
العدالة تعّمق التحقيقات يف الق�ضية 

 حقائق �سادمة عن معانـاة اأطفـال التوحد باجلمعية الوهمية بق�سنطينة 

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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تاأخر ت�سخي�ص ح�سا�سية احلليب يهّدد 
حياة املواليد 

�ص  13-12

 

 

القائمة النهائية جلوائز الكاف

حمرز يناف�ص �سالح و ماين و بلما�سي 
�سي�سي و ال�سعباين 

�ضبطت التحادية الإفريقية لكرة القــدم )الكاف( اأم�س، القوائم 
النهائيــة لأ�ضمــاء المر�ضحيــن لجوائــز ال�ضنــة، حيث تعــرف قائد 
المنتخب الوطني ريا�س محرز عن مناف�ضيه، ويتعلق الأمر ببطلي 
»الموندياليتو« مع نادي ليفربول النجليزي ال�ضنغالي �ضاديو ماني 

والم�ضري محمد �ضالح.

ق�ضنطينة 

 عطب تقني مبلبنة نوميديا يت�سبب 
يف اأزمة حليب اأكيا�ص 

ت�ضهد عدد من مناطق ق�ضنطينة تذبذبا في توزيع حليب الأكيا�س، 
خ�ضو�ضــا بالمقاطعة الإدارية علــي منجلي وبلديــة الخروب، فيما 
اأكــدت ملبنــة نوميديا العموميــة اأن الأزمــة الحا�ضلــة �ضببها عطب 

تقني تعهدت باإ�ضالحه “في القريب العاجل”.

رئي�س اجلمهورية يعلن عن ا�ضتحداث وزارة للموؤ�ض�ضات النا�ضئة و بنك مل�ضاريع ال�ضباب و يوؤكد 

يجب وقف اال�سترياد الع�سوائي و عهد املزايا دون مقابل انتهى 

�ص   14

�ص   11

 ال�سناعــة امليكانيكيـــة الع�سكريـــة هي "الوحيــدة" يف اجلزائـــر      نطمـــح اإىل اإنــتاج �سيـارة 100 باملئة جزائريــة   
�ص  2    تبذيــر اخلبــز مبثابـة حــرق للـدوالر 

اإحالة ملف التحقيق يف منح حداد 160 هكتارا بعنابة على غرفة االتهام 
اأحالــت نيابــة الجمهورية لدى محكمــة برحال بعنابة، موؤخرا، ملف التحقيــق في ق�ضية منح 160 هكتارا بالمنطقــة ال�ضناعية برحال 
ل�ضركــة تابعــة لمجمع علي حداد، لإنجاز مركــب لإنتاج الحديد و ال�ضلب، بال�ضراكة مع ال�ضركة الإيطاليــة » دانيلي«، على غرفة التهام 
بمجل�ــس ق�ضــاء عنابة، من اأجل النظر في التهم الموجهة لعلي حداد و الإطارات المتابعة فــي الق�ضية، في انتظار الف�ضل في المحاكمة 
علــى م�ضتــوى ولية عنابة، ح�ضب م�ضادرنــا، اأو تحويل الملف و �ضمه للق�ضايــا المتابع بها المتهم الرئي�ضي، علــى م�ضتوى محكمة �ضيدي 

امحمد بالجزائر العا�ضمة.
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