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اأحزاب ومنظمات حتيي “القرار ال�صائب” للدولة

تاأييد حزبي و�شعبي لقطع العالقات مع املغرب
lحمّلل�ن: قرار قطع العالقات عقالين والطرف املغربي يتحّمل م�ش�ؤولية اتخاذه

�أكملت عقد �لنازلني من �لر�بطة �ملحرتفة

نهاية م��شم درامية جلمعية عني مليلة

�أكمــل �سهــرة �أول �أم�س، فريــق جمعية عيــن مليلة عقــد �لنازلين 
�إلــى وطنــي �لهو�ة، �لأمــر �لذي رفع »كوطــة« �لجهــة �ل�سرقية في 
�ل�سقــوط �إلــى 3 فــرق، بينمــا كانــت ح�سة �لجهــة �لغربيــة فريق 
و�حــد، مقابل �حتفاظ �أندية �لو�ســط و�لجنوب �لغربي بمقاعدها 
فــي هــذه �لحظيــرة لمو�سم �آخــر، �لأمر �لــذي يلقــي بظالله على 
تركيبــة �لر�بطــة �لمحترفة للمو�سم �لقــادم، بتقل�س عدد ممثلي 

�ل�سرق �إلى خم�سة �أندية فقط.

ق�سنطية

اأوليــــاء ي�شتكــ�ن من ارتفاع اأ�شعـار 
الأدوات املدر�شيــــة

بــرر تجــار بمكتبات و�ســط مدينة ق�سنطينــة زيادة �أ�سعــار بع�س 
�لأدو�ت �لمدر�سيــة، كالمحافــظ و �لكر�ري�ــس بن�سبــة 50 بالمئة، 
بزيــادة م�ساريــف �ل�سحــن و �سعر �لــورق، فــي حين �أعــرب �أولياء 
تحدثــت �إليهــم �لن�ســر، عن تذمرهــم مــن �لزيــاد�ت �لمفرو�سة، 
و �لتــي دفعــت بع�سهم �إلــى �لتخلي عن ك�ســوة �لدخــول �لمدر�سي 

للتفرغ ل�سر�ء �لأدو�ت.

�لدخول �جلامعي

البكال�ريا  حاملي  من  باملائة   99.73
اجلدد مت ت�جيههم

القرار يدخل حّيز التطبيق بداية من ال�سبت

رفع عدد الرحالت اجل�ية اإىل 32 رحلة اأ�شب�عيا 

�ش�رة :اأر�شيف 

رئيــ�س اجلمه�ريـــــة يجـــري حركــة يف �شلـك ال�لة وال�لة املنتدبيــن
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وزير �ل�سكن لدى �إ�سر�فه على توزيع 28 �ألف وحدة بوهر�ن 

اأكثـــر من 100 األــف �شكــــن  وزعــت يف �شهريـــــــن
قــال وزيــر �ل�سكن و�لعمر�ن و�لمدينة طارق لعريبــي �أم�س، �أن د�ئرته �لوز�رية على موعد مع ور�سات جديــدة ل تقل �أهمية عن ور�سات 
�ل�سكــن، ومنهــا �لم�سروع �لتنفيــذي رقم 29 /90  لقانون �لتعمير�لذي نظــم من �أجله موؤخر� يوم در��سي بمقــر �ل�سندوق �لوطني لل�سكن، 
ومن �ساأن هذ� �لقانون �لجديد خلق ميكانيزمات جديدة وتن�سيط دور �لرقابة لالرتقاء لم�ساف �لدول �لكبرى، و�أنه بمجرد �لنتهاء منه 
�سيكــون مك�سبــا للدولة ، ويهدف هذ� �لقانون وفق �لوزير لإدر�ج �لتنمية �لم�ستد�مة �لجديدة ل�سيما �لهدف رقم 11 �لمخ�س�س للمدينة 

و�لذي لم يتم تجديده منذ 30 �سنة.
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