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�لقو�ئم �ملفتوحة تدفع �الأحز�ب للعودة �إىل وعائها �النتخابي

اآجال اإيداع ملفات الرت�ضح للت�ضريعيات تنق�ضي اليوم
تنق�ســي �ليوم �آجال �إيد�ع ملفات �لتر�ســح لالنتخابات �لت�ســريعية لدى �لمندوبيات �لوالئية لل�ســلطة �لوطنية لالنتخابات، لتفرج بعدها �الأحز�ب �ل�سيا�ســية عن �أ�ســماء مر�سحيها، بعد �أن 

�أحاطتها بال�سرية �لتامة تفاديا لحدوث تململ بين �لمنا�سلين، بالنظر على �سعوبة �إر�ساء رغبات �لمئات ممن يطمحون �إلى دخول قبة �لبرلمان.

النــــاسرمضــــان و

�سباب ق�سنطينة
عودة عرامة ورحيل املدرب حمدي

�ســباب  �ســركة  قرر مــالك 
ق�ســنطينة تعييــن طــارق 
من�ســب  فــي  عر�مــة 
خلفــا  �لريا�ســي  �لمديــر 
�لم�ســتقيل  بــز�ز  ليا�ســين 
مــن من�ســبه، خا�ســة بعد 
�لتطــور�ت �لحادثــة علــى 

م�ستوى �لنادي.

uجنــوم الطبــخ يتفوقــون على 
م�ضاهيــر الفــن

u�ضوم مر�ضى ال�ضكري دون ا�ضت�ضارة 
الطبيب قد يوؤدي اإىل املوت

u�ملمثل  حممد �لطاهر �لز�وي للن�سر

الدراما اجلزائرية تعي�ش نقلة نوعية
�أكد �لممثل محمــد �لطاهر �لز�وي، 
�لدر�مــي  �لم�ســار  فــي  �لتغييــر  �أن 
للجزء �لثاني من م�سل�ســل »م�ساعر« 
�لــذي �ســارك فيــه الأول مــرة بدور 
جعفــر، �أمر طبيعــي و و�رد من �أجل 
�ســد �نتبــاه �لم�ســاهد، خا�ســة  بعد 
�إلــى  م�ســير�  �الأول،  �لجــزء  نجــاح 
�أن هــذ� �لجــزء يحمــل �لكثيــر مــن 

�لمفاجاآت.
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احلكومة ت�سبط �سوق التبغ ومتنح الأولوية للم�ستثمرين اجلزائريني

جراد ياأمر بتدارك التاأخر الـم�ضّجل يف ت�ضليم لقاحات كورونا
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   وز�رة �لتجارة تن�سر ح�سيلة عمليات �ملر�قبة

حجز ع�ضرات الأطنان من الزيت واملواد الغذائية املخزنة بغر�ش امل�ضاربة
تمكنــت فــرق �لمر�قبة وقمع �لغ�ــس �لتابعة لوز�رة �لتجــارة، خالل �لفترة �لممتدة منذ مار�س �لما�ســي من حجــز 92 طنا من مادة زيت 
�لمائدة بغر�س �لم�ساربة و�أزيد من 65 طنا من مادة �للحوم �لحمر�ء و�لبي�ساء، وما يقارب 100 طن من �لمو�د �لغذ�ئية و�لفو�كه �لمخزنة 

بطريقة غير �سرعية من �أجل �لم�ساربة.

�س: �أر�سيف

وزيرة �لثقافة �أمرت بوقف �الأ�سغال

اكت�ضــــاف ف�ضيف�ضــــاء اأثريــــة عنـد هــدم م�ضكــن قدمي بجيجـــــل
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