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الفريق اأحمد قايد �صالح من مترنا�صت 
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�ص  23

    اأذناب الع�صابة تنقل م�اطنني من خمتلف ال�اليات اإىل العا�صمة         اأ�صدينا تعليمات لتطبيق القان�ن بت�قيف العربات و احلافالت 
�ص   3امل�صتعملة لهذه االأغرا�ص و حجزها و فر�ص غرامات على اأ�صحابها 

�ص   3
 

 

 

�ص   13-12

ق�صنطينة

 اأطفال ي�اجه�ن اآالم ال�صرطان 
و العالج الكيميائي مب�ا�صلة الدرا�صة 

كانــت ال�صاعــة ت�صيــر اإلــى الثالثة بعــد الــزوال و هو موعــد التحاق 
المر�صــى ال�صغــار بم�صلحــة طــب الأطفــال بالم�صت�صفــى الجامعي 
ابــن بادي�ــش  بق�صنطينة بقاعــة التعليم، و هناك يق�صــي البراعم  
�صويعــات فــي التعلــم و المراجعــة تحــت اإ�صــراف معلمتهــم، وكلهم 
عزم علــى موا�صلــة م�صوارهم التعليمــي و قهر المر�ــش الذي يثقل 

اأج�صامهم ال�صغيرة.

�صباب ق�صنطينة 

جمل�ص االإدارة ي�صتدعي املدرب الفان 
لف�صخ العقد

اأعلن عن اإعداد قوانني لتنظيم القطاع

وزير االت�صال يدع� االإعالم ملرافقة 
الرئا�صيات مبهنية

دعــا اأم�ش وزيــر الت�صــال الناطــق الر�صمي 
بالنيابــة  الثقافــة  الحكومــة ووزيــر  با�صــم 
الوطنيــة   الإعــام  ح�صــن رابحــي، و�صائــل 
وهــو  الهــام  ال�صيا�صــي  الموعــد  لمرافقــة 
دي�صمبــر   12 يــوم  الرئا�صــي  ال�صتحقــاق 
المقبــل، من خال التعريــف بكل الن�صو�ش 
النتخابــات  لهــذه  الموؤ�ص�صــة   القانونيــة 
و التعريف بال�صير الذاتية للمتر�صحين وكل 
ما يرتبط بردود الفعل التي يبديها المواطن 
ن�صاطــات  وتغطيــة  الموعــد،  هــذا  حــول 
الأحزاب اأو الأحرار الذين �صيقدمون ملفات 

تر�صحهم للرئا�صيات.

�ص  10

ال�ديــان و الت��ّصــع الف��صــ�ي يهـــّددان باإغــراق تب�صـــة 
تحّولت الأمطار المو�صمية في، الأيام الأخيرة، اإلى هاج�ش مخيف ل�صاكنة مدينة تب�صة و مع تكرارها، �صارت م�صدر قلق دائم لقاطني 
الأحياء المنخف�صة و الم�صاكن اله�صة و القريبة من الوديان و لم يكن هذا القلق مرتبطا بكميات الأمطار المت�صاقطة، بقدر ما ارتبط 

بما تخلفه من معاناة للمواطنين و ما تتركه من تداعيات �صلبية لمحتويات منازلهم و للبنية التحتية للمدينة.
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