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

150 نقطة بيع عرب الرتاب الوطني يف رم�سان

حتديــد �شعـــر �للحـــوم �حلمـــر�ء بـ 1200 و 1300 دج للكيـلوغــر�م

اأكد خبراء في االقت�ساد، اأم�ض، اأن قرار رئي�ض الجمهورية عبد المجيد تبون،  بتجميد ال�سرائب والر�سوم، على مواد غذائية وا�سعة اال�ستهالك، وال �سيما الر�سوم التي ت�سمنها قانون المالية 2022 على بع�ض 
المــواد الغذائيــة، �سي�ساهم في ا�ستقــرار االأ�سعار وتحفيز المواطن على اال�ستهالك في ظــل تح�سين القدرة ال�سرائية للعائالت  واعتبــروا اأن القرارات التي اتخذها رئي�ــض الجمهورية خالل تروؤ�سه اجتماعا 
لمجل�ــض الــوزراء، اأول اأم�ض ، بخ�سو�ض تموين ال�سوق الوطنية بالمواد وا�سعة اال�ستهالك ، كانت �سروريــة، خ�سو�سا مع ارتفاع االأ�سعار في االأ�سواق الدولية، ومن جهة اأخرى، اأ�ساروا اإلى اأهمية اعتماد اإ�سالح 

للنظام الجبائي وال�سريبي، وتخفي�ض ال�سرائب ب�سفة معتبرة.

خرباء ي�ؤكدون اأنه �سريفع القدرة ال�سرائية ويحفز اال�ستهالك

�رتياح و��شع لقر�ر جتميد �ل�شر�ئب و�لر�شوم
وزير االت�سال حممد بو�سليماين يوؤكد

قانــون �لإعـــالم �جلديــد �شيكــــون 
و�شامــال"  "كامــال 

اأكد، وزيــر االت�سال، محمد بو�سليماني، اأم�ــض االثنين بالعا�سمة، 
اأن قانــون االإعــالم الجديد �سيكون »كامال و�سامــال«، هدفه تحقيق 

االحترافية »الحقيقية« لل�سحفيين.

ميناء عنابة

 نحــــو ت�شديــــر 3 مالييــن طـــن
 مـن �ل�شمنــت �خلـــام 

�سطــرت المديرية العامة لمينــاء عنابة خالل العــام الجاري 2022 
هــدف ت�سدير 3 مليون طن من مادة "الكلنكر" الم�ستخدمة في اإنتاج 
اال�سمنت، بعد نجاح الميناء في ا�ستقطاب المتعاملين االقت�ساديين 

والمنتجين، في ت�سدير هذه المادة لعدة دول .

حت�سبا ملواجهة الكامريون

�ملنتخب قد يرتب�ص بغينيا �ل�شتو�ئية
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وزير ال�سحة يعلن جتاوز ذروة املوجة الرابعة 

��شتئنـــاف تدريجــــي للخدمـــات �ل�شحيـــة بـامل�شت�شفيــــات
اأعلــن وزيــر ال�سحة وال�سكان واإ�سالح الم�ست�سفيــات عبد الرحمان بن بوزيد اأم�ض عن اال�ستئنــاف التدريجي لمختلف الخدمات ال�سحية 
بعــد تجاوز ذروة الموجة الرابعة للعــدوى بفيرو�ض كورونا، داعيا مدراء ال�سحة ل�سمان التكفل التــام بالمر�سى، واالنطالق الفوري في 

�ص  12-13تجهيز م�سالح اال�ستعجاالت وتدعيمها باالأطقم الطبية.


