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�ص  13-12

اخل�سر يواجهون غينيا اال�ستوائية اليوم

موعــد لالنت�ســار وا�ستعــادة الهيبــة

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

لعدم جتديد رخ�ص البناء و خرق قانون التعمري

هـــدم ترقيــــات عقاريــــة و وقـــف اأ�سغـــال بفيـالت علـى كورنيـ�ص عنابــــة

 اأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اإلقاء القب�ص على 3 اأ�ســخا�ص تورطوا في ق�ســية الن�ســب على طلبة جامعيين والتي راح �ســحيتها اأزيد من 75 طالبا جزائريا. وتحايلت ال�ســبكة على الطلبة 
و�سلبت منهم مبالغ مالية كبيرة. ودعت �سحايا هذه ال�سبكة الإجرامية اإلى التقرب من مقر الم�سلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة اأو من اأقرب مركز لل�سرطة عبر التراب الوطني، لتقييد 

�سكوى والإدلء ب�سهادة.

ا�ضتعانت مب�ؤثرين لإيهام ال�ضحايا بجدية العرو�ض 

تفكيك �سبكة احتالت على طلبة واأغرتهم بالدرا�سة يف اخلارج
�ص 2

�ص 2

�ص 3

وزير ال�سكن يوؤكد

الدولــة لـن تتخلـى عـن متويـــــل 
ال�سكن االجتماعــي وم�ساريــع عــدل

اأعلــن وزيــر ال�ســكن والعمــران والمدينة، طــارق بلعريبي، ال�ســروع 
قريبا في انجاز 15 األف وحدة �سكنية ب�سيغة »عدل« وهو ما �سي�سمح 
بغلــق برنامــج »عــدل2« نهائيا قبــل نهايــة العــام الجاري، و�ســتكون 
الح�ســة الجديدة موجهــة للمكتتبين اأ�ســحاب الطعــون الذين قبلت 
ملفاتهــم  بعد درا�ســتها وكــذا المكتتبين الذيــن تاأخروا عن ت�ســديد 

الأ�سطر الأولى اأو كان لديهم اإ�سكال في ملفاتهم.

ق�سنطينة

مديـــر ملبنـــة نوميديــا ينفي وجـود 
تراجــع يف االإنتــاج

مددت العمل بجهاز الوقاية احلايل

احلكومـــــة حتــــذر مـــن تفاقـــــم 
الو�ســع ال�سحـــي

تقرر تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من تف�سي 
فيرو�ــص كورونــا )كوفيــد- 19( لمــدة ع�ســرة اأيــام، ابتــداء من 
اأم�ص ال�ســبت، و اأكدت الحكومــة على اأن عدد حالت الإ�ســابات 
الم�سجلة موؤخرا توؤكد ظهور الموجة الرابعة، محذرة من تكرار 
الأو�ســاع ال�ســعبة التي مرت بها الجزائر خلل الموجة الثالثة 

من هذا الوباء.

�ص  5

يف لقائهم بـ "دي مي�ستورا" 

ال�سحراويــون ي�ســددون علــى مطلـب اال�ستقــالل الوطنــي التــــام
�سرع المبعوث ال�سخ�سي للأمين العام للأمم المتحدة لل�سحراء الغربية، ال�سيد �ستافان دي مي�ستورا، اأم�ص ال�سبت، في زيارته اإلى مخيمات 
اللجئين ال�ســحراويين، التي ا�ســتهلها من ولية ال�سمارة، وذلك في ثاني محطة له في اإطار جولته الأولى اإلى المنطقة منذ تعيينه �سهر 
نوفمبر الما�ســي، و رفع اأع�ســاء المجل�ص ال�ست�ساري ال�سحراوي، مطلبهم، للمبعوث ال�سخ�سي للأمين العام للأمم المتحدة، والمتمثل في 

"ال�ستقلل الوطني التام"، م�سددين على اأن ال�ستفتاء يبقى حل و�سطا مقبول.

�ص  13-12 lبلما�سي يرف�ص التنازل عن نقاط غينيا اال�ستوائية وكوت ديفوار

�ص  9

�ص 11


