
lالكيان ال�صهيوين ودولة ب�صمال اإفريقيا على �صلة باجلماعة الإرهابية

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 �لخمي�س 14 �أكتوبر 2021 م /7 ربيع �لأول 1443 هـ      -    n �لعدد :  n    -     16652�لثمن : 10 دج

كانت ب�سدد التح�سري لعمليات م�سّلحة

تفكيك جماعة اإرهابية تنتمي اإىل ''املاك'' و توقيف 17 عن�صرا
يف معر�ض للم�ساريع املبتكرة بق�سنطينة

ال�صناعة الغذائية و معدات التعليم ت�صتقطبان املوؤ�ص�صات النا�صئة

الرتخيــ�ص با�صتك�صـــاف املحروقــــات يف 14 وليــــة �صماليــــــة

�ص  13-12

�ص  4

ق�سنطينة

تعليمات بالإ�صراع 
 يف ترميم

 اجلامع الأخ�صر

اإقامـــة �صـالة 

 ال�صت�صقــــاء 

يـوم ال�صبــت

�ص  2

�ص  5

�ص  3

�ص  6

�لناخب �لوطني جمال بلما�سي

نريــــد ح�صـور اجلمهــور يف مواجهــة 
بوركينافا�صــو

حافــظ �لناخــب �لوطني جمال 
رغــم  هدوئــه،  علــى  بلما�ســي 
بــه  عــاد  �لــذي  �لكبيــر  �لفــوز 
�لخ�ســر مــن �لنيجــر برباعيــة 
نظيفــة، عندما �أكد بــاأن �لأهم 
قادم في �لمبار�تين �لمقبلتين، 
��ستقبــال منتخب  خا�سة عنــد 
بوركينافا�سو في جولة �لختام، 
و�لتي يتمنــى مهند�س �لتتويج 
�لثانيــة  �لإفريقيــة  بالنجمــة 
خو�سهــا بح�ســور �لجمهــور في 

�لمدرجات.

مبوجب �لقانون �ملعدل

تن�صيــب املجلـ�ص البلدي يف 8 اأيـــام 
من اإعـالن النتائــج

�أكد وزير �لد�خلية و�لجماعات �لمحلية و�لتهيئة �لعمر�نية، كمال 
بلجــود- ح�سب بيــان للمجل�ــس �ل�سعبي �لوطنــي �أم�ــس -�أن تعديل 
بع�س �أحــكام �لقانون رقم 11 - 10 �لمتعلــق بالبلدية، جاء تح�سبا 
لتنظيــم �لنتخابــات �لمحلية �لم�سبقــة �لمقرر �إجر�وؤهــا يوم 27 
نوفمبــر  و تما�سيــا مع قانــون �لنتخابات �لجديد مــن �أجل  تعزيز 

مبد�أ حرية �ختيار �لناخب.

اقتــراح اإن�صـــاء مر�صـــد وطنــــي 
لت�صغيــل اجلامعييـن

ر�فــع �أ�ساتــذة وباحثــون، �أول �أم�س، مــن �أجل �إن�ســاء مر�سد وطني 
لحاملــي �ل�سهــاد�ت �لجامعيــة ي�ســكل حلقــة ربــط ومتابعــة بيــن 

�لجامعة و�سوق �لعمل.

�ص  7 �ص  24

�ص  3

�لنتخابات �ملحلية

املتابعات الق�صائية ُت�صقط منتخبني �صابقني من قوائم الرت�صيحات
 �أخفقــت عديد �لت�سكيــالت �ل�سيا�سية في �إعادة تر�سيــح منتخبين محليين �سابقين لالنتخابــات �لمحلية �لقادمة، ب�سبب �إ�سقــاط �أ�سمائهم من قبل 
�ل�سلطــة �لوطنيــة �لم�ستقلة لالنتخابات، جر�ء تورط بع�سهم في ق�سايا مع �لعد�لة لــم يتم �لف�سل فيها بعد، مما �أدى باأحز�ب �إلى توجيه تعليمات 

بالتعوي�س �لفوري لكل ��سم يتم رف�سه. 
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