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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الرئيــ�س تبــــون ي�ستلـــم اأوراق اعتمـــاد اأربعــة �سفــراء جـــدد

وزير العدل يعد ب�شد كل منافذ ا�شتباحة املال العام ويوؤكد

�س  3

فيما طماأن وزير ال�صحة عمال القطاع الذين احتجوا على تاأخرها

وزارة املالية تاأمر ب�سب ال�سطر الثالث من منحة كورونا

�س  2

�س  6 

�س  3

ا�ستنزاف اأموال طائلة يف ال�سفقات العمومية
اإن ال�شفقات العمومية واحدة من الثغرات الكبرى التي ا�شتفحل فيها الف�شاد وا�شتغالل الوظيفة لتحقيق منافع خا�شة وغير  قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�شم زغماتي، 
للف�شاد  حد  لو�شع  �شفافة  باإجراءات  المجال  بهذا  الخا�شة  القانونية  المنظومة  بتعزيز  ووعد  العمومية،  ال�شفقات  مجال  في  المنازعات  حجم  في  ت�شخما  هناك  واأن  م�شروعة، 

والق�شاء عليه و�شد كل اأبواب ا�شتباحة المال العام.

رئي�س املجل�س الد�شتوري كمال فني�س للن�شر

رقابة املحكمة الد�ستورية على الن�سو�س 
التنظيمية ت�سكل قفزة كبرية

اأكد رئي�ــس المجل�س الد�شتوري كمال فني�ــس اأم�س باأن النتقال من 
المجل�س الد�شتــوري اإلى المحكمة الد�شتورية �شيمثل قفزة كبيرة، 
بف�شــل ال�شالحيــات الوا�شعــة التــي �شتتمتع بهــا هذه الهيئــة، منها 
ممار�شــة الرقابة على الن�شو�س التنظيمية، ف�شال عن التدخل في 

النقا�س ال�شيا�شي لتفادي �شلل الموؤ�ش�شات الد�شتورية.

قال باأن ادعاءات تعّر�س قا�شر لعتداء 
جن�شي غري �شحيحة

نقيب حمامي العا�سمة يوؤكد اأن املعني 
وقع �سحية »ا�ستغالل �سيا�سي« 

قال نقيــب منظمة محامــي الجزائر 
العا�شمة، عبد المجيد �شليني، اأم�س 
الأربعــاء بتيبــازة، اأن القا�شــر »�س 
. م« الــذي انت�شرت حولــه ادعاءات 
وقــع  جن�شــي،  لعتــداء  بتعر�شــه 
�شحية »ا�شتغــالل �شيا�شي ل يراد به 
الخيــر للوطــن«، مبــرزا اأن ادعاءات 
»غيــر  جن�شــي  لعتــداء  تعر�شــه 

�شحيحة«. 

انتخابات الفاف

ترقـــب ملرت�سحـــي اآخـــر حلظــــة
ك�شف اأم�س، عبد المجيد ياحي رئي�س اللجنة المكلفة بتر�شيحات 
الجمعية العامة النتخابية للفاف للن�شر، باأن اللجنة المخت�شة لم 
تتلــق اأي ملف تر�شح لرئا�شة اتحادية كــرة القدم، واأو�شح في هذا 
ال�شدد باأن كل ما تم تداوله، بخ�شو�س دخول ع�شوين �شابقين في 
المكتــب الفيدرالي المعترك النتخابــي يبقى — ح�شبه - »مجرد 

تخمين تناولته ال�شحافة.

�س  2

�س  13-12

اإىل جانب م�شروع اإلزامية خدمة ما بعد البيع

احلكومــــة تـدر�س اإن�ســــاء ديوان وطني لالأوقــاف والزكــــاة
تراأ�ــس الوزير الأول ال�شيد عبد العزيز جــراد، اأم�س الأربعاء، اجتماًعا للحكومة، عقد بتقنية التحا�شر المرئي عن بعد، ُخ�ش�س لدرا�شة العديد 
مــن م�شاريع المرا�شيم التنفيذية المتعلقة بقطاعات الطاقة وال�شوؤون الدينيــة والتعليم العالي والثقافة والتجارة، وقد تم درا�شة م�شروع اإن�شاء 
الديوان الوطني لالأوقاف والزكاة، الذي يكلف بت�شيير وا�شتغالل وتنمية وا�شتثمار الأمالك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها، كما 

تم درا�شة م�شروع يهدف لتح�شين خدمة الم�شتهلك، من خالل اإلزامية توفير خدمة ما بعد البيع له.

�س: اأر�شيف

�س  3


