بعد ت�سجيل �إ�صابات بكورونا و�سط الطاقمني الإداري و الرتبوي

غلــــق حت ّفظــــي ملتو�سطـــــة بركـانــــي م�سعـــود يف �أم البــــــواقي

�ص 9

الرئي�س تبون ي�ؤكد
ا�ستعداد اجلزائر
ملرافقة مايل
�ص 2
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 nال�سبت  8جانفي  2022م  5/جمادى الثانية  1443هـ  n -العدد n - 16723 :الثمن  10 :دج

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

الوزير الأول يك�شف خالل توزيع االعتمادات املالية القطاعية

مراجعة النقطة اال�ستداللية يف الوظيف العمومي يف �أفريل
 lندرة بع�ض املواد اال�ستهالكية �ستنتهي يف الأيام القليلة القادمة

�ص 3

ّ
يحذر من خمططات هدامة
الفريق �شنقريحة

القانون املتعلق مبكافحة امل�ضاربة يدخل حيز التطبيق

�إجــراءات ملواجهــــة اختـالالت ال�سـوق يف بع�ض املـواد
�ص 4

"هنـــاك جهـات ت�سعى لتق�سيـم دول
املنطقـة ونهــب ثرواتهــا"

�أكد رئي�س �أركان الجي�ش الوطني ال�شعبي ،الفريق ال�سعيد �شنقريحة،
�أن هناك جهات ت�س��عى لتق�س��يم دول المنطقة تح��ت غطاء منظمات
غير حكومية و�شركات متعددة الجن�سيات ت�ستخدم االبتزاز وال�ضغط
على الدول للتدخل في �ش�ؤونها الداخلية.
�ص 2

ق�سنطينة

ارتفـــــاع مقلــق يف عـدد الإ�صابـات
بكورونــــا

و�ص��ل �إل��ى غاي��ة ي��وم �أم���س ،ع��دد الم�صابي��ن بفيرو���س كورون��ا
الم�ستج��د بم�ست�شف��ى البي��ر بق�سنطين��ة� ،إلى  24مري�ض��ا ،ح�سب
مدي��ر الم�ؤ�س�س��ة الذي �أك��د ت�سجيل ارتف��اع في الح��االت الم�ؤكدة
وقال �إن الطاق��م الطبي �أ�صبح يعمل تح��ت ال�ضغط ،ي�أتي ذلك في
وق��ت ت�شهد الوالي��ة و�ضعية وبائي��ة مقلقة ،خا�ص��ة بعد ت�سجيل
مزيد من الإ�صابات بمتحور �أوميكرون.
�ص 7

ت�صوير� :شريف قليب

الن�صـــر تدخــل غـرف و�سراديـب ق�صـر البـــاي املخفيــــة

1

روب

و
رتاج

ال ي��زال ق�ص��ر الحاج �أحمد باي بق�سنطينة ،بناية تحيط بها الكثير من الأ�ساطير ،و في كل مرة يُذكر الق�صر و جمال هند�سته ،تعود ق�ضية
ال�سرادي��ب و الأنف��اق لتطرح مج��ددا ،تماما كما ي�ستمر الحديث ع��ن غرف مخفية و �سجون �سري��ة للتعذيب ،رغم ت�أكي��دات الباحثين ،ب�أن
البن��اء ال يختل��ف كثيرا عن كل ق�ص��ور العالم ،و �أن الممرات لي�ست �سوى قنوات رومانية للمياه ،كم��ا �أن الجانب الغام�ض والمظلم للق�صر ،هو
ق�صة من وحي الخيال� ،أفرزها �ضعف الت�أريخ و ت�ضارب المعطيات ،حول �شخ�صية الحاكم العثماني المثيرة للجدل� .ص 21-20

ك�أ�س �إفريقيا

بعثـــــة املنتخـــــب الوطنــــي
يف الكاميـــرون اليـــوم

�ص 13-12

