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فني�ش يعلن عن تلقي �أكثـر من 400 طعن

طعون الت�سريعيات حتت جمهر املجل�س الد�ستوري
تون�س

العدالــــة حتقــق يف خمطط الغتيال 
الرئيـ�س قي�س �سعيــد

فتحت �لنيابة �لعامة بالقطب �لق�سائي لمكافحة �لإرهاب بتون�س، 
تحقيقــا بخ�ســو�س وجــود مخطــط لمحاولــة �غتيــال �لرئي�ــس، 
قي�س �ســعيد، وذلك ��ســتناد� لما �ســرح به �لرئي�س قبل �أيام خالل 

�جتماعه بعدد من روؤ�ساء �لحكومات �ل�سابقين.

دعا لت�سديد �إجر�ء�ت �لوقاية من كورونا

الربوفي�سور خياطي يحذر من ارتفاع 
عدد االإ�سابات يف ال�سيف

�عتبــر رئي�س �لهيئــة �لوطنيــة لترقية �ل�ســحة وتطويــر �لبحث 
�لبروفي�ســور م�ســطفى خياطــي ، �أم�ــس، �أن هنــاك �رتفاعا طفيفا 
في حــالت �لإ�ســابة بفيرو�س كورونا فــي �لمدة �لأخيــرة، ينذر 
بارتفاع �أكبر  ومن �لممكن �أي�ســا �أن يبقى في هذ� �لم�ستوى ، موؤكد� 

على �أهمية �حتر�م �لإجر�ء�ت �لوقائية .

 �سونالغــــاز تـــدر�س م�سروعــا
 الإمداد ليبيـــا بالكهربـــاء

د�سنوا ملعب وهران االوملبي بفوز كا�سح

حمليـــو اخل�ســر بروح املنتخـــب االأول

�لعلمة

 ت�سمـم 20 طالبــة 
باملدر�سة العليــــا 

للأ�ساتـــذة

االإعلن عن نتائج 

نهاية التعليم 

االبتدائي اليوم

ملـــف

�س  4�س  4

�س 4

�س 24

�س  13-12

lح�سور قوي لفئة ال�سباب حتت قبة الربملان الأول مرة

�س  23-22

ون يحّذرون يف يوم در��سي بق�سنطينة  خمت�سّ

 تعنيــف واإهمــــال االأطفـــال يرفـــع ن�سـب اإ�سابتهـــم باالأمرا�س العقليـــة 

اأ�ساتــذة وباحثـــون ي�سرتجعـــون ذكرياتهم مع البكالوريــا
�عتبــر بع�ســهم �جتيازهم قبل �ســنو�ت لمتحان �لبكالوريا، مرحلة حا�ســمة فــي حياتهم فتحت لهم بو�بة �لم�ســتقبل على م�ســر�عيها، 
لتج�سيد �أحالمهم و طموحاتهم، و �عتبر �لبع�س �لآخر �فتكاك هذه �ل�سهادة، �أكبر تحد رفعوه في م�سارهم �لتعليمي و �لحياتي، لالنطالق 
نحو �آفاق و�عدة. في حين �عترف �آخرون �أنها كانت نجما بعيد� �ســعب �لمنال، بوزن »�أكون �أو ل �أكون«، ف�ســحذو� لها �لهمم و كر�سو� �أق�سى 

�لجهود، لأنها �سبيلهم لتغيير نمط معي�ستهم �ل�سعبة و تح�سين ظروفهم.
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