�سلمه �سارية علم ك�أ�س العرب الذهبية و املر�صعة بالل�ؤل�ؤ

الرئيــ�س تبـــون ي�ستقبـــــل املمثـــل ال�شخ�صــي لأميــر دولـــة قطــــر
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امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حتذر من الأجندات الأجنبية يف املنطقة وت�ؤكد

ا ّملخططات العدائية ت�ستدعي االلتفاف حول الدولة واجلي�ش

�أك��دت مجلة الجي���ش �أن مواجهة المخططات العدائية التي ت�ستهدف الجزائر تتطلب التف��اف كل المواطنين الغيورين حول دولتهم وجي�شهم لإحباط "المن��اورات المف�ضوحة" للمملكة المغربية.
و�أو�ضح��ت المجل��ة ف��ي افتتاحيته��ا ل�شهر جانفي الج��اري �أن المجال الإقليمي للب�لاد "ي�شهد تعدد التهدي��دات والمخاطر المرتبط��ة بانت�شار الجماع��ات الإرهابية والجرائ��م ذات ال�صلة ،مع تنامي
الأجندات الأجنبية والتواجد الع�سكري وتكري�س الخدامة اال�ستراتيجية المغربية للم�شروع ال�صهيوني.
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جمل�س الأمة

م�سيون �شباب يف ندوة الن�صر
رّ

امل�ؤ�س�سات النا�شئة فر�صة خللق منوذج اقت�صادي رقمي

يحرك الأحـزاب
التجديــد الن�صفـي ّ

�ص 5

�صورة �:أر�شيف

تتناف�س الأحزاب ال�سيا�سية الفائزة في االنتخابات المحلية الأخيرة
للح�صول على �أكبر عدد من المقاعد خالل التجديد الن�صفي لمجل�س
الأم��ة ،وجندت لأجل ذلك �إطاراتها القياديين ،و�أمرتهم بالنزول �إلى
الواليات لإبرام التحالفات بما يخدم م�صالحها.
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الرابطة املحرتفة

خ�ضـــراء الزيبـــان توا�صـل الرتاجع
ومقــرة تنهــار
ج�سد �أم�س ال�شطر الثاني من الجولة الحادية ع�شرة لبطولة الرابطة
المحترف��ة التراجع الكبير التح��اد ب�سكرة ،عق��ب اكتفائه بالتعادل
داخ��ل الدي��ار م��ع حام��ل الفانو���س الأحم��ر وداد تلم�س��ان ،لأن هذه
النتيجة �أبق��ت "خ�ضراء الزيبان" دون فوز للمب��اراة الخام�سة تواليا،
بعدما كان الفريق قد �سجل انطالقة جد موفقة.
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بتقنية جد متطورة

�إنتـــــاج �شرائـــح قيــا�س ال�سكــري
يف اجلزائــر ابتــداء من جــوان

ت�ش��رع �شركة «الجزائ��ر دوكت» في �إنت��اج �شرائح قيا���س ال�سكري في
ال��دم ابت��داء من �شه��ر جوان الق��ادم ،و يعد ه��ذا الم�ش��روع الأول من
نوعه في الجزائر ،حيث يتم ا�ستيراد هذه ال�شرائح حاليا من الخارج،
فيم��ا �سيتم �إنتاجها بالبلي��دة بتقنية جد متط��ورة با�ستخدام الجيل
الأخير في �صناعة �شرائح قيا�س ال�سكري في الدم.
ت�صوير� :شريف قليب

خرباء ي�ؤكدون وجود �إرادة ملكافحة الف�ساد

التحـــري يف مظاهــر الثــراء مـن �ش�أنـه تر�شيد �سلـوك املوظفيـن
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�أكد خبراء في االقت�صاد� ،أم�س� ،أن ا�ستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء ،عند الموظفين العموميين يعتبر خطوة �إيجابية،
م��ن �ش�أنه��ا تر�شيد �سلوك الموظف والمحافظ��ة على الممتلكات و�أ�شاروا في الوق��ت ذاته �إلى �أهمية تحديد �آلي��ات تنفيذ الإجراء الجديد
وعملي��ات المتابع��ة و�ضرورة ت�صري��ح الموظفين بممتلكاته��م ،و�أبرزوا في هذا الإطار ،وج��ود �إرادة لل�ضرب بيد م��ن حديد على كل من
ت�سول له نف�سه الم�سا�س بالمال العام.
ّ
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