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 اإيــداع  رئيـــ�س 
 الوفــاق ال�سابـــق

 ح�سـان حّمار احلبـ�س

بلما�سـي و العبـوه 

 يكّرمــون �سّيــدة

 من ق�سنطيـنـــة

حجز ممتلكات وكيل �سابق لـ "رونو" بعنابة �سلب �سحاياه 40 مليارا 
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اخل�ضر قهروا غينيا بثالثية و عربوا  اإىل ربع نهائي الكان

اإبهــــار جـزائـــري يف م�ســـــر

التداوي بالغــذاء.. اأ�سلــوب جديـد 
للحماية و العــالج

�س  13-12

 فعاليات و اأحزاب ت�سّجع احلوار بني اجلزائريني

تقـــارب يف »و�سفـــة احلـــّل« بيـن ال�سلطــــة و املعـار�ســــة 
اأظهرت  تو�سيات المنتدى الوطني للحوار الذي انعقد اأول اأم�س بالمدر�سة العليا للفندقة والإطعام غرب الجزائر العا�سمة، تقاربا وا�سحا في 
الروؤى والطرح، بخ�سو�س طريقة واآليات الحوار الوطني المزمع تنظيمه لحقا مع الأفكار التي عّبرت عنها ال�سلطة على ل�سان رئي�س الدولة 
عبد القادر بن �سالح في خطابه يوم الثالث يوليو الجاري بمنا�سبة عيدي ال�ستقالل وال�سباب، ما قد يفتح الطرق م�ستقبال نحو تج�سيد هذا 

�س  3الحوار المطلوب اليوم للخروج بعد ذلك بالبالد من الأزمة الحالية وحالة الن�سداد.

�س  11

  اتهم بتبديد اأموال عمومية واإبرام �سفقات خمالفة للت�سريع

 اأمر الم�ست�سار المحقق لدى المحكمة العليا، اأم�س، باإيداع الوزير الأ�سبق للت�سامن والأ�سرة، جمال ولد عبا�س، الحب�س الموؤقت ب�سجن الحرا�س، بعد ال�ستماع لأقواله في ق�سايا تتعلق بتبديد 
اأموال عمومية واإبرام �سفقات مخالفة للت�سريع المعمول به واإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. وقد لحق ولد عبا�س بابنه مهدي اإ�سكندر و �سهره اإلى حب�س الحرا�س، حيث 

اأودعا الحب�س الموؤقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة ال�سراقة.

اإيداع جمال ولد عبا�س �سجن احلرا�س 
حرائـــق تخّلــف خ�ســائـر فــادحــة 

بال�ســــرق 

اأتلفت موجة الحرائق اأكثر من 9 هكتارات من الأ�سجار بين مثمرة و من 
نــوع ال�سنوبر الحلبــي، اإ�سافة اإلى 175 رزمة تبن فــي 3 وليات �سرقية، 
فيما خلفت 8 حرائق �سجلت خالل �سهر جوان الما�سي ب�سطيف، خ�سائر 

مادية فادحة.

ق�سنطينة  

توقيـف رئيـ�س بلدية بني حميـدان 
عـن مهامـــه 

جّمدت وزارة الداخلية نهاية الأ�سبوع الما�سي، ع�سوّية رئي�س المجل�س 
ال�سعبــي البلدي لبني حميــدان، رابح جعفر، واأوقفته عــن مهامه، بعد 
�سدور حكميــن ق�سائيين في حقه، فيما ف�سلت جل�ســة ا�ستخالفه التي 
اأ�سرف عليها مديــر الإدارة المحلية يوم اأم�س، ب�سبب عدم اتفاق اأع�ساء 

كتلة جبهة التحرير الوطني على من ي�سغل من�سبه.  
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