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 الوزير الأول خالل تد�شينه البنك الوطني للبذور

اأكد الوزير الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، اأن الجزائر ت�صعى اإلى تغطية ما ن�صبته 80 بالمائة من احتياجاتها من الإنتاج الفالحي في غ�صون �صنة 2023، واأعلن وقف ا�صتيراد بذور الخ�صر 
بداية من ال�صنة المقبلة، كما �صدد على �صرورة تثمين الكفاءات الوطنية وجهود الدولة في مجال التكوين الفالحي والعمل من اأجل تحقيق الأمن الغذائي.

ن�سعى لتغطية 80 باملئة من الإنتاج الفالحي يف 2023
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حما�صيل ت�صنع �صهرة املنطقة

يقطعــــون كيلومتـــرات للح�ســـول 
علــى فواكــه �سوفيـــة

يتميز ف�صــل ال�صيف، بتنوع 
و  خ�صــر  مــن  المحا�صيــل 
اإنتاجها بمدينة  فواكه يكثر 
واد �صــوف، التــي تحولــت في 
ال�صنوات الأخيــرة اإلى قطب 
جــودة  وحققــت  فالحــي، 
وطنيــة،  �صهــرة  محا�صيلهــا 
حتــى اأن هنــاك جزائرييــن 
طويلة  كيلومتــرات  يقطعون 
لأجــل فاكهــة مــا اأو م�صروب 

طبيعي معين.

ي�صهد اإقبال من خمتلف الوليات 

�ساطــــئ واد زهــور ي�ستعيـــد زواره

يعرف، �صاطئ واد زهور بمنطقة بني فرقان، بالميلية �صرق ولية 
جيجــل، اإقبال قيا�صيا للم�صطافين القادمين من مختلف الوليات، 
و الباحثيــن على الراحــة، خ�صو�صا بعد فتحه هــذا المو�صم،  بعد 

ثالثين �صنة كاملة من الغلق.

العمل قائم مع وزارة التجارة ل�صمان وفرة املنتجات ال�صرتاتيجية

منظمة حماية امل�ستهلكني توؤكد ا�سترياد كميات هامة من حليب الأطفال
اأعلنــت المنظمة الوطنية للم�صتهلكين عن التن�صيق مع م�صالــح وزارة التجارة لتوفير المواد التي تراجعت كمياتها في ال�صوق، ل �صيما ما 
تعلق بالمنتوجات ال�صتراتيجية على غرار حليب الأطفال، مطمئنة بدخول كميات كبيرة من هذه المادة خالل هذه الأيام بما �صيق�صي 

�ص  15على الندرة ويحقق ا�صتقرار الأ�صعار.

بواحلبيب يعوداإىل قيادةال�سنافر
مــت اأم�ص، عودة محمــد بوالحبيب لقيادة النــادي الريا�صي  تر�صرّ
الق�صنطينــي، بعــد مغادرتــه منــذ اأزيد مــن �صت �صنــوات، وهذه 
المــرة فــي من�صــب مديــر عــام لل�صركــة الريا�صية، وهــو نف�ص 
المن�صب الذي �صغله في منا�صبة واحدة، حيث اأعلن اأم�ص الموقع 

الر�صمي للنادي الق�صنطيني عن خبر التعيين.
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