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

اتفاق على تعزيز التعاون اجليد القائم بني البلدين

الرئي�س تبــون ي�ستقبـــل وزيـــرة العـدل وال�سرطـة ال�سوي�سريـــة

يف اإجراء اتخذته احلكومة بهدف تخفي�س الأ�شعار 

�س  13-12

�ملياه �لفائ�ضة بد�أت تتدفق منه

ن�سبة امتالء �سد بني هارون تتجاوز مئة باملئة

�س  2

�س  4 �س  5

�س 3

تو�سيع الإعفاء من الر�سوم على مواد تغذية املوا�سي و الدواجن
در�شت الحكومة، اأم�س الأربعاء، م�شروع مر�شوم تنفيذي يتعلق بالإعفاء من �شريبة القيمة الم�شافة لعمليات بيع المواد والمنتجات الموجهة لتغذية الموا�شي والدواجن، وم�شروع مر�شوم تنفيذي 

يحدد قائمة الأن�شطة ذات الطابع ال�شتراتيجي، كما تم درا�شة م�شاريع مرا�شيم تنفيذية لقطاعات الثقافة والفالحة و الأ�شغال العمومية. 

�س 2

يواجهون زامبيا اليوم

اخل�سـر يتحّدون الظـروف ملوا�سلــة 
�سل�سلــة النت�سـارات

يبحــث اليــوم، المنتخــب الوطنــي عنــد مواجهة م�شيفــه منتخب 
زامبيــا لح�شاب الجولــة الخام�شة، مــن ت�شفيات كاأ�س اأمــم اإفريقيا 
علــى الو�شول اإلــى المباراة رقــم 23 دون هزيمة، رغــم اأن الخ�شر 
�شمنــوا تواجدهــم فــي المحفل القــاري القــادم، غيــر اأن الناخب 
الوطنــي جمال بلما�شي، اأعلنها �شراحة باأنه يبحث عن البقاء في 

ديناميكية النتائج الإيجابية.

يف قرار اتخذته وزارة الرتبية 

تعديــل رزنامـــة اختبــارات الف�سل 
الثاين لالأطــوار الثالثــة

اأعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة، اأم�ــس الأربعــاء، عــن تعديل 
رزنامة اختبارات الف�شل الثانــي واأعمال نهاية ال�شنة الدرا�شية 

الثالث. التعليمية  لالأطوار  بالن�شبة    2021  -  2020

وزير التجارة يك�شف

ت�سويق كميات كبرية من اخل�سر 
والفواكه واملواد وا�سعة ال�ستهالك 

قبل رم�سان

ت�شمل املجرمني واملدانني يف ق�شايا الإرهاب

فرن�ســـا ت�سـادق على اتفاقيــة ت�سليم املطلوبيـن مع اجلزائــر
اعتمدت فرن�شا ر�شميا التفاقية الموقعة مع الجزائر و المتعلقة بت�شليم المطلوبين للعدالة بين البلدين. والتي تم التوقيع عليها 
في جانفي 2019 خالل الزيارة التي قامت بها اآنذاك وزيرة العدل الفرن�شية، بغر�س اإحداث »ان�شيابية في المبادلت« و ت�شهيل 

تنفيذ بع�س  طلبات ت�شليم المجرمين، مع �شمان احترام المبادئ الأ�شا�شية للبلدين .

�س  10

�س: اأر�شيف


