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�ص  5

حار�س نادي اأوجني اأنطوين ماندريا يف حوار 
ح�شري للن�شر

اخرتت اخل�ضر منذ فرتة 
و�ض�ألبي الدعوة دون �ضرط 

الفرن�شــي  اأونجــي  نــادي  حار�ــس  اأعــرب 
اأنطونــي ماندريــا عــن ا�شتعــداده لتلبيــة 
دعــوة المنتخب الوطني، وهو الــذي ُيقّدُم 
م�شتويــاٍت جّد رائعة في "الليــغ 1"، جعلت 
الكثير مــن المتتبعين واأهــل االخت�شا�س، 
الناخــب  ح�شابــات  لدخــول  ير�شحونــه 

الوطني جمــال بلما�شي م�شتقبــا، واإن كان 
ماندريــا قــد اأكــد فــي حــواره الح�شــري مــع 

الن�شــر، باأنه لم يتلق اأي ات�شال من المدرب اأو 
م�شوؤولي الفاف لحد االآن.

بداية من 15 ماي اجلاري 

 ال�ضــــــروع يف �ضـــب الزيــــــ�دات 
يف منـــح املتق�عديـــن 

�شي�شــرع في �شب منــح ومعا�شات المتقاعديــن باحت�شاب الزيادات 
التــي اأقرها رئي�س الجمهورية، ال�شيــد عبد المجيد تبون، بعنوان 
�شنتــي 2021 و2022، ابتــداء مــن 15 مــاي الجاري، ح�شــب ما اأعلن 

عنه، اأم�س االأربعاء، ال�شندوق الوطني للتقاعد.

اأم البواقـــــي

5 �ضنـــــوات �ضجـــــًن� لأميـــن 
خزينـــــة م� بني البلديـــــ�ت 

�شّلطــت محكمــة الجنايــات اال�شتئنافيــة بمجل�ــس ق�شــاء اأم البواقــي، 
ع�شيــة اأم�س، عقوبة 5 �شنوات �شجنا نافذا، في حق اأمين خزينة ما بين 
البلديــات بعيــن فكــرون، الم�شمى )ب.ع( مــن مواليد �شنــة 1964، بعد 
متابعته بجناية و�شع النار عمدا في اأماك الدولة، فيما التم�س ممثل 

النيابة العامة اإدانته و معاقبته بـ 15 �شنة �شجنا نافذا.

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

  الفريق �شنقريحة ي�شتقبل املدير العام لاأركان الع�شكرية بحلف "الناتو" ويوؤكد

اجلزائــــر تتبنـــى �ضي��ضــــة احليــ�د و النــ�أي بنف�ضهـــ� عن التج�ذبـــ�ت

 ا�ستقبل رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل و الوزير ال�سابق عبد العزيز رحابي
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وا�شل، رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اأم�س االأربعاء، �شل�شلة الم�شاورات الجديدة التي با�شرها، مع الطبقة ال�شيا�شية، و ا�شتقبل الرئي�س تبون، اأم�س، رئي�س حزب جبهة الم�شتقبل، 
�ص   2ال�شيد عبد العزيز بلعيد، كما ا�شتقبل الوزير ال�شابق ال�شيد عبد العزيز رحابي.

الرئي�ص تبون يوا�ضل �ضل�ضلة امل�ض�ورات ال�ضي��ضية
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اأكد على �شرورة تب�شيط االإجراءات االإدارية 

الوزير الأول ي�أمر ب�لإ�ضراع يف تنفيذ تو�ضي�ت لق�ء احلكومة ب�لولة 
اأمــر الوزيــر االأول، اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�س خال تروؤ�شه اجتماعا  للحكومة، باالإ�شراع في و�شع التو�شيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع 

الوالة حيز التنفيذ، موؤكدا اأن ذلك �شيخ�شع لمتابعة �شارمة وتقييم دوري لاأعمال المنجزة على م�شتوى كل قطاع.

اإ�ضرائيل تغت�ل 
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 �ضريين
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