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�أطباء خمت�ص�ن ي�ؤكدون

املتحّور دلتا يرفع عدد الإ�سابات بكورونا يف اأو�ساط الأطفال

�ص 5

�ص 14

�ص 10

تن�سيق بني وز�رتي �لرتبية و�ل�سحة وم�ساور�ت مع �ل�سركاء

اإجــراءات مرتقبـة ل�سمـان دخـول مـدر�سي اآمـن للتالميـذ واملوظفــني

   دعاهم اإىل توفري الظروف ل�ضمان دخول اجتماعي هادئ

وزير الداخلية ي�ستنفر الولة ملواجهة تف�سي كورونا
�ص 3

�ص 4

 �ملر�سد �ملغربي �سد �لتطبيع 

املغـرب ملحقــة دبلومـا�سيــة اإ�سرائيلـيــة يف اإفريقــيـا
ت�ســاءل �لكاتب �لعــام للمر�سد �لمغربي لمناه�سة �لتطبيــع، عزيز هناوي، ما �إذ� كان �لمغــرب ملحقة دبلوما�سيــة �إ�سر�ئيلية في �إفريقيا، 
عقــب ن�ســر وكالة �لمغرب �لعربي للأنبــاء، مقال لمدير مكتبها في �إثيوبيــا، يعتبر فيه تمكين "�إ�سر�ئيل" مــن ع�سوية �لتحاد �لإفريقي 

كملحظ "هزيمة للدبلوما�سية �لجز�ئرية".

دعــا وزيــر �لد�خليــة و�لجماعات �لمحلية و�لتهيئــة �لعمر�نية، كمال بلجــود، ولة �لجمهورية �إلى رفع درجــة �ليقظة على �لم�ستوى �لمحلي مــع �لتحيين �لم�ستمر للتحقيقــات �لوبائية، بما ي�سمح 
بمجابهة ظهور بوؤر جديدة لوباء كورونا، كما �سدد على �سرورة توفير كل �لظروف �لمثلى من �أجل �سمان دخول �جتماعي ناجح.

�ص 2

�ملهاجم كرمي عريبي للن�سر

 اإدارة الرتجــي التون�سي رّوجـت 
لإ�سابتي لرف�سي تخفي�ص الراتب!

�لمنتخــب  مهاجــم  �ختــار 
عريبــي  كريــم  �لوطنــي 
حقيقــة  لتو�سيــح  �لن�ســر، 
مــا حــدث معــه فــي تون�ــس، 
�إم�سائــه  وت�سبــب فــي عــدم 
مع نــادي �لترجــي �لريا�سي، 
رغــم �لتفــاق �لحا�ســل بين 
�لتون�ســي  �لنــادي  م�سوؤولــي 
مــع نظر�ئهم فــي فريق نيم، 
عــن  �لحديــث  بــاأن  م�سيــر� 
�لختبــار�ت  فــي  �سقوطــه 
�لطبية، مجــرد حجة و�هية 
�ختلقها م�سوؤولو هذ� �لفريق، 
لدفعه نحــو تخفي�س �لر�تب 

�لمتفق عليه قبل �لحلول بتون�س.

يف �إجر�ء �حرت�زي

غـلـق كــورنيـ�ص املرجــان بالقالـــة

�نطلقا من ميناء �سكيكدة

ت�سديـر 12500 طن من الإ�سمنت 
اإىل بريطانيا

12500 طــن مــن �ل�سمنــت غيــر �لم�سحــوق  �أم�ــس، ت�سديــر  تــم 
"كلينــكار" �إلى بريطانيا �لعظمى من ميناء �سكيكدة، كاأول �سحنة 
�إلى هــذ� �لبلد من طرف �سركــة خا�سة في �إطار تنويــع �ل�سادر�ت 

خارج �لمحروقات.

�ص 10

�ص:اأ


