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حالة الجمود تفر�ض على الكثير 
من المواهب ركوب قطار الهجرة

الدكتور عفيف: نحن اأمام رهان فردي 
وجماعي يجب تظافر الجهود من اأجل ك�ضبه

19

اإلغاء زيارة ملك اإ�ضبانيا اإلى �ضبتة 
ومليلية المحتلتين
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النفقات اال�ضتهلكية للأ�ضر تقل�ضت 
ب 6.7 %  ب�ضبب الحجر ال�ضحي 
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تنقيل 400 �ضخ�ض عبر 24 حافلة 
من مدينة اأكادير اإلى عدة وجهات بالمملكة 
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بعد رفع الحجر: �ضغف المنتزهات يعود بقوة
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الكاتب االأول ي�ضتقبل الجبهة الوطنية 
الإنقاذ الم�ضفاة المغربية للبترول 
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 الشغيلة الصحية 
بالنواصر وبوسكورة 

تتعرض لـ »االستنزاف« 
والساكنة محرومة من 

العالجات
و. مبارك

»
«

19

الدكتور عفيف: نحن أمام رهان فردي وجماعي يجب تظافر الجهود من أجل كسبه

المغاربة يواجهون تحدّي الحفاظ على مدنهم بعيدا عن عودة الحجر الصحي ضد كورونا المستجد
وحيد مبارك

19
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19
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إلغاء زيارة ملك إسبانيا 
إلى سبتة ومليلية المحتلتين

 عنيد الزوهرة زوجة المناضل 
المقاوم المرحوم حطابي 

المعطي في ذمة ا�

 )

 (

انتخابات بطعم الرياضة بمقاطعة مرس السلطان
وحيد . م

 « »  « »
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200
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إلى حدود ليلة الجمعة 
كانت سبتة ومليلية 

المحتلتين ضمن المدن التي 
يريد ملك إسبانيا فيليبي 

السادس وعقيلته زيارتهما 
قبل أن تتدخل الحكومة 

إللغاء ذلك
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عبداللطيف الكامل

24 400 2020 3
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النفقات اال�صتهلكية للأ�صر تقل�صت ب 6.7  % ب�صبب الحجر ال�صحي 
  االقتصاد الوطني تراجع  بحوالي 14  نقطة والفالحة سجلت ناقص 6.1%      

وحيد مبارك
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في الوقت الذي يفترض أن يتوفر على 3 أو 4 أطباء كحّد أدنى
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توقيف ال�صحافي عمر الرا�صي في ق�صية »�صكر علني«
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اأكثر من 240 األف ن�صمة بدون طبيب 
تخدير واإنعا�ش في بن�صليمان والجراحات 

المبرمجة موؤجلة حتى اإ�صعار اآخر

ع.ك
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 وقفة احتجاجية نظمت با�صم هيئة نقابية اأمام مقهى م�صهور 
باأكادير، ومعظم اأع�صاء المكتب يكذبون ادعاءات كاتبهم 

المحلي بطردهم من العمل

تنقيل 400 �صخ�ش 
عبر24 حافلة من 
مدينة اأكادير اإلى 

عدة وجهات بالمملكة 
من مجموع العائدين 

اإلى اأر�ش الوطن
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��ا�يات م�صا�ي� االبتكا� 
حو� �و�و�ا بجامعة �ا��
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لقاء تكويني لروؤ�صاء جماعات
 اإقليم واد� ال���

  Rokhas.ma  « »

»

«
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 نظمها عدد من عمال وعامالت مناجم الفحم بجرادة

 وقفة احتجاجية للمطالبة بت�صوية الو�صعية المالية 
طبقا لبنود االتفاقية االجتماعية

م�صا�ي� ��حية �يكلية بجماعات
 اإقليم ال�صويرة 
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بعضها يوفر فرص عمل لشخصين

 �عربات الطعا���� ��صا� تجا�� بات يوؤ�� الع�ي� 
م� ال��ا�� والف�صاءات العمومية

    عبد ا�له الدغوغي 

(Food Trucks)
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 �ا�و�ة  �� ا�ت�اء ا��ص�ا� طري� 
يعبر ��� جماعات قروية   
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(1)علي العبوتي «الكاتب المشرد» 
طنجة، سليكي أخوين، 2018. 
الطبعة الثانية 95 صفحة٭ 

@ كاتب وباحث 
مغربي
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االشتراكي
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»ج�ص� �� اأ�صل�� 

�موعة ��ص�صية الأمينة ال�صرا��
»� �ي� ا�� فرا��� 

رواية ��ا ا��ص� و��بعة �ا�صة لفل�ص��

في ال�صوارع المظلمة يكتب علي العبوتي للحياة
علي العبوتي كاتب مغربي شاب من مواليد مدينة احلسيمة، أصدر كتابه األول املوسوم 
بـ«الكاتب املشرد«)1(معبرا عن حياة الكّتاب يف الهامش. ليس من السهل أن تكتب وتنشر 
يف مدينة كاحلسيمة، بسبب التهميش الذي تعاني منه هذه األخيرة. لذا فالكّتاب الشباب 
أمثال علي العبوتي وأخيه الكاتب عاصم العبوتي، انتصروا للكلمة وحاولوا إيصال صوتهم 
للقارئ املغربي، من خالل نشر أعمالهم وتقدميها يف مختلف املدن املغربية. ال صوت يعلو 
على صوت الهامش، فالكتابة العميقة وليدة التجربة الصعبة واملعاناة واأللم واملنفى. يف كتاب 
»الكاتب املشرد« ال شيء يُوقف حترر الكلمات، ال شيء مينع الكاتب من اإلفصاح عن رغباته 
وأحالمه وهمومه وطموحاته. يترجم علي العبوتي أحاسيسه بكل جرأة، وبنوع من خفة الظل 
املَِرحة. يكتُب عن الكتاب املشردين الذين يعانون اإلقصاء والتهميش، عن الشباب الضائعني 
يف سراب احللم، عن احلب الطفولي، عن حلظات التشاؤم التي ال تنتهي.

 « »

 !

 « »
»

 «

"530 »

 " "
"  "

 :  "  : 236
 "

 " :
 "

- ألفريُدو كارُدونا بينيا من مواليد كوستا ريكا 1917 
توفي بالمكسيك عام 1995.من أعماله القصصية  «القناع 
المتكّلم «، و»العالم الذي أنت» ،و«سّر الملكة أمارانتا» 
@كاتب ومترجم من المغرب عضو ا�كاديمية 
ا�سبانية ا�مريكية لآلداب والعلوم 

» ا��ارالن�مل 
مل���� علىالر�

بقلم: ألفريُدو ارُدونا ِبينَيا 
ترجمة د. محّمد محّمد خّطابي @

قصة قصيرة
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حــوارات فكرية
��د �صوقي ال���� الدولة »��� ا��ي�« ولي�صت »��� ا��د«

أجرى الحوار: أحمد كازى ، الزاهيد مصطفىمحمد شوقي الزين
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خالد السليكي
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دراسات قرآنية

قال إبراهيم الخطابي ( 
319هـ388-هـ) في «بيان إعجاز 
القرآن» إن الناس انقسموا إلى 
طائفتين إذ زعمت طائفة «أن 
إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من 
ا�خبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان كما زعم آخرون أن إعجازه 
من جهة البالغة وهم ا�كثرون 
من علماء أهل النظر، وفي 
كيفيتها يعرض لهم ا�شكال، 
ويصعب عليهم منه االنفصال، 
ووجدت عاّمة أهل هذه المقالة 
قد جروا في تسليم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد 
وضرب من غلبة الظن دون 
التحقيق له وإحاطة العلم به»..

واضح من كالم الرجل أن ا�عجاز 
القرآني، يأتي من مستوى 
االشتغال الداللي اللغوّي، أي 
إّنه نّص له معنى، وهذا المعنى 
ال يتحّقق إال انطالقا من ا�داة 
اللغوية الموظفة في النص. 
والحال أن المستويين معا 
يحضران بقوة في النص القرآنّي. 
وقد زادت سلطة المقدس من 
تعميقهما، مما جعل االعتناء 
بهما حاضرا طوال مراحل إنتاج 
الفكر الديني ا�سالمي. غير أّن 
المرحلة ا�ولى من حياة النّص 
القرآنّي، تميزت بهيمنة البحث 
في المستوى اللغوّي، أي بالّنسق 
اللغوّي اّلذي يتأّسس عليه. في 
حين كان االهتمام بالمستوى 
الداللّي وما يحمله من تطّلع إلى 
الغيب والمستقبل حديثا، بعد 
أن استنفدت الدراسات البالغية 
واللغوية كل معينها، وتراجعت 
بعض الحقائق التي اعتبرت 
مطلقة فيما يخص اللغة، أمام 
التطور المهول والمفاجئ 
للعلوم في سائر نواحي الحياة.

(2)

���قة�
محمد شوقي الزين، مفكر جزائري 

وباحث متخصص في مجال 
التأويليات وتحليل الخطاب. يعمل 
حاليا في جامعة تلمسان، ويعتبر 
من ا�سماء التي بدأت تظهر في 
تسعينيات القرن الماضي، ظهورا 
حامال �رهاصات تطور الدراسات 

الفلسفية في الجزائر، ويعتبر شوقي 
ا�غزر إنتاجا، وا�كثر تعمقا وإحاطة 

بحكم دراسته العليا في فرنسا 
ودراسته للتراث الفلسفي والصوفي، 

واحتكاكه بأعالم الفلسفة كجاك 
ديريدا وإتقانه لعدة لغات.من كتبه 

: «نقد العقل الثقافي ـ فلسفة 
التكوين وفكرة الثقافة ـ أساسيات 
نظرية البيلدونغ». صدر الكتاب عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ودار الوسام العربي ومنشورات 

مدارج. نقد العقل عنوان لمشاريع 
فكرية وفلسفية متعددة (كانط، 

الجابري، أركون، طرابيشي). 
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 ي�و� ال��ل �� ��دي� ���ل ��ويل ����� ال���� 
 � ���� �� ا���� �ل� ال�ت�و� ��� ال��� والت�
��� ��ر�. ��د ���� ��ا  ا��دل��� ا�� �ر��� �ال�ر� ال��
ت� �� “��ر� ال����”. ا����� �� ���� ��ري�
 ” ر� م� �� �� � ل� م� �� �� ا�� �� �� � ا���� ا�� �ر��� م� �وا� ا��� � “ي�
���� ������� �ل� ���� ��ويل ال����  ��� م��ل� الت� ل��
��و ي�و� � “والولد ��� ����. ��� ��� ]الوالد[ ي��� �و� 
����.”و�دا� ���� ����“���ر ��و�� ��� م� ��ر 
��و�� �����. و��ر ��و�� ولد� �ل ���� ولد م� �و 
��� الوالد.” و���ا� ���� مو�و� ال�رم�� ال�� ي��� 
�ل.  ت�� و�� �ري� ا���� �و ال�� �ل�� ا�� م� ��� م����
م� ا�� �ر��� ي�د��  �ويل ال�� �د� و� ��� ��� ��ا الت�
� ي�و� ��� ا�ت���  �و� �� ���� ����د �ري� �� الت�
 la �� �� ��. وال�� ���� ال��ر�” ����� ��ل�� “الت�
و�� و�� الت�  psyché� و�� ال��� ال��وا��� ال���� م� الر�
� �ر����� و��� ��ا  ���ر �� �و�� ال��ل الو�ي� ال��د�
. �و ي��� ال��و��� ���� �ل� ال���� �� ا�ل��� ال��
م�� ��  � الت� �د� �ري� ��� ��� �را�� ا�� �ر��� ���� �� ال��
 �� �ري� � ������. ��� م� ���� و�ل�� ال�� ” ال�ت��� “ال���
� ��� ي�ت�ل �� ا�� م� �و� �ل�  ل� ل���� ال�ت��� ال��و�
�ل� ول��رو� م� ال��ل ال���ل�� �ل� الوا�� � �تل ال��
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نظرات في التصوف

مخايلت الدنيا واالآخرة 
�5�

هالة أحمد فؤاد  

ولد� لو�م�� ي�������� �ولت���ي� �� ��� ���� �� مدي�� �ا����� �و�� الت���� ل���و�ي� �����ري� ال�و��ت�� ال������ ��� 
�� ���� ����ت�� �ي�� ال�ر� �ل� ����. ����� ال�د��� �� مو��و. و���� �� ���� ا����� �� ��م�� مو��و ال��وم��� 
مت���� �� ��� ا����� الو�ا��. ���� ل�د� ��ت�� �� م��د الو�ا�� ال��م� الت��� ����ي��� ال��و� ال�و��ت��� �� ����� م� 
ال���د �� ��� ���� ��ر م��و��� ال��ر ال�ا�� ���ر ال�ت� ال���و�� �� �ري� ا��ت���� ��ل�د ��و�� �ري� و�و�ي����.

��د �وايت�� �ال���� �و�ي�� ا�د ���ر ال�ت� ال��رو�� �� ��� ����. �د�� �� ��� ���� �واي� �ول�ت���ي� الت� �ل�ت�� ��� ��� 
و������ الت� ���ل ا�� �ال�تر�� �ا���� �ت�ي��.

لودميل ا�وليت�ص�ايا�  �واية ال�تابة 
منحتني اإح�صا�صا� كبيرا� بالحرية �2�

لودميال أوليتسكايا

سعيد الراجي

عزيز الحالج

ترجمة: تحسين رزاق عزيز

�ص�يد الرا�ي�  نقد� الم�مة ال�صاقة الملقاة على موؤ�ص�صة المتاحف لتدبير ملف الدعم
�ر�� ����� ��و�و���� وم� �و� ����� م���� �را� ��ر الت�و� ��� ال������ الت�������� م� ����� ي���و� ��وا� ��و��� وم�تر����� ����� �وا��� و�ر��� 
وي�ت��و� ��ل��ل� ا��ترا�� �روا� �ديل ل������� ��ر ال���� �و الت�وير� ����م� �� الت���� ���و�� ال����� .
ا�ت�� ال����و� الت�����و� �� �مر ���� ال��ل� ا������� ال��رو�� ������ �ل ي��� ا�ت����� �تر� ا����� ��� ال�ا� �� ال��د الدي�� وال��د الرو��� �� �د ���� 
��� �ري� ال�د� وال���� �� م����� ���� ال���� ل���ر وال���� وا��دا� و����� �ر��� �و�ا��� والت�ام���� والت���� م� الوا�د ال�ديد.. م� ���  م��� ����ر� 
يو�� ل�وا���� و����� و�و�ر�� و������� ال�وم��� ي���و� ����� ��� لدي�� م� موا� و��ر� �وا��� ال�� الر���.
ول�� ��� ال���� الت�����  يتر�� م�� و�� �ويل ا�ترا�� ����� ��..ول� يت�� ل�د ا��� ��� �و�و�� ���� م� م������� و���� ��ر����. ���� م� ي��ل ال�� 
الت����� ���� الو��د �

 ���و� ال�و� �� �ل ����� �و�و�� ال���� الت����� ���د الرا��� ال�� �ي��ر �� م�رو�� ���ر ال������ ��د ا� ال�رير� و��د الر���� و��ا�.ول�د �ل��� 
�و�و������ م��� ويول�و��� وم��ا� ��دا� لو��� ���� ل�ت���ر �� ا��دا� ال���ي� و�ر��ت�� ���لوا�� و��وم�� �و�وي� مو��� ل����� وال���� ���� م� ���ل� ال�� 
ال����. ل�  م���� �ر�ي� و������ ��لدا�ل وال����� ��� ل� ����ا� و�وا�� ����� و����م�� �ديد� �� ال���د الت����� وا��دا� ال��� م� ��� و���� ل����� 
وو���� ل����� و�ي�� م� ��� ��وير م��� ال�� الت����� و������ م���� ���� ��. 

الفنانون التشكيليون بين جائحة «كورونا» وا�قصاء من الدعم

كيف تصبح كاتًبا؟
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كاتب. المغرب

Glade Whitney

لنفكر في الجسد المعزول 
والمعتل والمعتقل والُمْبَعد 
والمنفي واالنطوائي - وما 
يماثل هاته الحاالت الُمْكَرَهة 
- كي نحدس ما يمكن أن 
تتخيله ذواتهم/ذواتنا!

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al Ichtiraki 12.585فسحة09  1441 5 2020 7

��� �� ���� �و�� ��� ����
����� ��� ������� ����

را� ... �� ��
و������� ��� ���� ��را�

�� ������را� ��ر� �� ������ ���� ������
و�� ��ج��د�

�� ��جد�
� ��� ر� ����� �� ���د� ��ا�� ج���� ��

������ ��و���
��� ������ �� و�د�� �� �ج�����. ا���د ����� 

ا��� ��د��� ��� ا����� ������ ��د��� ا������. 
��� ������ ا������� �� ��ا ا����� ا�ج���� ا��� 

جد ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ����� ��  و�
����� ا��د�� ��� ������� �و �������

�� �� ا�������� �� �د�� ا����� ا���د ا��� ������ ������ ا��ر ��� ��� �� 
ا������� �ا�� ����� ج���� ��ر�. �� ��د�� ا������� �� ��ا ا������� و�� 

���� ���ا� و�� ���� �� ���ا� ������ر �ا�� ج�د ����� �� ج����

����� �� ���� ����� �� ا����� ا����� 
������ � �ر� ��� �� �� ����� �� ���� 
و���� ����� و����ر�. �� ��د �� �� ���ر ��ا 
ا����� �� ا���� وا��جدا� وا����� �د� ���ر�� 
و������ و��� ���� ا������� ��� ا�����ا �دو�� 
ا��������.

و��� ا������ ا�����ا� �� ���ا� ����ر�� 
و����� و������� و����� �� ����� 
ا�����را�� �� ��ر�� و�� ���� ����� � ������ 
ا�� ����ا� ������� ��� ��� ����ر �� ��� 
�������� او �������. ���ا� �� و���� ������ 
��� ا���� وا��جدا�� �د��� ا����� وا������ 
وا������ ���� ���� ا���ر وا����� و����ر 
..����

:
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61 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

»ال�صل��� ال��ير�  ل� ��و� ت�صو��صكي وجلبير االأ�صقر
كتب لها وقع

برتولت بري�صت 

محمد اشويكة

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

(2/1)

غالف الكتاب

(6)  الجسد المشتهى

ج�ص���� 
�صجني



الكلمات  المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.com���اد� أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثالثاء 7 يوليوز 2020 املوافق 15 ذي القعدة 1441 العدد 12.585

�و���  ����� ح��  �و��� ����� ��ب���� 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر يوليوذو القعدةاأليام

14604:3213:3717:1720:4622:18اإلثنين

15704:3213:3717:1820:4622:18الثالثاء

16804:3313:3817:1820:4622:17األربعاء

17904:3413:3817:1820:4522:17الخميس

181004:3513:3817:1820:4522:16الجمعة

191104:3613:3817:1820:4522:16السبت

201204:3713:3817:1820:4422:15األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

اململكة املغربية
املكتب الوطنـــي 

للكهـرباء واملاء الصالح 
للشرب

قطاع الكهرباء
إعالن عن إرجاء تاريخ 

طلب العروض
AS 4109714 :رقم

الوطنـــي  املكتب  يعلن 
واملاء  للكهـــرباء 
للشرب-قطاع  الصالح 
أجل  آخر  بأن  الكهرباء 
العروض  طلبات  إليداع 
الخاصة بطلب العروض 
  AS 4 109 714     رقم
مكتب  باختيار  واملتعلق 
املكتب  ملرافقة  دراسات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
إلنشاء  للشرب  الصالح 
إلدارة  أسواق  غرفة 
يواجهها  التي  املخاطر 
املكتب في أسواق الوقود 
وأسواق  والكهرباء 
تم  قد  األجنبي،  الصرف 
إرجاؤه إلى يوم األربعاء 
قبل  يوليوز2020     22

الساعة التاسعة صباحا 
حسب التوقيت املغربي.

للمقتـــرحات  يمكن 
لدفتر  طبقا  املعدة 
وحسب  التحمالت 

اختيار املتنافس إما:
العروض  تودع   -
طريق  عن  إلكترونيكيا 
الصفقات  بوابة 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
وصل  مقابل  تودع  أو   -
إلى مكتب الضبط ملديرية 
والصفقات  التموينات 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

جلسة فتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
مع  املضمون  البريد 
إلى  بالتوصل  إشعار 
ملديرية  الضبط  مكتب 
والصفقات  التموينات 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

جلسة فتح األظرفة.
فتـــح  عملية  ستتم 
األربعاء  يوم  األظرفة 

يوليوز2020      22
الســـاعة  من  ابتـــداء 
صبــــاحا  التاسعة 
املغربي  التوقيت  حسب 
الوطنـــي  املكتب  بمقـــر 
للكهـــرباء واملاء الصالح 
الكهرباء  قطاع  للشرب- 
بالعنوان  -الكائن 

السالف الذكر.
هذا  بعد  يرد  عرض  كل 
ملغيا  سيكون  األجل 

بصفـــة مبـــــاشرة.
ع.س.ن/2009/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الدريوش
مجلس إقليم الدريوش

إعـالن عـن طـلب 
عـروض مفتـوح 
بعروض أثمان

 CPD/2020/07 :رقم
الجمعة  يوم  فـي 
ابتـداء   2020/08/07
بعد  الثالثة  الساعـة  من 
بـمكاتب  سيتـم  الزوال 

الدريوش،  إقليم  مجلس 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
بطلب العروض بعروض 
ب:  املتعلق  أثمـان 
واقتناء  سياجات  بناء 
خزانات للمياه باملدارس 
بالجماعات  املتواجدة 
الدريوش  إلقليم  التابعة 

- إقليم الدريوش.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بـمكاتب  العروض 
الدريوش،  إقليم  مجلس 
نقله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
ويمكن إرسال ملف طلب 
العروض إلى املتنافسني 
طبق  منهم  بطلب، 
في  الواردة  الشروط 
املرسوم  من   19 املادة 
الصادر   2-12-349 رقم 
االولى  جمادى   08 في 
1434 (20مارس2013) 
وأشكال  شروط  بتحديد 

الدولة  صفقات  إبرام 
القواعد  بعض  وكذا 
بتدبيرها  املتعلقة 

ومراقبتها.
حدد مبلغ الضمان املؤقت 
50.000,00درهم  في 

(خمسون ألف درهم).
تقدير  مبلغ  حدد 
في  األشغال  كلفة 
2.774.400,00درهم 
مئة  وسبع  (مليوني 

ألف  وسبعون  وأربعة 
وأربع مئة درهما).

من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنـافسني 
 ،27 املادتيـن  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31   29
السالف الذكررقم -2-12

.349
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهـم،  إيداع  إمـا   -

بـمكاتب  وصل  مقابل 
مجلس إقليم الدريوش.

عـن  إرسالهـا  إمـا   -
املضمون  البريـد  طريـق 
إلى  باالستــالم  بإفــادة 

املكتب املذكـور.
إمـا تسليمها مباشـرة   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العـروض 
فتح  وقبل  الجلسـة 

األظرفة.

املثبتة  الوثائق  إن 
الواجب اإلدالء بهـا هـي 
تلك املنصوص عليها في 

نظام االستشارة.
غير  املتنافسني  إن 
املغرب  في  املقيمني 
اإلدالء  عليهم  يتعني 
كما  التقني  بامللف 
نظام  في  محدد  هو 

االستشارة.
ع.س.ن/2011/ا.د

ع.س.ن /2007/ إد

ع.س.ن /2008/ إد

ع.س.ن /2006/ إد

ع.س.ن /2010/ إد
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ع.س.ن /2002/ إدع.س.ن /2001/ إد

SOCIETE FIDUCIAIRE 
HALAB-CONSEILS

Comptable Agrée par 
l’Etat

TEL : 06-17-31-28-73
I-Aux termes d’un acte 
sous seing privé en date à 
Berrechid  le: 25/06/2020, 
il a été constitué une 
société à responsabilité 
limité d’associé unique, 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale: 
TIMOLUR 
2- Objet social:     MAR-
CHAND DE MATE-

RIAUX DE CONSTRUC-
TION, TRAVAUX DE 
C O N S T R U C T I O N 
ET D’ELECTRICITE, 
I M P O R T / E X P O R T 
DE FOURNITURES 
D’ELECTRICITE ET 
ELECTRONIQUE
3- Siege social: N° 13 BD 
MED V LOTISSEMENT 
EL YOUSSER ETAGE3 
BERRECHID
4-Durée de la société: la 
durée de la société est 
fixée à 99ans, à  du jour 
de son immatriculation 
au  registre de commerce,

5- Apports: l’associé  fait 
apport à la société, à 
savoir :
* Mr. ES-SALHI EL 
MOULOUDI, de la 
somme en espèce de : 
CENT MILLE DIRHAMS  
100.000,00 DHS  1000 
PARTS SOCIALES
6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social s’élève 
à 100.000,00 DH. Il est 
divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DH 
chacune,  à savoir:
* Mr. ES-SALHI EL 
MOULOUDI, de la 

somme en espèce de : 
CENT MILLE DIRHAMS  
100.000,00 DHS  1000 
PARTS SOCIALES
7- LA GERANCE: La 
société sera gérée par 
Mr. ES-SALHI EL MOU-
LOUDI, est nommé gé-
rant et ce pour une durée 
illimitée.
II-Le dépôt légal est effec-
tué au greffe du tribunal 
de 1ère instance Berre-
chid, le 03/07/2020 sous 
le n° 408, et du RC n°: 
13699

ع.س.ن/2007/ا.د
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عزيز كرير يفوز بالبطولة 
العالمية للكراطي عن بعد 

العالمية  البطولة  لقب  ك��ري��ر  ع��زي��ز  المغربي  أح���رز 
ال��ت��ي  س���ن���ة،   35 ف��ئ��ة  ف���ي  «كوجوريو»،  ل��ل��ك��راط��ي 
بعد. ع��ن  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  ع��ب��ر  بالهند  م��ؤخ��را   أق��ي��م��ت 

أقيمت  التي  العالمية،  التظاهرة  لهذه  بطال  كرير  وت��وج 
في  األول  ال��م��رك��ز  اح��ت��الل��ه  ب��ع��د  ب��ع��د،  ع��ن  م���رة  ألول 
دو  دري��ز  إفريقي  الجنوب  على  متقدما  ال��ع��ام،  الترتيب 
من  لكل  مناصفة  الثالثة  الرتبة  ع��ادت  فيما  بليسيس، 
سابوترو. هيندرو  واألندونيسي  نديليك  فليب   الفرنسي 

 440 مشاركة  عرفت  التي  البطولة،  ه��ذه  على  وأش���رف 
العالم  دور  مختلف  من  بلدا   15 يمثلون  وممارسة  ممارسا 
الكراطي  رياضة  خبراء  العمرية،  الفئات  جميع  في  تباروا 
سيمبسون،  م����وراي  ال��خ��ب��ي��ر  بينهم  م��ن  «كوجوريو» 
المعمور. بقاع  مختلف  م��ن  الحكام  م��ن  ثلة  جانب   إل��ى 

وعبر البطل العالمي عزيز كرير، الحاصل على الحزام األسود 
الدرجة السادسة، عن سعادته بتسجيل هذه النتيجة، معربا 
الراية  ورفع  اإلنجازات  من  المزيد  بدل  تحقيق  في  أمله  عن 

المغربية واعتالء في منصات التتويج العالمية.

مد�� ال�ي� الملكي 
ي��ر العبي� بالمركز 

العسكري

المدرب  الملكي أن  كشف مصدر مقرب من فريق الجيش 
عبد الرحيم طاليب قرر االكتفاء بتحضير العبيه في المركز 

العسكري، وعدم خوض أي معسكر مغلق.
وأضاف مصدرنا أن مركز الجيش الملكي يتوفر على كافة 
الضروريات الالزمة، وبالتالي فهو يوفر للمدرب طاليب إمكانية 
إعداد مجموعته في هدوء تام، وبالطريقة التي يراها مناسبة.

ويقضي العبو الجيش الملكي يومهم بالكامل في المركز، 
حيث يخوضون حصتين تدريبيتين يوميا، وبعدها يتوجهون 
إلى منازلهم، وهو أمر يشبه إلى حد كبير المعسكر التدريبي 
بعضهم  مع  أط��ول  فترة  قضاء  من  يمكنهم  كما  المغلق، 
واالنسجام.  التناغم  أواص���ر  تعزيز  وبالتالي   البعض، 
ومن المنتظر أن يخوض الفريق العسكري المرحلة الثانية 
من التداريب، والتي ستكون بالمجموعة الكاملة بعد عشرة 
أيام شهدت تقسيم الالعبين إلى مجموعات صغيرة، بعض 
شباب  من  كال  يواجه  أن  يتوقع  حيث  اإلعدادية،  المباريات 

المحمدية، والمغرب التطواني وشباب خنيفرة.

الم�ر� التطوا�ي يد�� 
المر�لة ال�ا�ية 
من االستعداد

رسميا  األحد،  أمس  أول  التطواني،  المغرب  فريق  شرع 
في تداريبه الجماعية استعدادا لما تبقى من دورات البطولة 
الوطنية االحترافية برسم الموسم الرياضي 2020 – 2019.
وأنهى الفريق التطواني المرحلة األولى من التداريب الفردية 
مساء السبت بإجراء، حيث فرضت الجامعة تقسيم الالعبين 
على مجموعات، قبل االنخرا� في تداريب جماعية، لمدة 20 
يوما، تمهيدا الستئناف النشا�، بعد توقف اضطراري ألزيد 

من ثالثة أشهر.
وقرر الطاقم التقني للفريق التطواني أن يجري الالعبون 
في  التباري  ألجواء  يعود  حتى  يوميا،  تدريبيتين  حصتين 

جاهزية تامة. 
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قررت في 
وقت سابق عودة التنافس في الدوري االحترافي ابتداء من 
24 يوليوز الجاري، بإجراء المباريات المؤجلة دون جمهور، 
على أن يتم استكمال جوالت البطولة االحترافية في قسميها 
األول والثاني دون جمهور بداية من 12 غشت 2020 على أن 

تنتهي يوم 13 شتنبر 2020.
يذكر أن المغرب أتلتيك تطوان يحتل المركز السادس في 
ترتيب البطولة االحترافية، إلى جانب الرجاء الرياضي برصيد 

28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و 7 تعادالت و 5 هزائم.

تدرس اللجنة المركزية للتحكيم، بتنسيق مع مديرية التحكيم، إمكانية 
تجميع حكام الدوري االحترافي، بقسميه األول والثاني، بمركز محمد السادس 
المقرر استئناف  بالربا�، قصد رفع درجة تحضيرهم للدوري االحترافي، 

نشاطه بداية من يوم 24 يوليوز الجاري.
وحسب مصدر مطلع فإن الحكام جاهزون بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن 
فكرة تجميع الحكام ستتم وفق بروتوكول استئناف النشا� الكروي، الذي 

المعنية.أقرته الجامعة بتنسيق مع السلطات الحكومية 
وأشار مصدرنا إلى أن جميع الحكام المغاربة خضعوا لفحوصات الكشف 
عن فيروس كورونا، على مستوى العصب الجهوية، بالتنسيق مع المندوبيات 
الجهوية لوزارة الصحة، في انتظار التوصل بالنتائج الخاصة بهذه التحاليل.
المغربية  الملكية  للجامعة  التابعة  للتحكيم،  المركزية  اللجنة  وكانت 

فترة  خ��الل  أص��ن��اف��ه��م،  بمختلف  ال��ح��ك��ام  أخضعت  ق��د  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
تخصي�  عبر  والمراقبة،  بالتتبع  خ��اص  لبرنامج  الصحي،  الحجر 
تخللتها  نظرية  دروس���ا  تضمنت  وال��ت��ق��وي��م،  للتقييم  ليلية  حص� 
ال����دورس.  م��ن��اق��ش��ات وت��ح��ل��ي��الت مرتبطة ب��م��ا ت��م ت��م��ري��ره ف��ي ه���ذه 

وأشارت مصادرنا إلى أن هذه الدروس أعطت نتائج إيجابية، نظرا للفائدة 
المعرفية التي حملتها فترات المناقشة.

واعتبر مصدرنا أن حالة الفرا� والجمود التي طبعت حياة الحكام خالل فترة 
الحجر الصحي، فرضت على اللجنة المركزية للتحكيم التحر� من أجل مصاحبة 
قضاة المالعب في المجالين التقني والمهاري، أما اللياقة البدنية فتتوقف على 
اإلمكانيات الذاتية لكل حكم أو حكمة على حدة، حيث يتطلب األمر خطوات 
وأهداف يلزم تحقيقها، مشددا على أن الحص� البدنية التي قام بها الحكام، 
خالل فترة الحجر الصحي، مكنتهم من اإلبقاء على نسبة عالية من جاهزيتهم 
البدنية، قد تصل إلى 70 بالمائة، مشيرا إلى أن الحكام سيعملون، خالل 
 الفترة الحالية التي تم فيها رفع الحجر الصحي، على رفع منسوب لياقتهم.
وحرصت اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية على تسطير برنامج 

خاص لتحضير الحكام عن بعد خالل فترة الحجر الصحي، كانت بدايته 
بضبط األوزان ومؤشر الكتلة البدنية، وفق خطة للتتبع من طرف خلية المعدين 
البدنيين باللجنة المركزية، الذين يتوصلون بمقاطع فيديو مقتضبة للحكام 
خالل حصصهم التدريبية والتمارين التي قاموا بها، وبناء عليها يتم تقييم 

كيفية اإلنجاز، وكانت هذه العملية تتكرر بشكل دائم.
وألمح مصدرنا إلى أن المنسوب اللياقي للحكام لن يتأثر كثيرا، رغم طول 
الماضي، خاصة  مارس  منتصف شهر  مارسوا حتى  ألنهم  التوقف،  فترة 
وأن اإليقاع ينخفض عادة في نهاية كل موسم، وبما أن الحكم سيكون عند 
معاودة استئناف النشا� قد بل� 70 أو 80 بالمائة من جاهزيته البدنية، 

فإنه سيكون حينها في وضع مثالي.
ال��ك��روي  ال��م��وس��م  م��ن  تبقى  م��ا  م��ب��اري��ات  أن  م��ص��درن��ا على  وش���دد 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  سنه  التي  المؤقت  التعديل  اعتماد  ستشهد 
إلى  باإلضافة  ال��واح��دة،  ال��م��ب��اراة  خ��الل  تعديالت  بخمس  والمتعلق 
وأن  سيما  األنفاس،  التقا�  فرصة  الالعبين  لمنح  دقيقة   30 كل  التوقف 
الحرارة. درج��ة  في  كبيرا  ارتفاعا  تشهد  فترة  في  ستجري   المباريات 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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بعد ان خضعوا لتحاليل فيروس كورونا

الحكام املغاربة جاهزون الستئناف الدوري

إ - العماري
كافة  فيه  تستعد  ال��ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
الستئناف  وعالميا  وطنيا  الرياضات 
نشاطها، بعد رفع الحجر الصحي، تواصل 
التيار،  السباحة ضد  السلة  كرة  رياضة 
ليستمر الجمود الذي دام أكثر من سنتين، 
وساهم في تراجع هذه الرياضة إلى الوراء 
بشكل كبير، بعدما كانت قد بدأت ترتقي 

إلى المصاف العليا، عربيا وقاريا.
جديد  من  الوطنية  السلة  كرة  وأكدت 
أنها خارج زمن التطور والرقي، واختارت 
لنفسها مكانا قصيا، استنزفت فيه كافة 
كثيرا من إمكانياتها وطاقاتها في صراعات 
وتطاحنات بين المكتب الجامعي السابق 
ضد  انتفضت  التي  المعارضة  وأندية 
الطريقة التي تدرب بها شؤون الجامعة، 
من  طعنت  قضائية  دع��اوى  في  ودخلت 
خاللها في شرعية وقانونية الجموع العامة 

التي عقدها المكتب الجامعي، قبل أن تتدخل وزارة الشباب 
والرياضة وتعين لجنة مؤقتة، وتقوم بعملية افتحاص واسعة 

وقفت خاللها على العديد من االختالالت المالية واإلدارية.
وفي الوقت الذي كان عشاق هذه الرياضة ينتظرون عودة 
المياه إلى مجاريها، تواصلت حالة الجمود، رغم تعيين لجنة 

مؤقتة جديدة، سرعان ما تأكد زيغها عن الطريق الذي رسم لها، 
األمر الذي زاد الطين بلة، وساهم في تكريس واقع التراجع 
ثالثة،  مؤقتة  لجنة  تعيين  إلى  ال��وزارة  لتضطر  واالنحدار، 
يعقد عليها عشاق هذه الرياضة �ماال عريضة لعودة الحياة 
إلى طبيعتها، رغم أن المهمة صعبة للغاية في ظل تعارض 

المصالح وارتفاع حدة الخالفات.
ويبقى الالعبون والحكام واألطر التقنية أكبر المتضررين 

التوقف، الذي حرمهم من مصدر  من هذا 
الذي دفع بالعديد  رزقهم الوحيد، الشيء 
قطار  رك��وب  إل��ى  ال��واع��دة  المواهب  من 
�ف���اق ج��دي��دة، ولو  ع��ن  ال��ه��ج��رة، بحثا 
باألقسام السلفى بالدوري الفرنسي، على 
غرار  عثمان الكانة،  الالعب السابق للوداد 
الرياضي وميشليفن إفران، الذي اختار أن 
الفرنسي،  «الغولواز  بنادي  الرحال  يحط 
الثالث  الوطني  الدوري  في  يمارس  الذي 
الفرنسي(الدرجة الخامسة)، فيما قرر محمد 
شوعا، العب الفتح الرباطي إكمال مشواره 
إيتوال أنجيرس»، الذي يلعب في  رفقة « 
دوري الدرجة الثالثة  (NM1)، في الوقت 
الذي أعلن فيه فريق «إيس ماسي»، الذي 
العميد  ضم  الرابعة  الدرجة  في  ينشط 
الفتاح  عبد  البيضاوي،  للوداد  السابق 
فرو�ة، كما اختار موزع الوداد والمنتخب 
الوطني، عبد العالي الحرايشي، أن يحط 
الرحال بنادي سيرجي بونطواز الممارس 

بالدرجة الرابعة الفرنسية لكرة السلة.
ويتوقع العديد من المهتمين بشأن الكرة البرتقالية أن تعود 
العجلة إلى الدوران في مستهل شهر شتنبر المقبل، بعد أن 
تقوم اللجنة المؤقتة بإعادة ضبط العقارب، في انتظار عودة 
الشرعية، والخروج من دوامة المؤقت، عقب مرحلة فرا� عمرت 

أكثر من سنتين. 

حالة الجمود تفرض على الكثير من المواهب ركوب قطار الهجرة

املشاكل والتطاحنات تدخل كرة السلة الوطنية «غرفة األنعاش»

يتوقع العديد من 
المهتمين بشأن 

البرتقالية الكرة 
أن تعود العجلة إلى 
الدوران في مستهل 
شهر شتنبر المقبل، 
بعد أن تقوم اللجنة 

المؤقتة بإعادة 
ضبط العقارب، 

في انتظار عودة 
الشرعية، والخروج 

من دوامة المؤقت، 
عقب مرحلة فراغ 

عمرت أكثر 
من سنتين. 

نفى رئيس حسنية أكادير، الحبيب سيدينو، أن يكون قد توصل 
إلى اتفاق نهائي مع فريق لوهافر الفرنسي، بشأن ضم الهداف كريم 

البركاوي خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
الالعب  إن  تصريحات صحافية،  في  األكاديري،  المسؤول  وقال 
البركاوي يستحق عرضا أحسن من الذي تقدم به الفريق الفرنسي، كما 
انه ال يلبي أيضا طموحات الحسنية، الذي يراهن علة عائد مالي مهم.
العروض  ظل  في  المالي،  مطلبها  من  الحسنية  إدارة  ورفعت 

احترافه  يسمح  أنم  يمكن  الذي  البركاوي،  الالعب  على  المتقاطرة 
بإنعا� مالية الفريق التي تعاني خصاصا كبيرا.

وفي سياق متصل، قام الحبيب سيدينو، يوم السبت الماضي، 
بزيارة لتداريب الفريق، حيث اطمأن على سالمة الالعبين وحالتهم 

البدنية، عقب استئناف التداريب بمالعب الملحق لملعب أدرار.
واجتمع رئيس الفريق مع الالعبين، حيث حثهم على مواصلة العمل 
ووضع تركيزهم الكامل على مباريات البطولة االحترافية لتحسين 

ترتيب الفريق، كما حرص على تشجيعهم و تحفيزهم لبلو� نهائي 
الكونفدرالية اإلفريقية ورفع الكأس القارية ألول مرة في تاريخ النادي 

مع وعده بتسوية المستحقات العالقة.
وفي كلمته أشار العميد ياسين الرامي إلى أن الالعبين لن يدخروا 
أي جهد ولديهم دوافع قوية قبل استئناف المنافسات، مؤكدا أنهم 
سيكونون على قدر المسؤولية للظهور بصورة مشرفة في االستحقاقات 

كريم الربكاويالقادمة.
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