
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 �لأحد 23  ماي  2021 م /11 �سو�ل 1442 هـ      -    n �لعدد :  n    -     16534�لثمن : 10 دج

اجلزائــــر تنتقـــد احليـف الـذي حلــق باإفريقيـــا يف احل�صـول علـى لقاحـات كورونــا

�إجر�ء�ت و �أحكام قانونية ملنع ت�سّرب �ملال �لفا�سد

متويل احلملة االنتخابية حتت الرقابة

�سحفيون فل�سطينيون للن�سر

تعر�صنا العتداءات متوا�صلة خالل 
تغطية االأحداث

�أظهــرت �لأحــد�ث �لأخيــرة �لتــي 
�لفل�ســطينية  �لأر��ســي  �ســهدتها 
�لمحتلــة، �لــدور �لهام �لــذي يلعبه 
�ل�سحفيون �لفل�سطينيون في ف�سح 
�نتهــاكات �لكيان �ل�ســهيوني، حيث 
و�لر�ســا�ص  �ل�ســو�ريخ  يو�جهــون 
�ل�ســوتية  و�لقنابــل  �لمطاطــي 
ب�ســدور عارية، و�ســاحهم كامير� 
وميكروفــون جعلتهــم عيــن �لعالم 
علــى مــا يحــدث مــن جر�ئــم �ســد 
�لإن�سانية وكانت �سببا في ��ست�سهاد 

عدد منهم.

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

الوفاق ي�صرب بقوة 
 وال�صنافر دون فوز 

يف االإياب
�ســبت مخلفــات �لجولــة �لثانية و�لع�ســرين 
من بطولــة �لر�بطة �لمحترفــة �لأولى �لتي 
جرت �أم�ص، في م�سلحة وفاق �سطيف، �لذي 
�ســرب بفــوزه �أمــام �ل�ســيف �تحــاد بلعبا�ص 
حيــث  و�حــد،  بحجــر  ع�ســفورين   )8/0(
نجح فــي تعزيز مركــزه في ريــادة �لترتيب 
مــن جهة، ومــن جهة ثانيــة ب�ســم على فوز 
تاريخي، عــادل بــه �لرقم �لذي �ســجله منذ 

حو�لي 41 �سنة.

عنابة

توافــد مبكـــر علــى ال�صواطـــئ
�لكورني�ــص  �ســو�طئ  عرفــت 
للعائــات  تو�فــد�  �أم�ــص،  بعنابــة، 
�لــزو�ر مــع �لرتفــاع �لمح�ســو�ص  و 
حيــث  �لحــر�رة،  درجــة  فــي 
علــى  للم�ســطافين  �إقبــال  �ُســجل 
و  »�ل�ســانكلو  �ســاطئي  م�ســتوى 
عمليــات  مــع  خا�ســة  �ســابي«، 
تقــوم �لتــي  �لتنظيــف  و   �لتهيئــة 
 بها م�ســالح بلدية عنابة .و �ســهدت 
�ســاعة   24 خــال  عنابــة  وليــة 
�لما�سية، جو� حار� على غير �لعادة، 
دفعت هو�ة �ل�ســتجمام للخروج من 
منزلهم باتجاه �ل�سو�طئ لل�سباحة و 
�لجلو�ص تحت مظاتهم لا�ستئنا�ص 

بزرقة �لبحر.

�ص  24

عنابة تفقد �صيخ املدينة

حي واللجنة  l دعوات للت�صويت الأجل اإحداث القطيعة تطغى على اخلطاب االنتخابيl �صلطة االنتخابات تذّكر بالربوتوكول ال�صّ
�ص 3 اإىل �ص 6العلمية مل ت�صّجل جتاوزات يف بداية احلملة

�ص  9�ص  14�ص  23-22

�ص  2
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