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

يكنى بال�ضيخ عا�ضم اأبو حيان واأوقف يوم 16 مار�س 2022 

مفتي اجلماعات الإرهابية يعلن توبته ويدعو فلول الإرهاب اإىل ترك العمل امل�سلح

اجلي�ش �سيوا�سل مكافحة الإرهاب وف�سح اخلونة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اعتربتهما وجهني لعملة واحدة

اللجــــوء اإىل الق�ســـاء حلل نزاع نفــق جبـل الوحــ�ش
ن�شبة الأ�شغال مل تتجاوز 13 باملئة

�ش   3
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اأكد الجي�س الوطني ال�ضعبي اأنه �ضيوا�ضل مكافحة فلول الإرهاب حتى تطهير كل �ضبر من البالد من هذه ال�ضرذمة التي �ضلت ال�ضبيل وتاهت في �ضعاب الإثم و الجريمة، و�ضي�ضتكمل ذلك بتحييد 
امتدادات فلول بقايا الإرهاب واأفكاره الهدامة من خالل ف�ضح األعيب الخونة وممار�ضاتهم الدنيئة، وف�ضح موؤامراتهم في الخارج، التي ت�ضتهدف �ضرب اأركان الدولة وموؤ�ض�ضاتها، لأن الإرهاب 

والخيانة وجهان لعملة واحدة.

تبنت توجها لتكييف م�ضتمر لربامج التكوين مع احتياجات �ضوق العمل

احلكومة تدر�ش كيفيات اإن�ساء هيئة مالية خا�سة بتمويل ال�سكن
در�ضت الحكومة، اأم�س الأربعاء، كيفيات اإن�ضاء هيئة مالية خا�ضة بتمويل ال�ضكن وذلك في اإطار تطبيق توجيهات رئي�س الجمهورية 
من اأجل خلق اآلية منا�ضبة لهذا الغر�س من خالل ح�ضد موارد جديدة منها ادخار الأ�ضر، و اأبرز الوزير الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، 
�ضــرورة التكييف الم�ضتمر لبرامــج التكوين مع احتياجات �ضوق العمل والفروع الجديدة ل�ضيما فــي قطاعات ال�ضناعة، ال�ضياحة، 

والمهن الخا�ضة بال�ضكن.

�ش  11

 rالتهافــــت.. مـــر�ش ا�ستهالكــي 
بتبعات اجتماعيــــة

رم�ضــان و النا�س
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رغم احلملة الوا�ضعة �ضد هذه املمار�ضة

جتار يفر�سون البيع امل�سروط للتخل�ش 
من املواد الكا�سدة  

ي�ضتغــل بع�س التجار ارتفاع الطلب علــى اأ�ضناف معينة من المواد 
الغذائيــة خــالل �ضهــر رم�ضــان للعــودة مجــددا اإلــى فر�ــس البيع 
الم�ضــروط الــذي �ضنــت عليــه وزارة التجــارة حملة وا�ضعــة، كما 
اغتنم الكثير منهــم فر�ضة البيع الترويجــي للتخل�س من مخزون 
المواد الغذائية الكا�ضــدة، رغم اأن الإجراء يرمي اإلى دعم القدرة 

ال�ضرائية للمواطنين.

 rفنانـــون يتحّولـــون اإىل من�سطيــن
 يف الربامج الرم�سانيـــة

 r حلــم املاعز بديل �سحي ملر�سى
ال�سغط الدموي
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