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

بعد ترخي�س مدريد بالتدفق العك�ضي عرب الأنبوب املغاربي-الأوروبي 

�جلز�ئــــر حتــــّذر ��سبانيـــــا وت�ؤكـــد �أنهــــا �ستف�ســخ عقــد تزويدهــا بالغــاز

رفع العراقيل عن 854 م�سروعا ودخول 70 باملائة منها حيز اال�ستغالل

�ص  2

 تمكنت الحكومة من رفع العراقيل عن 854 م�ضــروعا، بقيمة مالية ا�ضــتثمارية تفوق قيمتها 538 مليار دينار من �ضــاأنها ا�ضــتحداث اأكثر من 52 األف من�ضــب عمل. حيث دخلت 70 بالمائة منها حيز ال�ضــتغالل 
الفعلي اأي ما يقارب 590 م�ضــروعا ا�ضــتثماريا، وت�ضــتهدف وزارة ال�ضــناعة اإجمال رفع العراقيل عن 915 م�ضــروعا ا�ضتثماريا. فيما �ضرعت الوزارة في اإح�ضاء الم�ضــاريع ال�ضتثمارية العالقة التي »مازالت قيد 

الإنجاز« ق�ضد رفع العراقيل.

بعد �ضنتني من التوقف ب�ضبب اجلائحة

�ل�ســــروع يف �لتح�سيـــر �لر�سمـــي مل��ســم �حلــــج
انتقل، اأم�س، وفد مكون من عدة قطاعات وزارية اإلى جانب ممثلين عن الديوان الوطني للحج والعمرة للتفاو�س مع الوكالء ال�ضــعوديين حول 

عقود الإ�ضكان والإطعام والنقل، وذلك اإيذانا بالنطالق الر�ضمي للتح�ضير لمو�ضم الحج لأول مرة منذ تف�ضي جائحة كورونا.

رم�ضــان و النا�س

rك�ميديــــا " �لكبيـــــر " ت�سـرق 
�مل�ساهـد �جلز�ئــري

�ص   3

��ستثمار�ت باأزيد من 500 مليار دينار كانت عالقة لأ�سباب �إد�رية
rبعد �ضنتني من الركود 

 �نتعــا�ص جتــــارة �ألعاب �لأطفــال 
قبيل �لعيــد بق�سنطينــــة

�ص   11

�حلك�مة تدر�ص مر�جعة �لرب�مج و �لكتب �ملدر�سية
تدابري خا�صة بالطور االبتدائي و تخفيف املحفظة

�ص   2

rمر�سى �ل�سكـري ملزم�ن بالتغذيــة 
�ملت��زنــة يف �لعيـــد

�ص 13-12

�س�رة :�أر�سيف 

مدرب وفاق �ضطيف داركو نوفيت�س للن�ضر

�أريـد �إهــد�ء �لتـاج �لقـاري لل�فــاق
لوفــاق  الجديــد  المــدرب  خ�ــس 
�ضــطيف داركــو نوفيت�س الن�ضــر، 
جريــدة  مــع  الأول  هــو  بحــوار 
جزائريــة منــذ توليــه العار�ضــة 
الفنية للن�ضر ال�ضــطايفي، تحدث 
وطموحاتــه  اأهدافــه  عــن  فيــه 
مــع ممثــل الكــرة الجزائريــة في 
اأعــرب  كمــا  القاريــة،  الم�ضــابقة 
تفاوؤلــه  عــن  ال�ضــربي  التقنــي 
تخطــي  علــى  الفريــق  بمقــدرة 
عقبة الأهلي الم�ضري في المربع 
اأبطــال  دوري  لم�ضــابقة  الذهبــي 
اإفريقيا، رغم �ضــعوبة الماأمورية 

�ص   23اأمام بطل الن�ضخة الما�ضية. 

�ص   5


