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ق�شنطينة

م�شروع تاأميـــن التمــوين بامليــاه 
بلــغ 80 باملئـــة

اأّكد مدير التوزيع والإنتاج ب�شــركة المياه والتطهير بق�شــنطينة، 
عن اإنجاز م�شــاريع من �شــاأنها تح�شــين خدمة التوزيع، فيما و�شلت 
ن�شــبة اأ�شــغال م�شــروع تاأميــن وليــة ق�شــنطينة بالميــاه اإلــى 80 
بالمئة، وذلك �شــمن م�شــعى لمواكبة النمو ال�شــكاني الحا�شــل في 
بع�س التجمعات ال�شــكنية الجديدة، مذكرا اأن ال�شبكات بالمدينة 

القديمة مهترئة ولم تجدد منذ ع�شرات ال�شنوات.

رئي�س جمعية التجار واحلرفيني 

نتوقــــع انخفــا�ض اأ�شعـار البطاطـا 
واخل�شـر قبل رم�شـــان

توّقع رئي�س الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والم�شــتثمرين 
الجزائرييــن الحاج الطاهر بولنوار عودة اأ�شــعار الخ�شــر والفواكه 
وبخا�شــة مادة البطاطا اإلى م�شتواها الف�شلي بعد اأيام وقبل حلول 

�شهر رم�شان.

الرابطة املحرتفة الأوىل

تعرث اآخر للهالل واملدية ت�شنع املفاجاأة

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وزيرة البيئة الدكتورة �شامية موالفي للن�شر

عائــدات النفايــــات البـال�شتيكيــــة تقـدر بحوالــي 100 مليـــار دينــار �شنويـــا

 اأكد الوزير الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، اأن الحكومة تعمل على تح�شين مناخ الأعمال وتب�شيط اإجراءات الفعل ال�شتثماري، من خالل ت�شريع وتيرة الرقمنة ال�شاملة للمعامالت الإدارية، واأعلن ا�شتفادة 
لتمويل الموؤ�ش�شات النا�شئة، حيث تجاوز حجم ال�شتثمارات لفائدة الـموؤ�ش�شات النا�شئة اأكثر من 1،2 مليار دج. موؤكدا عزم الدولة في جعل  الوطني  لل�شندوق  المالي  الدعم  من  مبتكر  م�شروع  حامل   390

الجزائر »نموذجا« في دعم الـموؤ�ش�شات النا�شئة.

ال�زير الأول يعلن ا�شتفادة 390 حامل م�شروع مبتكر من التم�يل وي�ؤكد

ن�شعى جلعل اجلزائر "منوذجا" يف دعم الـموؤ�ش�شات النا�شئة
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اأع�شاء بالكونغر�ض يطالبون بعدم اإبرام �شفقات اأ�شلحة مع املغرب 
طالب اأع�شــاء بمجل�س النواب الأمريكي )الكونغر�س(، الرئي�س جو بايدن، بعدم اإبرام اأي �شــفقة اأ�شــلحة مع المغرب في ظل مخاوف من 
ا�شتخدامها �شد اأبناء ال�شعب ال�شحراوي وت�شهيلها لحتالله غير الم�شروع لالإقليم، مبدين اأملهم في اأن يمكن "الدور الحا�شم" الذي تلعبه 

بالدهم في النزاع بال�شحراء الغربية، ال�شعب ال�شحراوي من ممار�شة حقه غير القابل للت�شرف في تقرير الم�شير.
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