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دين ودنيا

خمت�صـــون يحــّذرون مـن خماطــــر  
الطــالق واخللــع �ص  13-12

التدريبات جرت يف اأجواء مرحة

املنتخب بتعداد مكتمل و بلما�صي ي�صع و�صفة الفوز

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

وفــــاة 3 اأ�صخــــا�ص و جـرح 10 اآخريــن يف حــادث مــرور مروع بق�صنطينـــة

در�ست الحكومة، اأول اأم�س الخمي�س، م�سروع مر�سوم تنفيذي محدد لكيفيات تنفيذ �سالحيات الوالي، المتعلقة بتن�سيط وتن�سيق ومراقبة الم�سالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف 
قطاعات الن�ساط في الوالية.

مبوجب مر�شوم ا�شتثنى ال�شلطات الرقابية من اإ�شرافهم

احلكومة حتّدد �صالحيات الوالة
�ص 2

�ص 3

�ص  11

الك�سف عن  82 حالة جديدة

اأوميكــــرون يف ت�صاعـد مع انخفـا�ص 
املتحور  دلتــــا

للمتغّيــر  جديــدة  حالــة   82 عــن  ت�ســجيل  با�ســتور،  معهــد  اأعلــن 
»اأوميكرون« في الجزائر لي�ســل بذلك عدد اال�سابات  اإلى 145 حالة 
موؤكدة مــن هذا المتحّور، الــذي يعرف منحنى ت�ســاعديا، موازاة مع 

انخفا�س في عدد الحاالت الم�سجلة من المتغير  »دلتا«.

وزيرة الثقافة توؤكد

�صن�صّدد الرقابة علـى �صرف اعتمادات 
التظاهرات لو�صع حد لتبديدها

ك�ســفت وزيرة الثقافة والفنون وفاء �ســعالل اأول اأم�س من تمنرا�ست 
بــاأن دائرتهــا الوزارية �ســتنتهج �سيا�ســة جديدة ت�ســدد مــن خاللها 
الرقابة على �ســرف االعتمادات المالية المخ�س�سة لتنظيم مختلف 
التظاهــرات الثقافيــة، لو�ســع حــد الأي محاولة لتبديدهــا، "بعد اأن 

بلغت ديون بع�س المهرجانات م�ستويات غير مقبولة". 

�ص  21

بني ماليني االإ�سهار  و ق�سايا الن�سب

املوؤثــــرون.. ظـاهـرة ت�صويقيـــــة اأم حتايــــل مقنـّن؟
و�ســعت ق�ســية تحايل على طلبــة جزائريين موؤثرين في قلب ف�ســيحة، على خلفيــة دفع مبالغ ماليــة لوكالة اأجنبية تروج للدرا�ســة في 
الخــارج. و كان بع�ــس نجوم ال�سو�ســل ميديا، قد روجوا للوكالة، و جنوا الماليين من وراء االإ�ســهار على فاي�ســبوك و اأن�ســتغرام و غيرها من 
المن�ســات، و هــو ما يبعث الجــدل حول حقيقة ما يقومــون به، و حول ت�ســنيفهم تحديدا، هل ي�ســكلون ظاهرة ت�ســويقية اأفرزها ما يعرف 

باقت�ساد الموؤثرين، اأم اأنهم اأ�سخا�س ي�ستغلون �سعبيتهم للتحايل على متابعيهم.

�ص  13-12

�ص 19

�ص 18


