
الن�صر ترافق الفالحني يف احل�صاد وتقف على قدرات التخزين بتعاونية احلبوب

جمـــع 61 األـف قنطــار من القمــح يف 15 يومــا بق�سنطينـــة
تتوا�ص��ل حملة الح�ص��اد والدر�س بوالية ق�صنطينة، واإيداع مح�ص��ول القمح بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وبعد 15 يوما من انطالق العملية 
تم تجميع 61 األف قنطار من الحبوب، فيما ينتظر اإنجاز �صوامع جديدة من �صاأنها رفع قدرة التخزين اإلى مليوني قنطار بوالية ُعرفت بالمردود 

الكبير الذي تحققه هذه ال�صعبة �صنويا، رغم اأن المو�صم الحالي �صهد انخفا�صا ن�صبيا ب�صبب تاأثيرات الجفاف.
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 ع�صو جمل�س االأعمال ال�صعودي اجلزائر، 
علي بن عبد العزيز الهري�س للن�صر

مل�سنا رغبة حقيقية للجزائر يف التوجه 
نحو جت�سيد �سراكات م�ستدامة 

اأّكد ع�صو اللجنة التنفيذية 
ال�صعودي  االأعم��ال  لمجل�س 
الجزائ��ري، عل��ي ب��ن عب��د 
رغب��ة  الهري���س،  العزي��ز 
ال�صعوديي��ن  الم�صتثمري��ن 
و  ال�صراك��ة  تعزي��ز  ف��ي 
نظرائه��م  م��ع  التع��اون 
الجزائريي��ن، ورف��ع حج��م 
مج��االت  ف��ي  اال�صتثم��ار 
للث��روة  خالق��ة  و  حيوي��ة 
و زي��ادة فر���س العم��ل ف��ي 

الجزائر.

ت�صحيح  اأوراق امتحانات البكالوريا

تاأكيــد على مراعاة م�سلحـة التالميـذ 
يف الإجابــات النموذجيــة

تنطل��ق يوم 27 جوان الجاري عملية ت�صحي��ح اأوراق امتحانات �صهادة 
البكالوري��ا، بع��د اإنهاء مرحل��ة اإغف��ال االأوراق التي �ص��رع فيها اأم�س، 
ليت��م مبا�ص��رة الت�صحي��ح النموذج��ي وتحدي��د �صل��م التنقي��ط تحت 
اإ�صراف مفت�ص��ي المواد، الذين ي�صهرون على �صم��ان م�صلحة التلميذ، 

باعتماد اإجابات نموذجية تقوم على احتماالت متعددة.

بطل اإفريقيا العربي بورعدة للن�صر

امليدالية الذهبية جوابي على الذين 
حتدثوا عن نهايتي !

بورع��دة  العرب��ي  الدول��ي  الع��داء  اعتب��ر 
الميدالي��ة الذهبية، المحققة قب��ل اأيام في 

بطول��ة اإفريقيا الت��ي اأقيمت بج��زر موري�س 
ف��ي اخت�صا���س الع�ص��اري، اأح�ص��ن رد على من 

قال��وا اإنه انتهى بعد بلوغه �صن 34، مبديا 
في ح��واره م��ع الن�ص��ر تح�ص��ره لعدم 
اإدراج اخت�صا���س الع�ص��اري ف��ي دورة 
األعاب البح��ر االأبي�س المتو�صط، التي 

�صتنطلق بعد اأيام قليلة بالجزائر، والتي يرى 
باأنه��ا �صتك��ون ناجح��ة، والجمه��ور الجزائري 

�صي�صفع من خاللها الم�صككين.

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

م�سوؤول بوزارة املالية يوؤكد يف يوم برملاين
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ك�صف المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، اأن اإجمالي االإعانات ال�صريحة وال�صمنية التي �صرفتها الدولة في الفترة بين 2018 و 2021 تتراوح ما بين 3900 مليار دينار 
واأكثر من 5130 مليار دينار، وقال اإن العائالت الغنية ت�صتفيد من هذا النظام حاليا ب�صعف ي�صل اإلى �صبع مرات اأكثر مما ت�صتفيد منه العائالت المعوزة، وعليه فاإن الوقت قد حان لمراجعته 

�ص   3واإ�صالحه حتى يحقق اأهدافه. 

روبورتاج

الدعم ب�سكله احلايل غري عادل و يخدم الأغنياء اأكرث
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رئي�س اجلمهورية يجري مكاملة هاتفية مع نظريه الفرن�صي

عــــزم علـى دفــع العالقــــات الثنائيـــــة اإلــى م�ستـــوى متميــــز

اإعادة النظر يف منط ت�سيري اجلوية اجلزائرية واملوانئ و املطار الدويل
تغيريات على راأ�س م�ؤ�س�سات بقطاع  النقل

�ص   3

�ص   5-4

�ص   5

�ص   4

�ص   2


