
دع��ا رئي���ش الجمهورية ال�سيد،عب��د المجيد تبون، كافة الجزائريين اإل��ى ر�ش ال�سفوف والتوجه جميعا نح��و الم�ستقبل وجعل من تالحم بن��ات الجزائر واأبنائها مع الجي�ش الوطن��ي ال�سعبي �سليل جي�ش 
التحري��ر الوطن��ي، قوة موحدة قادرة على ك�سب الرهانات والوفاء للقيم النبيلة و المثل العليا التي كر�سها ن�سال ال�سعب الجزائري على مر الع�سور، وطلب من كل القطاعات والموؤ�س�سات والهيئات والمجتمع 

المدني، و�سع برامج ا�ستعدادا لالحتفال بالذكرى ال�ستين لعيد اال�ستقالل.

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

n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com االأحد 12 دي�سمبر 2021 م /7  جمادى االأولى 1443 ه�      -    n العدد :  n    -     16701الثمن : 10 دج

يف ر�سالة مبنا�سبة ذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب 1960

الرئي�ص تبون يدعو اإىل ر�ص ال�سفوف والتوجه نحو امل�ستقبل

عاملة املناعة الربوفي�سور يا�سمني بلقايد يف حوار ح�سري للن�سر

اأخطط لتقدمي درو�ص للطلبة باجلزائر ومعهد با�ستور جعلني اأدرك معنى البحث العلمي
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الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان يوؤكد 

اجلزائـــر تولــي اأهميـة بالغة لرتقيـة 
مكانــة املـراأة 

اأك��د الوزي��ر االأول، وزي��ر المالية، 
ي��وم  الرحم��ان،  عب��د  ب��ن  اأيم��ن 
الجزائري��ة  الدول��ة  اأن  اأم���ش 
اأهمي��ة  تول��ي  موؤ�س�ساته��ا  بجمي��ع 
بالغ��ة لترقي��ة مكان��ة الم��راأة في 
ج��ل المج��االت م��ن خ��الل تعزيز 
تواجدها في �سلب اال�ستراتيجيات 
والبرام��ج ذات ال�سل��ة، اإل��ى جانب 
اأخيها الرجل »كونها خزانا رئي�سيا 
للعام��ل الب�سري الموؤه��ل، والمعّول 

عليه في البالد«.

عنابة

 تخ�سيـــ�ص األـف مليـــار للق�ســاء 
علـى الفي�سانـــات

ك�سف��ت مدي��رة الم��وارد المائي��ة لوالي��ة عناب��ة ال�سي��دة بريكي 
جميل��ة، عن ا�ستف��ادة القط��اع من غالف مال��ي ق��دره 1000 مليار 
�سنتي��م، لتهيئ��ة وخر�سن��ة ودي��ان مدين��ة عناب��ة، وك��ذا دائرتي 
البوني والحجار، للق�ساء على النقاط ال�سوداء التي ت�سهد في�سانات 

بالمناطق المنخف�سة.

 ندوة اللجان االأوملبية والوفود التقنية
 لالألعاب املتو�سطية

تاأكيد على اأن وهران �ستكون يف املوعد 

عبر، اأم���ش، المتدخل��ون خالل اأ�سغ��ال الندوة الخا�س��ة بالوقوف 
عل��ى تح�سي��رات الطبع��ة 19 لالألع��اب المتو�سطية الت��ي �ستجرى 
ف��ي وه��ران ف��ي الفترة م��ا بي��ن 25 ج��وان و5 جويلي��ة 2022، عن 
ارتياحهم لمدى تقدم ن�سبة االأ�سغال وانتهاء اإنجاز اأغلب المن�ساآت 
الت��ي �ستحت�سن التظاه��رة، وهذا ما لم�سته الوف��ود الحا�سرة اأم�ش 

ميدانيا اأثناء زيارتها للمن�ساآت.
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يف مواجهة مثرية يف ربع نه�ئي ك�أ�س العرب

اجلزائر تطيح باملغرب وتعرب اإىل املربع الذهبي

يف ظرف �سنتني من عهدته

الرئي�ص تبون يج�سد م�سروعه ال�سيا�سي ويفتح ملف االإ�سالح االقت�سادي
نجح رئي�ش الجمهورية ال�سيد عبد المجيد تبون، خالل العامين االأولين من فترته الرئا�سية، في التاأ�سي�ش لعهد جديد من خالل تج�سيد 
م�سروع��ه ال�سيا�س��ي المتمثل ف��ي اإر�ساء د�ستور جدي��د يعيد البالد اإلى ال�سك��ة بعد �سنوات من االنهي��ار الموؤ�س�سات��ي وال�سيا�سي، وتجديد 

الموؤ�س�سات بعيدا عن المال الفا�سد واللوبيات، رغم الد�سائ�ش التي حيكت �سد الوطن.
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