
الرئي�س تبون ي�شتقبل وزير ال�شوؤون اخلارجية املوريتاين

عمـــــل متوا�شـــل لتطويــر م�شتــــوى التعـــاون يف �شتـــى املجــــاالت

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

اأطباء يحّذرون من التداوي بطرق تقليدية ويوؤكدون

تاأخر الك�شف عن التهاب الكبد 
الفريو�شي ُي�شّبب ال�شرطان

�ص  5

فيما تويف �شيخ �شقط يف بئر

 مقتـــــل 4 اأفــــراد من عائلة واحـدة 
يف حادث مرور بق�شنطينـــة

لق��ي 4 اأفراد من عائلة واح��دة حتفهم، في حادث م��رور األيم وقع 
ليلة ال�شبت، بالطريق ال�شّيار في منطقة المريج، فيما توفي �شيخ 

�شقط في بئر بالخروب بوالية ق�شنطينة.

اأم البواقي

حظيــرة "درمي الند" ت�شتقطـب اآالف 
الزوار من واليـــات ال�شـــرق

توجهت الن�شر اإلى حظيرة »بوزابين دريم الند«، الكائنة على الطريق 
الوطن��ي رق��م 3 ، ف��ي �شطره الم��وؤدي اإلى والي��ة باتنة، كان��ت ال�شاعة 
ت�شي��ر اإل��ى ال�شاد�شة م�ش��اء، فوقفنا عل��ى االإقبال الكبي��ر للعائالت من 
مختلف الواليات ال�شرقية، ا�شتنادا اإلى لوحات ترقيم �شيارات لعائالت 
 قدم��ت م��ن والي��ات ق�شنطين��ة و باتن��ة و خن�شل��ة و ميل��ة و الطارف، 

�ص  21و حتى �شطيف و عنابة و مدن والية اأم البواقي.

ت�شجيـل ارتفاع بـ 20 باملئة يف ن�شبــة اال�شتهالك لدى االأ�شـــر 
بف�سل انتعا�ش ال�سياحة املحلية بعد جائحة كورونا

�ص   15

قرارات ا�شرتاتيجية لبعث م�شاريع عمالقة

lخرباء: منجم غار جبيالت �شيدر خريات كبرية على اجلزائر     lاإطالق خط ال�شكة احلديدية ب�شار-غار جبيالت بدية 2023

ا�شتثمارات �شخمة لو�شع االقت�شاد على �شكة االإقالع

جلنة املنازعات با�شرت العمل

160 العبـــــا يف الرابطـــة املحرتفـة ينتظــرون الت�شريـح !
علمت الن�شر من م�شادر موثوقة، باأن 160 العبا من الرابطة المحترفة اأودعوا طلبات ف�شخ العقود على م�شتوى لجنة المنازعات التابعة 
لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، بحكم عدم تلقيهم م�شتحقاتهم العالقة في االآجال القانونية المحددة من قبل الفاف، والمتمثلة في 
وجوب عدم ترك العنا�شر المرتبطة بعقود احترافية دون رواتب لمدة �شهرين على االأكثر، اأي اأن كل العب يدين بم�شتحقات راتبين 

ويوم واحد، يمكنه تقديم �شكوى �شد النادي للح�شول على وثائق ت�شريحه.

�ص  2

�ص 3-2

�ص 24

�شورة :اأر�شيف 

n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com االإثنين 1 اأوت  2022 م /3  محرم  1444 ه�      -    n العدد :  n    -     16892الثمن : 10 دج

�ص   2

�ص   13-12


