداية مثاليــة ملولوديـــة ق�صنطينــة

تمكنــت مولوديــة ق�سنطينــة، مــن الظفر بــزاد القمــة التقليدية 
للقاعــدة ال�سرقية اأمــام �سباب باتنة، في اختتــام مباريات الجولة 
الأولــى لبطولــة وطني الهــواة مجموعــة ال�سرق، وهــذا بالنتيجة 
والأداء بف�سل ثالثية تجــار ودخمو�ض وبن م�سعود، وهو ما جعلها 
تلتحــق بكوكبة ال�ســدارة، وتك�سف مبكرا عــن طموحاتها لركوب 

قطار ال�سعود.

�ص  2

وفاة طفلني �صقيقني و�صاب حاول اإنقاذهما يف بركة

با�ستثناء املعاهد والكليات التي عرفت اإ�سرابات

انطــــالق الــدرا�صـــــة باجلــــامعـــــات اليـــــوم
اأعلنــت وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي عن دخــول كافة الخدمات الجامعية، من نقل واإطعام واإيواء فــي اإطارها العادي على م�ستوى 
كافــة الموؤ�س�ســات بدءا من اليوم 15 �سبتمبر، وذلك تزامنا مع النطــالق الر�سمي للدرو�ض بالن�سبة للطلبة الجدد والمعاهد والكليات التي 

لم تعرف تاأخرا في الدرو�ض ولم تم�س�سها حركة ال�سرابات.
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