
و اجلزائر يف حداد 

وفاة الرئي�س التون�سي

 

احلراك يتم�ّسك بالتغيري و يطالب مبوا�سلة احلرب على الف�ساد يف اجلمعة 23 

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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دين ودنيا

حــرق الغابـات اإف�ســـاد يف الأر�س

القب�س على �سخ�س ينب�س القبور و يبرت اأع�ساء املوتى بعني البي�ساء 
عل��م، �أم���ش، من م�سادر موثوقة، باأن عنا�سر فرق��ة �لبحث و�لتدخل »بياري« باأم �لبو�قي، نجحت ف��ي توقيف كهل متلب�ش بنب�ش 
�لقب��ور بمقب��رة عين �لبي�ساء، �أي��ن �سبطت بحوزت��ه �أع�ساء ب�سرية د�خ��ل كي�ش بال�ستيك��ي كان �لمعني ب�س��دد تحويلها لوجهة 
مجهول��ة وذكرت م�سادرن��ا، �أن عنا�سر �ل�سرطة با�سرت تحقيق��ات مو�سعة، بعد �ال�ستباه في تورط �لموق��وف في ممار�سة �ل�سعوذة 

�س  24و�ل�سحر باال�ستعانة باأع�ساء ب�سرية.

طالبت باإجر�ء�ت تهدئة و �لرئا�سة تتجاوب 

��ستقب��ل رئي���ش �لدولة،عب��د �لق��ادر ب��ن �سال��ح، �أول �أم���ش �لخمي�ش فري��ق �ل�سخ�سي��ات �لوطنية �لت��ي �ستقود �لح��و�ر  �لوطني �ل��ذي دعا �إليه ف��ي خطابه ي��وم �لثالث جويلي��ة �لج��اري، و تعهد رئي�ش 
 �لدول��ة بالتعاط��ي م��ع �الن�سغ��االت �لت��ي طرحه��ا �لفري��ق بم��ا يتما�س��ى م��ع �أح��كام �لد�ست��ور وقو�ني��ن �لجمهوري��ة، و وع��د بتوفي��ر كل �لدع��م �لتقن��ي و�للوجي�ستي ل��ه، و �أن تك��ون له كام��ل �لحرية 

في تحديد �آليات �لحو�ر وطبيعة �سيره وجدول �أعماله وفترة �متد�ده، و�أي�سا �لحرية في �تخاذ �الإجر�ء�ت �لت�سريعية و�لقانونية و�لتنظيمية �ل�سرورية الإجر�ء �النتخابات �لرئا�سية.

بطاقة بي�ساء لل�سخ�سيات امل�سرفة على احلوار 
�لفريق قايد �سالح للقادة �لع�سكريني 

حافظــوا علـى ال�سمعــة النا�سعــة 
للجيـ�س و الوطــن 

دع��ا نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي���ش �أركان �لجي�ش �لوطني �ل�سعبي، 
�لفري��ق �أحمد قايد �سالح، جميع �لقادة �لع�سكريين، �إلى �اللتز�م �لتام 
و�لكام��ل بالم�سوؤولي��ة في �أد�ء �لمه��ام �لموكلة و�لحف��اظ على �سمعتهم 
وعل��ى �ل�سمع��ة �لنا�سع��ة للجي�ش و�لوط��ن، وقال ب��اأن قي��ادة �لجي�ش، 
حري�س��ة على توفير كافة �لعو�مل لتطوي��ر جهاز �لدرك حتى ين�سجم 

مع ما ت�ستوجبه ح�سا�سية وخ�سو�سية �لمهام �لمنوطة به.

الفاف تنفي رحيل زط�سي و الوزير 
يوؤكد اأنه طالبه بالرتيث 

�سارع��ت �التحادي��ة �لجز�ئرية لك��رة �لقدم، 
لتفني��د كاف��ة �الأخب��ار �لمتد�ول��ة موؤخ��ر�، 
بخ�سو�ش �ال�ستقالة �لمرتقبة لرئي�ش �لفاف 
خي��ر �لدين زط�سي، حيث ن�سرت على موقعها 
�لر�سم��ي �سهرة �أم���ش �الأول، بيان��ا نددت فيه 
بم��ا �سمته ب� »�لحمل��ة« �ل�سر�سة �لتي يتعر�ش 
له��ا زط�س��ي، من��ذ تتوي��ج �لمنتخ��ب �لوطني 

بكاأ�ش �أمم �إفريقيا 2019.

n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.com�ل�سبت 27 جويلية  2019 م /24  ذو �لقعدة  1440 ه�      -    n �لعدد :  n    -     15976�لثمن : 10 دج

�س  11

ت�سوير: �سريف قليب


