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رئي�س اجلمهورية يقيم حفل ا�شتقبال لأع�شاء املحكمة الد�شتورية مبنا�شبة مبا�شرة مهامهم

املنظومة القانونية تدخل عهدا جديدا

الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان يك�سف

الدولة دفعت 674 مليار دينار كاأجور و292 مليار دينار م�شاعدات مبا�شرة للعمال خالل اجلائحة
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بح�سور وزير الداخلية و اأعيان املنطقة

تزكيــــة غومـة البكـري اأميـن عقال 
جديد لطـوارق الطا�شيلي ناجـــر

تم، اأم�س االإثنين بوالية اإيليزي، تزكية ال�س��يد غومة البكري 
اأمين عقال جديد لطوارق منطقة الطا�سيلي ناجر خلفا لوالده 
الراح��ل المجاه��د الح��اج اإبراهيم غوم��ة الذي وافت��ه المنية 

ال�سهر الما�سي. 

خزار ين�سحب من تدريب املوك وي�سرح للن�سر

ل�شــــت م�شتعــــدا لتحّمـل م�شوؤوليـــة 
اأخطــاء الآخريـن

اأكد المدرب الهادي خزار ان�س��حابه الر�س��مي من تدريب مولودية 
ق�سنطينة، م�سيفا في حواره مع الن�سر، باأنه غير م�ستعد لتحمل 
اأخطاء غيره، في اإ�سارة اإلى المدرب التون�سي محرز بن علي الذي 

ف�سل في تجهيز عنا�سر المولودية كما ينبغي لبداية المو�سم.

وزارة ال�سحة �سجلت اإقباال كبريا عليها

حتذيــر مـن الإفـــراط يف ا�شتهـالك 
امل�شـــادات احليويـــة

�سجل وزير ال�سحة واإ�سالح الم�ست�سفيات عبد الرحمان بن 
بوزيد اأم�س ارتفاعا في ن�سبة ا�ستهالك الم�سادات الحيوية 
من ب��دء جائحة كورونا، رغم التحذي��ر من خطورتها على 

ج�سم االإن�سان.
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 اإعــــادة فتـــح 

بيـوت الو�شـوء يف 

امل�شاجد للم�شليـن
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