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اأفرجت عنها ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

اأوىل نتائج الت�شريعيات بواليات ال�شرق

بلما�سي حذر العبيه

مريكاتــو اخل�شــر يثيــر املخـــاوف

تنتــاب �لناخــب �لوطنــي جمــال بلما�ســي حالــة من �لقلــق، قبيل 
�نطــالق غمار �لت�سفيات �لمونديالية، في ظل �النتقاالت �لكثيرة 
�لمرتقبة لالعبي �لخ�سر، خالل فترة �لميركاتو �ل�سيفي �لحالي، 
و�لخوف من مدى �نعكا�سات ذلك على �لمجموعة، �لمقبلة على دور 

�لمجموعات �لموؤهلة للمبار�ة �لفا�سلة لمونديال قطر 2022.

يف ظرف �سهر ون�سف

وفــــاة 52 �شخ�شـــا غرقــا يف البحر 
واملجمعــات املائيــة

�سهادة �لتعليم �ملتو�سط

 اأزيد من 641 األف مرت�شح ي�شرعون
 يف اإجراء االمتحانات

ي�ســرع �بتــد�ء من �ليوم وعلى مــد�ر ثالثة �أيام �أزيــد من 641 �ألف 
تلميــذ في �جتياز �سهادة �لتعليم �لمتو�ســط، �لتي جندت لها وز�رة 
�لتربيــة �لو�سائل �لمادية و�لب�سرية الإنجاحهــا، في ظل �الحتر�م 
�ل�ســارم للبروتوكول �ل�سحي، و�ستتمحور �لمو��سيع حول �لدرو�س 
�لمنفــذة مــع �الأ�ساتذة د�خــل �الأق�ســام، على �أن يتــم �الإعالن عن 

�لنتائج يوم 5 جويلية �لقادم.

�لطارف

حجـــز 20 كلــغ 

من القنب الهندي
�ص  24

�ص 2

�ص 22

�ص 24

l�شلطة االنتخابات توؤكد التزامها بحماية اأ�شوات الناخبني
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ين�سطون عرب تطبيقات ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي مقابل �أمو�ل �سخمة

اأفراد �شبكة حتري�شية يك�شفون تفا�شيل عن ا�شتغاللهم للم�شا�ص باأمن الدولة

ت�شوير: �شريف قليب

�رتفاع �أ�سعار �لنفط وعودة �حتياطي �ل�سرف �إىل �الرتفاع

حت�شن املوؤ�شرات االقت�شادية مينح هام�ص مناورة للحكومة املقبلة
�سجلــت �أ�سو�ق �لنفط في �الأيــام �الأخيرة �نتعا�سا قويا مع تز�يد �لطلب على �لنفط و�سح �الإمــد�د�ت، وكذ� �لتز�م �لدول �لمنتجة للنفط د�خل 
�أوبــك وخارجهــا باتفاق خف�س �الإنتاج، مــا �أدى �إلى �رتفاع �الأ�سعار �إلى حدود 73 دوالر� للبرميل، فيمــا تتوقع م�سادر �قت�سادية بلوغ م�ستوى 
�الأ�سعــار عنــد 80 دوالر� فــي �الأ�سابيع �لمقبلة، وقــد �ساهم هذ� �الرتفاع في تح�ســن �لموؤ�سر�ت �القت�سادية حيث �سجلــت �لجز�ئر والأول مرة 

�رتفاعا في �حتياطي �ل�سرف في ماي �لما�سي وهو و�سع "غير م�سبوق" و لم يتم مالحظته منذ عدة �أ�سهر.
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