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دين ودنيا

�شهــــادة التعليـــم 
 املتو�شــط يـــوم

  6 و البكالوريــــا
 يوم 12 جـــــوان

وزير ال�شناعة يك�شف

اخلــــوا�ص ا�شتـــــوردوا 10 اآالف 
�شيــارة يف جانفــي

اأكــد وزيــر ال�شــناعة، اأحمــد زغــدار، اأن الحكومة تريد �شــناعة 
فعالــة وحقيقية في مجــال ال�شــيارات وهي في ات�شــال مع كبرى 
ال�شــركات مــن اأجل ذلك ، وك�شــف اأن الخوا�س ا�شــتوردوا 10 اآالف 

�شيارة خالل �شهر جانفي الفارط.

�شباب ق�شنطينة

نقل التدريبات اإىل �شطيف وم�شوي 
يبا�شر مهامه اليوم

حّل المدرب الجديد ل�شــباب ق�شنطينة خير الدين م�شوي ع�شية 
اأم�ــس، بالجزائــر قادما مــن الكويت، حيث تّوجه مبا�شــرة �شــوب 
م�شقط راأ�شه ب�شطيف، خا�شــة واأن االإدارة قررت برمجة ترب�س 
م�شــغر بمدينة »عيــن الفوارة«، قبيــل مواجهة نجــم مقرة زوال 

االثنين.

�ص 17

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ر�شدت العملية بوا�شطة كامريات املراقبة

ال�شرطــة حتبـــط ت�شويــق اأزيـد من 5 قناطيـــر من الدجــاج الفا�شد بق�شنطينـــة

 تدعمت اآليات الرقابة ومتابعة اأداء الدوائر الر�شــمية، بجهاز جديد لمتابعة عمل الم�شــوؤولين ومدى تطبيق القرارات والخيارات التي تتخذها الدولة، ويتعلق االأمر بالمفت�شــية العامة لرئا�شــة الجمهورية 
التي تم تن�شــيبها ر�شــميا والتي  �شــتراقب فجائيًا مدى تنفيذ القرارات في الميدان«، وتعمل في كل وقت على مراقبة �شير االإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية. و�شتقدم تو�شيات بغر�س تح�شين 

اأداء الم�شوؤولين والقائمين على اأجهزة الدولة والم�شالح العمومية على الم�شتوى المركزي والمحلي.

ب املفت�سية العامة لرئا�سة اجلمهورية الرئي�س تبون ُين�سِّ

االإدارات والهيئات العمومية حتت املجهر

�ص   3

�ص 13-12

�ص  3

و�شول اأول دفعة من الرعايا الذين مت اإجالوؤهم من اأوكرانيا
 اأربع رحالت اأخرى منتظرة يف الأيام املقبلة

اخلبري االقت�شادي الدكتور  تيغر�شي الهواري للن�شر

اأ�شعــــار النفــــط �شتبقــــى مرتفعــــة ل�شنــــــــة اأو �شنتـــــــــني
يرى الخبير االقت�شادي الدكتور  تيغر�شي الهواري، اأن اأ�شعار النفط ، �شت�شتمر في االرتفاع في الفترة المقبلة، في ظل  تعافي 

االقت�شاد العالمي و ا�شتمرار االأزمة االأوكرانية ، وتوقع  بقاء االأ�شعار فوق معدل 100 دوالر للبرميل، واأ�شاف، اأنها �شتبقى مرتفعة 
على مدى �شنة اإلى �شنتين، كما اأ�شار اإلى ارتفاع منتظر في مداخيل الجزائر، خالل ال�شنة الحالية ، موؤكدا اأهمية بعث ا�شتثمارات 

في  مجال الحبوب والحليب واللحوم  وغيرها.
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�ص  2

�ص  2

االإ�شــــالم بــــريء مـن حرمـان 
املــراأة مــن امليـــراث
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