النتائج الأولية �أعطت فائزين من خمتلف الأطياف

انتخابــــات التجديـــد الن�صفــي ملجلـ�س الأمـــة جـرت يف ظـروف عاديــة
�ص 2

يومية �إخبارية ت�أ�س�ست � 28سبتمرب  1963عربت يف  01جانفي 1972

 nالأحد  6فيفري  2022م  5/رجب  1443هـ  n -العدد n - 16747 :الثمن  10 :دج

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

يف ترتيبات جديدة لتنظيم الفرتة املتبقية من ال�سنة الدرا�سية

تقلي�ص عطلة الربيع وت�أجيل االمتحانات

ق��رر وزي��ر التربي��ة الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد �أم�س اتخاذ مجموعة م��ن الإجراءات المتعلقة بترتيبات �إعادة تنظي��م الفترة المتبقية من ال�سنة الدرا�سية الجاري��ة  ،2022/ 2021بت�أجيل �إجراء
الفرو���ض المحرو�س��ة المقررة للف�صل الثاني في مرحلت��ي التعليم المتو�سط والتعليم الثانوي� ،إلى جانب ت�أجي��ل فترة �إجراء اختبارات الف�صل الثاني للمراح��ل التعليمية الثالث ،وكذا �إعادة تنظيم
اختبارات الف�صل الثالث ،ف�ضال عن تقلي�ص فترة عطلة الربيع �إلى ت�سعة ( � )09أيام.
�ص 2

ّ
وقع ثنائية ومنح متريرة حا�سمة

حمـــرز ينتفـــ�ض يف �أول ظهـــور بعد
كـ�أ�س �إفريقيــا

انتف���ض �أم���س ،قائد المنتخ��ب الوطني ريا���ض مح��رز ،بمنا�سبة �أول
ظهور له مع «ال�سيتي» بعد العودة من الكاميرون ،حيث �ساهم في ت�أهل
فريق��ه للدور ثمن النهائ��ي لك�أ�س االتحاد الإنجلي��زي ،عقب ت�سجيله
ثنائي��ة وتقديم��ه تمري��رة حا�سم��ة ،ف��ي اللق��اء ال��ذي انته��ى بف��وز
مان�شي�ستر �سيتي على فولهام برباعية مقابل هدف وحيد� .ص 24

الرابطة املحرتفة

�شبـــاب بلـوزداد بطــل ال�شتـــــاء
ح�س��م ع�شي��ة �أم�س� ،شب��اب بلوزداد لقب بط��ل ال�شتاء ،بع��د االنت�صار
عل��ى وداد تلم�س��ان الجري��ح ،ف��ي حي��ن �شه��دت جولة خت��ام مرحلة
الذه��اب ت�ألق نجم مق��رة في غليزان ،وع��ودة اتحاد ب�سك��رة �إلى �سكة
االنت�صارات ،لتحجز خ�ضراء الزيبان موقعا �ضمن جدول الترتيب ،لم
يكن متوقعا قبل انطالق المو�سم.
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رئي�س الفدرالية الوطنية ملنتجي البطاطا
�أح�سن قدماين للن�صر

املنتجــون �أبريـاء من ارتفـاع الأ�سعـار
�صورة �:أر�شيف

قمة االحتاد الإفريقي

دعـــــوات لإ�سقــــاط �صفـــة املراقـب عـن الكيـــان ال�صهيونــــي
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يبح��ث الق��ادة الأفارق��ة في قمة �أدي���س �أبابا ،عديد الملف��ات الح�سا�سة منه��ا االنقالبات وجائحة فيرو���س كورونا �إ�ضافة �إل��ى ملف �أثار
الج��دل ،تمثل في منح الكيان ال�صهيون��ي �صفة مراقب في االتحاد .وقد �أبدت ال�سلطة الفل�سطيني��ة اعترا�ضها على هذه الخطوة وا�صفة
�إياه��ا ب�أنها "مكاف�أة غير م�ستحقة" لالنتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإ�سرائيلي��ة في حق الفل�سطينيين .ومن المتوقع �أن تح�شد القمة،
الت�أييد لدفع �إفريقيا نحو التمثيل الدائم في مجل�س الأمن التابع للأمم المتحدة.
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�أرجع رئي�س الفدرالية الوطنية لمنتجي
البطاط��ا� ،أح�سن قدمان��ي االرتفاع الذي
�شهدت��ه �أ�سع��ار م��ادة البطاط��ا خ�لال ال��ـ
� 48ساع��ة الما�ضية ،بو�صوله��ا �إلى �سقف
ال��ـ  110دناني��ر للكيلوغرام الواح��د� ،إلى
تعدد الو�سطاء ،وعوام��ل �أخرى مرتبطة
بارتفاع تكلفة الإنتاج ،ف�ضال عن تراجع
حج��م الإنت��اج ب�سب��ب الجف��اف وتوقف
بع�ض المنتجين عن الن�شاط.
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