
n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأربعاء 1 جوان  2022 م /1 ذو القعدة  1443 هـ      -    n العدد :  n    -     16843الثمن : 10 دج

قال اإنها تهدف للت�شوي�ش على املمتحنني

وزير �لرتبية  يحذر نا�سري �أ�سئلة 
وهمية للبكالوريا على مو�قع �لتو��سل

حــث وزير التربيــة الوطنية عبــد الحكيم بلعابد اأم�ش المتر�شــحين 
لجتيــاز �شهــادة البكالوريــا، علــى عــدم الن�شيــاق وراء الموا�شيــع 
الوهميــة التي تن�شر على �شبكات التوا�شل، التي يهدف من ورائها  اإلى 

الت�شوي�ش على هذه المتحانات وت�شتيت تركيز الممتحنين.

ترب�ش املنتخب الوطني

�سبــــط معالــــم �لت�سكيلــة 
�لأ�سـا�سيــــة �ليـــــوم

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ملعاجلة االختالالت امل�شجلة و�شمان �شفافية العملية

ُ

الصفحة الخضراء
u  عـودة �إىل �لفخـار بجيجـــل

�ص  13-12 �ص   4

�شادقت الحكومة، اأم�ش الثالثاء، على مقترح اإن�شاء اأربع وكالت وطنية م�شتقلة تكلف بمنح العقار القت�شادي الموجه لال�شتثمار، وذلك كاإجراء للتكفل بالنقائ�ش والختاللت في 
�ص   2الملف وفقا لتوجيهات رئي�ش الجمهورية ال�شيد عبد المجيد تبون.

�ص   14

�ص   3

نحو �إن�ساء 4 وكالت ملنح �لعقار �ملوجه لال�ستثمار

ق�شنطينة

��ستحــد�ث 
مندوبيتني بلديتيـن 

بعلــي منجلــي
�ص   11

خرباء يوؤكدون اأن التطبيع رفع درجة الغ�شب الجتماعي

��ستمـــــر�ر �لحتجـاجــــات يف �ملغـــرب �سيفجـــر �ملخــــــزن
اعتبــر خبراء ومحللون ، اأم�ش، اأنه في حالــة ا�شتمرار المظاهرات والحتجاجات ال�شعبية التي تقابــل بالقمع من قبل ال�شلطات الأمنية 
المغربيــة، في ظــل الم�شاكل الداخليــة ، ال�شيا�شية والقت�شادية  والجتماعية، مــن الممكن اأن يكون هناك تغييــر جذري على م�شتوى 
هرم ال�شلطة في المغرب، ويرون اأن التناق�شات الخطيرة التي يعي�شها النظام المخزني  وهذا الو�شع المتردي، لم ي�شل اإليه من قبل وهو 
قابل لالنفجار في اأي لحظة، واأو�شحوا اأن المظاهرات في المغرب، اأ�شبحت تم�ش بالنظام في حد ذاته،  ويرون اأن المخزن  يبني �شيا�شته 

على الهروب اإلى الأمام ، ول يواجه الم�شاكل، �شواء  كانت داخلية اأو اإقليمية .

 رئي�ش اجلمهورية ي�شيد  بخ�شال وم�شرية الفقيد يف ر�شالة تعزية

�لوزيــر �ل�سابـق و�لناطـق با�سـم �لرئا�ســة بلعيد حمند �أو�سعيـد يف ذمــة �هلل

�سبــاب بلـوزد�د بطـال للر�بطة �ملحرتفــة
يف �إجناز غري م�سبوق

�ص   24

uق�سطـل.. ف�سـاء للتنّوع و �ملتعــة
u  متو�ســط �لنفايـات �ملنزلية يبلــغ 

0.75 كلغ للفرد بال�سمال

�سورة :�أر�سيف 

�ص   2


