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رئا�شة اجلمهورية

يا�سني ولد مو�سى 
م�ست�سارا مكّلفا 

بال�سوؤون االقت�سادية
يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

مديرة مديرية املوارد املائية تعلن

حت�سيــــن التمويـــن بامليــــاه بق�سنطينـــــة وعلي منجلـــي يف رم�ســــان

ك�شف وزير العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي، يو�شف �شرفة، اأنه �شيتم الإعالن، اليوم، عن الإح�شائيات الأولية للم�شتفيدين من منحة البطالة، واأكد الوزير خالل جل�شة بمجل�س الأمة، 
اأن كل الم�شجلين الذين اأتموا اإجراءات ال�شتفادة �شيتقا�شون اعتبارا من يوم الثنين القادم الموافق لـ 28 مار�س اأول منحة. اأما الذين لم ي�شتكملوا الإجراءات قبل 25 مار�س الجاري، �شيتقا�شون 

منحهم عبر ح�شاباتهم البريدية خالل �شهر اأفريل.

وزارة العمل تك�سف اليوم عن الإح�سائيات الأولية للم�ستفيدين

�سب منحة البطالة االثنني املقبل

�ص  14

�ص  3

جناح اأول جتربة الإنتاج فاكهة التنني ب�سراكة جزائرية �سينية
طلبات لت�سدير املنتوج من �سكيكدة اإىل اخلارج

�ص  2

�ص  2

الصفحة الخضراء

�ص   7

مكاتب الربيد 

تدابري لتوفري ال�سيولة املالية يف رم�سان
ك�شــف، وزيــر البريد والموا�شــالت ال�شــلكية والال�شــلكية، كريم بيبي 
تريكي، اأم�س الثالثاء من البليدة، عن تن�شيب خلية ت�شم عدة اأطراف 

ل�شمان ال�شيولة المالية بمكاتب البريد مع حلول �شهر رم�شان.

بلما�شي يجهز كتيبته ملوقعة اجلمعة

حت�سيـرات يف اأجواء حما�سية مباالبو

�شــرعت اأم�س، العنا�شــر الوطنية في ترب�شــها المغلــق بمدينة مالبو، 
باإجراء ح�شتين تدريبيتين، الأولى في حدود ال�شاعة الحادية ع�شرة 
�شــباحا، والثانيــة في ال�شــاعة ال�شاد�شــة م�شــاء، اأي في توقيــت مباراة 
الذهــاب اأمــام منتخــب الكاميرون، بهــدف تعويــد رفاق القائــد ريا�س 

محرز على الأجواء المنتظرة، بملعب جابوما يوم 25 مار�س.

موؤ�ش�شة خا�شة تعيد اإحياء التجربة

نحــــو اإعــــادة بعـــث "�ســـوق الفــــالح '' بروؤيـــة ع�سريـــة
اأعلنت موؤ�ش�شة » �شوق الفالح الجديد « اأم�س، عن م�شروع لإحياء ف�شاءات الت�شوق التي كانت تعرف ب�شوق الفالح، » بروؤية ع�شرية«، من 
خالل اإن�شاء م�شاحات جديدة مماثلة، �شعارها » من المنتج اإلى الم�شتهلك « �شيكون الم�شتفيد الأول منها العائالت الجزائرية والموؤ�ش�شات 

الإنتاجية على حد �شواء. 

 مبادرة لتكرمي

 اأ�سدقاء ثورة التحرير 

من خمتلف اجلن�سيات

�ص  11

u حملة ت�سجري بجميع مدار�ص العلمة

�ص  13-12

 u غـــاز البتـــرول امل�ســـال.. 
وقـــود امل�ستقبــل �سديــق البيئــــة

�ص   2�ص   2


