
n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأحد 10 جانفي  2021 م /26 جمادى الأولى  1442 هـ      -    n العدد :  n    -     16423الثمن : 10 دج

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

عزل الرئي�س املدير العام للخطوط اجلوية اجلزائرية

رئيـ�س اجلمهوريــــة ينهـــي مهـــام وزيـــر النقــــل لزهـر هانـــــي

فورار يوؤكد جاهزية وزارة ال�سحة للعملية لوج�ستيا ومهنيا

ال�ضروع يف التلقيح �ضد كورونا يف الأيام املقبلة

موقعــــا   35
لإجنــــاز  1100 

�ضكـن ريفـــي

 يجب الإ�ضــراع
 يف رفع الغنب عن 

مناطــق الظـل

وزير الداخلية للولةق�سنطينة

�س  3�س  11

وزير ال�سياحة يوؤكد اأهمية الرتاث الأمازيغي يف دفع احلركة التنموية

الرابطة املحرتفة الأوىل

الوفاق يكت�ضح جاره الأهلي بخما�ضية 
ويوا�ضل الإبهار

عزز وفاق �ســطيف تموقعه في �سدارة ترتيب الرابطة المحترفة 
بف�ســل النت�ســار العري�س الذي حققه ظهيرة اأم�س، في »ديربي« 
اله�ساب ببرج بوعريريج اأمام الأهلي المحلي، حيث اأح�سن »الن�سر 
الأ�ســود« ال�ســتثمار فــي اأزمــة اأهــل الــدار للتحليــق عاليــا، وذلك 
بالمــرور اإلــى ال�ســرعة الخام�ســة، وهي اأثقــل نتيجة منــذ بداية 
المو�ســم، ليعمق الفارق عن اأقرب المناف�ســين في انتظار ت�ســوية 

الرزنامة.

حــوادث ت�ضـّرب الغـــاز تنع�س �ضوق 
التدفئــة املركزيــة 

اأ�ستاذ القانون العام بجامعة اجلزائر الدكتور 
اأحمد دخيني�سة للن�سر

قانون النتخابات اأهم م�ضروع لإ�ضالح 
احلياة ال�ضيا�ضية

العــام  القانــون  اأ�ســتاذ  اعتبــر 
بجامعــة الجزائر الدكتــور اأحمد 
القانــون  م�ســروع  اأن  دخيني�ســة، 
لالنتخابــات  الجديــد  الع�ســوي 
يعتبر اأهم م�سروع لإ�سالح الحياة 
ال�سيا�سية و الذي �سيخلق ال�سروط 
المو�ســوعية القانونيــة التقنية، 
النتخابــي  الم�ســار  يكــون  لأن 

�سفافا.

اأكد الناطق الر�سمي للجنة العلمية لر�سد ومتابعة تف�سي فيرو�س كورونا الدكتور جمال فورار اأم�س، جاهزية وزارة ال�سحة لوج�ستيا ومهنيا لمبا�سرة حملة التلقيح �سد فيرو�س كورونا، 
موؤكدا باأن العملية �سيتم ال�سروع فيها فور ا�ستالم الكمية الأولى خالل الأيام القليلة المقبلة. 

اأويحيى يعرتف خالل حماكمته

تلقيت �ضبائك ذهب من دول خليجية وبعتها يف ال�ضوق املوازية
انطلقت، اأم�س ال�ســبت، بمجل�س ق�ســاء الجزائر العا�سمة الجل�سة الخا�ســة بملفي تركيب ال�ســيارات والتمويل الخفي للحملة النتخابية 
للعهدة الخام�ســة للمتر�ســح عبد العزيز بوتفليقة، و التي يتابع فيها عدة وزراء واإطارات، على راأ�سهم الوزيرين الأولين ال�سابقين اأحمد 

اأويحيى وعبد المالك �سالل، اللذين نفيا كل التهم الموجهة اإليهما.

انطـالق احتفـالت ينايـر بباتنــة
l�ضي الها�ضمي ع�ضاد يوؤكد التزام الدولة بالرتقاء مبعامل الهوية

�س  21�س  6

�س  13-12

�س  3

�س  2

�س  5

�س  4


