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

يقام بعلي منجلي ويت�سع اإىل 500 �سرير 

رفع الّتجميــد عـن م�ســــروع امل�ست�سفــى اجلامعــي الثاين بق�سنطينــــة

 اّتهمت جهات بتحريك حملة "مغر�سة" للتاأثري على قراراتها

وزارة ال�سناعة متنح 4 تراخي�ص م�ؤقتة ال�سترياد ال�سيارات

تفكيــك �سبكـــة 
دوليــة لرتويــج 

الك�كاييـــن

الربج

�ص  7

ملـف

ّّّ
 الفريق �شنقريحة ي�شرف على مترين "احلزم 2021" وي�ؤكد

نقاط الديار مل تعد م�سمونة 

الفـــ�ز "ا�ستع�سـى" علـى الفــــرق 
امل�ست�سيفــة يف زمــن ك�رونــا

األقــت جائحة كورونــا، وما ترتب عنها مــن تاأثيرات علــى الن�ساط 
الريا�ســي، كخو�ض اللقــاءات دون جمهــور، بظاللها علــى النتائج 
الفنيــة لمواعيــد  الرابطــة المحترفــة، حيــث تغّيــرت الأرقــام 
والإح�سائيــات ب�ســكل كبيــر مقارنــة بالموا�سم الما�سيــة، خا�سة 
بالن�سبــة للفــرق الم�ست�سيفــة، التــي لــم تعــد ت�ستفيد مــن عامل 
كال�سيكي مهــم وهو الجمهور، والدليل النت�ســارات التي عادت بها 

الفرق بعيدا عن اأ�سوار ميدانها.

اخلبري القت�سادي الدكتور عبد القادر بري�ض للن�سر

يجب االنتقــال بالبلديـة من املقاربـة 
االإداريـة اإىل املقاربـة االقت�ساديــة

اأكد الخبيــر القت�ســادي الدكتور عبد 
القــادر بري�ض، اأم�ــض، اأن د�ستور 2020، 
واعتبرهــا  للبلديــة  اأهميــة  اأعطــى 
الخلية الأ�سا�سية فــي التنظيم الإداري 
والإقليمــي، وزودهــا باإمكانيات تمكنها 
المحليــة  التنميــة  فــي  دورا  تلعــب  اأن 
ي�ســدر  اأن  نرتقــب  اأننــا  واأ�ســاف   ،
القانون المنظــم للجماعــات الإقليمية 
ويعطــي بعــدا اأكبــر للتنميــة المحلية 
واإ�ســراك  الت�ساركيــة  علــى  القائمــة 
الفاعليــن المحليين و المجتمع المدني 
اإدارة  وفــي  التنميــة  تخطيــط  فــي 

الم�ساريع.

رئي�ض فيدرالية ال�سناعات الغذائية يوؤكد

غـــالء اأ�سعـــار العجائــن راجـع اإىل 
املتعاملني بع�ص  "االحتكار" مـن 

وقــع وزيــر ال�سناعة، فرحات اآيت علي براهم علــى الرخ�ض الموؤقتة الخا�سة با�ستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكالء قاموا باإيداع طلباتهم، وتم اإخطار اأربعة وكالء مركبات اآخرين لرفع التحفظات التي 
تــم ت�سجيلهــا لــدى درا�سة ملفاتهم. كما ردت الوزارة �سلبيا لمتعاملين اإثنين، لــم ت�ستوف ملفاتهم ال�سروط المن�سو�ض عليها في دفتر ال�سروط المحدد لهذا الن�ســاط، واتهمت الوزارة، اأطرافا داخلية وخارجية 

بالوقوف وراء حملة مغر�سة للتاأثير على م�سعى وزارة ال�سناعة

 حت�سري وت�سليم عقود التعمري 

جــراد ياأمــــر الـ�الة باحتـــرام االآجـــال القـان�نيــــــة  
دعــا الوزيــر الأول عبد العزيز جراد في تعليمة وجهت اإلى ولة الجمهورية اإلــى احترام الآجال القانونية لت�سليم عقود التعمير اأو تبليغ 

الرف�ض الم�سبب من قبل ال�سلطة المخت�سة، مع تن�سيط اأجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك.

اجلي�ص �سيك�ن  يف م�ست�ى الرهانات املطروحة على اجلزائر
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