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مقابلة يف كرة القدم

املرت�صح للرئا�صيات عبد القادر بن قرينة للن�صر 

ّ

اجلزائريون ي�ستهلكون 5.5 مليار 
كي�س بال�ستيك �سنويا

�س  11 �س3  

حماولة عرقلة االنتخابات اعتداء على احلريات و وقوف �سد خيار ال�سعب 

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   2

�س  24

الصفحة الخضراء

مبوجب اتفاقية بني جامعة 20 اأوت و ال�صركة 

توظيف مبا�سر للطلبة املتفوقني يف �سوناطراك ب�سكيكدة 
n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.comالأحد  6 اأكتوبر  2019 م /7 �صفر  1441 هـ      -    n العدد :  n    -     16033الثمن : 10 دج

ب�صبب غياب ثقافة مواجهة املخاطر و الوازع الديني 

اجلزائريون ال يوؤّمنون على ممتلكاتهم اإال اإجباريا 

�س   6

�س   22
 

 

حث ال�صباب على النتخاب

رابحي يدعو االإعالميني اإىل اعتماد 
خطاب م�سوؤول و تكري�س احلقيقة

دعــا وزيــر الت�صــال الناطق 
وزيــر  للحكومــة،  الر�صمــي 
ح�صــن  بالنيابــة،  الثقافــة 
ال�صبــت  اأم�ــس  رابحــي، 
بالجزائــر العا�صمــة ال�صبــاب 
اإلــى الم�صاركــة »بقــوة«  فــي 
الرئا�صيــة  النتخابــات 
دي�صمبــر   12 فــي  المقــررة 
الرئي�ــس  لختيــار  المقبــل 

الجمهورية.

الرابطة املحرتفة الأوىل 

ا�ستفاقة خ�سراء الزيبان وحمراوة 
تق�سو على �سو�سطارة

كانــت الرباعيــة التــي دك بهــا لعبــو مولوديــة وهــران، �صبــاك 
مناف�صهــم اتحاد الجزائــر اأهم حدث في مباريات اليــوم الأول، من 
الجولة ال�صابعة لبطولة الرابطة الأولى التي جرت اأم�س، و�صمحت 
في جانب اآخــر لمولودية الجزائر من النفراد بكر�صي الريادة ولو 

موؤقتا، بعد التعادل الم�صجل في �صطيف اأمام نجم مقرة.

�س  3

ملــف

مدير الوقاية بوزارة ال�صحة ي�صرح 

بعــو�س النمــر ال ي�سكـــل خطــرا علـى ال�سحــة العموميــــة 
اأكــد مديــر الوقاية وترقية ال�صحة بــوزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح الم�صت�صفيات، جمال فورار، اأم�ــس اأن بعو�س النمر ل يمثل خطورة 

على ال�صحة العمومية، با�صتثناء بع�س الإزعاج المتمثل في الحكة وظهور البثور

اأبرمت جامعة 20 اأوت 1955 ب�صكيكدة عن طريق مديرها الدكتور، �صليم حداد، يوم الخمي�س، اتفاقية تعاون مع �صركة �صوناطراك ممثلة في المدير التنفيذي للموارد الب�صرية، 
كمال بروري، في اإطار الجهود الرامية اإلى انفتاح التعليم العالي على المحيط ال�صو�صيو اقت�صادي للجامعة الجزائرية و تلبية الحاجات الحقيقية من تكوين في تخ�ص�صات تحتاجها 

الموؤ�ص�صات القت�صادية.

�س  13-12


