
��صتطاع مركز �لبحث في �لعلوم �ل�صيدلنية بق�صنطينة بعد �أقل من ن�صف �صنة من دخوله �لخدمة، �إجر�ء �لعديد من �لأبحاث لإيجاد عالجات لأمر��ض �صرطانية و مزمنة مع �لتو�صل �إلى 
تركيبات تحارب فيرو�ض »كوفيد 19«، كما تمكنت �إحدى باحثاته من تحقيق بر�ءة �ختر�ع في مجال معالجة م�صاكل �لإخ�صاب، وهي �إنجاز�ت يطمح �لمركز �إلى تو�صيعها مع ��صتكمال تجهيزه 

بعتاد ذي تكنولوجيا عالية، وتكثيف م�صاريع �لبحث �لمبتكرة بال�صر�كة مع �لأكاديميين و�لهيئات و �ل�صناعيين بولية تعتبر قطبا �صيدلنيا و علميا على �لم�صتوى �لوطني.
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مركز البحث يف العلوم ال�سيدالنية بق�سنطينة

اأبحاث لإيجاد عالجات لكورونا و اإيداع اأول براءة اخرتاع

الصفحة الخضراء

�ص  3

من  مفجري �لثورة بالأور��ض

اإجـــراء قرعــــة 1723 �سكنــــا اخلا�ســـة باإعــادة الإ�سكـان بق�سنطينـة غــدا 

روبورتاج

�لطارف

توزيـــع 2640 
�سكنـا يف الفاتـــح 

نوفمبـر 

�ص  2

�ص  3

�ص  11

�ص  7

ت�سوير: �سريف قليب

بطولة �لر�بطة �لثانية

 القادمون من الحرتاف ي�سقطون
 يف الفتتاح

خطــف �صــباب باتنــة �لأ�صــو�ء علــى طريقتــه �لخا�صــة ظهيــرة 
�أم�ــض، بغيابــه عــن �لمبــار�ة �لتــي كانــت مــن �لمقــرر �أن تجمعــه 
بال�صــيف �صــبيبة بجاية، ب�صبب عدم �إح�صــار �لإجاز�ت، في خطاأ 
 �إد�ري كلــف »�لكاب« خ�صــارة �لنقــاط، و�لتعر�ض لعقوبــة �لغياب، 
فــي �إجر�ء يبقى �متــد�د� لقر�ر�ت غرفة �لمنازعات، �لتي م�صــت 7 

فرق من مجموعة »و�صط - �صرق«.

وزير �ل�صوؤون �لدينية يوؤكد

بيـــوت الو�ســـوء بامل�ساجــد �ستبقــى 
مغلقـــــة

�ص  17

�ص  3

تتعلق بقطاعات �لعد�لة و �لد�خلية و �لدفاع و�ملالية و�ل�صمان �لجتماعي

النواب ي�سوتون على حزمة م�ساريع قوانني تخ�ص 12 اأمرية رئا�سية
�صــادق نــو�ب �لمجل�ض �ل�صــعبي �لوطنــي �أم�ض على حزمــة من م�صــاريع �لقو�نين تخ�ــض 12 �أمرية رئا�صــية تعدل وتتمــم قو�نين متعلقة 
بقطاعات �لعد�لة، �لجماعات �لمحلية، �لمالية، �لدفاع، و�ل�صــمان �لجتماعي، وهذ� خالل جل�صــة علنية ر�أ�صــها �إبر�هيم بوغالي رئي�ض 

�لمجل�ض بح�صور �أع�صاء من �لحكومة.

املجاهد 
خل�سر 

و�سيفي 
يف ذمة 

اهلل

 uق�سـة احل�ســون
  من �سركاجـي
 اإىل القف�ص

uالفنك .. اأيقونة 
جزائريــة تواجــه 

النقـــرا�ص
uجمعيــــات تنخـــرط يف احلملــــــة 

الوطنيـــة للت�سجيــــــر

�ص  13-12


