
وّقع �ل�س��يد عبد �لمجيد تبون رئي�س �لجمهورية، �لقائد �لأعلى للقو�ت �لم�س��لحة، وزير �لدفاع �لوطني، مر��س��يم رئا�س��ية تتعلق بتعيين وت�سكيل �لمحكمة �لد�ستورية، و ياأتي ذلك في �إطار 
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�ضمت 4 �أع�ضاء معينني و 8 �أع�ضاء منتخبني

الرئي�س تبون يوقع مرا�سيم تعيني وت�سكيل املحكمة الد�ستورية
النواب ي�ضادقون بالأغلبية على م�ضروع قانون املالية والوزير الأول يو�ضح

مل يكــن اأبــدا يف نيـــة احلكومــة رفع الدعـم
lالدعم �سيكون م�ستقبال نقدا للفئات اله�سة بعد اإقرار الآليات

ح�سب در��سة �أعّدها باحثون بجامعة ق�سنطينة 1

الكتـــب اخلـــارجيـــــة توؤثـــر �سلبـــا علـــى املدر�ســـــة اجلـزائريـــــــة

�س  21-20

ملــف

�س    13-12

�س   2

بعد تر�جع �لوباء

انتعـــا�س لل�سياحــــة ال�ستويــــــة 
بب�سكــرة والـوادي

�س��ّكل تح�ّسن �لو�س��عية �ل�سحية منذ عدة �أ�س��ابيع، فر�سة منا�سبة 
لآلف �ل�سياح، �سو�ء من د�خل �أو خارج �لوطن، للتوجه نحو ولية 
ب�س��كرة و �ل�س��تمتاع بم��ا تتوف��ر علي��ه �لجه��ة من مناط��ق جذب 
�س��ياحي ر�ئعة، حيث و�س��ل عدد �لزو�ر خالل مو�سم جني �لتمور، 

�إلى حو�لي 10 �آلف �سائح �أ�سبوعيا.

�ملنتخب �لوطني

بلما�ســــي يوجــــه ر�سالــة لالعبيـن
با�س��ر �لناخب �لوطن��ي �لتفكير من 
�إفريقي��ا  كاأ���س  مناف�س��ة  ف��ي  �لآن، 
�لمقبلة، �لتي �س��تجرى مطلع �ل�سنة 
�أن  بدلي��ل  بالكامي��رون،  �لجدي��دة 
مدرب �لخ�س��ر �س��ارع لعقد �جتماع 
مب��ار�ة  نهاي��ة  بع��د  �لالعبي��ن  م��ع 
بوركينافا�سو، من �أجل تمرير بع�س 
�لر�سائل �لم�س��فرة، وخا�سة تقديم 
بع�س �لن�س��ائح �لو�جب �إتباعها في 

�لفترة �لقادمة.

�لأكادميي و�ملحلل �ل�سيا�سي وليد عبد �حلي 

اإ�سرائيل تعترب اجلزائر دولة حمورية 
وجب "اإ�سعافها" بتوظيف املغرب

�أكد �لأكاديمي و�لمحلل �ل�سيا�س��ي �لأردن��ي، وليد عبد �لحي، �أم�س 
�لأربعاء، �أن �لكيان �ل�س��هيوني يعتبر �لجز�ئر "دولة محورية" في 
�لمغرب �لعربي، ت�س��كل مانعا من تعمي��ق تغلغله في �لمنطقة، لذ� 

�س  4يعمل على توظيف �لمغرب من �أجل "�إ�سعافها".

�س  3

�س  2

�س  4

اإجـــراء حركــة 

جزئيــة يف �سلــك 

الــولة

اجلي�س يحبط 

اإدخال 8 قناطري 

كيف من املغرب
�س  4�س  2

معــــاداة اجلــزائـــر وقــود حملــــة الرئا�سيـــات الفرن�سيـــــة
تتجه �لعالقات بين �لجز�ئر وفرن�سا نحو مزيد من �لتعقيد و�لحتقان ب�سبب �ل�ستفز�زت �لفرن�سية �لمتكررة ب�ساأن ملف �لذ�كرة، حيث 
يعتزم �لبرلمان �لفرن�س��ي مناق�س��ة مل��ف �لحركى �لذين قرر �لرئي�س �لفرن�س��ي �إيمانويل ماكرون �س��ابقا �لعتذ�ر لهم وتعوي�س��هم. في 
�لوقت �لذي تز�يدت فيه �لت�سريحات �لعد�ئية �ل�سادرة عن �ليمين �لمتطرف و�أغلب �لمتر�سحين للرئا�سيات �لفرن�سية حيث يعمد �أغلب 

�لباحثين عن مفاتيح ق�سر �لليزيه �إلى ��ستهد�ف �لجز�ئر.


