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اأعلنت عن متابعة متوين ال�سوق باملواد وا�سعة اال�ستهالك

وزارة التجارة تدعو منتجي العجائن اإىل تخفي�ض الأ�سعار

�ض  5

مرافق تدخل حيز 

اخلدمـة مبنا�سبـة 

يــوم ال�سهيــد

�ض  13-12

�ض  24

�ض  2

�ض 3

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

تدوم يومني و ي�سارك خاللها يف منتدى الدول امل�سدرة للغاز

الرئيـــ�ض تبـــون يف زيــــارة اإلـى دولــــة قطـــر ابتـــداء مـن اليــــوم

 ك�سف وزير الت�سغيل والعمل وال�سمان االجتماعي، يو�سف �سرفة، اأن اال�ستفادة من منحة البطالة التي �سيتم ال�سروع في �سرفها اعتبارا من �سهر مار�ص الداخل، تخ�ص كل البطالين الذين تتراوح اأعمارهم من 
اإلى 40 �سنة. وتخ�ص كل ال�سباب دون تمييز �سواء حاملي ال�سهادات اأو غيرهم العاطلين عن العمل والم�سجلين في وكاالت الت�سغيل المحلية. معلنا عن اإطالق من�سة رقمية يوم 25 فيفري الجاري، للتوا�سل   19

مع الم�سجلين في وكاالت الت�سغيل لتحديد مواعيد اإيداع الملفات وا�ستالم المنحة.

 اإطالق من�صة رقمية لإيداع امللفات

ال�ستفادة من منحة البطالة تخ�ض كل ال�سباب دون متييز
�ض 7-6

يف تعديل على احلكومة اأجراه رئي�ص اجلمهورية

 عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية
 و �سورية مولوجي وزيرة للثقافة

عين رئي�ص الجمهورية، القائد االأعلى للقوات الم�سلحة، وزير الدفاع 
الوطني، ال�سيد عبد المجيــد تبون، اأول اأم�ص الخمي�ص، كال من ال�سيد 
عبــد الرحمان راوية وزيرا للمالية وال�سيــدة �سورية مولوجي وزيرة 

للثقافة والفنون، ح�سب ما اأعلنه بيان لرئا�سة الجمهورية.

جنم اجنلرتا ال�سابق دارين بينت ي�سرح

جماهيـــــر ال�سيتــي تف�ســـل حمـــرز 
على مي�ســــي

�سنعت ت�سريحات النجم ال�سابق لمنتخب اإنجلترا دارين بينت الحدث 
اأم�ــص، بعد تاأكيداتــه اأن قائد الخ�ســر ريا�ص محرز اأف�ســل بكثير في 
الوقــت الحالي من االأ�سطــورة ليونيل مي�سي، رغم اعتبــاره اأن الدولي 
االأرجنتيني اأح�سن العب في تاريخ كرة القدم، لما قدمه من عرو�ص 

مبهرة مع بر�سلونة ومنتخب »التانغو«.

مالـي تدعو فرن�سـا اإىل �سحـب قواتهـا 
بــدون تاأخيــر

�ض 2

�ض 2

اتفاق لو�سع خارطة طريق الأنبوب الغاز العابر لل�سحراء

خطــوات حا�سمــة اتخـذت لتج�سيـد امل�ســـــروع
�سكل قرار و�سع خارطة الطريق الإنجاز اأنبوب الغاز العابر لل�سحراء )"تي.اأ�ص.جي.بي" )TSGP(، المتخذ من قبل وزير الطاقة 

�ض  24والمناجم محمد عرقاب ونظيريه للنيجر ونيجيريا، خطوة حا�سمة لتج�سيد هذا الم�سروع الطاقوي الهام.


