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�ص   3

 رفعتهما �حلكومة يف قر�رين ع�سية �لدخول �ملدر�سي

 5 اآالف دج منحة التمدر�ص و 3 اآالف دج عالوة الدرا�سة
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�ص  5-4

�سي 800 اإ�سابة جديدة  اجلزائر تحُ
بداء »ال�سيدا« �سنويا

خّلفت �نهيار�ت و عائالت يف �لعر�ء

في�سانــات تغــرق عدة مدن و قــرى بال�سـرق

فيما يتوّقع خرب�ء ��ستمر�ر تاآكل �حتياطات �ل�سرف

احلـــراك يغطــــي علـى و�سعيــة اقت�ساديــة �سادمـــة  
يتخــوف مر�قبــون وخبر�ء و�لعديد مــن �لمو�طنين من �أن تكون �لأحــد�ث �ل�سيا�سية �ل�ساخنــة �لتي تعرفها �لبالد منــذ �سهور تغطي في 

�لحقيقة على  و�سعية �قت�سادية �سادمة في �لم�ستقبل �سيو�جهها �لجميع بعد �نفر�ج �لأزمة �ل�سيا�سية.

�لدويل �جلديد ح�سني بن عيادة للن�سر

لن اأكـــون �سيـــف �ســرف و�ســـاأرد 
جميـل بلما�ســي

يرى مد�فع �ل�سنافر ح�سين 
�لتو�جــد  �أن  عيــادة،  بــن 
�لمنتخــب  قائمــة  �سمــن 
�لوطنــي �لمتــوج بنهائيات 
�إفريقيــا بم�سر  �أمــم  كاأ�ــس 
م�سيفــا  هينــا،  �أمــر�  لي�ــس 
في حو�ره مــع �لن�سر، باأنه 
لــن يكون �سيــف �سرف هذ� 
�لترب�ــس، و�سيعمل جاهد� 
�لوطنــي  �لناخــب  لإقنــاع 
جمال بلما�سي بال�ستمر�ر 

مع �لخ�سر.

ثمنت �ملو�قف "�لباهرة" للجي�س وم�ساندته للحر�ك

 نخب وطنية تدعو اإىل تغيريات 
عميقة يف قانون االنتخابات

عبــرت �لنخــب �لوطنيــة، علــى ل�ســان ممثليــن عنها مــن �أ�ساتذة 
جامعييــن ومحاميــن، �أول �أم�ــس، بالجز�ئر �لعا�سمــة، عن دعمها 
للحــو�ر "�ل�سامــل، �ل�سريــح و�لجــاد" وم�ساندتها لم�ساعــي �لهيئة 
�لوطنيــة �لتي �أ�سندت لها هــذه �لمهمة، بهدف �إخــر�ج �لبالد من 

�لأزمة �ل�سيا�سية �لتي تمر بها.

ملــف

اإن�ساء مندوبيات 
بلدية يف كل من 
 بلديتي ق�سنطينة

 و وهران

نحو رفع التجميد 
عن اأر�سدة جممعات 

 حداد و طحكوت 
و كونيناف

عقدت �لحكومة ، �أم�س، �جتماعا برئا�سة �لوزير �لأول، نور �لدين بدوي، در�ست خالله وناق�ست خم�سة )05( م�ساريع مر��سيم تنفيذية وعر�س حول مدى تنفيذ �لبرنامج �لوطني للطاقات �لمتجددة. و�أو�سح 
بيــان لم�سالــح �لوزير �لول �أن "�لحكومة ��ستهلت �جتماعها بدر��سة م�سروع مر�سوم تنفيذي يعدل ويتمم �لمر�ســوم �لتنفيذي رقم 298-96 �لموؤرخ في 8 �سبتمبر 1996، �لذي يت�سمن رفع مبلغ عالوة �لدر��سة 
�ل�سنوية، �لمقدرة منذ �سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها �إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدر�س في �لأطو�ر �لثالثة �بتد�ئي ومتو�سط وثانوي، وهو �لإجر�ء �لذي تمت �لم�سادقة عليه، حيث �أمر �لوزير �لأول باأن 

يتم تج�سيده فور� بمنا�سبة �لدخول �لمدر�سي �لذي هو على �لأبو�ب.
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