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فيما تعهد الوايل بت�سليم 7 اآالف �سكن اجتماعي هذا ال�سدا�سي

ق�سنطينة تطوي ملف برنامج عدل  بتوزيع 6225 وحدة 

�ص 7

�ص  6

�ص  14

�ص  23-22

صيفيــات 

u �سّيدات يالحقن 
حلم الري�سة والألوان 

بعد �سن الأربعني

 u طرق احلماية
 من الطفح 

اجللدي

جهود كبرية للتح�سي�س و �لردع من قبل �ل�سلطات

تهــــاون يف التقّيــــد ب�ســــروط الوقايــة عبـر العديــد من ال�سواطــــئ  

�للجنة �لوز�رية للفتوى توؤكد 

 وجوب احرتام الإجراءات الوقائية
 يف �سالة العيد وخالل ذبح الأ�سحية

�لدينيــة  �ل�ســوؤون  لــوز�رة  �لتابعــة  للفتــوى  �لوز�ريــة  �للجنــة  �أكــدت 
و�لأوقاف، �أم�س �ل�ســبت، وجوب �حتر�م �لإجــر�ء�ت �لوقائية و�للتز�م 
بها تفاديا لزيادة �نت�سار فيرو�س كورونا، وذلك من خالل �لتقيد ببع�س 

�لحتياطات �لمتعلقة ب�سالة �لعيد وكذ� بذبح �لأ�سحية. 

ختام دورة "�لبالي �أوف" ع�سية �ليوم

هالل �سلغوم العيد يف "نهائي ال�سعود" 
لتحقيق حلم 71 �سنة

تتجه �أنظــار متتبعي بطولة �لر�بطة �لثانية ع�ســية �ليوم �ســوب 
ملعب عمر بن ر�بح بالد�ر �لبي�ســاء، �لذي �سيكون م�سرحا لمبار�ة 
حا�ســمة في م�ســير �لتذكرتين �لموؤديتين �إلى �لر�بطة �لمحترفة 
�لأولى، وذلــك في �إطار �لجولة �لثالثة و�لأخيرة من دورة "�لبالي 
�أوف"، لأن مخلفــات �لمقابلتيــن �ل�ســابقتين مــن هــذه �لمناف�ســة 

�ل�ستثنائية �أبقت "�ل�سي�سبان�س" قائما.

هيئات ر�صمية و منظمات وطنية و اأحزاب و مواطنون ب�صوت واحد

رف�ص قاطع ل�ستفزازات املغرب
من �ص 2 اإىل 5

�لأولياء و�لنقابات ي�سفون �لقر�ر بال�سائب

الإعــــالن عـن نتائــــج البكالوريـــــا م�ســـاء اخلميـــ�ص 
�أعلنــت وز�رة �لتربيــة �لوطنية �أم�س باأن �لك�ســف عن نتائــج �متحانات �لبكالوريا �ســيكون �لخمي�س �لمقبل �لمو�فق لـــ22 جويلية، بد�ية من 

�ل�ساعة �لر�بعة م�ساء، عبر موقع ديو�ن �لم�سابقات و�لمتحانات و�لهو�تف �لنقالة للمتعاملين �لثالثة.

 عّبــرت �أم�ــس �ل�ســبت هيئات ر�ســمية و منظمات وطنيــة و �أحز�ب �سيا�ســية و مو�طنون عبر مو�قع �لتو��ســل �لجتماعــي، و كذ� �لكثير من �ل�سخ�ســيات �لوطنية على غــر�ر �لبرلمانيين و �لدبلوما�ســيين 
و �لإعالميين، و ب�سوت و�حد عن ��ستنكارها �لمطلق و �سجبها �لو��سح ل�سقطة �لدبلوما�سية �لمغربية و رف�سها �لقاطع و �لحا�سم لال�ستفز�ز�ت �لمغربية �لتي يقودها نظام �لمخزن �لذي �أ�سبح خطر� على 

نف�سه و على �ل�سعب �لمغربي و �سعوب �لمنطقه كّلها.

�ص  9

�ص 11-10

ت�سوير: �سريف قليب


