بداية تطبيق ال�سلم اجلديد املتع ّلق بح�ساب ال�ضريبة على الدخل لفئة املتقاعدين
�ص 3

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

 nالإثنين  7فيفري  2022م  6/رجب  1443هـ  n -العدد n - 16748 :الثمن  10 :دج

Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com

ّ
يحذر من تنامي التهديد الإرهابي يف �إفريقيا
الرئي�س تبون

اجلزائر تنجح يف طرد الكيان ال�صهيوين من االحتاد الإفريقي

�أك��د رئي���س الجمهورية ،عبد المجيد تبون� ،أن التطرف والإرهاب ال يزاالن في العديد من البلدان ،خا�صة في الق��ارة الإفريقية على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي .وقال الرئي�س
تب��ون ب�صفت��ه من�س��ق االتحاد الإفريقي للوقاي��ة من الإرهاب والتطرف ومكافحتهم��ا في �إفريقيا�“ ،إن التهدي��د الإرهابي �أخذ �أبعادا تن��ذر بالخطر ،ال �سيما في منطقة ال�ساح��ل وال�صحراء ،ت�سبب
خ�سائر و�أ�ضرار فادحة ب�شرية ومادية”.
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�شريف يعلن عن النتائج امل�ؤقتة النتخابات التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة

الآفالن يف ال�صدارة متبوعا بالأحرار والأرندي
�ص 3

الدويل ال�سابق رفيق جبور للن�صر

املنتخـــب لـم يكـن �س ّيئـا يف "الكــان"
و�إخفــاق الكاميــرون يخدمنــا
ا�ستغ��رب مهاج��م المنتخ��ب
الوطن��ي زهي��ر رفي��ق جب��ور،
و�ص��ف الكثي��ر م��ن �أه��ل
االخت�صا���ص �إق�ص��اء المنتخ��ب
الوطن��ي م��ن ال��دور الأول م��ن
«ال��كان» بالكارث��ي ،م�شي��را ف��ي
حواره مع الن�صر� ،إلى �أن الخ�ضر
افتق��دوا للفعالي��ة فق��ط ،كم��ا
اعتبر ب�أن ع��دم تتويج «الأ�سود
غي��ر المرو�ض��ة» بك�أ���س �أم��م
�إفريقي��ا يخدم �أ�شب��ال بلما�ضي،
قبل الدور الفا�ص��ل الم�ؤهل �إلى
المونديال.
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رئي�س الأكادميية الوطنية لل�سالمة املرورية للن�صر

�إلغــاء �سحــب رخ�صــة ال�سياقـة ّ
خفـف
ال�ضغــط علـى املواطنيـن
�أكد رئي���س الأكاديمية الوطنية لل�سالمة
المروري��ة والأم��ن عب��ر الطرق��ات عل��ي
�شقي��ان ب���أن ق��رار �إلغ��اء �سح��ب رخ�ص��ة
ال�سياقة خفف ال�ضغ��ط على المواطنين،
م�ضيفا ب���أن نجاعة ه��ذا الق��رار متوقفة
عل��ى م��دى تحل��ي المواطني��ن بالثقاف��ة
المروري��ة والم�س�ؤولي��ة واحت��رام قانون
الم��رور ،ودع��ا �شقي��ان ف��ي ه��ذا الح��وار
الذي خ�ص ب��ه الن�صر �إل��ى ت�سريع العمل
برخ�ص��ة ال�سياق��ة بالتنقي��ط لم��ا له��ا
م��ن �أهمي��ة كبي��رة ف��ي مواجه��ة �إره��اب
الطرقات.
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�أخ�صائيون ي�ؤكدون �أهمية الوقاية
فيما �أنع�شت القرو�ض البنكية �سوق ال�شقق املوجهة للطبقة املتو�سطة

تراجـــــع يف التعـامـــالت العقـــاريـــــة بعنـابــــــــــة
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حقيق

�سج��ل �س��وق العقار بوالية عنابة في الآونة الأخي��رة تراجعا على م�ستوى عمليات البيع وال�شراء في العق��ارات الفردية منها ال�شقق والمحالت
التجاري��ة والقطع الأر�ضية الموجهة للبناء ،لأ�سباب عدة ح�سب مخت�صي��ن في المجال� ،أبرزها نق�ص ال�سيولة والركود االقت�صادي واالنكما�ش
ف��ي عملي��ات البيع ،و�ضعف الإقب��ال على �شراء ال�سكن��ات الجاهزة وغير الجاه��زة ،با�ستثناء ت�سجيل �إقب��ال على �شراء ال�شق��ق الترقوية التي
تتراوح �أ�سعارها ما بين  600و  800مليون لدى المرقين ،بقرو�ض بنكية دون دفع �أي م�ساهمة مالية من قبل المكتتبين.
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ارتفاع يف حاالت
ال�سكتة الدماغية
و�سط ال�شباب
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