بعد اختفائه منذ � 9أيام

العثـــــور علــى الطفـــل �أنيــ�س جثــــة هـــامدة �أ�سفــل ج�ســـر �سيدي م�سيــد بق�سنطينــة

�ص 24

خمت�صون ي�ؤكدون

�ضمن �إ�صالحات جديدة

 90باملئة مـن الأمرا�ض

اجلامعة املفتوحة

النادرة ناجمة

تع ّو�ض جامعة التكوين

عن زواج الأقارب

املتوا�صل

�ص 22

�ص 2
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اتفاقيات ال�ستالم املطلوبني ومفاو�ضات حلجز وا�ستعادة الأموال املهربة

ُمالحقة الفا�سدين متوا�صلة
توا�ص��ل الجزائر جهودها لتعقب المتورطين في ق�ض��ايا الف�س��اد ،لم�س��اءلتهم �أمام الق�ض��اء وا�س��ترجاع الأموال المنهوبة ،ويتجلى ذلك من خالل االتفاقيات العديدة التي وقعتها في الفترة الأخيرة مع دول
عدي��دة في مجال التعاون الق�ض��ائي وت�س��ليم المطلوبين لمجابهة التهرب من الم�س��ائلة الجزائية ،والتي تزامنت مع الإعالن ع��ن �إحباط الجزائر محاولة لبيع عقارات تعود لعلي حداد ،الموقوف في ق�ض��ايا
ف�ساد ،وحجز ممتلكات لوزير ال�صناعة ال�سابق عبد ال�سالم بو�شوارب المطلوب �أمام الجهات الق�ضائية.
�ص 3

الباحث يف العالقات الدولية ر�ضوان بوهيدل للن�صر

بهدف رفع القيود و بعث امل�شاريع املنتجة

احلكومة تتب ّنى م�شروع قانون لتب�سيط �إجراءات اال�ستثمار
�ص 2

االحتــاد الأوروبـي اخلا�سـر الأكبـر
يف حرب �أوكرانيـــا

اعتب��ر � أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية والعالق��ات الدولي��ة بجامع��ة
الجزائر ، 3الدكتور ر�ض��وان بوهيدل� ،أم�س� ،أن العملية الع�سكرية
الرو�س��ية في �أوكرانيا هي بداية لت�ش��كيل نظ��ام دولي جديد ،مع
عودة رو�س��يا و ال�ص��ين ،ويرى� أنه ف��ي حالة فر���ض عقوبات على
رو�سيا ،ف�إن الدول الأوروبية هي الخا�سر الأكبر.
�ص 5

يف تعليمة لل�سلطات الوالئية

توحيد ت�صميم ال�سكن الريفي بباتنة

�أ�ص��درت ال�س��لطات العمومي��ة لوالي��ة باتن��ة ،تعليم��ة لر�ؤ�س��اء
المجال�س ال�ش��عبية البلدية المقدر عددها بـ  61عبر والية باتنة
باعتم��اد نم��ط ت�ص��ميم معم��اري موح��د ،من �أج��ل �إعطاء �ص��ورة
جمالية للمنظر العام.
�ص 6

مرتقب يف ق�سنطينة لتوقيع العقد
�صورة �:أر�شيف

ن�شاطـــات ّ
تهــدد �سالمـة املواطنيـن يف �أحيــاء �سكنيــة بق�سنطينــة

ا�س

ت
طالع

�أثارت حادثة انفجار مخزن �س��ري و�س��ط تجمع عمراني بمدينة عين ولمان بوالية �سطيف ،ت�س��ا�ؤالت حول بع�ض الممار�سات التجارية
ينجر عن ذلك من �أخطار ،حيث �أبدى كثير من المواطنين تخوفات من حوادث
و ن�ش��اط ور�ش��ات �صناعية داخل الن�سيج العمراني و ما قد
ّ
قد تتكرر وتحدث في �أي لحظة و قد تت�سبب في ت�سجيل م�آ�س مماثلة كالتي حدثت في �سطيف.
�ص 11-10

م�ضـوي يوافـق على تدريب ال�سنافـر
واف��ق الم��درب خي��ر الدين م�ض��وي عل��ى عر���ض النادي الريا�ض��ي
الق�س��نطيني ،بعد االختالف الب�س��يط الذي وقع بينه وبين المدير
العام ل�ش��ركة ال�س��نافر رمزي قا�س��مي حول الجانب المادي ،قبل �أن
يخف�ض من راتبه ال�ش��هري ،خا�صة و�أن م�س�ؤولي الآبار و�ضعوا بع�ض
ال�شروط بالن�سبة لعقد المدرب الجديد.
�ص 13-12

