
ق��رر رئي���س الجمه�رية ال�سيد عب��د المجيد تب�ن،اأم�س، اال�ستدعاء الف�ري  ل�سفي��ر الجزائر في العا�سمة الفرن�سية باري�س للت�س��اور، في اأعقاب الت�سريحات غير الم�س�ؤولة الت��ي اأدلى بها الرئي�س الفرن�سي 
اإيمان�يل ماكرون، الخمي�س الما�سي، والتي نقلتها عدة م�سادر ولم يتم تكذيبها من قبل ال�سلطات الفرن�سية، حيث اأكدت الجزائر رف�سها القاطع الأي تدخل في �س�ؤونها الداخلية.
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على خلفية الت�سريحات غري امل�س�ؤولة للرئي�س الفرن�سي

الرئي�س تبون  يقّرر اال�ستدعاء الفوري ل�سفري اجلزائر بباري�س
تالميذ االبتدائي يرتدون م�شدات لتقومي اعوجاج الظهر 

حة العمومّية املحافظ الثقيلة تهديد لل�سّ

وزارة الدفاع تكـذب "ب�سفة قطعيـــة" مطـاردة غوا�سـة اأجنبيـة قبالـة املياه االإقليميــة
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املنتخب ال�طني

بلما�سي يفاجئ باإبعاد ديلور و�سليماين 
وبلعمري يف القائمة

ك�س��ف اأم���س، الناخ��ب ال�طن��ي جم��ال بلما�س��ي ع��ن القائمة 
المعني��ة بم�اجهتي النيج��ر لح�ساب ت�سفي��ات م�نديال قطر، 
والتي عرف��ت بع�س المفاج��اآت، بداي��ة باإبع��اد المهاجم اأندي 
دول���ر، المتاألق مع فريقه الحالي نادي ني�س، بدليل اأنه اختير 

اأف�سل العب في ال�سهر الما�سي.

بعد تف�سي الظاهرة و�سط مدينة ق�سنطينة

رخ�سـة دون  �سيـارات  حظائـر  م�سيـري  �سـد  جزائيـا  ملفـا   160
ق��ام اأم��ن ق�سنطينة منذ بداية ال�سن��ة الجارية، باإنجاز 160 ملفا جزائيا �سد م�سيري حظائر �سي��ارات دون رخ�سة ب��سط المدينة، حيث 
ت�سخ��ر ذات الم�سالح دوري��ات راجلة وراكبة من اأجل محاربة هذه الظاهرة التي تف�ست في مختل��ف االأحياء وخ�س��سا بمحاذاة المراكز 

التجارية واالإدارات.

رئي�س املجل�س ال�طني حلق�ق االإن�سان للن�سر

ــات توا�ســـل  و�سائـــل اإعــالم ومن�سّ
ُتـرّوج للحرقــة 

دع��ا رئي���س المجل���س ال�طن��ي 
لحق�ق االإن�سان ب�زيد لزهاري، 
ع��دم  اإل��ى  ال�سب��اب  اأم���س، 
االن�سياق وراء م��ا تن�سره م�اقع 
الت�ا�سل بخ�س��س الهجرة غير 
ال�سرعي��ة عب��ر ق���ارب الم�ت، 
بطريق��ة  تنته��ي  اأغلبه��ا  الأن 
تراجيدي��ة ف��ي عر���س البحر، 
ف��ي حي��ن يت��م اإحال��ة الناجين 

اإلى مراكز االحتجاز.

بعد انق�ساء 180 ي�ما من التاريخ املحدد لذلك 

اإلغاء واإتالف بطاقات التعريف 
الوطنية التي مل ت�سحب 

�سيتم اإلغاء واإتالف بطاقات التعريف ال�طنية التي لم يقم اأ�سحابها 
ب�سحبها بعد انق�ساء اأجل 180 ي�ما من التاريخ المحدد لذلك، ح�سب 

ما جاء في العدد االأخير من الجريدة الر�سمية.
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