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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ال�شفرية اإليزابيت ولرب�س تك�شف عن م�شاريع �شراكة  مع اجلزائر بعد ا�شتقبالها من طرف الرئي�س تبون وتوؤكد

اأملانيــا تدّعـم احلــّل الأممـي يف ال�صحــراء الغربيـــة وموقفهــا نهائـي

تخ�س م�شاريع عا�شمة الثقافة العربية واجل�شر العمالق وتو�شعة املطار

�ص  5

وزير التعليم العايل يوؤكد

اعتماد النمط الهجني »ب�صفة دائمة« 
اعتبارا من العام املقبل

اأكــد وزيــر التعليــم العالــي والبحث العلمــي عبد الباقي بــن زيان، 
اأم�ــس االثنين، بالجزائر العا�شمة باأنــه �شيتم اعتماد نمط التعليم 
الح�شــوري ونمط التعليم عن بعد "ب�شفــة دائمة"، �شمن منظومة 

التعليم العالي الوطنية، اعتبارا من العام المقبل.

�ص  5

�ص  2

�ص  2

�ص  7

اأمن ق�صنطينة يحيل ملفات ف�صاد كربى على العدالة
ك�شف رئي�س الم�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية لمديرية االأمن بق�شنطينة عن معالجة ق�شايا ف�شاد في م�شاريع كبرى بالوالية، حيث تتمثل في م�شروع الج�شر العمالق ومطار محمد بو�شياف 
وم�شاريع عا�شمة الثقافة العربية، كما �شملت البنك الوطني الجزائري، مو�شحا اأن العمل عليها ا�شتغرق وقتا طويال لتحال بعد ذلك على العدالة، في حين اأكد اأن عملية تحديد الهوية في الجرائم 

المعلوماتية تمتد اإلى خارج الوطن.

يف بيان م�شرتك توج زيارة رئي�س الدولة باه اأنداو

اجلزائر وباماكو ينّوهان بالتقدم امل�صجل يف تنفيذ اتفاق ال�صلم مبايل 
اأعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما "للتقدم" الم�شجل في تنفيذ اتفاق ال�شلم والم�شالحة في مالي المنبثق عن م�شار 
اأم�س االإثنين بيان م�شترك توج زيارة ال�شداقة والعمل التي قام بها للجزائر رئي�س الدولة  اأفاد به  الجزائر، ح�شبما 

المالي، باه اأنداو.

�ص 3

املنظمة اجلزائرية حلماية واإر�شاد امل�شتهلك

 تطبيق للتبليغ عن الزيادات يف الأ�صعار 
والإ�صهار الت�صليلي والف�صاد

اأطلقــت المنظمــة الجزائرية لحماية واإر�شــاد الم�شتهلك ومحيطه 
»اأبو�س«، اأم�ــس االثنين بالجزائر، تطبيقا جديــدا ي�شمح بالتبليغ 
عــن مختلف التجاوزات في المجال التجــاري بما في ذلك الزيادات 

غير المبررة لالأ�شعار، االإ�شهار الت�شليلي و�شبهات الف�شاد.

قطاع ال�شكن

نهاية التعامل بامللفات الورقية بداية 
من 15 اأفريل


