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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

النتائج الأولية اأعطت فائزين من خمتلف الأطياف

�نتخابــــات �لتجديـــد �لن�شفــي ملجلـ�ص �لأمـــة جـرت يف ظـروف عاديــة

قــرر وزيــر التربيــة الوطنية، عبد الحكيم بلعابد اأم�س اتخاذ مجموعة مــن الإجراءات المتعلقة بترتيبات اإعادة تنظيــم الفترة المتبقية من ال�سنة الدرا�سية الجاريــة 2021 /2022، بتاأجيل اإجراء 
الفرو�ــس المحرو�ســة المقررة للف�سل الثاني في مرحلتــي التعليم المتو�سط والتعليم الثانوي، اإلى جانب تاأجيــل فترة اإجراء اختبارات الف�سل الثاني للمراحــل التعليمية الثالث، وكذا اإعادة تنظيم 

اختبارات الف�سل الثالث، ف�سال عن تقلي�س فترة عطلة الربيع اإلى ت�سعة ) 09( اأيام.

يف ترتيبات جديدة لتنظيم الفرتة املتبقية من ال�سنة الدرا�سية

تقلي�ص عطلة �لربيع وتاأجيل �لمتحانات
وّقع ثنائية ومنح متريرة حا�سمة

حمـــرز ينتفـــ�ص يف �أول ظهـــور بعد 
كـاأ�ص �إفريقيــا

انتف�ــس اأم�ــس، قائد المنتخــب الوطني ريا�ــس محــرز، بمنا�سبة اأول 
ظهور له مع »ال�سيتي« بعد العودة من الكاميرون، حيث �ساهم في تاأهل 
فريقــه للدور ثمن النهائــي لكاأ�س التحاد الإنجليــزي، عقب ت�سجيله 
ثنائيــة وتقديمــه تمريــرة حا�سمــة، فــي اللقــاء الــذي انتهــى بفــوز 

مان�سي�ستر �سيتي على فولهام برباعية مقابل هدف وحيد.

الرابطة املحرتفة 

�شبـــاب بلـوزد�د بطــل �ل�شتـــــاء 
ح�ســم ع�سيــة اأم�س، �سبــاب بلوزداد لقب بطــل ال�ستاء، بعــد النت�سار 
علــى وداد تلم�ســان الجريــح، فــي حيــن �سهــدت جولة ختــام مرحلة 
الذهــاب تاألق نجم مقــرة في غليزان، وعــودة اتحاد ب�سكــرة اإلى �سكة 
النت�سارات، لتحجز خ�سراء الزيبان موقعا �سمن جدول الترتيب، لم 

يكن متوقعا قبل انطالق المو�سم.

رئي�س الفدرالية الوطنية ملنتجي البطاطا 
اأح�سن قدماين للن�سر

�ملنتجــون �أبريـاء من �رتفـاع �لأ�شعـار 
اأرجع رئي�س الفدرالية الوطنية لمنتجي 
البطاطــا، اأح�سن قدمانــي الرتفاع الذي 
�سهدتــه اأ�سعــار مــادة البطاطــا خــالل الـــ 
بو�سولهــا اإلى �سقف  الما�سية،  �ساعــة   48
الـــ 110 دنانيــر للكيلوغرام الواحــد،  اإلى 
تعدد الو�سطاء، وعوامــل اأخرى مرتبطة  
بارتفاع تكلفة الإنتاج، ف�سال عن تراجع 
حجــم الإنتــاج ب�سبــب الجفــاف وتوقف 

بع�س المنتجين عن الن�ساط.

قمة الحتاد الإفريقي

دعـــــو�ت لإ�شقــــاط �شفـــة �ملر�قـب عـن �لكيـــان �ل�شهيونــــي
يبحــث القــادة الأفارقــة في قمة اأدي�ــس اأبابا، عديد الملفــات الح�سا�سة منهــا النقالبات وجائحة فيرو�ــس كورونا اإ�سافة اإلــى ملف اأثار 
الجــدل، تمثل في منح الكيان ال�سهيونــي �سفة مراقب في التحاد. وقد اأبدت ال�سلطة الفل�سطينيــة اعترا�سها على هذه الخطوة وا�سفة 
اإياهــا باأنها "مكافاأة غير م�ستحقة" لالنتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإ�سرائيليــة في حق الفل�سطينيين. ومن المتوقع اأن تح�سد القمة، 

التاأييد لدفع اإفريقيا نحو التمثيل الدائم في مجل�س الأمن التابع لالأمم المتحدة.
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