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موا�سلة حلملة مكافحة الف�ساد

��ضرتجاع 6040 هكتار� من �لأر��ضي منذ �أبريل
بعد �سنتني ون�سف من �لتوقف

م�ؤ�ض�ضة �جلر�ر�ت �لفالحية بق�ضنطينة 
ت�ضتاأنف �لإنتاج 

��ستاأنفــت موؤ�س�سة �لجــر�ر�ت �لفالحية بوليــة ق�سنطينة، �لإنتاج 
خــالل هذ� �ل�سهــر، بعد حو�لي �سنتيــن و ن�سف مــن �لتوقف، حيث 
كمرحلــة  جــر�ر�   50 �ست�سمــل  �لأولــى  �لح�ســة  �أن  �لإد�رة  توؤكــد 
�أولــى علــى �أن يرتفــع �لعــدد تدريجيــا مــع �لنتهــاء مــن ت�سويــق 
�لمخــزون حتــى �لخريــف �لمقبــل، و هــي عــودة ُيتوقــع �أن تخفف 
كورونــا �أزمــة  فر�ستهــا  �لتــي  و  للمركــب،  �لماليــة  �لمتاعــب   مــن 

 و قبلها مناف�سة �لجر�ر�ت �لم�ستوردة.

بعد تر�جعها ب�سبب كورونا يف م�ست�سفى باتنة

 م�ضاعفــة برنامــج زرع �لكلـــى 
�إىل 4 عمليـــات �أ�ضب�عيـــا

رفع �لطاقم �لطبي لم�سلحة �لكلى بالم�ست�سفى �لجامعي بن فلي�س 
�لتهامــي في وليــة باتنة، عــدد �لعمليات �لجر�حية لــزرع �لكلى، 
مــو�ز�ة مــع تر�جع جائحة كورونــا و في ظل �رتفاع عــدد �لطلبات 

على �إجر�ء هذ� �لنوع من �لعمليات.

�أطباء و نف�سانيون يوؤكدون

  هذه هي مفاتيح تن�ضيط �لذ�كرة 
و �لتخل�ص من �لت�تر  يف �لبكال�ريا

توج ببطولة الق�صم الثاين يف انتظار ال�صعود اإىل املحرتف الأول

�لهــالل يفّجر فرحــــة عارمــة يف �ضلغ�م �لعيــد

�ص 7

�ص 11

ك�سفت وز�رة �لعدل �أم�س �أن �لمحاكم �لإد�رية �أ�سدرت خالل �سهري �أبريل ومايو و�لن�سف �لأول من �سهر يونيو �لجاري، 85 حكما ق�سائيا، �سمحت با�سترجاع 6040 هكتار� من �لأر��سي �لممنوحة في �إطار عقود 
�لمتياز و�لتي لم تنجز بها �أي �أ�سغال في خالل �لمدة �لقانونية �لمعمول بها في هذ� �لمجال، �أو ب�سبب �لتنازل عن حق �لمتياز ل�سالح �لغير دون وجه حق.

�ص  21�ص  3

�أزيد من 731 �ألف تلميذ ي�سرعون �ليوم يف �جتياز �لمتحانات 

�ل�ز�رة تدع� �ملرت�ضحني للبكال�ريا �إىل عدم �لن�ضياق ور�ء ما يثار يف �ضبكات �لت���ضل

خرب�ء يربزون �أهمية � لتن�سيق و �لتعاون مع �حلكومة ويوؤكدون

�مللفــــات �لقت�ضاديــــة �أول�يــــة �لنـــ��ب �جلـــدد
�أكــد  خبــر�ء ومخت�سون،  �أم�س، علــى �أهمية �إعادة �لنظــر في �لعديد من �لقو�نيــن لتكييفها مع �لمتغّيــر�ت �لجديدة، �ســو�ء �قت�ساديا �أو 
�سيا�سيــا و �عتبــرو� �أن �لتحدي، �لآن هو تحد  �قت�ســادي، حيث �أكدو�  على �أهمية �أن يكون هناك �جتهاد� مــن  قبل �لنو�ب �لجدد في �ل�سق 
�لقت�ســادي ، وذلــك ب�سبط �لمــال �لعام وحمايته ، و�لتركيز علــى �لآليات �لقانونية �لتــي ت�سمح برد �لمال، و�أي�سا �لمبــادرة بالقو�نين، 

ويرون  �أن  �لأجندة �لمالية، هي �أولوية �لأولويات.

�ص  2

�ص  2 

�ص  14


