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 �جلماعة �لإجر�مية تن�سط حتت غطاء جمعية ثقافية غري معتمدة بالعا�سمة

توقيف 8 �أ�سخا�ض ميار�سون �لتحري�ض يف �حلر�ك بتمويل �أجنبي
 lحجز 677 لفتة من�سوخة و7 وحد�ت مركزية لأجهزة �إعالم �آيل و طابعتني و3 �أجهزة �سكانري   l �إنتاج �أفالم ووثائق ��ستفز�زية 

و من�سور�ت حتري�سية خالل �مل�سري�ت �ل�سعبية
ق�سنطينة

قتيل و21 جريحا يف حادث مرور 
بديدو�ض مر�د

ُقِتَل �ســخ�ص و�أُ�سيب 21 �آخرون بجروح متفاوتة �لخطوة، م�ساء 
�أم�ص �لثالثاء، في حادث مرور وقع على �لطريق �لوطني رقم 3 

�لر�بط بين وليتي ق�سنطينة وديدو�ص مر�د.

�لطالب نور �لدين جنينة �لفائز يف 4 م�سابقات 
دكتور�ه للن�سر

تفّوقت يف 4 تخ�س�سات خمتلفة و�سغفي 
بالريا�سيات بد�أ منذ �ل�سغر

تمكــن �لطالب نور �لدين جنينة، 
من �لتفّوق في م�سابقة �لدكتور�ه 
باأربــع  موؤخــر�،  نظمــت  �لتــي 
جامعــات فــي �أربعــة تخ�س�ســات 
�أنظمــة حركيــة،  مختلفــة، هــي 
تحليــل د�لــي، تحليــل ريا�ســي و 
تطبيقاته، و ريا�سيات تطبيقية، 
فاختــار جامعــة �أم �لبو�قــي �لتي 
�فتــك فيهــا �لمرتبــة �لأولــى في 
لإكمــال  �لأخيــر،  �لتخ�ســ�ص 
�لتقــت  �لن�ســر  �لعالــي،  تعليمــه 
فتحــدث  �لنابغــة،  تب�ســة  بابــن 
�آفاقــه  و  �لعلمــي  م�ســاره   عــن 

و طموحاته.  

كاأ�ص �لر�بطة
�ل�سنافر ي�سقطون بثالثية يف مقرة

�أكملت ع�ســية �أم�ص، فرق �أولمبي �لمدية ون�سر ح�سين د�ي ونجم 
مقــرة عقــد �لأندية �لمعنيــة بالدور ثمــن نهائي لم�ســابقة كاأ�ص 

�لر�بطة، �لم�ستحدثة لتعوي�ص كاأ�ص �لجمهورية.
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اآخذة بعني االعتبار ح�سا�سية الظرف االجتماعي

�مل�ساجد ُتقّدم جمع زكاة �لفطر لفائدة �لأ�سر �ملحتاجة
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ت�سوير: �سريف قليب

للم�ستهلك �لفالح  من  �ملبا�سر  للبيع  نقطة   500
�لأ�سعــــار �ست�ستقــر قريبــــا ومتابعــــة ق�سائيـــة �سد جتـــار م�ساربيــن

�أكد وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية،عبد �لحميد حمد�ني، �أن �أ�ســعار بع�ص �لخ�ســر و�للحوم �ســتعرف �نخفا�ســا و ��ستقر�ر� خالل �لأيام 
�لقليلة �لقادمة، وك�سف عن متابعة بع�ص �لتجار �لم�ساربين ق�سائيا.

�عتــد�ء بال�ســـالح �لأبيـ�ض على طالبــة مبحيــط جامعــة �أم �لبو�قـــي

�ض  3


