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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

احلكومة متدد احلجر وتخفف تدابريه 

فتــح جميـــع امل�شاجـــد و ا�شتئنـــاف الأن�شطـــة الفندقيــــة

ا�ستقبل اأم�س م�سوؤويل ثالثة اأحزاب

�ص 2

جامعات ق�سنطينة

تراجع ملحوظ عن اإجراءات الوقاية

تراجــع ب�سكل ملحــوظ تطبيق الإجــراءات الوقائية مــن فيرو�س 
كوفيــد 19 بجامعــات ق�سنطينــة، �ســواء مــن قبل الطلبــة، و حتى 
بع�ــس الأ�ساتــذة و الإداريين، و لم يعــد ارتداء الكمامــة اإجباريا، 
اإل فــي بع�ــس المعاهــد و الكليــات، رغــم انت�ســار المل�سقــات التي 
تلزم بالتطبيــق ال�ســارم للبروتوكول ال�سحي، اأمــام تجاهل خطر  

التجمعات الطالبية التي عادت ب�سكل كبير.

النقل بال�سكك احلديدية

ا�شتئنـــاف رحـــالت اإ�شافيـــة 
للخطـــوط الطويلــــة

كاأ�س الكاف

وفاق �شطيف يعود بفوز ثمني من غانا

نجــح م�ساء اأم�س، وفاق �سطيف فــي تحقيق فوز مهم خارج الديار، 
وبال�سبــط في ملعــب »اأكــرا �ستاديــوم« على ح�ســاب نــادي اأ�سانتي 
كوتوكو الغاني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، �سمن مباراة الذهاب 

من الدور ال�ساد�س ع�سر »مكرر« من م�سابقة كاأ�س »الكاف«.

ا�ستقبــل رئي�ــس الجمهوريــة، ال�سيد عبد المجيد تبون، اأم�س الأحد، بمقر رئا�ســة الجمهورية، م�سوؤولي ثالثة اأحزاب �سيا�سية، ويتعلق الأمر بــكل من رئي�س حركة مجتمع ال�سلم، 
عبــد الــرزاق مقري، ورئي�س حركة الإ�سالح الوطني، فياللــي غويني، اإلى جانب وفد من حزب جبهة القوى ال�ستراكية يت�سكل من الأميــن الوطني الأول، يو�سف اأو�سي�س، وع�سو 

الهيئة الرئا�سية، حكيم بلع�سل.

بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 2،5 مليون طن �سنويا

ت�شغيـل وحـدة الختــزال املبا�شــر مبركـب احلديـد و ال�شلـب ببـالرة
تم اأم�س، اإعطاء اإ�سارة دخول وحدة الختزال المبا�سر بمركب الحديد و ال�سلب ببالرة بجيجل، مرحلة ال�ستغالل بطاقة اإنتاجية تقدر 
بـ 2،5 مليون طن �سنويا، و تعتبر الوحدة القلب الناب�س للمركب و اإحدى اأكبر الوحدات الإنتاجية من نوعها في العالم، فيما اأ�سار المدير 
العــام لل�سركة، بــاأن مرحلة تو�سيع الإنتاج للمرحلة الثانية، �ستتم بعد النتهاء من درا�سة الجــدوى، موؤكدا، باأن المركب تم ت�سليمه قبل 

�ص  5اآجاله ب�سنة، فيما ينتظر اأن يتم نهاية العام الجاري توجيه ما ن�سبته 20 بالمئة من الإنتاج نحو الأ�سواق العالمية.
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الرئي�ص تبون يوا�شل امل�شاورات مع الت�شكيالت ال�شيا�شية
�س: اأر�سيف


