
يف �شل�شلة م�شاورات ت�شمل 23 نقابة

اإعادة النظر يف القانون الأ�سا�سي لعمال الرتبية حمور نقا�ش بني الوزارة والنقابات 

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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جلنة خمتلطة من اإطارات �شلطة االنتخابات ووزارتي الداخلية واملالية

�سبط كيفيات دعم ال�سباب املرت�سحني قبل انطالق احلملة
اتفق اأم�ص رئي�ص ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات، محمد �شرفي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على اإعداد الن�ص التطبيقي المتعلق بتحديد 

كيفيات  توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة االنتخابية لل�شباب المتر�شحين االأحرار االأقل من 40 �شنة، قبل انطالق الحملة االنتخابية.
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بعد قرار الفتح اجلزئي للحدود الربية واجلوية

خمت�سون يدعون اإىل تطبيق اإجراءات وقاية �سارمة
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ملناق�شة اآخر التطورات على ال�شاحة الفل�شطينية 

اجلزائر تدعو با�سم املجموعة العربية اإىل اجتماع للجمعية العامة لالأمم املتحدة
دعت الجزائر، اأم�ص االثنين، ب�شــفتها رئي�ص المجموعة العربية في االأمم المتحدة  ل�شهر ماي، باال�شتراك مع منظمة التعاون االإ�شالمي 

اإلى عقد اجتماع للجمعية العامة لالأمم المتحدة لمناق�شة اآخر التطورات على ال�شاحة الفل�شطينية.   

ترب�ص املنتخب الوطني

 نحــو توجيـــه الدعــوة لأكثــر 
من 30 لعبـــا

يتجــه الناخــب الوطنــي جمــال بلما�شــي لتقديــم موعــد المع�شــكر 
االإعــدادي المقبل الخا�ــص بمباريــات موريتانيا ومالــي وتون�ص بـ24 
�شــاعة، على اعتبار اأن عديد االأ�شماء �شتكون متاحة بداية من تاريخ 

والبداية بالعبي البطوالت الخليجية. الجاري،  ماي   29

ميلة

منتجو الثوم ي�ستعجلون �سبط اإجراءات 
التخزين و الت�سويق

عرب وقفات نظمت بواليات �شرقية

 املحـــامـون و الطلـبــة يت�ســامنــون 
مـــــع ال�سعــــب الفل�سطيني 

�شــهدت، اأم�ص االإثنيــن، واليات بال�شــرق الجزائــري، تنظيم وقفات 
ت�شــامنية، من قبل الطلبة و المحامين، م�شاندة لل�شعب الفل�شطيني، 
فــي مواجهته للعدوان ال�شــهيوني الهمجي، المتوا�شــل منذ عدة اأيام 
علــى قطاع غــزة، و ال�شــفة الغربية، والــذي خلف مئات ال�شــهداء و 

اآالف الجرحى، اأمام �شكوت غير مبرر للمجتمع الدولي.
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