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 اخلام اجلزائري يتجاوز عتبة 74 دوالرا للربميل

 توقعات بارتفاع اإيرادات املحروقات وتراجع عجز امليزانية

ق�سنطينة

اأ�ضعار الأ�ضاحي بني 3 و5.6 مليون 
مبزرعة البعراوية

�ص 11 �ص 4

قفزت �أ�سعار �لنفط، �أم�س، �إلى �أكثر من 75 دولر�ً لأول مرة منذ عامين في �سوء تد�عيات �لنتخابات �لرئا�سية �لإير�نية �لأخيرة وتر�جع �سعر �سرف �لدولر ومخزونات �لنفط �لأمريكي. كما 
�رتفع �لخام �لجز�ئري �إلى حدود 74 دولر�ً م�سجال بذلك �أعلى م�ستوى له منذ عدة �أ�سهر، ما ي�سمح بخف�س عجز �لمو�زنة �ل�سنوية �إلى م�ستويات �أقل من �لتوّقعات �لحكومية �لو�ردة في قانون 

�لمالية �لتكميلي للعام �لحالي.

�لباحث يف علم �لفريو�سات �لدكتور  حممد ملهاق للن�سر

 الو�ضعيـــة الوبائيــة احلاليـــة مقلقة وعلـى املواطنيـن توخي احلذر

الصفحة الخضراء
u�مل�سور حكيم بن خمتار للن�سر

اأ�ضعى لتوثيق احلياة الربية  يف اجلزائر

uتربية املائيات و ال�ضيد .. اقت�ضاد 
اأخ�ضر و �ضياحـــة اإيكولوجية

�ص  13-12

�ص  3

�ص  3

املمتحنون غادر�ا املراكز يف اأجواء من التفا�ؤل

موا�ضيع اليوم الثالث تثلج �ضدور املرت�ضحني للبكالوريا

جت�سيد� لالإد�رة �للكرتونية

اإطالق خدمة "ال�ضباك عن بعد" لإيداع امللفات الإدارية
تــم، موؤخــر�، �إطالق خدمة "�ل�سباك عن بعد"، �لتي تتيح للمو�طنيــن �إيد�ع مختلف �لملفات �لإد�رية، ح�سب ما �أفادت به وز�رة �لد�خلية 

و�لجماعات �لمحلية و�لتهيئة �لعمر�نية، �أم�س �لثالثاء، في بيان لها. 

�ص 2

�ص : واج 

�ضورة :اأر�ضيف 

lاإيداع 18 �ضخ�ضا احلب�ص لرتكابهم اأفعال تتعلق بالغ�ص 

مــن �لمنتظــر �أن تعر�ــس �لمزرعــة �لنموذجيــة بالبعرو�يــة فــي 
ق�سنطينــة، قر�بــة 1500 �أ�سحيــة ب�سعــر يتــر�وح بيــن 3 �إلى 5.6 
مليــون �سنتيم �بتــد�ء من �سهر جويليــة �لمقبل، فيمــا �أكد مو�لون 
للن�ســر، �أن �لأ�سعار �رتفعــت بمعدل مليون �سنتيم فــي كل �أ�سناف 
�لأ�ساحي وبن�سبة تقارب 40 بالمئة مقارنة بالعام �لما�سي، وذلك 

ب�سبب �لجفاف �لذي �ساعف من �أثمان �لأعالف.

��ستطــاع م�ســور وموثــق �لحيــاة �لبريــة بالأور��ــس �لعلمي بن 
مختــار �لمعروف با�ســم حكيم، �لتقــاط �سور لحيو�نــات نادرة، 
حققــت بع�سهــا رو�جــا و��سعا علــى �لنطــاق �لمحلــي و�لعالمي، 
منها �ســورة للذئب �لذهبــي �لإفريقي و�سط �لثلــوج بالحظيرة 

�لوطنية بلزمة و�سورة لغز�ل جنوب �لأور��س.


