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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الوزيـر الأول ي�شــرف علـى تكرمي الفائزيـن بجائزة اجلزائر حلفـظ القـراآن الكريـم

 يف �أحدث تقرير للأفامي

�ص  3

رفع �ضندوق النقد الدولي، من توّقعاته بالن�ضبة الأداء االقت�ضاد الوطني بعد التح�ضن الم�ضجل في اأ�ضعار الطاقة، كما اعتبر ال�ضندوق اأن البطالة �ضتتراجع ب�ضكل ملحوظ في الجزائر في ال�ضنوات 
المقبلة اإلى ن�ضبة تقدر بـ 9،8 بالمائة، واأو�ضى �ضندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف »بعناية« ال�ضيا�ضات االقت�ضادية في  ال�ضياقات الوطنية ق�ضد  مواجهة التقلبات والمحافظة على 

اال�ضتقرار االقت�ضادي  الكلي ودعم اال�ضتئناف مع حماية الفئات اله�ضة  و�ضمان االأمن الغذائي والطاقوي. 

وزير التعليم العايل ي�ضرح

التقاعــــد  يف ال�شبعيـــن اإجــــراء يتطلبـــه جتديــد القطـــاع
اأكــد وزير التعليــم العالي والبحث العلمي، عبــد الباقي بن زيان، اأول اأم�س الخمي�س، اأن ال�ضــروع في تطبيق اإجــراءات االأحكام المتعلقة 
باالإحالــة علــى التقاعد للأ�ضــاتذة الباحثيــن والباحثين الدائميــن البالغين 70 �ضــنة، يعد اإجراء اإداريــا تتطلبه مرحلــة التجديد التي 

تفر�ضها االأعداد المتزايدة لحاملي �ضهادة الدكتوراه في الجزائر.

�ص   3

توقع حت�شن معدل النمو وتراجع البطالة يف اجلزائر
�ص   11

35 مليـــار دينار لتثبيـت اأ�شعـار ال�شكـر والزيـت
مبوجب مر�سوم وقعه الرئي�س و�سدر يف اجلريدة الر�سمية

�ص   5

�شورة :اأر�شيف 

الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة يوؤكد

اجليــ�ص �شيقـــوم بـــدوره يف ظــــل 
امل�شتجـدات التي يعرفهـــا املحيـــط

اأكد رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�ضعبي الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، 
اأول اأم�س، اأن الجي�س الوطني ال�ضــعبي الذي كان وال يزال درع االأمة، 
وح�ضنها الح�ضــين، يدرك تمام االإدراك حجم التحديات التي يجب 
رفعها والرهانات التي يتعين ك�ضــبها، في ظل التطورات الم�ضــتجدة 

الحا�ضلة في محيطنا الجيو�ضيا�ضي االإقليمي والدولي.

وكيل اجلمهورية مبحكمة عني اآزال يف �ضطيف 
يك�ضف وقائع �ضادمة

الطفل حممد تعر�ص لالعتداء و الطعن 
ثم احلـرق واملتهــم اأودع احلبـ�ص

اآزال  عيــن  محكمــة  لــدى  المخت�ــس  الجمهوريــة  وكيــل  ك�ضــف 
االبتدائية، اأم�س االأول، عن تفا�ضــيل �ضادمة حول جريمة القتل 
ال�ضــنعاء التي اهتزت لها الجهة الجنوبية من والية �ضــطيف، بعد 
العثــور على جثة الطفل »ب- محمد« و اآثار االعتداء بادية عليها، 

في المنطقة الم�ضماة »ال�ضجرة« ببلدية عين الحجر.

�ص   2

�ص   9

�ص   2

الرابطة املحرتفة 

الهـــــالل ي�شنـــع احلـدث وال�شنافـر 
�ص   21يتعثـــــرون
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