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اإطــالق عمليـة كبـرى لغر�ض اأكثـر 
من 40 مليون �شجـرة 

مداهمـــة  قـــردة »املاغـــو« للتجمعـــات واحلقــول تثيـر املخــاوف يف جيجل

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

الهيئة الوطنية للحوار والو�شاطة تن�شب املجل�س اال�شت�شاري وترافع

اأكدت الهيئة الوطنية للحوار والت�شاور اأم�س، على �شرورة الذهاب اإلى انتخابات رئا�شية في اأقرب االآجال، حفاظا على اأمن وا�شتقرار البالد وتفادي الوقوع في الفراغ  
الد�شتوري وما يحمله من مخاطر، و رافعت ل�شالح عهدة رئا�شية انتقالية، �شتخ�ش�س  ل�شياغة د�شتور جديد وانتخاب البرلمان، و�شياغة قوانين ع�شوية جديدة تكر�س 

الديمقراطية الحقة.

 �شرورة الذهاب اإىل انتخابات رئا�شية  يف اأقرب الآجال

تذاكر اإلكرتونية ملباراة ال�شنافر و�شو�شطارة 

اإحالة بن عيادة وحداد وباهمبول 
وهريدة على املجل�ض التاأديبي

ك�شف��ت م�شادر ح�شن��ة االإطالع للن�شر، اأن الرباع��ي بن عيادة وحداد 
وهريدة و باهمبوال، �شيمثلون اأمام المجل�س التاأديبي للنادي الريا�شي 
الق�شنطين��ي، بع��د لق��اء اتح��اد الجزائر المبرم��ج �شهرة الغ��د بملعب 

ال�شهيد حمالوي بداية من ال�شاعة التا�شعة م�شاء.
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وزير املوارد املائية من خن�شلة

  �شوء الت�شيري من اأهم اأ�شباب 
اأزمة  التموين باملاء خالل العيد

اأك��د وزير الم��وارد المائية، علي حم��ام، اأم���س، اأن اإ�شكالية التزود 
بالمي��اه ال�شالحة لل�شرب التي عانى منها خ��الل اأيام عيد االأ�شحى 
�ش��كان عدي��د الوالي��ات تع��ود اأ�شا�ش��ا اإل��ى »اأ�شب��اب تقني��ة واأخرى 
ب�شري��ة«، م�شيرا اإلى اأنه �شيتم ال�ش��روع »قريبا« في اإنجاز اأربع )4( 
محطات لتحلية مي��اه البحر عبر واليات كل من الطارف و�شكيكدة 

وبجاية والجزائر العا�شمة. 

م�شت الأول مرة م�شوؤولني كبارا و رجال اأعمال

العدالـــة تو�شـــع حتقيقاتهـــا لتفكيك »اإمرباطورية« الف�شــاد
دخلت اجراءات مكافحة الف�شاد التي اأطلقها الق�شاء على رموز النظام ال�شابق ورجال االأعمال المرتبطين به، �شهرها الخام�س، وطالت 
الحملة كبار الم�شوؤولين ال�شابقين و وزراء ورجال اأعمال ومدراء بنوك وموؤ�ش�شات عمومية، �شدرت في حقهم اأوامر ق�شائية تراوحت 
بين الحب�س الموؤقت والرقابة الق�شائية واالإفراج. التحقيقات التي با�شرها الق�شاء وديوان مكافحة الف�شاد، ك�شفت حجم الف�شاد الذي 
ا�شت�شرى في دواليب الدولة، واأظهرت تجاوزات و خروقات في اإبرام ال�شفقات العمومية وعمليات تبيي�س لالأموال اإ�شافة اإلى الر�شوة 

في مجال اإبرام ال�شفقات، وتبديد االأموال العمومية. 
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