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دعو� معار�سي �لنتخابات �إىل �حرت�م قو�عد �لدميقر�طية 

�س  24

�س  4

 

 

ق�سنطينة 

مرقون يفر�سون زيادات غري قانونية 
على مكتتبي الرتقوي املدعم

ك�ســفت وثيقة �سادرة عن مديرية �ل�سكن بق�سنطينة، عن زياد�ت 
»غيــر قانونيــة« فــي �أ�ســعار �أر�ســيات م�ســاريع �لترقــوي �لمدعــم 
بالوليــة، حيــث �أكدت تن�ســيقية �لمكتتبيــن بهذ� �لبرنامــج، �أنها 
�أثبتت باأن جل �لمرقين  فر�سو� مبالغ مالية �إ�سافية تتجاوز �لثمن 
�لمحــدد، فيما يوؤكد �أحد �لمرقين �أن كل �لأمو�ل �لمتح�ســل عليها 
��سُتهلكت لتغطية م�ساريف عديدة تخ�ص �لم�ساعد و تكاليف �ليد 

�لعاملة ومو�د �لبناء.

�إ�سر�ب �أ�ساتذة �لبتد�ئي 

الأولـيــاء يتهمـون اأطـرافـا باإقحــام 
املدر�ســة يف ال�سيــا�ســة

�ســجل �لإ�سر�ب �لذي �سنته �لتن�ســيقية �لوطنية لأ�ساتذة �لتعليم 
�لبتد�ئي �أم�ص وي�ستمر �إلى غاية يوم غد ن�سبة ��ستجابة متفاوتة، 
ورفع �لم�سربون مطلب ت�سوية رو�تب �أ�ساتذة �لطور �لبتد�ئي مع 
�أ�ساتذة �لبتد�ئي و�لمتو�سط، في وقت �تهم ممثلو �لأولياء �أطر�فا 

�ل�سيا�سية. �للعبة  في  �لمدر�سة  "بالتخالط" و�إقحام 

عنرت يحيى يطمح خلالفة خري الدين 
زطــ�ســي 

يبدو �أن ت�ســريحات رئي�ص �لتحادية �لجز�ئرية لكرة �لقدم خير 
�لدين زط�ســي، بخ�ســو�ص عدم تر�ســحه لعهدة ثانيــة، قد جعلت 
بع�ص �لطامحين يك�ســفون من �لآن عن رغبتهم في خالفته، وفي 
مقدمتهــم �لنجــم �لأ�ســبق للخ�ســر وبطــل ملحمة �أم درمــان عنتر 

يحيى، �لذي رحب بفكرة تولي مهمة رئا�سة �لفاف.

�لناطق با�سم �حلكومة ح�سن ر�بحي ي�سرح 

اجلزائر لن ت�سمح باأي حماولة تدخل يف �سوؤونها 

�س   7

�س 24

ت�سجيل 7 �آلف �عتد�ء يف �جلز�ئر �لعام �ملا�سي

داخل الأ�سرة حتدث  الن�ساء  �سد  العنف  حالت  من  باملئة   70
تعر�ست ما تزيد عن 7 �آلف �مر�أة للعنف، خالل �ل�سنة �لما�سية بالجز�ئر بح�سب �إح�سائيات للديو�ن �لوطني لالإح�سائيات، 70 في �لمئة 

منها وقعت د�خل �لأ�سرة.

�س   5

��ستلم �لتقرير �ل�سنوي �أم�ص

املرت�سـحــون يرف�ســون التـدخــل الأجـنــبــي 

•  لزهاري: مناق�سة الربملان الأوروبي حلقوق الإن�سان باجلزائر حماولة للت�سوي�س
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