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وزير العدل حافظ الأختام عبد الر�شيد طبي ي�ؤكد

االلتحاق مبهنة املحاماة �سيتم عن طريق م�سابقة
يواجهون بوركينا فا�سو اليوم

اخل�سـر م�سّممـون علـى ك�سب النهائـي االأول
lبلما�سي: الهزمية واردة لكن حتما لي�س اليوم !

وفــــاة اأم و ثـالثـــــة اأبنــــاء اختناقـــــا بـــالغـــاز يف �سطيـــف

�س    2

�س  24

�س   24

�لوزير �لأول �أمين بن عبد �لرحمان يوؤكد

قانــون اال�ستثمـار خ�سـع لتعديـالت 
جوهريـة ت�سمـح بتحريـر املبــادرات

�أكــد �لوزيــر �لأول، وزيــر �لمالية، �أيمــن بن عبد �لرحمــان، �أول 
�أم�س بالإمار�ت، �أن قانون �ل�ســتثمار خ�ســع لتعديالت جوهرية 
مــن �ســاأنها �ل�ســماح بتحريــر �لمبــادر�ت، و �عتبر بــاأن �لعالقات 
�لجز�ئرية-�لإمار�تيــة، كانــت د�ئمــا متميــزة بالجــودة، متمنيا 

�لدفع بها لالأمام.

م�سدر ماأذون

وزير الفالحة اجلديد ال يحمل ومل 
يحمل اأي جن�سية اأجنبية

نفى م�سدر ماأذون، �أم�س �لثنين، �أن يكون وزير �لفالحة و�لتنمية 
�لريفيــة محمد عبد �لحفيظ هني، �لمعيــن موؤخر� في �إطار تغيير 
جزئــي للحكومة، حامال لجن�ســية �أجنبية، معتبر� �لأمر �إ�ســاعات 
»غيــر بريئــة« للت�ســوي�س علــى �لبر�مــج و �لإ�ســالحات �لهادفــة 

للحكومة.

ق�سنطينة

العثــــور علـى اأ�سلحة بي�ساء بحـوزة 
تالميذ يثيــر خمــاوف االأوليـــاء

�أثار من�ســور لجمعية �أولياء �لتالميذ بمتو�ســطة جندلي خمي�ســي 
في علي منجلي بق�ســنطينة، �سجة  كبيرة، حيث ك�سفت فيه عبر 
�سفحتها على موقع �لتو��ســل �لجتماعي »فاي�سبوك«، عن �لعثور 
على �أ�ســلحة بي�ســاء بحوزة تالميذ، فيما �أكد رئي�س �لجمعية على 
�أهمية تعميم عمليات تفتي�س �لمتمدر�سين بالموؤ�س�سات �لتربوية، 

ونّدد بخطورة �لظاهرة.

�س  2

�س  3

�س  3

باتنة

حجز كوكايني وتفكيك 
ع�سابة ترويج بني 
عنا�سرها3 فتيات

هامة قطاعات  عدة  قوي" يف  "�نتعا�س 

النمو االقت�سادي بلغ 6.4 باملئة خالل الثالثي الثاين من 2021 
بلغت ن�سبة �لنمو �لقت�سادي للجز�ئر 6.4 بالمئة خالل �لثالثي �لثاني 2021 مقارنة بالفترة نف�سها من �ل�سنة �لمن�سرمة، ح�سبما علمته 

و�أج لدى �لديو�ن �لوطني لالإح�سائيات .

�س  23-22

�س  24


