لعدم جتديد رخ�ص البناء و خرق قانون التعمري

هـــدم ترقيــــات عقاريــــة و وقـــف �أ�شغـــال بفيـالت علـى كورنيـ�ش عنابــــة
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ا�ستعانت مب�ؤثرين لإيهام ال�ضحايا بجدية العرو�ض

تفكيك �شبكة احتالت على طلبة و�أغرتهم بالدرا�سة يف اخلارج

� أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني� ،إلقاء القب�ض على � 3أ�ش��خا�ص تورطوا في ق�ض��ية الن�ص��ب على طلبة جامعيين والتي راح �ض��حيتها �أزيد من  75طالبا جزائريا .وتحايلت ال�ش��بكة على الطلبة
و�سلبت منهم مبالغ مالية كبيرة .ودعت �ضحايا هذه ال�شبكة الإجرامية �إلى التقرب من مقر الم�صلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة �أو من �أقرب مركز لل�شرطة عبر التراب الوطني ،لتقييد
�شكوى والإدالء ب�شهادة.
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وزير ال�سكن ي�ؤكد

اخل�ضر يواجهون غينيا اال�ستوائية اليوم

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

موعــد لالنت�صــار وا�ستعــادة الهيبــة
lبلما�ضي يرف�ض التنازل عن نقاط غينيا اال�ستوائية وكوت ديفوار

�ص 13-12

�أعل��ن وزي��ر ال�س��كن والعم��ران والمدينة ،ط��ارق بلعريبي ،ال�ش��روع
قريبا في انجاز � 15ألف وحدة �سكنية ب�صيغة «عدل» وهو ما �سي�سمح
بغل��ق برنام��ج «ع��دل »2نهائيا قب��ل نهاي��ة الع��ام الجاري ،و�س��تكون
الح�ص��ة الجديدة موجه��ة للمكتتبين �أ�ص��حاب الطع��ون الذين قبلت
ملفاته��م بعد درا�س��تها وك��ذا المكتتبين الذي��ن ت�أخروا عن ت�س��ديد
الأ�شطر الأولى �أو كان لديهم �إ�شكال في ملفاتهم.
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مددت العمل بجهاز الوقاية احلايل

احلكومـــــة حتــــذر مـــن تفاقـــــم
الو�ضــع ال�صحـــي
تقرر تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من تف�شي
فيرو���س كورون��ا (كوفي��د )19 -لم��دة ع�ش��رة �أي��ام ،ابت��داء من
�أم�س ال�س��بت ،و �أكدت الحكوم��ة على �أن عدد حاالت الإ�ص��ابات
الم�سجلة م�ؤخرا ت�ؤكد ظهور الموجة الرابعة ،محذرة من تكرار
الأو�ض��اع ال�ص��عبة التي مرت بها الجزائر خالل الموجة الثالثة
من هذا الوباء.
�ص 3

ق�سنطينة

مديـــر ملبنـــة نوميديــا ينفي وجـود
تراجــع يف الإنتــاج
�ص 11

يف لقائهم بـ "دي مي�ستورا"

ال�صحراويــون ي�شــددون علــى مطلـب اال�ستقــالل الوطنــي التــــام

1

�شرع المبعوث ال�شخ�صي للأمين العام للأمم المتحدة لل�صحراء الغربية ،ال�سيد �ستافان دي مي�ستورا� ،أم�س ال�سبت ،في زيارته �إلى مخيمات
الالجئين ال�ص��حراويين ،التي ا�س��تهلها من والية ال�سمارة ،وذلك في ثاني محطة له في �إطار جولته الأولى �إلى المنطقة منذ تعيينه �شهر
نوفمبر الما�ض��ي ،و رفع �أع�ض��اء المجل�س اال�ست�شاري ال�صحراوي ،مطلبهم ،للمبعوث ال�شخ�صي للأمين العام للأمم المتحدة ،والمتمثل في
"اال�ستقالل الوطني التام" ،م�شددين على �أن اال�ستفتاء يبقى حال و�سطا مقبوال.
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