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�إىل جانب �إعادة النظر يف متويل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات امل�صغرة

احلكومة تدخل تعديالت على �أجهزة دعم الت�شغيل
ُ

�صادقت الحكومة� ،أم�س الأربعاء ،على عدد من التعديالت تخ�ص بع�ض �أجهزة دعم ت�شغيل ال�شباب و �إن�شاء الم�ؤ�س�سات الم�صغرة ،و تبنت م�شروعا تمهيديا لقانون يت�ضمن التق�سيم الق�ضائي،
ي�أتي في �إطار تنفيذ د�ستور �أول نوفمبر .2020
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رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة الفقيد

�أ�سقطوا العمالق الغاين بثالثية

اخل�ضر ينذرون ع�شيــــة ال�سفـر �إىل الكاميـرون
�ص 13-12

رحيـــل الفنـــان حممـد حلمـــي
غي��ب الموت �ص��بيحة �أم�س ،رمزا
�آخ��ر م��ن رم��وز الف��ن الجزائري،
في زمن��ه الجميل ،و ه��و المخرج
و الممثل الكوميدي و المو�س��يقي
محم��د �أمزي��ان �إبراهيم��ي،
ال�شهير في ال�س��احة الفنية با�سم
محم��د حلم��ي ،ع��ن عم��ر ناه��ز
 91عام��ا ،تاركا خلفه اقتبا�س��ات
لم�س��رحيات لكت��اب عالميي��ن ،و
� 04أوبيرات��ات و حوالي � 10أفالم
كوميدي��ة مو�س��يقية ،و �أكث��ر من
 30فيلم��ا متو�س��طا و ق�ص��يرا،
بالإ�ضافة �إلى � 70أغنية� .ص 17

ع�ضو اللجنة العلمية الربوفي�سور مهياوي للن�صر

امل�ؤ�س�سـات التعليميـة لـن تغلق يف ظل
توفــر و�سائـل الوقايــة
نفى ع�ض��و اللجنة العلمية لر�صد
انت�ش��ار وباء كورونا البروفي�سور
ريا�ض مهي��اوي �أم�س م��ا يروج له
م��ن �ش��ائعات بخ�ص��و�ص احتم��ال
غلق الم�ؤ�س�س��ات التعليمية جراء
تدهور الو�ض��عية الوبائية ،قائال
�إن الدرا�س��ة �ستتوا�ص��ل ب�ص��ورة
عادي��ة دون انقط��اع ،بف�ض��ل
التدابي��ر االحتياطي��ة المتخذة
لمواجهة �أي م�ستجدات محتملة.
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ق�سنطينة

ت�سجيل � 13إ�صابة مبتحور �أوميكرون
جملة "فورين بولي�سي" الأمريكية

املغرب يواجه "العزلة " ب�سبب مقاربته الدبلوما�سية العدوانية
جاء في تحليل ن�شرته م�ؤخرا مجلة «فورين بولي�سي» الأمريكية� ،أن المغرب يواجه اليوم خطر االنزالق نحو «العزلة والعداء»
ب�سبب مقاربته الدبلوما�سية العدوانية في �ضوء التوترات مع حلفائه التقليديين وكذا ال�صراع في ال�صحراء الغربية الذي بات
يهدد بتقوي�ض اال�ستقرار في المنطقة.
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