ر�صدت العملية بوا�سطة كامريات املراقبة

ال�شرطــة حتبـــط ت�سويــق �أزيـد من  5قناطيـــر من الدجــاج الفا�سد بق�سنطينـــة
�ص 7

�شهــــادة التعليـــم
املتو�ســط يـــوم
 6و البكالوريــــا
يوم  12جـــــوان
�ص 2

يومية �إخبارية ت�أ�س�ست � 28سبتمرب  1963عربت يف  01جانفي 1972
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ن�صب املفت�شية العامة لرئا�سة اجلمهورية
الرئي�س تبون ُي ِّ

الإدارات والهيئات العمومية حتت املجهر
تدعمت �آليات الرقابة ومتابعة �أداء الدوائر الر�س��مية ،بجهاز جديد لمتابعة عمل الم�س���ؤولين ومدى تطبيق القرارات والخيارات التي تتخذها الدولة ،ويتعلق الأمر بالمفت�ش��ية العامة لرئا�س��ة الجمهورية
التي تم تن�ص��يبها ر�س��ميا والتي �س��تراقب فجائي ًا مدى تنفيذ القرارات في الميدان» ،وتعمل في كل وقت على مراقبة �سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية .و�ستقدم تو�صيات بغر�ض تح�سين
�أداء الم�س�ؤولين والقائمين على �أجهزة الدولة والم�صالح العمومية على الم�ستوى المركزي والمحلي.

�ص 2

وزير ال�صناعة يك�شف

�أربع رحالت �أخرى منتظرة يف الأيام املقبلة

و�صول �أول دفعة من الرعايا الذين مت �إجال�ؤهم من �أوكرانيا
�ص 2

اخلــــوا�ص ا�ستـــــوردوا � 10آالف
�سيــارة يف جانفــي

�أك��د وزي��ر ال�ص��ناعة� ،أحم��د زغ��دار� ،أن الحكومة تريد �ص��ناعة
فعال��ة وحقيقية في مج��ال ال�س��يارات وهي في ات�ص��ال مع كبرى
ال�ش��ركات م��ن �أجل ذلك  ،وك�ش��ف �أن الخوا�ص ا�س��توردوا � 10آالف
�سيارة خالل �شهر جانفي الفارط.
�ص 3

�شباب ق�سنطينة

نقل التدريبات �إىل �سطيف وم�ضوي
يبا�شر مهامه اليوم

ت�صوير� :شريف قليب

اخلبري االقت�صادي الدكتور تيغر�سي الهواري للن�صر

ّ
حل المدرب الجديد ل�ش��باب ق�سنطينة خير الدين م�ضوي ع�شية
توجه مبا�ش��رة �ص��وب
�أم���س ،بالجزائ��ر قادما م��ن الكويت ،حيث ّ
م�سقط ر�أ�سه ب�سطيف ،خا�ص��ة و�أن الإدارة قررت برمجة ترب�ص
م�ص��غر بمدينة «عي��ن الفوارة» ،قبي��ل مواجهة نج��م مقرة زوال
االثنين.
�ص 13-12

�أ�سعــــار النفــــط �ستبقــــى مرتفعــــة ل�سنــــــــة �أو �سنتـــــــــني

دين ودنيا

يرى الخبير االقت�صادي الدكتور تيغر�سي الهواري� ،أن �أ�سعار النفط � ،ست�ستمر في االرتفاع في الفترة المقبلة ،في ظل تعافي
االقت�صاد العالمي و ا�ستمرار الأزمة الأوكرانية  ،وتوقع بقاء الأ�سعار فوق معدل  100دوالر للبرميل ،و�أ�ضاف� ،أنها �ستبقى مرتفعة
على مدى �سنة �إلى �سنتين ،كما �أ�شار �إلى ارتفاع منتظر في مداخيل الجزائر ،خالل ال�سنة الحالية  ،م�ؤكدا �أهمية بعث ا�ستثمارات
في مجال الحبوب والحليب واللحوم وغيرها.
�ص 3

الإ�ســــالم بــــريء مـن حرمـان
املــر�أة مــن امليـــراث
�ص 17

