
�أك��د �لوزي��ر �الأول، وزي��ر �لمالية، �أيمن بن عبد �لرحمان، �أن �لدولة لن تتخلى عن دورها �الجتماعي ومر�فقة �لفئات �له�سة، وهي تعمل من �أجل �أن يكون �لدعم �الجتماعي �أكثر نجاعة و يذهب لم�ستحقيه 
م��ن �لعائ��الت �لمع��وزة ولي�س لمن ال ي�ستحقه وللو�سطاء �لذين نخرو� �القت�ساد �لوطني، وك�سف �أن تف�سي جائحة كورونا كلف �لبالد �أزيد من 4 ماليير دوالر في وقت يمر به �القت�ساد �لعالمي بظرف �سعب، 

و��ستبعد �للجوء �إلى طبع �لنقود �أو �ال�ستد�نة �لخارجية.
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الوزير الأول وزير املالية يزيل اللب�س عن املادة 187

الدولة لن تتخلى عن دورها االجتماعي ودعم الفئات اله�شة
يق�صدها مواطنون من خمتلف الواليات 

وحدة معاجلة العقم بق�شنطينة تعيد االأمل الآالف العائالت

��ستعر�سا �لعالقات �لتاريخية �ملتينة بني �لبلدين �ل�سديقني

الرئيــ�س تبـــون ي�شتقبــل وزيـرة العالقـات الدوليـة والتعــاون جلنــوب اإفريقيــا

�س  13-12

�س  13-12

ا�شتطالع

 وزراء االت�شــال
  و العمـــل 

و الفالحة اجلـدد 
يت�شلمون مهامهــم 

�س   3

�س   2

�س   2

ت�شوير: �شريف قليب

�لناخب �لوطني جمال بلما�سي يطمئن

التاأ�شيــــرة لــن ت�شيـع منـــــا

عب��ر �لناخ��ب �لوطني جم��ال بلما�سي ع��ن تفاوؤله بتج��اوز عقبة 
منتخ��ب بوركينافا�سو، موؤكد� باأن رفقاء مح��رز �سيظهرون باأف�سل 
�سورة ومن جميع �لنو�ح��ي، مقارنة باالأد�ء �لمقدم �أمام جيبوتي، 
و�لذي ح�سب مدرب �لخ�سر لم يرق �إلى �لم�ستوى �لمطلوب بالنظر 

�إلى طبيعة �لمناف�س.

منظمة �أرباب �لعمل �ملو�طنني 

 جاهـــزون للم�شاركــة بكل �شــدق 
يف حتقيــق االإنعــا�س االقت�شــادي

�لكونفدر�لي��ة  رئي���س  �أك��د 
�لعم��ل  الأرب��اب  �لجز�ئري��ة 
�أم���س  عقل��ي،  �سام��ي  �لمو�طني��ن 
��ستعد�د �أرباب �لعم��ل �لجز�ئريين 
لو�س��ع " �ليد في �ليد م��ع �ل�سلطات 
�أج��ل  م��ن  �س��دق  ب��كل  �لعمومي��ة 
�لوطن��ي"،  باالقت�س��اد  �لنهو���س 
مبرز� باأن م�ساركة �أرباب �لعمل في 
�الإق��الع �القت�س��ادي �ل��ذي ين�سده 
�لجميع �سيك��ون وفق نظرة و خطة 

�إ�ستر�تيجية جديدتين".

خرب�ء يثمنون �الإجر�ء�ت �جلديدة

الدعــم املبا�شــــر للفئــات اله�ّشة 
قــرار �شليــم و �شــروري 

�أك��د خبر�ء في �القت�س��اد ، �أم�س، على �س��رورة توجيه �لدعم �إلى 
�لم�ستحقين �لحقيقيين، وثمنو� في هذ� �الإطار عدم تخلي �لدولة 
ع��ن دورها �الجتماعي و توج��ه �لحكومة لتحوي��ل �لدعم �ل�سامل 
�إل��ى دعم نق��دي ل�سال��ح �الأ�سر �لمحتاج��ة  و�أ�سارو� �إل��ى �أهمية  �أن 
يو�ك��ب تطور �لتعوي�س �لنقدي لالأ�س��ر �لمعنية تطور �أ�سعار �ل�سلع 

�س  4و�أن يكون تحرير �الأ�سعار على مر�حل .

�س  4

�س  5

لعمامرة يف�سح �ل�سيا�سة �لتو�سعية للمغرب ويوؤكد

اأطـــراف اأجنبيـــــة متورطــــة يف اإغــراق ليبيــــا بال�شـالح واملرتزقـة
دع��ت �لجز�ئ��ر �إلى ت�سافر جه��ود �لمجتمع �لدول��ي لتمكين دول��ة ليبيا من تخط��ى �ل�سعوبات �لر�هن��ة باالعتماد عل��ى �سو�عد وقدر�ت 
�أبنائها. و�سدد لعمامرة، على �سرورة تعزيز �الإجماع �لدولي حول رف�س منطق �لعنف، و�سرورة تغليب لغة �لحو�ر و�لم�سالحة بين كافة 
مكونات �ل�سعب �لليبي. كما �أد�ن تو��سل �لتدخالت �الأجنبية عبر جميع �أ�سكالها في �ل�سوؤون �لد�خلية في ليبيا وتورط عدد من �الأطر�ف 

�لخارجية في خرق حظر توريد �الأ�سلحة.

�س  21


