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 الفريق ال�شعيد �شنقريحة ي�ؤكد 

قيــادة اجليـ�ش حري�صـة علـى ترقيــة 
وع�صرنـة مكّونـات القـوات امل�صلحـة

ال�شعيــد  الفريــق  ال�شعبــي،  ال�طنــي  الجي�ــس  اأركان  رئي�ــس  اأكــد 
�شنقريحــة، اأم�س االثنين، حر�ــس القيادة العليــا للجي�س ال�طني 
ال�شعبي علــى ترقية و ع�شرنة مكّ�نات القــ�ات الم�شلحة، ال �شيما 
في مجال االإ�شــارة واأنظمة المعل�مات والحــرب االإلكترونية الذي 

حظي بالرعاية الالزمة.

وزير ال�شياحة يك�شف

نحــو ت�صقيـف اأ�صعـــار الفنـــادق
ك�شــف وزيــر ال�شياحــة وال�شناعــات التقليدية حمــادي يا�شيــن، اأم�س 
االثنيــن مــن وهــران، اأنــه وفــق ت�جيهــات رئي�ــس الجمه�ريــة �شيتم 
ت�شقيــف اأ�شعار غرف الفنادق والم�ؤ�ش�شات ال�شياحية ح�شب ت�شنيفاتها 
بما يعــ�د بالفائدة على الجميع، داعيا ل�شرورة اعتماد اأ�شعار تناف�شية 

معق�لة تعك�س م�شت�ى الخدمات المقدمة للزبائن.

وزارة التجارة

درا�صة اقرتاح خف�ش تكاليف الكهرباء 
لفائدة اخلبازين
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ي�مية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وزير خارجية اإيطاليا بعد ا�شتقباله من طرف الرئي�س تب�ن

�صراكتنـــا ا�صرتاتيجيــــة و اجلـزائــــر تلعـب دورا اأ�صـا�صيـــا ومهمـــــا

�شدد ال�زير االأول، اأيمن بن عبد الرحمان، على �شرورة تقييم اأداء الم�ظفين العم�ميين، لتحقيق النتائج المت�خاة من ال�شيا�شات العم�مية، على اأن يك�ن تدريب وتاأهيل االأع�ان م�شتمرا وم�ائما 
للم�شار ال�ظيفي لع�ن االإدارة وكذا لمتطلبات المن�شب واحتياجات االإدارة. وقال ال�زير االأول، اإن الجزائر تمكنت من تخطي اأ�شعب العقبات واأعتاها، واأ�شبحت تتب�اأ اأح�شن المراكز على الم�شت�ى 

الدولي في معيار التنمية الب�شرية.

    قال اإن اجلزائر بلغت اأعلى املراتب دوليا يف التنمية الب�شرية

الوزير الأول ي�صدد على تقييم اأداء املوظفني العموميني
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ت�صاقـــــط للثلـــــوج بعـــدة وليــــــــات
 اأبهجت الفالحني و اأربكت حركة ال�سري

�ش 2

وزير النقل عي�شى بكاي يك�شف

منـح 24 موافقـة للخـوا�ش لال�صتثمـار يف النقـل اجلـوي والبحـري
 اأعلــن وزيــر النقــل عي�شــى بــكاي اأم�ــس عن منــح 15 م�افقــة مبدئيــة لمتعامليــن خ�ا�ــس لال�شتثمار فــي مجالي النقــل الجــ�ي، اإ�شافة
 اإلى 9 م�افقات مبدئية اأخرى لال�شتثمار في النقل البحري، في اإطار ت�شجيع المبادرة الخا�شة، م�ؤكدا باأن ممار�شة هذه االأن�شطة تتم في 

ظل التقيد ال�شارم بالن�ش��س القان�نية.
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