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�أم �لبو�قي

النيابة العامة تدعو 

�شحايا م�شت�شار مزّيف 

للتبليغ �شده
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قيمتها  تقدر بـ 20 مليون دينار 

تبذير 535 طنا من اخلبز  خالل 12 يوما الأوىل من رم�شان
�أفادت وز�رة �لتجارة ، �أم�س، �أنه تم ت�سجيل على �لم�ستوى �لوطني، خالل �لمدة �لمتر�وحة ما بين 13 �إلى 24 �أفريل تبذير 535 طنا من مادة �لخبز )�أكثر من 2.1 مليون خبزة( م�سيرة �إلى �أن �لقيمة �لمالية 

للكميات �لمبذرة قدرت بـ 20 مليون دينار جز�ئري.

النــــاسرمضــــان و
uجنمة �مل�سل�سل نورة  بر�ح للن�سر

يحتكم  لبالد" ل  "بنت 
خللفية ن�شوية بل هو 

حماكاة لواقع
 uهذه اأف�شل الطرق ملراقبة الوزن 

و اإنقا�شه يف رم�شان
uتقطف من حقول واليتي �أم �لبو�قي و خن�سلة

 uاخل�شر الطازجة ت�شنع �شهرة
 "رود ال�شاميني " بعني البي�شاء

�ص  13-12

�ص  22

�ص  2

�ص 2

�ص 3

ت�شوير: �شريف قليب

بعد ت�سجيل ت�سرفات خمالفة للتد�بري �ملتخذة لفائدته

و�شع القا�شر �شتوان حممد مبركز متخ�ش�ص حلماية الطفولة 
�أمرت قا�سية �الأحد�ث لدى محكمة �سيدي �أمحمد بالجز�ئر �لعا�سمة، بو�سع �لقا�سر �ستو�ن محمد �أرزقي �سعيد بمركز متخ�س�س لحماية 
�لطفولة، وهذ� بعد �أن �سجلت له "ت�سرفات بعدية مخالفة" للتد�بير �لمتخذة لفائدته من قبل، ح�سب ما �أفاد به بيان لوكيل �لجمهورية 

لدى محكمة �سيدي �أمحمد. 

نحو عقد لقاء �سلح

ال�شلطـــات املحليــــة حتتــــوي اأزمــــة �شبــــاب ق�شنطينـــــــة

�ص  5

�لباحث يف �ملناعة �لدكتور �أمني بوفنزر للن�سر

ال�شـــاللت املتحــــّورة لكورونــــا 
�شريعـــة النت�شــــار

بوفنزر،  �أميــر  �لدكتور  يو�ســح 
�لباحــث ب�ســركة �لتكنولوجيــا 
�لحيوية �لمتخ�س�ســة في عالج 
و�لمزمنــة  �لحــادة  �اللتهابــات 
بــاأن  “�إينوتريــم”،  بفرن�ســا 
لفيرو�س  �لمتحــورة  �ل�ســالالت 
كورونا تنت�ســر ب�ســرعة كبيرة 
لي�ســت  �أعر��ســها  لكــن  جــد�، 
خطيــرة مثلمــا هــو م�ســجل مع 

�ل�ساللة �الأولى

�ص  23

حمرز ي�شنع 

احلدث جمددا 

والكرة الذهبية 

تقرتب

بعد مهلة اإ�ضافية قررها الرئي�س تبون

نهاية فرتة اإيداع ملفات الرت�شح للت�شريعيات اليوم
lالأحزاب ترجئ التحالفات اإىل املراحل القادمة


