
الظاهرة ّكبدت م�ؤ�س�سات ومن�ساآت خ�سائر كبرية

تزايد ن�ســـاط ع�سابــات خمت�سـة يف �سرقـة احلديد والنحـا�س بق�سنطينـة

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

�س   2

�س   2

�س   21

�س   11

�س  24

ت�شمل 58 والية والتجار يلتزمون بتقلي�ش هوام�ش الربح

تنطلق بداية من هذا االأ�سب�ع اأ�س�اق الرحمة لل�ازم الدرا�سية على م�ست�ى عديد ال�اليات، بالتن�سيق مع الم�سالح البلدية التي ت�سهر على تخ�سي�ص الف�ساءات التي �ستحت�سن هذه 
التظاهرة االقت�سادية الت�سامنية، التي �ستقام الأول  مرة لعر�ص االأدوات المدر�سية باأ�سعار معق�لة.

اإطلق الأ�سواق الت�سامنية للأدوات املدر�سية هذا الأ�سبوع
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زاد االإقبال عليها م�ؤخرا

متاحــف ق�سنطينــة تخـرج من العزلـة  

تعــرف متاحــف مدينــة ق�سنطينــة، حركيــة م�سجعــة فــي ال�سنتيــن 
االأخيرتيــن، حيث ارتفع عدد زوارها ن�سبيا و عــادت اإلى ال�اجهة بعد 
�سنــ�ات ط�يلة من العزلة التي فر�ستها محدودية الحركية ال�سياحية، 
 و غيــاب ثقافــة زيارتهــا الأ�سبــاب مرتبطــة اأ�سا�ســا بطبيعــة المجتمع

 و بالمنظــ�ر الديني و ع�امل ثقافية جعلت من المتحف قبلة نخب�ية 
و اأخرجته من دائرة الم�سارات ال�سياحية للعائالت.

كّرمه الرئي�ص تب�ن العام املا�سي 

وفاة ال�سحفي الإيطايل بيريو اأجنيل 
�سديق الثورة اجلزائرية 

ت�فــي، اأم�ــص ال�سبــت، ال�سحفــي 
االإيطالــي بييرو اأنجيــال، �سديق 
عمــر  عــن  الجزائريــة،  الثــ�رة 
قــارب 94 �سنــة، ح�ســب مــا اأفــاد 
به نجــل الفقيــد في تغريــدة له 
عبــر ح�سابــه على ت�يتــر. وكان 
الفقيــد قــد حظي العــام الما�سي 
بتكريــم خا�ص مــن قبــل رئي�ص 
الجمه�رية، ال�سيــد عبد المجيد 
تب�ن، الذي منحه و�سام "اأ�سدقاء 

الث�رة الجزائرية.

احلماية املدنية تدع� امل�اطنني لاللتزام باإجراءات ال�قاية

حتذيــــرات مــن خمـاطــــر ارتفــــاع درجــــة احلـــــــرارة
ت��ســي المديرية العامة للحمايــة المدنية بت�خي الحذر و اتباع االإجــراءات ال�قائية لتجنب االأخطار المتعلقــة بم�جة الحر وكيفية 
التعامــل مع مثــل هذه الظروف الج�ية، وذلك تبعا لالرتفاع في درجات الحرارة التي ت�سهدها عــدة واليات من ال�طن، ح�سب ما اأفاد به، 

�س  5اأم�ص ال�سبت، بيان لذات المديرية. 

النــا�سط اجلمع�ي عمر الهـامل للن�سر

 يجـب ال�سغـط على 
 فرن�سا لتنظيـف رقان

من النفــايـات النوويـة 


