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بت  اأم�س بهدف �سمان ال�سفافية وت�سريع العملية  ُن�سّ

جلنة قطاعية لت�شيري �شوق الت�شغيل بواليات اجلنوب
تم، �أم�س �لثالثاء، بمقر وز�رة �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �لجتماعي تن�سيب لجنة قطاعية مكلفة بت�سيير �سوق �لت�سغيل في وليات �لجنوب، ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة. و ياأتي هذ� 

�لإجر�ء �سمن �لخطو�ت �لتي قامت بها �لدولة لإيجاد حل نهائي لم�سكلة �لتوظيف في �لجنوب وو�سع �آليات ل�سمان �سفافية �لعملية.

الصفحة الخضراء
uت�سنيفها حظرية وطنية �سيعّزز حمايتها

�شيليا ت�شبح ثاين اأكرب حممية 
طبيعية باجلزائر

مناق�سة خمطط عمل احلكومة لليوم الثاين بالغرفة ال�سفلى

النواب يثريون ق�شايا حملية ويطالبون برفع التجميد عن م�شاريع ال�شحة

�لرئي�س تبون ي�ستقبل وزير �خلارجية �ل�سعودي

تاأكيد  على متانة العالقات و ا�شتمرار التن�شيق والت�شاور بني اجلزائر والريا�ض

�ض  2

�ض  13-12

�ض  3

نائب رئي�س حركة �لبناء �لوطني �أحمد �لد�ن للن�سر

فتحنــــا قوائــــم املحليـــات اأمـــام 
كل النخــب وال�شرائــح 

�لبنــاء  حركــة  رئي�ــس  نائــب  �أكــد 
�أن  �أم�ــس،   ، �لــد�ن  �أحمــد  �لوطنــي، 
حزبه، فتح �لمجال �أمام �لمو�طنين 
�لر�غبيــن فــي �لتر�ســح فــي قو�ئــم 
حركة �لبنــاء عبر �لوطن، و�أ�ســاف 
�أن �لحركة تتحــرك �لآن في ثالثة 
م�ســار�ت وهي �لتح�ســير �لتنظيمي 
�لنتخابيــة  للعمليــة  و�لتقنــي 

وتو�سيع م�ساحة �لتر�سيحات.

ق�سنطينة

تراجـــع اأ�شعـــــار اللحــوم البي�شـــاء 
وخ�شائر للتجـــار ب�شبب العــزوف

تر�جعت �أ�سعار �للحوم �لبي�ساء باأ�سو�ق ق�سنطينة، خالل �ليومين 
�لأخيريــن �إثــر مقاطعة �لم�ســتهلكين بقوة ل�ســر�ء هــذه �لمادة، 
�إذ تكبــد تجار خ�ســائر فادحة ب�ســبب �لعزوف، كمــا يوؤكد رئي�س 
�لفرع �لوطني لمربي �لدو�جن، �أن �لأ�ســعار �ســتنخف�س �أكثر بعد 
�أ�ســبوع حيث �أن كميــات معتبرة مــن �لدو�جن جاهزة للت�ســويق، 
فيما كثفت مديرية �لتجارة من �لخرجات �لرقابية لمنع ت�ســويق 

�للحوم �لفا�سدة. 

�ض  2

�ض  11

رفع احلظر عن �شالة ال�شبح بالواليات املعنية بتعديل توقيت احلجر
دعت وز�رة �ل�ســوؤون �لدينيــة و�لأوقاف في بيان لها، �أم�س �لثالثــاء، مديري �لقطاع عبر �لوليات �لمعنيــة بتعديل توقيت �لحجر 
�ل�ســحي من �لعا�ســرة م�ساء �إلى �لخام�سة �ســباحا، �إلى »رفع �لحظر عن �سالة �ل�ســبح« مع �للتز�م بكافة �لتد�بير �لوقائية للحد من 

�نت�سار فيرو�س كورونا.

�ض  2

�ض  3


