موؤسصسس أأكŒ Èمع جزأئري لÓأنÎنت طارق زروق لـ»ألسصÓم»

سصنقف باŸرصصاد لدعاة ا◊ملة يوم  17سصبتمÈ
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إأفشصال مخطط »ألهجرة« لـ91
حرأڤ عبر قوأرب ألموت

اسصترجاع ما قيمته  11 80أالف شصخصس منهم
 574امرأاة تورطوا
مليار سصنتيم
من البضصائع المهربة نحو في جرائم مختلفة
الخارج
صس
صس
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الثمن10:دج

’ضصرأب ،أŸنسصق ألوطني للمسصاعدين ألÎبوي Úيكشصف:
أأكد ‚اح أ إ

حققنا ضصربة للنقابات األخرى وسصنلتـقي الوزير اليوم
’خرى،
’ضصرأب ألذي شصنته منظمته حقق ضصربة قاضصية للتنظيمات ألنقابية أ أ
كشصف فرقاتي مرأد ،أŸنسصق ألوطني لتنسصيقية أŸسصاعدين ألÎبوي ،Úأأن أ إ
Óضصرأب ب 85 Úو ‘ 95أŸائة.وقال أŸتحدث ‘ تصصريح لـ»ألسصÓم« إأن ألوزأرة رأسصلت ألنقابة ألوطنية لعمال ألÎبية يوم
وقد ترأوحت نسصبة أ’سصتجابة ل إ
’ضصرأب ودعتها إأ ¤طاولة أ◊وأر ،حيث سصتعقد ألتنسصيقية ألوطنية للمسصاعدين ألÎبوي Úجلسصة مع وزير ألÎبية نهار أليوم.
أ إ
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’سصÓميÚ
أسصتيÓء ألثوأر على طرأبلسس ّÁهد ◊كم أ إ

محلي
بسصبب أنتشصار ألنفايات
وألضصغط أŸروري
أŸسصجل

قاطنو حي ““اŸنظر
ا÷ميل““ بالقبة
يطالبون با◊لول
تيزي وزو

 10437عائلة تتزود
بالغاز الطبيعي أاكتوبر
اŸقبل
صس07/06
رياضصة
ألخضصر يسصتهلون رحلة
ألوصصول إألى ألبرأزيل أأمام
إأيريتريا أأو روأندأ

أاه Óوسصه Óبالقاعدة ‘ ليبيا
أأنصصاره قاموأ بهجمة مضصادة
على مصصفاة رأسس ’نوف

القذا‘ يريد
تعطيل اŸصصا‘
النفطية نكاية
‘ الدول الغربية
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الفيفا تكشصف برنامج
تصصفيات مونديال
2014
منقوصصا من عدة أأسصماء من
محترفيه

اŸنتخب األوŸبي يعسصكر
منذ أامسس ‘ مركز
سصيدي موسصى
شصبيبة ألقبائل

الكناري ‘ لڤوسس بـ 25
عضصوا من دون حناشصي
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فيما كشصف عن وجود أتصصا’ت مباشصرة مع
مسصؤوول Úمن أÛلسس أ’نتقا‹

وزير الشصؤوون اÿارجية يؤوكد اإلغÓق
الرسصمي للحدود الÈية ب Úا÷زائر وليبيا
كششف مراد مدلسشي وزير الششؤؤون الخارجية ،عن وجؤد
صشÓت مباششرة بين الجزائر والسشلطات الليبية ششرع الطرفان
في إاقامتها منذ فترة أاسشبؤعين.
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فيما Áكن أأن يقرأأ على أأنه إأعÓن للتوبة
من طرف أ◊ركة

أابو جرة يدعو إا ¤إاصصÓحات على مراحل
تكون –ت قيادة عبد العزيز بوتفليقة
ششدد أامسس أابؤ جرة سشلطاني رئيسس حركة مجتمع السشلم
لصشÓحات التي دعا إاليها عبد العزيز
على أاهمية أان تكؤن ا إ
بؤتفليقة رئيسس الجمهؤرية ششاملة وتحت قيادة الرئيسس

صس24

