
الرئيس الجزائري يؤكد القبض على أشخاص
يشتبه في تورطهم في اشتعال الحرائق-

(صور)
14 - أغسطس - 2021

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون- (الرئاسة الجزائر'ة)

الجزائر: كشف الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، اليوم السبت، عن القبض ع> أشخاص

،Fاملا  Gاإلثن يوم  منذ  الواليات  من  بعدد  الغابات  حرائق  اندالع   X تورطهم   X يشتبه 

وتسببت X مقتل أكf من 70 شخصا بG مدنيG وعسكر'G وجرح عدد آخر.

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%ac/


ع> تبون  الرئيس  شدد  العاصمة،   X الدويرة  بمستشفى  الجرحى  عائالت  مع  حديث   Xو

X أن الجر'مة النكراء التي طالت الشاب املتضامن جمال بن اسماعيل الذي قتل لالشتباه“

بلدية وسكان  وزو  تيزي  والية  مواطنو  مسؤوليتها  يتحمل  ال  الحرائق،  إشعال  ع>  إقدامه 

األربعاء نايث ايراثن بمنطقة القبائل”.

رئاسة الجمھوریة الجزائریة
先週の土曜日

#ھام
رئیس الجمھوریة السید عبد المجید تبون، یزور مصابي الحرائق من مدنیین وعسكریین، بكل من المستشفى

المركزي للجیش محمد الصغیر نقاش، ومستشفى الدویرة.
السّید رئیس الجمھوریة كان مرفوقا برئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، السید الفریق السعید شنقریحة.

1.6万 1,883 1,669

+2

24 خالل  تمكنها   عن  اليوم  بالجزائر  املدنية  الحماية  مصالح  كشفت  متصل،  سياق   Xو  

عملية تواصل  إ�  مش�ة  والية،   15 ع�  موزعة  غابات  حر'ق   42 إخماد  من  األخ�ة  ساعة 

إطفاء الحرائق املشتعلة X عدد من واليات البالد.

https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/?ref=nf&hc_ref=ARQ2hH__Lj6B6pmwFl0H8tHD0NEfzhm4fRNLA32PNqEBkfIJ8fHqmPzuiKTpJu9j1IA
https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/364254098490815
https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/364254098490815
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%A7%D9%85?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/364254098490815
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlgerianPresidency%2Fposts%2F364254098490815&display=popup&ref=plugin&src=post


عبد املجيد تبونحرائق الجزائرالجزائر

كلمات مفتاحية

الساعات خالل  ثانية  طائرة  وصول  املرتقب  ومن  إسبانية،  إطفاء  طائرة  اليوم  ووصلت 

القادمة.

X حG قامت اليونان وق�ص بتعطيل وصول طائرات إطفاء حرائق روسية إ� الجزائر، وفقا

ملا أفادت به وكالة األنباء الجزائر'ة نقال عن مصادرها الخاصة.

صباح مقررا،  كان  الذي  الروسية  الطائرات  وصول  عدم  سبب  فإن  املصدر،  ذات  وبحسب 

اليونانية األجواء   X التحليق  تصاريح  ع>  الطائرات  تلك  حصول  عدم  إ�  يعود  اليوم، 

والق�صية.

طائرات أربع  توف�  خالل  من  تقنية  مساعدة  الجزائر  ع>  عرضت  قد  كانت  روسيا  أن  يذكر 

التي الغابات  حرائق  ملكافحة  الدولة  جهود  دعم  إطار   X الحرائق،  مكافحة   X متخصصة 

تجتاح عدة واليات X الشمال.

تجاري اتفاق  بموجب  وسو'سرا  روسيا  وإسبانيا  فرنسا  من  طائرات  الجزائر  استأجرت  وقد 

م�م مع االتحاد األوروبي إلخماد الحرائق.

(د ب أ)

https://www.alquds.co.uk/tag/ouooooo/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%86/

