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

فيما ُوّزعت 1803 �سكنات اجتماعية

قـائمـة جديـدة للمتخلفني و 2500 وحـدة جاهـزة للتوزيـع بق�سنطينـة

  اأر�سية اإلكرتونية ت�سمح للمواطن بتقييم اأداء خمتلف الإدارات

�ص 11

الصفحة الخضراء

ّ
وزير الت�سال الناطق الر�سمي للحكومة يوؤكدم�صت�صار الرئي�س املكلف باجلمعيات الدينية يعلن عن تن�صيبها قريبا

احلـرب الإلكرتونيـة التي ت�ستهــدف 
اجلـزائر لي�ست من ن�سـج اخليــال 

اأكد وزير الت�ســال، الناطق 
عمــار  للحكومــة  الر�سمــي 
بلحيمــر، اأم�س الثالثــاء، اأن 
مــن  المتكــررة  تحذيراتــه 
الإلكترونية  الحرب  مخاطر 
الجزائــر  ت�ستهــدف  التــي 
اأجنبيــة،  جهــات  وتقودهــا 
»لي�ســت ن�سجا من الخيال ول 
اجتــرارا لمــا يعــرف بالعدو 

الخارجي«.

حتويل الالعبني اإىل اأوروبا

البطــولـة الوطنيـة رائــدة عـربـيـا
تتفــّوق البطولــة المحليــة فــي الع�سريــة الأخيــرة علــى دوريات 
بلــدان الجــوار، مــن حيــث النجــاح فــي ت�سديــر الالعبيــن نحــو 
مختلــف الدوريــات الأوروبيــة، حيــث اأكــدت اأرقــام واإح�سائيات 
عمل ا�ستق�سائــي قامت به الن�سر، اأن البطولــة الوطنية تعد اأكثر 
الدوريــات العربيــة »ت�سويقــا« لالعبيهــا، رغــم كل مــا يقــال عــن 

الدوري الجزائري.

العمومية الإدارات  يف  التوظيف  �سيا�سة  مراجعة  اإىل  "الكنا�ص" يدعو  • رئي�ص 

يف ظل تغّيات جيو�سيا�سية وبداية تعايف القت�ساد العاملي

توّقعات بارتفاع اأ�سعار النفط فوق م�ستوى 70 دولرا للربميل
يــرى خبــراء في القت�ســاد، اأن اأ�سعار النفط �ستوا�سل التعافــي في الفترة المقبلة بالنظــر للعديد من العوامل، ومنها مــا يتعلق بالتغيرات 
الجيو�سيا�سيــة ، وكــذا احتــرام التخفي�سات في الإنتاج المقــررة من قبل "اأوبك+" واأي�ســا  بداية ال�سيطرة على جائحــة كورونا ، مع الفتح 
الجزئي لالأن�سطة على م�ستوى العالم ، وبداية التلقيح �سد كورونا  في العديد من الدول ، ويتوقع خبراء، اأن الأ�سعار من الممكن اأن تتجاوز 

�سقف 70 دولرا للبرميل، وقد ت�سل اإلى 80 دولرا و اأو�سحوا اأن ال�سعر العادل  يجب اأن يتجاوز م�ستوى 60 دولرا للبرميل.

مـوؤ�سـ�سـة جـامـع اجلـزائـر �ستـ�ســم هيئــة الفــتــوى

�ص  4

�ص  5

�ص  14

�ص  2

�ص  3

اإجراءات ملحاربة الر�سوة والبريوقراطية يف املرفق العام

•حممد بن �سا�سي يجمع الطيور يف كتاب 
•بلزمة.. من هنا عرب الإن�سان الأول 

وهنا تختفي كائنات نادرة
•م�ستلة حديقة التجارب.. بنك للبذور 

وتقنيات لإنتاج خمتلف الأ�سناف 
النباتية

�ص  13-12

ت�سوير: �سريف قليب


