
n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com ال�سبت  26 فيفري  2022 م /25 رجب 1443 هـ      -    n العدد :  n    -     16764الثمن : 10 دج

�سطيف

رفع التجميد عن 
 امل�شاريع واإن�شاء

11 منطقة ن�شاطات

عنابة 

ك�شف وحدة ملعاجلة 
النفايات الطبية 
مب�شتثمرة فالحية
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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

بعــث جميــع امل�شاريـع املجّمــدة ب�شبـب م�شكلـــة التمويــل يف ق�شنطينـــــة

lموا�شلة اجلهود للتكفل باملت�شّررين "اجتماعيا" من كورونا      lتخفي�ص الواردات من امل�شتقات البرتولية بن�شبة 50 باملائة

الرئي�س تبون يوؤكد ا�شتعداد اجلزائر لدعم اأمن ال�شركاء طاقوًيا

ا�شتثمار 39 مليار دوالر يف م�شاريع املحروقات
 خالل جل�سة تن�سيب الأع�ساء اجلدد

تزكيـــة �شالـــح قوجيـــل رئي�شـــا 
ملجلـ�ص االأمــة لعهدة جديــدة

زّكــى اأع�ســاء مجل�س الأمــة اأول اأم�ــس الخمي�س بالإجماع ال�ســيد، 
�سالح قوجيل، رئي�سا للمجل�س لعهدة جديدة  2022 - 2024 خالل 
�ست لإثبات ع�سوية الأع�ساء الجدد المنتخبين  جل�سة عامة خ�سّ

والمعينين.

رغم ترحيل ال�سكان 

حــــرف �شــــامدة ب�شيــدي جلـــي�ص 
يف ق�شنطينـــــة

الدللة، الحالوجية، الق�ســادرية، اأ�ســماء حرف و اأن�ســطة  ارتبطت  
بحــي  �ســيدي جلي�س العريق، بو�ســط  مدينــة ق�ســنطينة، و ل يزال 
بع�س الحرفيين �ســامدين اإلى غاية اليوم، نظــرا لرتباطهم الوثيق 
بن�ســاطاتهم و تعلقهــم بالمــكان، الــذي فقــد الكثيــر من عبقــه، بعد 

ترحيل معظم �سكانه، و تراجع الحركية به.

بطولة الرابطة املحرتفة

ال�شنافــــر يوا�شلــــون التـراجـــــع 
و"�شو�شطـــارة" يف الو�شافـــة

ارتقى م�ساء اأم�س اتحاد الجزائر اإلى مركز الو�سافة في ترتيب بطولة 
الرابطة المحترفة الأولى، وذلك عقب نجاحه في تد�ســين الن�ســف 
الثاني من المو�ســم بانت�سار ثمين على ح�ساب الجار ن�سر ح�سين داي، 

بهدف اأم�ساه محيو�س من �سربة جزاء.

العالــــم يدخـــل عهـــدا جديـــــدا
خرباء ي�ؤكدون اأن احلرب يف اأوكرانيا �ستعيد ترتيب الأوراق
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تخطت حاجز 100 دولر للربميل

توّقعــــات بتجــــــاوز اأ�شعــــار النفـــط 150 دوالرا
يرى محللون وخبراء، اأن اأ�سعار النفط �ستوا�سل ال�سعود في الأيام المقبلة، مع ا�ستمرار التوترات والمخاوف من تعطل الإمدادات العالمية 

، وتوقعوا اأن ت�سل الأ�سعار اإلى اأكثر من  150 دولرا للبرميل، في حالة اإقرار الدول الغربية لعقوبات �سارمة �سد رو�سيا.  
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