
n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأربعاء  11  ماي  2022 م /10 �شوال  1443 هـ      -    n العدد :  n    -     16825الثمن : 10 دج

اأم البواقـي

 20 �سنــة �سجنـا ملتهمـة بقتل زوجهـا
 و حرق جثتـــه

ق�شــت محكمة الجنايات ال�شــتئنافية بمجل�س ق�شــاء اأم البواقي، 
ع�شيــة اأم�ــس، باإدانة امراأة تدعــى )ب.�س( المكنــاة »�شليحة« من 
مواليــد �شنة 1969، اتهمت بقتــل زوجها و حرق جثته و عاقبتها بـ 
20 �شنة �شجنا نافذا، بعد متابعتها بجناية القتل العمدي مع �شبق 
الإ�شــرار و التر�شــد و ارتــكاب اأعمال وح�شية، فيمــا التم�س ممثل 

النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام.

تب�شة

وفــاة 3 �أ�سخـا�ص و �إ�سابة 3 �آخريـن 
�ختناقــا بالغـــاز

اهتزت مدينة تب�شة، �شبيحة يوم الثالثاء، على وقع فاجعة وفاة 
3 اأ�شخا�ــس و اإ�شابــة 3 اآخرين، اإثر تعر�شهــم لختناق بالغاز في 
المنــزل العائلي باأعالي عا�شمة الولية. الفاجعة تم اكت�شافها في 
حدود ال�شاعة التا�شعة و الن�شف من �شبيحة اأم�س، ح�شب ما �شرح 

به مدير الحماية المدنية.

�شكيكدة

�إنهــاء مهـــام �لرئيـ�ص �ملدير �لعـام 
للم�ؤ�س�ســـة �ملينائيــة 

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

خ�شوع امل�شرفني عليها للحجر الكلي   

�نطـــــالق عمليــــة �إعـــد�د م���سيــــع �متحانـــات بكال�ريـــــا 2022 

  مباحثات لإبرام "وثيقة اإ�سرتاتيجية " جديدة بني البلدين

l�رتياح مل�ست�ى �لعالقات و تاأكيد على ت��سيعها ملختلف �ملجاالت
�ص   2

�ص   7

�ص   9

�ص   9

�ص   3

ب�تني يدع� �لرئي�ص تب�ن لزيارة رو�سيا

�ص  3

خرباء يوؤكدون اأن امل�شروع �شي�شاهم يف زيادة ال�شادرات

��ستغـــالل منجـــم غـــــار جبيـــالت �سيحـــــرك �لتنميــــة 
اأكــد خبــراء في القت�شاد، اأم�س، علــى اأهمية م�شروع ا�شتغالل منجم الحديــد بغار جبيالت، في تحريك التنميــة على الم�شتوى المحلي 
والوطنــي واأ�شــاروا اإلــى اأن الم�شروع، �شيعطــي دافعية لالقت�شاد وي�شاهــم في خلق منا�شب ال�شغــل وزيادة ال�شادرات خــارج المحروقات، 
كمــا اأنــه يعطي ميزة تناف�شيــة للموؤ�ش�شات التي ت�شتعمل الحديد، و اأبــرزوا في ال�شياق ذاته، �شرورة القيــام بدرا�شات حقيقية حول هذا 
الم�شــروع، ل�شمــان نجاعته من خالل التقليل من تكلفة ال�شتخراج والنقل، مع �شرورة اإن�شــاء م�شانع لإنتاج الحديد وال�شلب، بالعتماد 

على تكنولوجيا متطورة جدا.  
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