يف �آخر يومني من عطلة ال�شتاء

� 20ألــف �سائـــح ق�صــدوا املنتجعـات احلمويـة بقاملــة

روب

و
رتاج
�ص 11
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دعت النقابات �إىل الإف�صاح عن متثيليتها قبل نهاية مار�س

وزارة العمل تتحرك لو�ضع حد لفو�ضى التمثيل النقابي
�ألزم��ت وزارة العم��ل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي ،المنظمات النقابية للعمال الأج��راء ولأرباب العمل بتقديم العنا�صر التي ت�سمح بتقدير تمثيليته��ا النقابية �إلى الهيئات الم�ستخدمة
وكذا �إلى ال�سلطة الإدارية المخت�صة ،قبل نهاية مار�س ،المقبل ،وي�أتي ذلك في �سياق ترتيبات و�ضعتها الحكومة لتحديد م�ستوى التمثيل النقابي لكل تنظيم ،ومنع �أي تالعب بالحق النقابي
الذي يبقى مكفوال د�ستوريا.
�ص 3

فيما مت توقيف �سائق احلافلة

بن�سبة �إدماج  65باملائة

ا�ستالم �أول قاطرة بحرية فوالذية جزائرية ال�صنع
�ص 2

ت�شييــــع �ضحايـــــا حــادث باتنـــة
يف �أجـــواء مهيبـــــة

�ش ّيع��ت بع��د ع�صر �أم�س ال�سب��ت بمقبرة بو�شق��رون (  26كلم غرب
ب�سك��رة) جثامي��ن �سبعة م��ن �ضحايا الح��ادث الم��روري الذي وقع
ي��وم الجمعة بمنطق��ة ال�ضاية ب�إقليم والية باتن��ة ،في حين �شيع
جثمان ال�ضحية الثامنة بمقبرة بريكة.
�ص 9

الرابطة الثانية

جمعيـة اخلـروب تت ّوج ببطولـة ال�شتـاء

ت�صوير� :شريف قليب

توج �أم�س ،فريق جمعية الخروب باللقب ال�شتوي لبطولة الرابطة
الثاني��ة في فوج ال�شرق ،قبل جول��ة من �إ�سدال ال�ستار على مرحلة
الذهاب ،وذلك بعد «�سيناري��و» هيت�شكوكي بملعب عابد حمداني،
الأم��ر ال��ذي مك��ن «الي�س��كا» م��ن اال�ستثمار ف��ي التعث��ر الجماعي
لكوكبة المطاردة.
�ص 14

� 7سنوات نافذة ل�شخ�صني بتهمة امل�ضاربة باحلليب يف ق�سنطينة
�أ�صدرت محكمة ق�سنطينة حكما يق�ضي بمعاقبة �شخ�صين بـ � 7سنوات �سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها  2مليون دج لتورطهما في
الم�ضارب��ة غير الم�شروعة في مواد غذائية �أ�سا�سي��ة ذات اال�ستهالك الوا�سع ،ح�سبما جاء� ،أم�س ال�سبت ،في بيان لنيابة الجمهورية لدى
ذات المحكمة.
�ص 24

ن�سبة هامة منها تتعلق برتبتي �أ�ستاذ مكون ورئي�سي

امتحــانــات الرتقيـــة يف قطـــاع
الرتبيـــة يــوم  21جانفـــي

�ص 3

