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

وزير العدل قدم تعازي رئي�س اجلمهورية واحلكومة لأ�شر ال�شحايا

وفاة ثمانية اأ�سخا�ص داخل حفرة لل�سرف ال�سحي يف �سجن واد غري ببجاية

القطاعات الوزارية تلقت مدونة املنا�شب املالية

�ص  5

�ص  3

�ص  3

حدد وقتها بـ 30 دقيقة واأداوؤها يكون بحزب واحد

فتح امل�ساجد لأداء �سالة الرتاويح 

�ص  12-13�ص  2

 ت�سريع وترية الإدماج املهني للمتعاقدين
 ك�شفــت وزارة العمــل والت�شغيل وال�شمــان الجتماعي، باأن القطاعات الوزارية المعنية بعمليــة الإدماج المهني والجتماعي لأ�شحاب ال�شهادات، قــد تلقت مدونة المنا�شب المالية 
المفتوحــة بعنــوان �شنة 2021، وذلك بعدما تم توزيع العتمادات المالية المخ�ش�شة للقطاعات الوزارية المعنية بملف الإدماج المهني لحاملي ال�شهادات، والتي تقدر باأكثر من 160 

مليار دينار المقررة في قانون المالية 2021.

وزير العدل يوؤكد

الق�ساء ميلك القوة والعزم حلماية 
�سوت املواطن يف الت�سريعيات

اأن  زغماتــي،  بلقا�شــم  الأختــام،  حافــظ  العــدل  وزيــر  اأكــد 
علــى  محالــة  ل  �شتعمــل  المقبلــة  الت�شريعيــة  النتخابــات 
ا�شتعــادة البــاد لعافيتهــا التــي نحــن فــي حاجــة اإليهــا اأكثــر من 
 اأي وقــت م�شــى، و طمــاأن بــاأن الق�شــاء �شيقــوم بــدوره المحــوري 
في هــذا الم�شــار النتخابي بمــا اأوتي مــن اآليات قانونيــة لحماية 

�شوت المواطن كاأمانة غالية وكوديعة ثمينة.

اأبدى ر�شاه عن املجموعة احلالية

بلما�سي لن ي�سم اأ�سماء جديدة 
للمنتخب يف ت�سفيات املونديال

احلكومــة تدر�ص اقتنــاء طلبـات اإ�سافيـة للقاح الـم�ساد لكورونـا
در�شــت الحكومة، اأم�س الأربعاء، م�شروعي مر�شومين تنفيذيين، قدمهما وزير الداخليــة يتعلقان ب�شروط ق�شمة الأ�شول والخ�شوم بين 
الوليــات الأ�شليــة والوليات الع�شر الجديدة، وكذا اإعــادة النظر في توزيع البلديات عبــر الدوائر التي ت�شكل الوليــات الع�شر المن�شاأة 
حديثــا، كمــا در�شت عر�شا قدم من قبل وزير ال�شحــة وال�شكان واإ�شاح الم�شت�شفيــات، يتعلق باقتناء كميات جديدة مــن اللقاح الم�شاد 

لفيرو�س كوفيد - 19.

ال�شالت املتحورة لكورونا

معهد با�ستور يعلن 
 عن ت�سجيـــل

جديدة  حالة   37

 اجلزائــــري
 اأحمد طيبـــاوي 

 يفوز بجائـــزة
 جنيب حمفـــوظ

�ص  2�ص  24

مت تهريبها من املغرب

اجلي�ص يحجز 16 قنطارا من الكيف

�ص  2

�ص 3

�س: اأر�شيف

�ص  5


