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و�شعت الرتتيبات القانونية لل�شراكة مع القطاع العام

احلكومة تفتح جمال متويل م�شاريع املن�شاآت للخوا�ص
رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�طني ال�شعبي ال�شعيد �شنقريحة ي�ؤكد

من حق اجلزائر �شمان التفّوق ال�شرتاتيجي يف املنطقة

�لرئي�س تبون ��ستقبل وزيري خارجية �لبلدين

اتفــاق على تو�شيـع جمـالت التعاون مع ا�شبانيـا وبعث اللجان املختلطة مع الكويـت
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وزير �الت�سال عمار بلحيمر ي�سرح

نويل اأهمية ق�شوى لأخلقيات املهنة 
والأمن ال�شيرباين م�شاألة وطنية

�أّكد وزير �الت�سال �لبروفي�سور 
�لــوز�رة  �أن  بلحيمــر،  عمــار 
لنقطــة  ق�ســوى  �أهميــة  تولــي 
فــي  �لمهنــة  و�أخالقيــات  �آد�ب 
م�سروع �إ�سالح �لقطاع، م�ستدال 
باالإجــر�ء�ت �لمتخــذة في حق 
�لموؤ�س�سات �الإعالمية،  عدد من 
�أن  �لوزيــر  �أو�ســح  وبالمقابــل 
»م�ســاألة  �ل�ســيبر�ني  �الأمــن 

وطنية«.

�أم �لبو�قي

حجــز12 األـف قنطار من البطـاطـا 
املوجهـة للم�شاربــة

حجــزت عنا�ســر �لمفت�ســية �الإقليميــة للتجــارة بعيــن مليلة في 
�أم �لبو�قــي، بالتن�ســيق مــع عنا�ســر �لــدرك �لوطنــي، �أول �أم�ــس، 
كميات معتبــرة من �لبطاطا �لمخزنة د�خــل �إحدى غرف �لتبريد 
بالمدينــة، كان �ســاحبها يوجههــا للم�ســاربة على م�ســتوى �ســوق 

�لجملة ب�سلغوم �لعيد بميلة.

وزير �لرتبية ينفي منع �ملوؤ�س�سات من بيعه ويوؤكد

ل وجــــود لأيـــة نــدرة يف الكتــــاب املدر�شـــــــي
�أكــد وزيــر �لتربية �لوطنية، عبد �لحكيم بلعابد ، �أّنه لــم يتم �إطالقا �إلغاء بيع �لكتب في �لموؤ�س�ســات �لتعليمية ولم يطر�أ �أي تغيير على 
كيفيات �قتناء �لكتاب �لمدر�ســي بذ�ت �لموؤ�س�ســات و�لمعمول بها في �ل�سنو�ت �ل�سابقة ، م�ســير� �إلى  �أنه ال توجد �أي ندرة في  هذ� �لكتاب 

�لذي تم طبع عناوينه �أكثر من تعد�د �لتالميذ، موؤكد� �أّن عملية بيعه ت�سهد وتيرة متز�يدة.

ق�سنطينة

ل نــدرة يف زيت املائــدة  والتهافـت 
�شببــه اإ�شاعــة

�أكد �لموزع �لمعتمد لتوزيع زيت �لمائدة بق�سنطينة، �أن �الإ�ساعات 
�لتــي �أطلقت قبل �أيام، خلقت �أزمة تهافت و �إقبال على هذه �لمادة 
�لغذ�ئيــة، ما �أدى �إلى نفاد 425 �ألف لتــر في ظرف 10 �أيام، على �أن 

يتم توفير كميات معتبرة تقارب 70 �ألف لتر غد� �الأحد.
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