
n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com الخمي�س 20 جانفي 2022 م /17 جمادى الثانية 1443 هـ      -    n العدد :  n    -     16733الثمن : 10 دج

�ص  24

�ص  11

�ص  9 �ص  3

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

 الو�ساية تدعو اإىل طرح كل اأدوية كورونا وحتّذر

عقوبــــات �سـارمـــــة �سـد مـن يخّزن �لأدويـــــة �أو ي�ســـارب يف �أ�سعارهــــــا

l ت�سديد �لرقابة على �لرحالت �جلوية و�إمكانية تخفي�ص عددها      l �إ�سناد قر�ر غلق �جلامعات �إىل م�سوؤويل �ملوؤ�س�سات و�ملر�كز �جلامعية
l تعليمات بتوفري �ختبار�ت �لك�سف بكل �أنو�عها وبكميات و�فرة      l�لو�سعية �لوبائية يف بالدنا ُمتحكم فيها

 بعد التف�سي ال�سريع للإ�سابات بكورونا خا�سة يف الو�سط املدر�سي

تعليق �لدر��سة ملدة 10 �أيام �بتد�ء من �ليوم
�ص 2

�سكيكدة

غلق معا�سر زيتون ت�سّببت يف نفوق 
�أ�سماك بو�دي �ل�سف�ساف 

قــال مديــر البيئــة لواليــة �ســكيكدة، ميلــود عامــر الطاهــر، اأن 
ارتفــاع ن�ســبة المــواد الع�ســوية فــي ميــاه وادي ال�سف�ســاف، هــي 
ال�ســبب الرئي�ســي وراء ظاهرة نفوق االأ�سماك، ح�ســب ما اأظهرته 
نتائــج التحاليل المخبرية، موؤكدا اأن م�ســالحه �ست�ســرع في اتخاذ 
 االإجــراءات القانونيــة، بتوجيــه اإعــذارات للموؤ�س�ســات المخالفة 

و المتواجدة قرب موقع الوادي و اقتراح غلق اأخرى.

امل�ست�سفى اجلامعي بق�سنطينة

توقيف �سخ�ص يتنكر يف هيئة طبيب 
لي�سرق هو�تف �ملر�سى

اأوقفت قوات ال�سرطة باأمن والية ق�سنطينة، خالل االأيام القليلة 
الما�ســية، �سخ�ســا تنكــر في هيئــة طبيب وا�ســتولى علــى هواتف 

نقالة لمر�سى بالم�ست�سفى الجامعي.

 �لربوفي�ســــور يف علـــم �لجتمـــاع 
حممـد طيبـي يف ذمـــة �هلل 

 

انتقــل اإىل رحمــة اهلل، اأم�ــس، الربوفي�ســور يف علم االجتماع ال�سيا�ســي، 
حممد طيبي، متاأثرا باإ�ســابته بفريو�س كوورنا وهو يف العقد ال�ســابع من 
عمره، وقد ووري جثمانه الثـرى بعد �سالة الع�سر مبقربة العني البي�ساء 

بوهران.

�سورة :�أر�سيف 

�ص  2

التجديد الن�سفي الأع�ساء جمل�س االأمة

�إيــــد�ع 503 ملـــفــات تر�ســــح و رفـ�ص 31 منهــــــــا
ك�ســف رئي�س ال�ســلطة الوطنية الم�ســتقلة لالنتخابات، محمد �ســرفي، اأم�س االأربعاء بالعا�ســمة، اأنه تم اإيداع 503 ملفات تر�ســح النتخابات 

التجديد الن�سفي الأع�ساء مجل�س االأمة، م�سيرا اإلى رف�س 31 منها ب�سبب عدم ا�ستيفائها ال�سروط المن�سو�س عليها قانونا.

ت�ضميم يف مع�ضكر اخل�ضر على جتاوز كوت ديفوار

موعـــــد �لنتفـــا�ســـــــــــة
�ص  13-12


