
�سطيف 

العثــور علـى جثــة 
مكّبلــة و متفّحمــة 

داخل �سندوق �سيارة 

الف�سل يف رفع 

احل�سانة عن ع�سوين 

 مبجل�س الأمة 

الإثنني القادم

رئي�س الدولة يجري حركة يف �سلك الروؤ�ساء و حمافظي الدولة لدى املحاكم الإدارية

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   2

�س  24
�س2

روبورتاج

n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.com�لإثنين 21 �أكتوبر  2019 م /22 �سفر  1441 هـ      -    n �لعدد :  n    -     16046�لثمن : 10 دج

تقنيات جديدة ملعاجلة ال�سرطان 
ت�ستخدم لأول مرة يف اجلزائر 
�س   13-12

م�ستفيدون يجدون �سعوبة يف ت�سديد �لديون ب�سبب �سعف �لن�ساط

�ساحنات »اأون�ساج« و »كناك« لنقل املوتى و »جهاز« العرائ�س 

�ملجل�س �ل�سعبي �لوطني 

 اإحالــة م�سـروعي قانوين املحروقـات
  و امل�ستخدميـن الع�سكرييـن 
على اللجنتيــن املخت�ستيـن

تحقيق

�س 23

رئي�س �ل�سلطة �لوطنية لالنتخابات يك�سف

اإيداع امللفات  6 مرت�سحني طلبوا حتديد مواعيد 
�س   3

�س   14

�س   3

اإخفاق »املنتخب املحلي« يك�سف امل�ستور 

يبدو �أن �لإخفاق �لثاني على �لتو�لي للمنتخب �لمحلي، في �لتاأهل �إلى 
نهائيات »�ل�ســان«، قد �أعاد �إلى �لو�جهة �لت�ســاوؤل �لمطروح منذ عدة 
�ســنو�ت، حول �أحقية لعبــي �لبطولة �لوطنية فــي �للعب للمنتخب 
�لأول، خا�سة و�أن نتائجهم باتت كارثية، لّعل �آخرها �لهزيمة �لمذلة 
�لتي تعر�س لها �أ�سبال لودوفيك باتيلي �أمام �لمنتخب �لمغربي �سهرة 

�أم�س �لأول بملعب بركان بثالثية نظيفة.

ك�ســف رئي�س �ل�ســلطة �لوطنية �لم�ســتقلة لالنتخابات محمد �ســرفي �أم�س �أن �ســتة ر�غبين في �لتر�سح من �لذين �ســحبو� ��ســتمار�ت �كتتاب �لتوقيعات �لفردية �لخا�سة بانتخابات 12 
دي�سمبر �لمقبل قد طلبو� تحديد مو�عيد لإيد�ع ملفات تر�سحهم لدى �ل�سلطة، وتحدث عن توزيع ما يفوق 10 ماليين ��ستمارة على كل �لر�غبين في �لتر�سح.

جامعيون يلتحقون مبراكز التكوين املهني بحثا عن فر�س عمل اأو ا�ستثمار 
لــم تعد تخ�س�ســات �لتكوين �لمهني حكــر� على من تركو� مقاعد �لدر��ســة في �لطورين �لمتو�ســط و �لثانوي، فقد �أ�ســبحت قبلة للطلبة 
�لجامعيين �لذين وجدو� فيها �ســبيال ينت�ســلهم من عالم �لبطالة، حيث �أح�ســت �إحدى �لمر�كز بق�ســنطينة 45 بالمئة من �لم�ســجلين من 
�سفوف �لطلبة، �لذين �أجمع �لبع�س ممن تحدثت �إليهم �لن�سر، �أن هاج�س �ل�سغل دفعهم لدر��سة �سعب تتالءم و طبيعة م�سارهم �لجامعي 
، فيما �ختار �لبع�س ميادين خدماتية كالخياطة و �لحالقة �لتي تتيح لهم �لفر�س لولوج ميد�ن �لعمل ب�سهولة، موؤكدين باأن نجاح عديد 

�لم�ساريع �لخا�سة، حفزهم  على �لتوجه �إلى �لتكوين و �لتعليم �لمهنيين.   

�س اأر�سيف

�س   11


