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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

عفو رئا�ضي عن 1076 حمبو�ضا وتدابري رحمة مت�س 70 متهما يف ق�ضايا اإخالل بالنظام العام

االنتهاء من اإجراءات �ضّب عالوة كوفيد
ا�صتكمال مراجعة القوانني الأ�صا�صية اخلا�صة بعمال ال�صحة قريبا

�س   2

�س 5

�س  3

اأعلنت وزارة ال�ضحة  النتهاء من اإجراءات �ضب العالوة ال�ضتثنائية الخا�ضة بالكوفيد لفائدة عمال ال�ضحة كما تم اإعداد الإجراءات المالية ال�ضرورية لأ�ضطر هذه العالوة ال�ضتثنائية التي �ضيتم 
�ضــبها في الآجال المتوقعة، وذلك في اإطار م�ضــاعي الحكومة الرامية اإلى تح�ضين و�ضعية و ظروف ممار�ضي و  مهنيي ال�ضحة، وفيما يخ�ص مراجعة القوانين الأ�ضا�ضية الخا�ضة بعمال قطاع ال�ضحة، 

فمن �ضمن 10 قوانين اأ�ضا�ضية، تم النتهاء من اإعداد �ضتة )06( و اإيداعها لدى م�ضالح المديرية العامة للوظيف العمومي .

 الرئي�ص التنفيذي ملجمع "اإيني" الإيطايل يوؤكد

اجلزائــــر �ضريـــك ذو ثقــــة و م�ضداقيـــــة
ا�ضــتقبل الوزير الأول، ال�ضــيد اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�ص الأحد بق�ضر الحكومة، ال�ضيد كالوديو دي�ضــكالزي، الرئي�ص المدير العام لل�ضركة 
الإيطاليــة للمحروقات "اإيني، الذي ا�ضــتقبل اأي�ضــا مــن قبل وزير الطاقة و المناجم، محمــد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، و عبر الم�ضــوؤول 

اليطالي، عن "ر�ضاه للغاية" عن ال�ضراكة مع مجمع �ضوناطراك، موؤكدا اأن الجزائر "�ضريك ذو ثقة وم�ضداقية".

�س  11

rاحللويات التقليدية حتول ال�ضويقة 
بق�ضنطينة اإىل قبلة لل�ضائمني

رم�ضــان و النا�س

�س   15-14-13-12

�ضورة :اأر�ضيف 

�س 24

 rموا�ضم اخلري ينبغي ا�ضتثمارها 
يف اخلريات

rدراما عربية بطعم �ضيا�ضي
rالدكتور اأحممد كوا�ص خمت�ص يف 

ال�ضحة العمومية

التمر مينح الطاقة 
لل�ضائمني 

رحيل املخرجة ال�ضينمائية ميينة 
ب�ضري �ضويخ 

توفيت المخرجة ال�ضــينمائية 
ب�ضــير  يمينــة  الجزائريــة 
�ضــويخ،اأم�ص الأحــد ،عن عمر 
معاناتهــا  بعــد  �ضــنة   68 ناهــز 
مــع المر�ص. وفقيدة ال�ضــينما 
�ضــيناريو  وكاتبــة  مخرجــة 
ومخت�ضــة في مجــال المونتاج  
وهــي زوجــة المخــرج محمــد 
المخرجــة  ووالــدة  �ضــويخ 
ال�ضــابة يا�ضــمين �ضــويخ،  وقد 
بالمركــز  المونتــاج  در�ضــت 

القومي لل�ضينما.


