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الفريق �سنقريحة يق�ل اإن الرد �سيك�ن ق��سي� �سد من يح�ول امل�س��س ب�أمن البالد وي�ؤكد

�جلز�ئر لن تقبل �أي تهديد و لن تر�ضخ لأية جهة
ق�سنطينة

توزيع 2771 �ضكنا ب�ضيغة "عدل" 
يوم 5 جويلية

مــن �لمنتظر �أن يتــم في �لخام�س جويلية �لمقبل، توزيع 2771 �ســكنا 
�سمن برنامج عدل 2 تقع بالتو�سعة �لغربية لعلي منجلي بق�سنطينة، 

بح�سب ما �أعلنت عنه �ل�سلطات �لمحلية �أم�س �لثالثاء.

�أكد �لفريق �ل�سعيد �سنڤريحة، رئي�س �أركان �لجي�س �لوطني �ل�سعبي، �أن �لجز�ئر ل ولن تقبل �أي تهديد �أو وعيد، من �أي طرف كان، كما �أنها لن تر�سخ لأي جهة مهما كانت قوتها، محذر� �لأطر�ف 
�لتي تحاول �لم�سا�س باأمن �لجز�ئر و�سالمتها �لتر�بية، وكل من ُت�سول له نف�سه �لمري�سة، و�لمتعط�سة لل�سلطة، باأن �لرد �سيكون قا�سيا وحا�سما، وقال �إن �لجز�ئر �لقوية بجي�سها �لبا�سل، و�سعبها 

�لثائر هي �أ�سرف من �أن ينال منها بع�س »�لمعتوهين و�لمتهورين«.

�لوليـــات �ملُمّونــــة من �ضـــد بنــي هـــارون لن تعــرف �أزمــة ميـــاه
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م�سيرّ �ل�سركة �ل�سانعة يك�سف للن�سر

�إنتـــاج �أول �ضيـــارة كهربائيــة جز�ئريـة نهاية �ل�ضنـة �لقادمــة
ت�ســرع �سركة " �إينوفالوجي" بالجز�ئر �لعا�سمة قبل نهاية �ل�سنة �لقادمة في �سناعة �أول �سيارة كهربائية بالجز�ئر بمو��سفات عالمية، 
تعد �لأولى عربيا و�إفريقيا، وكانت ذ�ت �ل�سركة قد �سرعت منذ �سنو�ت في �سناعة عربات كهربائية خا�سة بذوي �لحتياجات �لخا�سة 

ذ�ت جودة عالية وفق �لمقايي�س �لعالمية.

 uمبادرة "�أمـــام كل بيت �ضجـــرة" 
تغّيـــر وجـــه �أحياء بباتنـــــة

uم�ضّبات �ل�ضرف.. خماطر متفاقمة
 u�ل�ضد �لأخ�ضر.. حار�ص �أمني

 على �ل�ّضمال

�ســاحب  معلــى  فــوؤ�د  ��ســتطاع 
�أمــام  غر�ــس   « مبــادرة  فكــرة 
رفقــة  �ســجرة«  بيــت  كل 
وجــه  تغييــر  مــن  متطوعيــن، 
عديــد �لأحيــاء بمدينة باتنة 
بغر�س �لأ�ســجار، وهي �لمبادرة 
و��ســعة  ��ســتجابة  لقيــت  �لتــي 
و�ســط �لمو�طنيــن و�لجمعيــات 
و�ل�ســلطات �لعمومية منذ �أزيد 
من عام، و�أو�سح �ساحب �لفكرة 
لـ »�لن�سر«، �أن تج�سيد  �لمبادرة 
�ســنو�ت  خم�ــس  منــذ  �نطلــق 

بغر�س �أ�سجار .


