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وزير ال�شكن ي�ؤكد اأن الدولة لن تتخلى عن ال�شيغة و يك�شف

برنامج جديد لإجناز 100 األف �سكن اجتماعي

الصفحة الخضراء
u اأع�ســاب الأورا�س.. �سيدليــة 

علـى امتـداد الع�ســور

رئي�س وكالة الأمن ال�صحي الربوفي�صور كمال �صنهاجي يف حوار للن�صر

25 مليون جزائري بحاجة للتلقيح �سد كورونا فورا

بح�سور اإطارات �سامية يف املوؤ�س�سة الع�سكرية والدولة

الرئيــ�س تبــون يتـراأ�س حفــــل ا�ستقبــــال بالنــادي الوطنــي للجيـــ�س

ملــف

�س  2

�س  5

�س  2

قال اإن مراجعة القانون االأ�سا�سي تتم بالت�ساور 
مع ال�سركاء

وزيــر الرتبيـــة يدعــــو اإلـى حــــل 
م�ساكـل القطـاع باحلــوار

اأكــد وزيــر التربيــة الوطنية 
اأم�ــس  بلعابــد  الحكيــم  عبــد 
للعمــل  هيئتــه  ا�ستعــداد 
ال�سريــك  مــع  والتعــاون 
الم�ساكل  لحلحلة  االجتماعي 
الق�سايــا  ومعالجــة  العالقــة، 
واالجتماعيــة  المهنيــة 
األــف   800 التــي تهــم حوالــي 
موظــف فــي قطــاع التربية، 
رئي�ــس  لتوجيهــات  تج�سيــدا 

الجمهورية.

بعد فتح قطاعي النقل اجلوي والبحري

املوافقــــة علــى 16 م�سـروعـــــا 
لال�ستثمــار اخلــا�س

منحــت وزارة النقــل موافقتهــا المبدئية لـــ 16 م�سروعــا اقترحه 
متعاملــون خوا�س في مجال النقــل الجوي والبحــري، ح�سبما اأفاد 

به، اأم�س الثالثاء، وزير القطاع عي�سى بكاي.

�س  2

�س  4

�س  13-12

وزير الطاقة يك�سف

مداخيـــل املحروقــات بلغــت 24 مليـار دولر نهايـة �سبتمبــر
ك�ســف وزيــر الطاقــة والمناجم، محمد عرقاب باأن مداخيل  الجزائــر من عائدات المحروقات ارتفعت اإلى 24 مليــار دوالر مع نهاية �سهر 
�سبتمبــر الما�ســي بارتفاع معتبــر يقدر بـ 9 ماليير دوالر عمــا �سجل في نف�س الفترة مــن ال�سنة الما�سية،واأكد اأن ذلــك من �ساأنه تدعيم 

التوازنات الداخلية والخارجية لالقت�ساد الوطني.

lالأطفال  معنيون اأي�سا و اأن�سح باجلرعة الثالثة 
�س  3

uمراكز الردم التقني للنفايات 

ت�سّبـــع �سريــع و ع�سـارة نافـذة 
اإىل الرتبـــة و امليـــاه 


