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

n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com �ل�سبت 24 �أفريل  2021 م /12 رم�سان 1442 هـ      -    n �لعدد :  n    -     16511�لثمن : 10 دج

�لرئي�س تبون ميّدد �آجال �إيد�ع ملفات �لرت�سح بـ 5 �أيام

فر�شة اأخرى للأحزاب والقوائم احلرة للم�شاركة يف الت�شريعيات
قّرر رئي�س �لجمهورية �ل�سيد، عبد �لمجيد تبون، تمديد �آجال �إيد�ع ملفات �لتر�سح لالنتخابات �لت�سريعية �لمقّررة يوم 12 جو�ن �لمقبل بخم�سة �أيام �إ�سافية لتنتهي يوم 27 �أبريل 

�لجاري في حدود منت�سف �لليل عو�س منت�سف ليلة 22 �أبريل كما كان مقرر�، وبذلك يعطي فر�سة �إ�سافية لالأحز�ب و�لقو�ئم �لم�ستقلة ل�سبط و��ستكمال ملفاتها و قطع ورقة �لم�ساركة 
في �ال�ستحقاق �لقادم.

النــــاسرمضــــان و

املجاهدة اآين �شتايرن توارى الرثى 
بالعالية  يف جنازة مهيبة

u�ملمثلة فتيحة �سلطان للن�سر

الكوميديا املعا�شرة تفتقر للعفوية 

تــرى �لممثلــة فتيحــة �سلطــان �أن �سر نجــاح �الأعمــال �لكوميدية 
�لممثليــن،  عفويــة  و  ب�ساطتهــا  فــي  يكمــن  �لما�ســي،  فــي 
يعك�ــس،  كوميديــة  �أعمــال  مــن  �ليــوم  يقــدم  مــا  حيــن   فــي 
 ح�سبهــا �لكثيــر من �لتكلــف و�لت�سنع، ممــا يفقدهــا روح �لفكاهة

و تلقائية �الإبد�ع.

uال�شوم ممنوع على مر�شى قرحة 
املعدة غري املعاجلة 

uالتجار ي�شتغلون املنا�شبة الدينية 
ال�شتنزاف جيوب املواطنني
�ص  13-12

�ص  6

�ص  3

قطاعات الرتبية وال�سحة والري ا�ستفادت من �سخاء الأثرياء

�ص 2

فيما �أكد خمت�سون على �ليقظة و�حلذر

احلكومــة تدعـو ملوا�شلـــة االمتثـــال بدقـــة لتدابيــر الوقايـــة
دعت  �لحكومة ، �لمو�طنين، �أول �أم�س،  �إلى مو��سلة �المتثال بدقة لتد�بير �لوقاية من فيرو�س كورونا ، كما �سدد مخت�سون على �سرورة 
�اللتز�م باالإجر�ء�ت �الحتر�زية حيث �أ�سارو� �إلى حالة من �لتر�خي في �لمدة �الأخيرة، و �أبرزو� في �لوقت ذ�ته، �أهمية تكثيف عملية 

�لتلقيح، في ظل تز�يد عدد �الإ�سابات بال�سالالت �لمتحورة من �لفيرو�س.

�ص  2

رحيل الوزير االأ�شبق 

عبد الرحمان بن خالفة

التجـــارة الفو�شويـــة تغــــزو طرقـــات ق�شنطينــــــــة

�ص  17-16

�ص  5 �لمجاهــدة  ووريــت    
فيوريــو  �آنــي  �لجز�ئريــة 
توفيــت  �لتــي  �ستاينــر، 
�أول  م�ساء �الأربعاء، �لثرى 
�أم�س �لخمي�س، في �لمربع 
�لم�سيحــي بمقبرة �لعالية 
�لعا�سمــة، فــي  بالجز�ئــر 
بح�ســور  مهيبــة،  جنــازة 
مــن  �لن�ســال  فــي  رفاقهــا 
�لبــالد،  ��ستقــالل  �أجــل 

و�أ�سدقاء وم�سوؤولين.

�شطيف والية منوذجية يف اإجناز م�شاريع بالتربعات
�ص  17-16

روبورتاج


