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مبوجب مر�سوم ا�ستثنى ال�سلطات الرقابية من �إ�شرافهم

احلكومة حت ّدد �صالحيات الوالة

در�ست الحكومة� ،أول �أم�س الخمي�س ،م�شروع مر�سوم تنفيذي محدد لكيفيات تنفيذ �صالحيات الوالي ،المتعلقة بتن�شيط وتن�سيق ومراقبة الم�صالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف
�ص 2
قطاعات الن�شاط في الوالية.

الك�شف عن  82حالة جديدة

التدريبات جرت يف �أجواء مرحة

املنتخب بتعداد مكتمل و بلما�ضي ي�ضع و�صفة الفوز
�ص 13-12

�أوميكــــرون يف ت�صاعـد مع انخفـا�ض
املتحور دلتــــا

�أعل��ن معه��د با�س��تور ،ع��ن ت�س��جيل  82حال��ة جدي��دة للمتغ ّي��ر
«�أوميكرون» في الجزائر لي�ص��ل بذلك عدد اال�صابات � إلى  145حالة
المتحور ،ال��ذي يعرف منحنى ت�ص��اعديا ،موازاة مع
م�ؤكدة م��ن هذا
ّ
انخفا�ض في عدد الحاالت الم�سجلة من المتغير «دلتا».
�ص 3

وزيرة الثقافة ت�ؤكد

ّ
�سن�شدد الرقابة علـى �صرف اعتمادات
التظاهرات لو�ضع حد لتبديدها

بني ماليني الإ�شهار و ق�ضايا الن�صب

ّ
مقنـن؟
امل�ؤثــــرون ..ظـاهـرة ت�سويقيـــــة �أم حتايــــل

1

و�ض��عت ق�ض��ية تحايل على طلب��ة جزائريين م�ؤثرين في قلب ف�ض��يحة ،على خلفي��ة دفع مبالغ مالي��ة لوكالة �أجنبية تروج للدرا�س��ة في
الخ��ارج .و كان بع���ض نجوم ال�سو�ش��ل ميديا ،قد روجوا للوكالة ،و جنوا الماليين من وراء الإ�ش��هار على فاي�س��بوك و �أن�س��تغرام و غيرها من
المن�ص��ات ،و ه��و ما يبعث الج��دل حول حقيقة ما يقوم��ون به ،و حول ت�ص��نيفهم تحديدا ،هل ي�ش��كلون ظاهرة ت�س��ويقية �أفرزها ما يعرف
باقت�صاد الم�ؤثرين� ،أم �أنهم �أ�شخا�ص ي�ستغلون �شعبيتهم للتحايل على متابعيهم.
�ص 21

ك�ش��فت وزيرة الثقافة والفنون وفاء �ش��عالل �أول �أم�س من تمنرا�ست
ب���أن دائرته��ا الوزارية �س��تنتهج �سيا�س��ة جديدة ت�ش��دد م��ن خاللها
الرقابة على �ص��رف االعتمادات المالية المخ�ص�صة لتنظيم مختلف
التظاه��رات الثقافي��ة ،لو�ض��ع ح��د لأي محاولة لتبديده��ا" ،بعد �أن
بلغت ديون بع�ض المهرجانات م�ستويات غير مقبولة".
�ص 19

دين ودنيا

ّ
يحــذرون مـن خماطــــر
خمت�صـــون
الطــالق واخللــع
�ص 18

