
ت جمعيات حماية امل�ضتهلك عن ارتياحها لعدم فر�ض �ضرائب جديدة فيما عبرّ

نقابات الرتبية ترحب بالإجراءات املتخذة لتح�سني اأداء القطاع 
اأثن��ت نقاب��ات التربية الوطنية على قرارات مجل���ض الوزراء الأخير، الرامية اإل��ى تح�ضين اأداء المنظومة التربوي��ة، والظروف المهنية 
والجتماعي��ة لعم��ال القط��اع، وذل��ك ا�ض��تجابة لمطالب رفعه��ا ال�ض��ركاء الجتماعيون، موؤك��دة على �ض��رورة تجنيد الو�ض��ائل المادية 

والب�ضرية لتج�ضيد هذه الإجراءات على اأر�ض الميدان.
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ملواجهة التحديات الراهنة

الوزيــــر الأول يدعـــو اإىل تطويــر 
العمــل العربـي امل�ستــرك

اأك��د الوزي��ر الأول، اأيم��ن ب��ن عب��د الرحمان، ي��وم اأم���ض الثنين 
بالجزائ��ر العا�ضمة، على �ضرورة تطوي��ر العمل العربي الم�ضترك 
و الرتق��اء به في ظل التحدي��ات الراهنة الت��ي تفر�ضها الظروف 
الإقليمي��ة والدولية و التي تتطل��ب التكاتف لمجابهتها، داعيا اإلى 
ال�ضتلهام من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال ت�ضجيع ثقافة 
الحوار ب��كل اأ�ضكال��ه وتعمي��ق الديمقراطية الت�ضاركي��ة وتحقيق 

ال�ضلم وال�ضتقرار الجتماعي.

مدير ال�ضباب والريا�ضة  يا�ضني �ضيايف  للن�ضر

دورة وهران �ستكون الأح�سن تاريخيا 
من اجلانب التنظيمي

اأب��دى مدي��ر ال�ضب��اب والريا�ض��ة 
�ضياف��ي،  يا�ضي��ن  وه��ران  لولي��ة 
بخ�ضو���ض  التف��اوؤل  م��ن  الكثي��ر 
نج��اح الن�ضخة رقم 19 م��ن األعاب 
المزمع  المتو�ضط،  البحر الأبي�ض 
تنظيمه��ا بوهران، واأك��د باأن هذه 
م��ن  الأح�ض��ن  �ضتك��ون  الطبع��ة 
الجان��ب التنظيم��ي، بالنظ��ر اإلى 
المكانيات المعتبرة التي �ضخرتها 

الدولة الجزائرية.

مبح�ضول بلغ 14 قنطارا يف الهكتار

جنــــاح جتربــــة زراعـــــة ال�سلجــم 
الزيتــي بالبـــرج

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

الرئي�س تب�ن ي�ؤكد لدى تن�شيب املجل�س الأعلى لل�شباب

�ص   4

 lالظـرف ي�ستدعــي تقويــة اجلبهــة الداخليــة ملواجهــة حتديـات �سعبـة ورهانـات معّقـدة    l القانـون �سيـردع كـل مـن ميّد يـده للمـال العـام 
�ص   l2الأبـواب مفتوحــة اأمــام ال�سبــاب لالنخــراط يف احليــاة ال�سيا�سيــة

لن ن�سمح بتكرار املمار�سات التي اأ�ساءت ل�سورة الدولة

�ص   11

مو�ضم ال�ضطياف

80 مركز �سرطـــــة 
 لتاأمـــني ال�سواطئ 

بـــ 14 وليـة

ال�سروع يف توزيع 

اآلف ال�سكنات 

بوليات ال�سرق
�ص   24�ص   9

وزارة ال�ضحة تطمئن

�ص   3توفيــــر حليـــب مر�ســى خلــل ال�ستقـــالب اخللـــوي بـ 23 وليـــــة

�ص   3

�ص   15


