
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  15 جويلية  2021 م /5 ذو �لحجة 1442 هـ      -    n �لعدد :  n    -     16579�لثمن : 10 دج

خمت�ص�ن وممار�ص�ن ي�ؤكدون يف ندوة الن�صر 

التطعيم �ضرورة وهذه  هي الأعرا�س اجلديدة للفريو�س

وز�رة �لبيئة حتذر   

ر�ضد قنديل بحر �ضام  

بعدة وليات

"الكنا�س" يدر�س 

اإمكانيات ت�ضنيع �ضيارة 

كهربائية جزائرية
�س  24 �س  5

�س 5

�س  2

�س  14

�س  11

 يف ق�سايا جتمهر و�إخالل بالنظام �لعام

 الرئي�س تبون يقر اإجراءات عفو وتدابري راأفة تكميلية يف حق حمبو�ضني وحمكوم عليهم 

�ساركت فيه ع�سكريات

الفريق �ضنقريحة ي�ضرف على مترين 
للقفز املظلي 

�أ�ســرف �لفريق �ل�ســعيد �ســنقريحة، رئي�س �أركان �لجي�س �لوطني 
�ل�ســعبي، �أم�س �لأربعــاء بالقاعدة �لجوية لعين و�ســارة بالناحية 
�لع�ســكرية �لأولى، علــى �إجر�ء تمريــن �لقفز �لمظلي �لريا�ســي، 
�لذي نفذه �أع�ساء �لفريق �لوطني �لع�سكري في هذ� �لخت�سا�س، 
وهــو �لتمريــن �لــذي �ســهد م�ســاركة م�ســتخدمات ع�ســكريات من 

�لعن�سر �لن�سوي.

  �لر�بطة �ملحرتفة

الريادة "الوفاق" من  "زلزال" يجّرد 
�ســنع وفاق �ســطيف، �لحــدث على طريقته �لخا�ســة، فــي �لجولة 
�لو�حــدة و�لثالثيــن، لبطولــة �لر�بطة �لمحترفــة �لأولى، وذلك 
بانهيــاره برباعية نظيفة بوهــر�ن، بعد "�لزلــز�ل" �لعنيف �لذي 
�ســرب عرين "�لن�ســر �لأ�ســود"، في �أثقــل هزيمة يتلقاهــا �لوفاق 

"محليا" منذ عقدين من �لزمن.

 �أ�سبوع عن �ملجزرة �ملرورية بو�دي و�رزق

عائالت ال�ضحايا لزالت حتت ال�ضدمة 

املدير العام ملعهد با�صتور الربوفي�صور فوزي درار يك�صف "للن�صر"

  تلقيح 50 % من الفئات املعنية مع الدخول الجتماعي
�س 3

فيما �أكدت فدر�لية �ملو�لني وجود وفرة كبرية  

ال�ضما�ضرة األهبوا  اأ�ضعار املوا�ضي و توقعات بالرتاجع ع�ضية العيد  
ت�ســهد �لعديد من �أ�ســو�ق �لمو��ســي عبر �لوطن �ســيما في محيط �لمــدن �لكبرى �إقبال محت�ســما وعزوفا لفتا من قبــل �لعائالت محدودة 
�لدخل، وحتى �لعائالت متو�ســطة �لدخل على �ســر�ء �لأ�ساحي ب�سبب �أ�ســعارها �لمرتفعة �لتي بلغت م�ستويات قيا�سية لم ت�سهدها �أ�سو�ق 

�لمو��سي من قبل، و�لتي يتقاذف �لم�سوؤولية ب�ساأنها مختلف �لمتدخلين.

�س 2

lنحو فر�س �ضهادة التلقيح على املوظفني والأ�ضاتذة ورواد املالعب 

�س  4


