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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

 بعد رقمنة اأر�سيف املحافظة العقارية بق�سنطينة

دقــائـق ل�سحـب �لعـقــود وحتقـيقـات متـ�ّس 82 �ألف طـالب �سكــن 

قّدم له عر�سا حول مقرتحات الأحزاب ال�سيا�سية

�س 11

وزير ال�سناعة يوؤكد

 باإمكان مركبي �ل�سيار�ت �ال�ستمر�ر 
يف �لن�ساط مع دفع �الأعباء

قــال وزيــر ال�ســناعة و المناجم 
فرحــات اآيت علــي اأم�س الثنين 
بقالمــة بــاأن مركبــي ال�ســيارات 
فــي الجزائــر باإمكانهم موا�ســلة 
الن�ســاط، لكنهــم مطالبون بدفع 
الجمركيــة،  الر�ســوم  و  الأعبــاء 
قدمــت  الدولــة  بــاأن  موؤكــدا 
تنــازلت و اإعفــاءات جبائيــة و 
جمركية لدعم مركبي ال�سيارات 
لكنهم اأخلفوا وعودهم على مدى 
5 �ســنوات كاملة بتحقيق ن�ســبة 
اإدمــاج ل تقــل عــن 30 بالمائــة، 

موؤكدا باأن ن�ســبة الإدماج التي وعد بها مركبو ال�سيارات لم تتجاوز 
بالمائة.  5

بعد توقف دام 10 �سنوات

 �سوناطر�ك ت�ستاأنف ت�سدير �لبنزين 
و�ملازوت

تمكــن مجمع �ســوناطراك خــالل �ســنة 2020، ولأول مــرة منذ 10 
�ســنوات مــن ا�ســتئناف ت�ســدير البنزيــن والمــازوت بعد ت�ســجيل 
ارتفاع في م�ستوى المواد النفطية المكررة على م�ستوى الوحدات 
المملوكة ل�ســوناطراك، وقالت ال�سركة اأن عمليات التكرير �سجلت 
ارتفاعا بن�ســبة 7.4 بالمائة خالل ال�ســنة الما�ســية مقارنة ب�سنة 
2019، مــن حجــم البتــرول والنفــط المكثفات المعالــج، ليرتفع 

بذلك من 27،2 مليون طن اإلى 29،1 مليون طن.

ب�سكيكدة   احبابة  اأولد  يف  قرية بوحاجب 2 

حياة متوقفة على م�سروع طريق 
وفي�سانات حتا�سر �ل�سكان

ا�ســتقبل رئي�ــس الجمهورية، ال�ســيد عبد المجيد تبون، اأم�س الثنين بمقر رئا�ســة الجمهورية، رئي�س لجنة مراجعــة قانون النتخابات، اأحمد لعرابة، الذي قدم عر�ســا حول التوجيهات 
الم�ستخل�سة من درا�سة المقترحات التي تلقتها اللجنة من طرف الأحزاب ال�سيا�سية بخ�سو�س ذات الم�سروع.

التجار رحبوا بالقرار ومنظمة حماية امل�ستهلكني حتذر من جتاهل الربوتوكول ال�سحي

تخفيف تد�بري �حلجر يعيد �حليوية للمدن وللأن�سطة �لتجارية
ا�ســترجعت �ســوارع المدن الكبرى ومنها العا�ســمة حركيتها اأم�ــس بعد الترخي�س بالفتــح الكامل لمعظم الأن�ســطة التجارية، فقد كانت 
المقاهي والمطاعم في الموعد ل�ستقبال الزبائن بعد انقطاع لعدة اأ�سهر، كما ا�ستعادت الم�ساحات التجارية حيويتها، وهي تفتح اأبوابها 

لالأ�سر التي �سرعت في التح�سير لل�سهر الف�سيل.
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�لرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س جلنة مر�جعة قانون �النتخابات
ت�سوير: �سريف قليب


