بعد ترخي�ص مدريد بالتدفق العك�سي عرب الأنبوب املغاربي-الأوروبي

ّ
حتــــذر ا�سبانيـــــا وت�ؤكـــد �أنهــــا �ستف�ســخ عقــد تزويدهــا بالغــاز
اجلزائــــر
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رفع العراقيل عن  854م�شروعا ودخول  70باملائة منها حيز اال�ستغالل

ا�ستثمارات ب�أزيد من  500مليار دينار كانت عالقة لأ�سباب �إدارية

تمكنت الحكومة من رفع العراقيل عن  854م�ش��روعا ،بقيمة مالية ا�س��تثمارية تفوق قيمتها  538مليار دينار من �ش���أنها ا�س��تحداث �أكثر من � 52ألف من�ص��ب عمل .حيث دخلت  70بالمائة منها حيز اال�س��تغالل
الفعلي �أي ما يقارب  590م�ش��روعا ا�س��تثماريا ،وت�س��تهدف وزارة ال�ص��ناعة �إجماال رفع العراقيل عن  915م�ش��روعا ا�ستثماريا .فيما �شرعت الوزارة في �إح�صاء الم�ش��اريع اال�ستثمارية العالقة التي «مازالت قيد
الإنجاز» ق�صد رفع العراقيل.
�ص 3

تدابري خا�صة بالطور االبتدائي و تخفيف املحفظة

احلكومة تدر�س مراجعة الربامج و الكتب املدر�سية
�ص 2

رم�ضــان و النا�س
rبعد �سنتني من الركود

انتعــا�ش جتــــارة �ألعاب الأطفــال
قبيل العيــد بق�سنطينــــة

rمر�ضى ال�سكـري ملزمون بالتغذيــة
املتوازنــة يف العيـــد
rكوميديــــا " الكبيـــــر " ت�سـرق
امل�شاهـد اجلزائــري
�ص 13-12

مدرب وفاق �سطيف داركو نوفيت�ش للن�صر

�أريـد �إهــداء التـاج القـاري للوفــاق

�صورة �:أر�شيف

بعد �سنتني من التوقف ب�سبب اجلائحة

ال�شــــروع يف التح�ضيـــر الر�سمـــي ملو�ســم احلــــج
انتقل� ،أم�س ،وفد مكون من عدة قطاعات وزارية �إلى جانب ممثلين عن الديوان الوطني للحج والعمرة للتفاو�ض مع الوكالء ال�س��عوديين حول
عقود الإ�سكان والإطعام والنقل ،وذلك �إيذانا باالنطالق الر�سمي للتح�ضير لمو�سم الحج لأول مرة منذ تف�شي جائحة كورونا.

�ص 2

خ���ص الم��درب الجدي��د لوف��اق
�س��طيف دارك��و نوفيت�ش الن�ص��ر،
بح��وار ه��و الأول م��ع جري��دة
جزائري��ة من��ذ تولي��ه العار�ض��ة
الفنية للن�سر ال�س��طايفي ،تحدث
في��ه ع��ن �أهداف��ه وطموحات��ه
م��ع ممث��ل الك��رة الجزائري��ة في
الم�س��ابقة القاري��ة ،كم��ا �أع��رب
التقن��ي ال�ص��ربي ع��ن تفا�ؤل��ه
بمق��درة الفري��ق عل��ى تخط��ي
عقبة الأهلي الم�صري في المربع
الذهب��ي لم�س��ابقة دوري �أبط��ال
�إفريقيا ،رغم �ص��عوبة الم�أمورية
�أمام بطل الن�سخة الما�ضية.
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