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زعماء الأحزاب ال�شيا�شية يكّثفون ن�شاطاتهم

دعوات اإىل امل�شاركة يف املنعرج الأخري للحملة
ن م�ساريع ناجحة بق�سنطينة ي�سيرّ

�شيــــدات يقتحمــن عالــم البنـــاء وال�شناعــــة

مدير معهد با�شتور �عتربه موؤ�شر� على دخول �ملوجة �لر�بعة

ارتفـــــاع احلــالت ال�شت�شفائيـــــة ب�شبـــب كـورونـــــا اإلـى 16 األفـــــا

ا�شتطالع

�ص    21-20

�ص    13-12

�ص    13-12

�ص   2

اإ�شـــراك اأئمـــة امل�شـاجد يف حماربـــة 
ظاهـرة تبذيــر امليـــاه

�أكــد �لأمين �لعــام لــوز�رة �لمــو�رد �لمائية و�لأمــن �لمائــي، �إ�شماعيل 
عميرو�س �أم�س علــى �أهمية �إ�شر�ك �لأئمة فــي توعية مختلف �أطياف 
�لمجتمــع حــول �قت�شاد �لميــاه، ق�شد �لحــد من تف�شي ظاهــرة تبذير 

�لمياه، و�لربط �لع�شو�ئي.

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

ال�شنافـر ينتف�شـون يف جولـة ال�شيـوف

عرفــت مباريــات �لجولــة �لر�بعة لبطولــة �لر�بطة �لمحترفــة �نهيار 
�لر�ئد �تحــاد ب�شكرة بملعب عمر حمادي �أمام �تحــاد �لجز�ئر بثالثية 
نظيفة، ليتجرع مــر�رة �لهزيمة لأول مرة منذ بد�ية �لمو�شم �لجاري، 
ولــو �أن "خ�شر�ء �لزيبان" �شددت فاتورة �لأزمــة �لد�خلية �لتي تعي�س 
علــى وقعها في �لآونة �لأخيــرة، و�لتي دفعت بالالعبيــن �إلى مقاطعة 

�شفرية �لأم�س.

م�شاعد �ملدرب �لوطني �ل�شابق نور�لدين قري�شي للن�شر

 لدينـــا كـــل املوؤهــالت للحفـــاظ 
على اللقــب القــاري

�أعــرب �لدولي �ل�شابــق نور �لدين 
قري�شــي، عــن رغبته فــي تفادي 
منتخبــي �لكاميــرون وم�شــر فــي 
�لــدور �لحا�شم، م�شيــر� في حو�ره 
مع �لن�شر مــن فرن�شا، باأن خياري 
ومالــي  �لديمقر�طيــة  �لكونغــو 
مثاليان بالن�شبة للخ�شر، و�إن كان 
يخ�شى على �أ�شبال جمال بلما�شي 
�لمنتخبات �لتي تتميز بالندفاع 
منتخــب  �شاكلــة  فــي  �لبدنــي، 
بوركينافا�شو �لذي �أ�شال لنا �لعرق 

�لبارد خالل دور �لمجموعات.

�ص  5-4-3

�ص  6�ص  6

بلينكن يوؤكد دعم مهمة �ملبعوث �لأممي دي مي�شتور�

 وا�شنطن ت�شــدم املغـرب ب�شـاأن ت�شويـة ملف ال�شحراء الغربيـة
�شدمــت �لوليات �لمتحدة �لأمريكية، �لمخزن �لمغربي ، بعد تاأكيد وزيــر �لخارجية �لأمريكي �أنتوني بلينكن، �أن بالده تركز على دعم 
�لمبعــوث �لأممــي �إلى �ل�شحر�ء �لغربيــة، �شتيفان دي مي�شتــور�، متجاهال �لقر�ر �لذي �أعلــن عنه �لرئي�س �شابق تر�مــب ب�شاأن �لعتر�ف 
بال�شيــادة �لمغربيــة �لمزعومة على �ل�شحر�ء �لغربية، حيث ف�شل �لمغرب في �قتطاع تاأييد �شمنــي و�شريح من �لإد�رة �لأمريكية لهذ� 

�لتوجه �لمخالف لل�شرعية �لدولية.
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