
مزاعم حول عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

اجلزائـر تنفـي الأخبـار ال�صادرة من خمابـر الدعايـة املخزنيــة
نف��ت وزارة ال�ص��وؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخ��ارج، اأم�ض الأربعاء، الأخب��ار المتداولة في بع�ض المواقع عل��ى �صبكات التوا�صل 
الجتماع��ي و الت��ي ن�صجته��ا مخاب��ر الدعاية المخزنية حول م��ا يزعم اأنه "ف�ص��ل للجزائر في جم��ع التاأييد الالزم لعق��د اجتماع طارئ 

لجامعة الدول العربية من اأجل ا�صت�صدار بيان ت�صامني معها".
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ّ
اجلي�ض ي�صارك يف جهود الإخماد ب�صكيكدة

وفــــاة �صخ�صيــن و خ�صائـر فالحيـــة 
يف حرائــق مهولــــة

ت�صبب��ت الحرائق الت��ي �صهدتها غاب��ات ولية �صكيك��دة، خالل 36 
�صاع��ة الما�صية، في وفاة �صخ�صي��ن، الأول يدعى )ج. ن(  45 �صنة 
عل��ى م�صت��وى مزرع��ة اإ�صماعيل بوكرم��ة ببلدية رم�ص��ان جمال، 
اختناق��ا بالدخ��ان و الثان��ي عمره 68 �صن��ة، فيما األحق��ت خ�صائر 
فادح��ة بالمحا�صي��ل الفالحية، ح�صب ما علم م��ن المدير الولئي 

للحماية المدنية.

بعد انتظار فر�صته اجلائحة

اأول اأفـــواج احلجيـــج تغـــادر 
اأر�ض الوطــن

غ��ادر اأول فوج للحج��اج الجزائريي��ن، �صبيحة اأم���ض الأربعاء، مطار 
هواري بومدين الدولي، بالجزائر العا�صمة، باتجاه البقاع المقد�صة، 
لأداء منا�ص��ك الحج لمو�ص��م 2022م/1443ه�، ي�صم 57 حاجا وحاجة، 

اإ�صافة اإلى عدد من اأع�صاء البعثة الوطنية للحج. 

اجلمعية العامة للفاف

 دورة عاديـــة بطابــع ا�صتثنائـــي

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

بهدف تنظيم االأن�صطة االقت�صادية اجلديدة

�ض   6

در�صت الحكومة، اأم�ض الأربعاء، الم�صروع التمهيدي للقانون المت�صمن القانون الأ�صا�صي للمقاول الذاتي، و الذي يهدف اأ�صا�صا اإلى تنظيم الأن�صطة القت�صادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقت�صاد 
المعرفة والقت�صاد الرقمي، وغير الموؤطرة اإلى حد اليوم باأي قانون اأ�صا�صي، كما يهدف اإلى تطوير روح المقاولتية وت�صهيل ولوج ال�صباب اإلى �صوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، و كذلك 

�ض   5تقلي�ض اأعباء الموؤ�ص�صات النا�صئة من خالل ت�صهيل اللجوء اإلى مقاولين م�صتقلين.

احلكومة تتبنى م�صروع قانون املقاول الذاتي

�ض   13-12

ا�صتقبل خل�صر بن خالف و عي�صى بلهادي

الرئيـــ�ض تبـــون يوا�صـــل �صل�صلــــة امل�صــاورات مـع الطبقـــة ال�صيا�صيــــة

ال�صناعة الع�صكرية .. منتوجات نوعية تقّل�ض فاتورة ال�صترياد
اأ�صبحت جتربة منوذجية يف االقت�صاد الوطني

�ض   2

�ض   5-4

�ض   2

�ض   2


