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 ت�سجيـــل

 38 وفــاة 

بالغـــاز يف �سهــر
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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

احلبــ�ص املوؤقــت ملتهم بالدعــوة اإىل مقاطعــة التلقيــح �سد كوفيــد 19

دعــت وزارة العمــل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي، في بيان لها، اأم�ض الثنين، طالبي ال�سغل اإلى التحلي باليقظة تجاه الإعالنات المغر�سة التي يروج لها عبر بع�ض �سفحات الفاي�سبوك، 
موؤكدة اأن ال�سفحة الر�سمية للوكالة الوطنية للت�سغيل هي الوحيدة المخولة باإعالمهم بواقع وم�ستجدات العرو�ض.

وزارة العمل حذرت منها

اإعالنات مغر�سة ت�ستهدف طالبي ال�سغل
�ص  3

ُ
اأمهلته 72 �ساعة للمغادرة

ال�سلطات املالية تطرد ال�سفري الفرن�سي

اأعلنــت ال�سلطات الماليــة اأنها اأمهلت ال�سفيــر الفرن�سي بباماكو، 72 
�ساعــة لمغادرة البالد. و ذكر بيان للحكومة المالية بثه التلفزيون 
المحلي، اأن وزيــر الخارجية المالي ا�ستدعى اأم�ض الثنين ال�سفير 
الفرن�ســي بباماكــو جويــل مايــر، واأبلغه قــرار الحكومــة بمغادرة 

البالد في ظرف 72 �ساعة.

 ح�سب و�سائل اإعالم حملية

مواجهـــة الكاميـــرون واجلزائــر يـــوم 
باأوليمبـي مـار�ص   23

ك�سفــت اأم�ض، عدة تقارير �سحفية كاميرونية، باأن مباراة الذهاب 
اأمــام المنتخــب الوطني، لح�ســاب ت�سفيــات مونديال قطــر، تلعب 
يوم 23 مار�ض المقبل، وبن�سبة كبيــرة بملعب اأوليمبي الذي اأعيد 
فتحــه اأم�ــض من طرف التحــاد الإفريقــي لكرة القــدم، بعد قرار 
غلقــه تحفظيــا، عقب الأحــداث التــي عرفتها مباراة جــزر القمر 

ب�سقوط 8 �سحايا.

ق�سنطينة

توقيـــف متهـم بالن�سـب بعـر�ص حـاالت 
اإن�سانيــة عرب فاي�سبـــوك

اأوقفــت ال�سبطيــة الق�سائيــة لأمــن دائــرة الخــروب بق�سنطينة، 
�سخ�سا اُتهم في ق�سية ن�سب واحتيال عن طريق موقع »فاي�سبوك« 
عبــر عر�ض �سور ابنــة اأحــد المواطنين علــى اأنها حالــة اإن�سانية 

بغر�ض ك�سب مبالغ مالية.

اأ�ضداها الرئي�س تبون لدى تلقيه عر�ضا حول التح�ضريات

تعليمات ب�سمان النجاح التام لالألعاب املتو�سطية

لعمامرة �سلم ر�سالة من الرئي�ض تبون اإىل اأمري البالد

 الكويــت تعلــــن دعمهـــــا للقمـــــة العربيـــــة بـاجلزائــــــر
نقــل وزيــر ال�سوؤون الخارجية والجاليــة الجزائرية بالخارج، رمطــان لعمامرة، اأم�ض، ر�سالــة خطية اإلى اأمير الكويــت ال�سيخ نواف الأحمد 
الجابــر ال�سبــاح مــن رئي�ض الجمهوريــة عبد المجيد تبــون تتعلق بالعالقــات الأخوية الطيبــة التي تربــط البلدين وال�سعبيــن ال�سقيقين 

بالإ�سافة اإلى الق�سايا ذات الهتمام الم�سترك واآخر الم�ستجدات على ال�ساحتين الإقليمية والدولية.
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