
n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأحد  21 مار�س  2021 م /7 �شعبان 1442 هـ      -    n العدد :  n    -     16482الثمن : 10 دج

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

الوزير الأول عبد العزيز جراد يوؤكد

احلكومـــة عازمـــة على دعـم املبتكريـن اجلزائرييـن اأينمـا وجــدوا

وزير ال�شكن يك�شف من جيجل

ح�صيلة كورونا 
تنزل حتت عتبة 

مئـة حالـــة

لأول مرة منذ اأ�شهر

�ص 2

روبورتاج

�ص  2

�ص  14-15

الفريق �شنقريحة من الناحية الثانيةالنقابات تدع� الأولياء ل�ضمان املرافقة اجليدة للأبناء وت�ؤكد

هدفنا تطوير قدرات اجلي�ص لتتكيف 
مع التهديدات املحتملة

قــام الفريــق ال�شعيــد �شنقريحــة، رئي�ــس اأركان الجي�ــس الوطني 
ال�شعبي، اأم�س ال�شبت، بزيارة عمل اإلى الناحية الع�شكرية الثانية 
بوهــران تفقــد خاللها بع�ــس الهيــاكل والمن�شاآت التابعــة للجي�س 
الوطني ال�شعبي، واأكد بالمنا�شبة باأن الهدف الأ�شمى للقيادة العليا 
هــو موا�شلة جهد تطوير قدرات الجي�ــس الوطني ال�شعبي لتتكيف 
مــع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملــة، ح�شب ما اأفاد به 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.

اأحزاب توؤكد على اأهمية الت�صريعيات 
لإحداث التغيري املن�صود

الربنامـــج الدرا�صـــي �صي�صتكمــــل يف املوعـــــد 

�ص  23

�ص  3

اإطالق برنامج كبري يف �صيغة ال�صكن الريفي قريبا 
ك�شــف، اأم�ــس، وزيــر ال�شكن  و المدينة و العمران محمد طارق بلعريبي عن قرب اإطالق برنامج مهم خا�س بال�شكن الريفي عبر التراب الوطني، كون رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا بهذه 

ال�شيغة من ال�شكن. و قال الوزير على هام�س ت�شريح �شحفي، باأنه �شيتم التركيز على �شيغة ال�شكن الريفي، و من المنتظر قريبا الإعالن عن برنامج كبير و مهم �شيم�س جميع مناطق الوطن.

مركبات �شياحية دون ت�شوية وطرقات مهرتئة

التالغمـــة.. قطـب حمـــوي يف حميــط متدهـــــور
تزايــد منــذ اأيام الإقبال على المنطقة الحموية ببلدية التالغمة بولية ميلــة، وعادت الروح و الن�شاط  للحمامات المعدنية بعد توقف 
ا�شطــراري لعــدة اأ�شهر، جراء جائحــة كورنا، فتحّولت اإلــى مزار يومي للكثيــر من المواطنين، لكــن الن�شاط ال�شياحــي بالمنطقة محاط 
بالكثيــر من الختــاللت بداية من عدم ت�شوية و�شعيــة المركبات ال�شياحية اإلى انعــدام اأدنى ال�شروط المرافقــة للحركية منها انعدام 

�ص  4-5المرافق وغياب تام للتهيئة. 

�ص 2

الرابطة الثانية لكرة القدم

بونة حتتكر الريادة و املوك بخطى 
ثابتة والهالل يق�صو على العلمة

كّر�شــت اأم�س، مخلفــات الجولة ال�شابعــة لبطولة الرابطــة الثانية 
لكرة القدم الو�شع القائم على م�شتوى قمة هرم ترتيب المجموعة 
ال�شرقيــة، وذلــك بعــد �شيــر »ترويــكا« ال�شــدارة بنف�ــس الريتــم، 
بالخــروج مــن هذه المحطــة بكامل الــزاد، الأمر الــذي اأبقى اتحاد 

عنابة في كر�شي الريادة.
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