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الصفحة الخضراء

�ص  13-12

uهواة الريا�سة اجلبلية م�ستعدون 
لت�سجري املرتفعات

uالنفايات البال�ستيكية تهّدد التنّوع 
البيولوجي والرثوة ال�سمكية

�ص  3

مبا�سرة الرتتيبات 

النهائية لإطالق 

القناة الربملانية

الك�سف عن ال�سلم 

اجلديد لل�سريبة على 

الدخل الإجمـايل

يواجهون غانا اليوم

اخل�ســـر يف اآخـــر بروفـة قبل رحلـة 
الدفــاع عن اللقـب

يختبــر اليــوم، الناخب الوطني جمال بلما�ضــي، ت�ضــكيلة الخ�ضــر 
المعنيــة بالدفــاع عــن لقبها القــاري بداية من يــوم الأحد، موعد 
انطالق نهائيات الن�ضخة 33 من كاأ�س اإفريقيا، عندما يواجه رفقاء 
الحار�س راي�س مبولحي، منتخب غانا، فوق اأر�ضــية ملعب المدينة 

التعليمية بالعا�ضمة القطرية الدوحة.

�ص  13-12

�ص  3

�ص  14

�ص  2 �ص  4
يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يدعى فريد بلحاج وي�ضغل من�ضب نائب الرئي�س املكلف بال�ضرق الأو�ضط و �ضمال افريقيا

موظف مقرب من الق�سر امللكي املغربي وراء تقرير البنك العاملي املغلوط حول اجلزائر

l خمت�سون يحذرون من و�سول اأعداد هائلة من امل�سابني لال�ست�سفاء يف نف�ص الوقت

و�ضط تهاون وا�ضح باإجراءات الوقاية

ت�سجيل حالتي "اأوميكرون" يف ق�سنطينة
�ص  11-2

�ص  5

وزير ال�ضكن يك�ضف

 النتهــاء مـن برنامـج "عـدل2"
قبــل نهايـة ال�سنــــة

اأكــد وزير ال�ضكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اأنه �ضيتم غلق 
برنامــج “عدل 2” في عدة وليات خــالل عام 2022. وقال بلعريبي، 
اإنــه تــم النتهاء من اإعــداد خارطــة الطريق و�ضبط الأمــور من اأجل 

النتهاء من ت�ضليم ال�ضكنات وطي الملف في عدة وليات.

و�ضيط اجلمهورية يوؤكد اأنها توفر 29 األف من�ضب عمل

 بعــث ن�ســـــاط 461 وحــــدة اإنتـاجيـــــة كانـت معطلـــــة
ك�ضف، يوم اأم�س، و�ضيط الجمهورية، اإبراهيم مراد، عن بعث 461 م�ضروعا ا�ضتثماريا، من بينها 399 م�ضروعا مكتمال كان متوقفا ومعطال، 
وتوفيــر قرابة 29 األف من�ضب عمل، منذ ال�ضروع في تطبيق قــرارات رئي�س الجمهورية التي كلفه بها، لإعادة بعث الم�ضاريع ال�ضناعية 

وال�ضتثمارية المعطلة، وتذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية والإدارية. 


