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عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ل�سان الوزير 
ن�سف، 
ون�سف…

عبد احلق اخليام يف حوار مع وكالة فرانس برس

بطلب من الفريق االشتراكي بالغرفة األولى  وعدد من الفرق األخرى

البرلمان ي�سائل وزير ال�سحة حول �سرف 400 مليار ل�سراء 
اأدوية ومعدات تخ�ص الوباء

محمد الطالبي - الرباط
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تفكيك  الخلية الإرهابية  يلقي ال�سوء على المخاطر في منطقة ال�ساحل
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عبدالإله بوري�سي 
في ذمة اهلل

2020 13

 عبرت عن غضٍب بالغ وقلق شديد، بعد اغتيال الطفل عدنان 
ال�سبيبة التحادية بطنجة اأ�سيال: تخفيَف العقوبات

هي اأحد اأ�سباب انت�سار ظاهرة العتداء على الأطفال

 الزراعة والفوسفاط يف قلب الشراكة املغربية البرازيلية 

خبراء ع�سكريون برازيليون يعتبرون 
المغرب ركيزة لبناء هوية اأطل�سية جديدة

صورة املغرب »جيدة« يف فرنسا وأمريكا والصني و»سيئة« 
يف تركيا والسويد وجنوب إفريقيا
المغرب يرتقي 8 درجات في 

»ت�سنيف �سمعة البلدان في العالم«
»االحتاد االشتراكي« تنشر خارطة اإلصابات اجلديدة والبؤر خالل األسبوع األخير بجهة الدارالبيضاء سطات

02

03

يف كتاب يصدر اليوم 

ترامب: كيم جونغ اأون 
عر�ص جثة عمه المقطعة 

اأمام كبار الم�سوؤولين

 « »

 « » 15

06

03 08

02

هل ينبغي اأن نخ�سى نق�سا في الأدوية 
الم�ستعملة في عالج كورونا؟

مع ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد 
وتهافت  األخيرة،  اآلونة  يف   19  -
القتناء  الصيدليات  على  املواطنني 
هذا  عالج  يف  املستعملة  األدوية 
نخشى  أن  حقا  ينبغي  هل  املرض، 

شحا يف هذا الصنف من األدوية؟
يتحدث البعض عن نقص األدوية 
قبيل  من  منتجات  مخزون  نفاد  أو 
املهنيني  أن  إال  سي(.  )فيتامني 
يف  باضطراب  يتعلق  األمر  أن  يرون 
السلسلة اللوجيستيكة العاملية التي 
األدوية  بعض  مخزون  على  أثرت 

املستوردة.
العربي  املغرب  لوكالة  حديث  ويف 
لألنباء، أكدت نائبة رئيس مختبرات 
أن  فياللي،  حللو  مرمي   ،)5 )فارما 
مغلوطة«،  ب«معلومة  يتعلق  األمر 
مبرزة أن املغرب ال يشكو من نقص يف 
األدوية املستعملة يف عالج كوفيد - 

19، والتي يتم انتاجها يف اململكة.
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أتاحت عمليات التفتيش في 
متاجر ومساكن كان يستخدمها 

الموقوفون العثور على أحزمة 
متفجرة وعدة مكونات كيميائية 

تتيح صنع متفجرات، بينها ثالثة 
كيلوغرامات من نيترات ا�مونيوم

2020 13  

2003

. 2015

تفكيك  الخلية اإلرهابية  يلقي الضوء
على المخاطر في منطقة الساحل

  األخ عبداالله  بوريسي الكاتب العام للنقابة 
الديمقراطية للتجهيز في ذمة الله 

منظمة تضامن الشعوب 
ا�فريقية ا�سيوية

مخرجات حوار األطراف الليبية 
في المغرب تشكل خارطة طريق 

لتسوية األزمة 

الوزارة تنفي تأجيل االمتحان 
الجهوي الموحد للسنة أولى 

بكالوريا    

جالل كندالي 

3 2 1

 عبد الحق الخيام في حوار مع وكالة فرانس برس

االرهابيون كانوا يعدون الستهداف  شخصيات عامة 
وعسكرية، ومقرات لألجهزة األمنية
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هل   ينبغي   اأن نخ�سى نق�سا في   الأدوية الم�ستعملة في   عالج كورونا؟

المغرب يرتقي 8 درجات في »ت�سنيف �سمعة البلدان في العالم« 
صورة املغرب »جيدة« يف فرنسا وأمريكا والصني و«سيئة« يف تركيا والسويد وجنوب إفريقيا
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ترجمة : المهدي المقدمي

والجامعات  الخاصة  العالي  التعليم  مدارس  تعيش 
الوطنية على حد سواء، في كل بقاع المعمور، متخوفة من 
تبعات األزمة العالمية الوبائية على مصدر دخلها األساسي، 
المتمثل في ما يصرفه الطلبة األجانب بالخصوص، على 
رسوم التسجيل الدراسي لديها، وال يختلف األمر كثيرا، 
بالنسبة للتكوينات الدراسية في مجالي التجارة والموضة، 
فاألولى حذرة رغم نسب التسجيل الجيدة بها، والثانية 
متخوفة من الدخول المدرسي الصعب، بسبب الجائحة 

الوبائية وتداعياتها في فرنسا.
يعبر ثوماس فروهلشير، المدير العام ل"مدرسة التجارة 
رين" الخاصة، في مدينة رين الفرنسية، عن ارتياحه قائال: 
" إن الدخول الدراسي لهذه السنة محير ومتناقض. لقد 
كنا في انتظار وضعية صعبة، إال أن األمور أخيرا سارت 
قلقه، كسائر  لم يخف  الماضي،  أبريل  جيد"، في  بشكل 
مدراء المدارس الخاصة بفرنسا، حيث أردف بالقول: "في 
هذه الفترة، نالح� تراجعا سريعا، من حيث دفع الرسوم 
األولية للتعليم من قبل التالميذ، السيما األجانب منهم، 

إن الغياب التدريجي، لهذه القيم المالية المهمة، سيؤدي 
بالمدارس الفرنسية الكبيرة، لمشاكل وأزمات مالية كبيرة، 
بيد أن صحتهم المالية الجيدة، تستند في األساس إلى 
دفع الرسوم التعليمية، التي تبلغ عادة 12 ألف أورو في 
السنة للطلبة غير األوروبيين"، معقبا بالقول: "في األخير، 

الحظنا قفزة كبيرة في شهري يونيو ويوليوز، أما اآلن، 
نسجل نموا متزايدا لعدد الملفات المطروحة لدينا". 

من المالح� اشترا� جميع المدارس الفرنسية الكبيرة 
في نفس المشكلة، المتعلقة باألساس بأثر األزمة الوبائية 
الدولية على دخولهم المحدود نسبيا، تعقب المديرة العامة 
نمتلك  "نحن  مانسو:  ديلفين  بي-إس"،  "نيوما  لمدرسة 
أرقاما جيدة من حيث تسجيالت الطلبة بمدرستنا، غير 
التأكد  مهمة  من  المدرسة، يصعب  عن  الطلبة  غياب  أن 
من صحة أرقامنا"، وهي التي مكنت الطلبة األجانب، من 
دخول دراسي جديد في شهر يناير، بالنسبة لمن فوتوا 
فرصة الدخول في نهاية شتنبر "،%35 من نسبة الطلبة 
للتجارة  قادمون من قرابة  األجانب في مدرسة "إيديك" 

110 جنسية مختلفة". 
إن غياب الطلبة، السيما األجانب منهم وغير األوروبيين، 
هو الموضوع الذي يزيد من قلق مدراء المدارس الفرنسية، 
طارحين سؤاال موحدا مفاده "هل سيتمكن الطلبة األجانب 
من القدوم إلى المدارس الفرنسية؟"، سؤال يحمل شيئا 
تقول  الفرنسية،   المدارس  لمدراء  بالنسبة  التفاؤل  من 
ديلفين مانسو : "لقد تحركت الحكومة الفرنسية إلعادة 
إقالع مسطرة التأشيرة بالنسبة ل�جانب، لتعطي الضوء 
األخضر  للهنود، إال أن األمر غير مؤكد في حالة القادمين 
من أمريكا الالتينية والصين"، بالنسبة للمدارس الفرنسية، 
التي تمتلك فروعا لها في الخارج، فاألمر يختلف بشكل 
جذري، فعلى سبيل المثال، توفر مدرسة "سكيما بي-اس"، 
بحسب ما ذكرته مديرتها آليس جيوم: "القدرة على متابعة 
الدراسة، في البلد األم أو القريب لطلبتنا، في فروعنا في 

الصين والواليات المتحدة األمريكية والبرازيل".
في باقي أرجاء العالم، استثمرت المدارس الفرنسية، 
الدراسية  الحصص  من  العرض  إلغناء  أموالها  جميع 
للتجارة،  "إيديك"  لمدرسة  بالنسبة  الحال  كما  بعد،  عن 
"لقد  قال:  الذي   ميتيس،  إيمانويل  مديرها  في شخص 
أعدنا تعيين قاعاتنا، لتكون مالئمة من أجل التعليم عبر 
المدرسة بضعة ماليين من  الرقمي"، عملية كلفت  البث 
اليورو، غير أن الحصص الدراسية عن بعد ال تستهوي 
الطالبي  التفاعل  الطلبة، ألن معظمهم يبحث عن  جميع 
داخل القاعات الدراسية، حيث تلقت العديد من المدارس 
الكثير  البالد،  في  الصحي  الحجر  فترة  بعد  الفرنسية، 
عن  عبروا  الذين  الطلبة،  قبل  من  التعويض  طلبات  من 
أن  كما  بعد،  عن  التدريسي  المستوى  عن  رضاهم  عدم 
ذلك  كل  الرقمية،  المنصات  أشعلت  قد  الرفض  عوارض 
ذهب هباء، وينضاف إلى المواضيع التي تقلق الطلبة، 
ما يرتبط ب"فرص الشغل" و"الوظيفة"، حيث يقول المدير 
التناوب  "في حالة تأزم  جون شاروان:  العام ل"إيسكا" 
الطالبي، سيصبح من الصعب جمع رسوم التدريس من 
قبل المدارس"، كما الحال بخصوص موضوع "التكوين 
اضطرنا  "لقد  مانسو:  ديلفين  تصرح  حيث  المستمر"، 

األمر لتأجيل المناهج الدراسية إلى ربيع سنة 2021".
األجانب،  للطلبة  بالنسبة  كثيرا  ــر  األم يختلف  ال 
المنتسبين لمدارس الموضة في فرنسا، إذ تتأسف فاليري 
بيرداه ليفي مديرة معهد "مارانغوني" في باريس، قائلة: 
"ينتاب الصينيين عدم االرتياح من فكرة القدوم إلى فرنسا"، 
بالرغم من فروع المعهد في كل من ميالن وباريس ولندن 

من  العظمى  الغالبية  بأن  علم  على  أنها  إال  وفلورنسا، 
التالميذ لن تتمكن من القدوم، إذ تعقب بالقول: "المئات 

منهم قرروا عدم القدوم في األخير".
باريس  تستقبل  والفن،  للموضة  أيقونة  باعتبارها 
ومدارسها الخاصة في مجملها، عادة، الكثير من الطلبة 
األجانب خاصة اآلسيويين، الذين فضلوا هذه السنة عدم 
القدوم إليها، أو تأجيل رحلتهم صوبها، و تعقب بالقول، 
وإلى  من  الرحالت  فإن  والبرازيليين،  للهنود  "بالنسبة 
باريس، أصبحت معقدة أكثر من ذي قبل، وذلك ل�جراءات 
ل�ستوديو  بالنسبة  االقتصادية"،  والتكاليف  الصحية 
الدخول  فإن  العاشرة،  الدائرة  في  يقع  الذي  "بيرسو"، 
الدراسي يتسم بشيء من الصعوبة والتعقيد، و تصرح 
تخلى  "لقد  سنة    49 منذ  المدرسة  مديرة  روكي  ماري 
هذه  بالمدرسة  االلتحاق  عن  الطلبة  من  عشرات  بضعة 
السنة، ولذلك لجئنا إلى التمويل الذاتي، كما أجبرنا عن 

االستغناء عن خدمات إثنين من األساتذة".
مداخيل  على  كبير  أثر  مدارسهم  عن  الطلبة  لغياب 
المدراس والمعاهد الفرنسية، فنفس ما تعيشه المدارس 
األخرى ينطبق على المعهد الفرنسي للموضة (IFM)، الذي 
أسسه بيير بيرجي في 1986، والمندمج اليوم مع غرفة 
نقابة األزياء الراقية في باريس، مسجال هبوطا في عائداته 
بلغ %25 سنة 2020، ويتوقع انخفاضا بنسبة %10 في 
سنة 2021. خسائر تعود في األساس إلى تراجع عائدات 
"التكوين المستمر"، وتوقف نشر الدراسات االقتصادية.

الفرنسيين، يعيشون نفس  الطلبة  أن  المصادفة،  من 
المعضلة، إذ يصرح المدير العام ل"IFM" كزافيي روماتيت، 
بالقول: "لن نكون بصدد المعاناة، من تخلي ما بين %7 الى 
%15 من األجانب عن دوراتهم التكوينية، إذ سنقوم بملء 
األماكن الشاغرة بفرنسيين يقعون في الئحة االنتظار"، 
باالسكاين  آن  السيدة   ،"Lisaa" مجموعة  مديرة  تعقب 
بتفاؤل: "لقد وفرنا نفقات تنظيم واإلشراف على عروض 
األزياء أثناء الحجر الصحي". نفس األمر بالنسبة للسيد 
نينو ساتورو، مدير مدرسة "ليس مود" ذات الفروع ال20 
على مستوى 13 بلدا، الذي أكد بأن الدروس ستبقى مستمرة 
ولو عن بعد، بالرغم من عدم يقينه من كيفية تدريس التطريز 

والخياطة عبر البث المباشر.
في سياق آخر، تفتخر جامعة "Sciences Po" الفرنسية، 
وهي جامعة دولية مختصة في تلقين العلوم االجتماعية، 
بأن أرقامها على الورق تعتبر أفضل من نظيراتها الجامعية 
الفرنسية، إذ تقول فانيسا شيرفر مديرة الشؤون الدولية 
سنستقطب المزيد من الطلبة األجانب،  في الجامعة،  " 

بخالف الموسم الدراسي 2019-2020"، بالرغم من كون 
الحدود الجوية الخارجية مغلقة نسبيا، وذلك بسبب أثر 

الجائحة الوبائية على التعليم العالي بفرنسا.
وقررت جامعة "Sciences Po" الفرنسية، أن تخوض 
غمار مغامرة فتح أبوابها، للطلبة األجانب بفرنسا، وتحديدا 
في سنة 1990 من قبل المدير السابق ريشارد ديكوينغز، 
فمن أصل 14 ألف تلميذ، الذين تضمهم الجامعة،  47% 
أجانب، حيث إن حقوق الدراسة لغير األوروبيين التزال 
مرتفعة، إال أن عدد الترشيحات األجنبية قد زاد بنسبة 
%16، وأن نسب طلب االلتحاق بالمدرسة الجامعية بلغت 

%7.5، وبنسبة %19.3 لمستوى الماستر.
في نفس السياق، بلغت نسبة الطلبة الجامعيين الجدد، 
الذي دفعوا القسط األول الدراسي بالجامعة قرابة 95 في 
المئة، بحسب المعطيات المستقاة من قبل الجامعة، فإن 
%68 من الطلبة المسجلين في الجامعة الدولية، لديهم 
الرغبة في القدوم للدراسة بها، مبررين قرارهم باطمئنانهم 
لسياسة الدراسة المزدوجة (ما بين الواقعي و االفتراضي)، 
غير أن البقية من المشاركين في الدراسة، قد عبروا عن 

عدم ارتياحهم من الدراسة عن بعد.
بالنسبة لمجموع الطلبة األجانب، سواء منهم الجدد أو 
القدامى في جامعة "Sciences Po"،  فقد اعترفوا بضرورة 
إعادة مراجعة رسوم وتكاليف الدراسة بالجامعة، من بينهم 
"جيوفروي" بدرجة الماستر والمنحدر من غرب إفريقيا، 
الذي اضطر القتراض مبلغ 14 ألفا و700 يورو، من أجل 
إتمام دراسته بها، معترفا بأن مواكبة الدروس عن بعد 
ليس ب"األمر الهين"، بيد أنه اختار الجامعة لسبب معين 

وهو "لجانبها اإلنساني والحياة الجامعية".
 ال يختلف األمر بالنسبة ل�مريكية لورين، التي تدرس 
بدرجة الماستر كذلك، فبالرغم من مواكبتها للدراسة عن 
بعد باستمرار، إال أنها تشتكي "غياب التواصل الفعلي مع 
األساتذة"، ينضاف إلى هذه اإلشكاالت، ما يتعلق بمشاكل 
والصعوبات  الطائرة  تذاكر  األجانب،  للطلبة  التأشيرة 
المالية، وبالنسبة للبرازيلية لويزا فإن مواصلة الماستر، 
في درجة "الشؤون الدولية" حلم صعب المنال، حيث تقول: 
"مع تراجع االقتصاد و زيادة الرسوم الدراسية في درجة 
تكاليف  أدفع  أن  المعقول  من  أنه  أعتقد  ال  الماجستير، 
المعيشة في باريس فقط للحصول على دروس وحصص 

تعليمية عبر األنترنت".
تسعى الجامعات والمدارس المعروفة األجنبية، سواء 
أكانت الواليات المتحدة األمريكية، استراليا أو المملكة 
المتحدة، إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة األجانب، وذلك 

ملف

تسعى الجامعات والمدارس المعروفة ا�جنبية، سواء أكانت الواليات المتحدة ا�مريكية، 

استراليا أو المملكة المتحدة، إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة ا�جانب، وذلك على حساب 

ا�ماكن التي توفرها للطلبة المحليين، وهذا من أجل تعويض شيء من الخسائر المالية التي لحقت بها

الطلبة الأجانب بجامعات الغرب 
�� م�اج�ة جا��ة ����نا ال����ج�

  تعتمد عليهم لموازنة نظامها المالي
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منذ سنوات، تشهد حصة رسوم تسجيل الطلبة ا�جانب سواء بالمدارس العليا أو 

الجامعات، ارتفاعا ملحوظا في العديد من الدول وخاصة البلدان ا�وروبية، كحال السويد و الدنمارك 

اللتين عدلتا من رسوم تسجيل الطلبة غير ا�وروبيين، ومكنتا من تأسيس رسوم خاصة موجهة لهؤالء
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الم�سو�ولي�  ل���ا ن�ام اأ�س��ة �لم �م��ه اأ�� م� �ب��
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n عبد السالم المساوي 
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ال�س��� ا�ق��س� وال��س�� ل�سفقة القرن

n بقلم:  سري القدوة (@)

(@) سفير ا�عالم العربي في 
فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

 إن التساهل مع هؤالء 
المجرمين وهؤالء 

المغتصبين أمر لم 
يعد ممكنا لذلك 

وجب الضرب بيد من 
حديد، إن وباء االغتصاب 

والعنف أسوأ وأخطر 
وأشد ضراوة من أي وباء 

آخر يشتغل العلماء 
الحقيقيون اليوم

على البحث له عن 
مصل أو لقاح...

إن مشكل اغتصاب 
ا�طفال وقتلهم 
أعمق من أن تحله 
المطالبة بعقوبة 
إعدام المجرمين 

سواء بالشنق أو 
الحرق أو الرجم 

وغيره، بل هو داء 
خبيث مثله مثل 

الفساد المستشري 
في مجتمعنا، إذ ال 
أدل على ذلك أكثر 

من تنامي حاالت 
االغتصاب السنوية

إن محاصرة وتدمير كل 
المؤامرات التي تحاك 
للقضية الفلسطينية، 

مرهونة بوحدة وطنية 
فلسطينية وبموقف 

سياسي ونضالي 
وتنظيمي موحد، يرتكز 

على الشرعية الدولية 
كأساس للحل، إضافة 
لوجوب تحديد قواعد 
االشتباك وفق منظور 

وطني موحد
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المكتب   أنشأ   منذ  
 ذلك   الوقت   حوالي  

 عشرة   فروع   في  
 كبرى   المناطق  

 الزراعية   البرازيلية،  
 والتي   قد   يتجاوز  

 عددها   العام  
 المقبل   15   فرعا

يكتسي   أهمية   بالغة  
 للبرازيل   في   الفضاء  

 األطلسي   بفضل  
 موقعه   االستراتيجي  

 المركزي   وطول   ساحله  
 الممتد   على   المحيط  

 األطلسي   وموانئه  
 االستراتيجية

   الزراعة   والفوسفاط   يف   قلب   الشراكة   املغربية   البرازيلية   

خبراء   ع�سكريون   برازيليون   يعتبرون   المغرب   ركيزة 
  لبناء   هوية   اأطل�سية   جديدة   

االتحاد - وكاالت
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يف ��� ���يع الطاقا� اليا��ة عل� اال�تما� �ال��� ال�ا� 

يف عريضة مطلبية 
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الكتبجديد 

يونس طير 

 بسبب تداعيات 
جائحة كورونا 

تأثر  سوق الكتاب 
المستعمل كسائر 
القطاعات بشكل 

كبير بهذه الجائحة 
التي مست القدرة 
الشرائية للمواطن 

المغربي، وهو 
ما يفسر ا�قبال 
المحتشم خالل 

هذه السنة، خاصة 
في فترة الدخول 

المدرسي التي 
تشكل متنفسا 
مهما للكتبيين

«رفعنا إليَك مناقيَر أرواحنا: 
َة القمِح يا حلمنا «  أعطنا حبَّ
محمود درويش
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  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.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر غشتمحرماأليام

251405:4013:2816:5419:3920:54اإلثنين

261505:4113:2716:5319:3720:53الثالثاء

271605:4213:2716:5219:3620:51األربعاء

281705:4313:2716:5119:3520:50الخميس

291805:4313:2616:5019:3320:48الجمعة

1905:4813:2916:5319:3520:49السبت

2005:4913:2916:5219:3420:48األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد ا�ميد جماهر�

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati�@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم
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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 
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- 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
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الترقيم الدولي: 0581030
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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

طبع من عدد أمس
2020/09/14

12.470
توزيع: 
سبريس

الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب 
قطاع الكهرباء

إعالن عن تأجيل طلب عروض 
دولي

SR4107306
قرض رقم: 2000200004654

SR4107306 :طلب عروض رقم
1 - هذا اإلعالن يتبع اإلشعار العام 
إلبرام الصفقات للمشروع املنشور 
عبر اإلنترنت  في "تطوير االعمال" 

وعلى بوابة البنك
(www .afdb.org)

تلقى املكتب الوطني للكهرباء   -  2
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
الكهرباء قرضا من البنك االفريقي 
منش�ت  إنجاز  لتمويل  للتنمية 
الشبكة  ربط  عملية  توسيع 
برنامج  تكلفة  لتغطية  الكهربائية 
تطوير شبكات الكهرباء والكهرباء 
جزء  تخصيص  وتعتزم  القروية، 
املتعلقة  القرض  هذا  عائدات  من 
شبكة  لتعزيز  تمديد  باملشارع 
 II بأكادير  ك.ف   400/225 مراكز 

.II و400 ك.ف طانطان
يدعو املكتب الوطني للكهرباء   -  3
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلب  بواسطة  الكهرباء، 
هذا املتنافسني املقبولني للترشيح 
ظرف  في  عروضهم  تقديم  إلى 

مراكز  تمديد  النجاز  مــغــلــق 
400/225 ك.ف بأكادير II و 400 

.II ك.ف طانطان
األشغال:  تكلفة  تقدير 
مغربي)  (193.680.000,00درهم 
(دون احتساب الرسوم عن القيمة 

املضافة) 
الشطر  إلنجاز  االجمالية  املدة 

الرابع: 24 شهر
لطلب  الدولية  الدعوة  ستتم 
العروض وفقا للقواعد واإلجراءات 
املتعلقة بشراء املمتلكات واألشغال 

للبنك.
الحصول  للمتنافسني  يمكن   -  4
واالطالع  إضافية  معلومات  على 
مكتب  في  االستشارة  ملف  على 
التموينات  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
عثمان  زنقة   ،65 الكهرباء  قطاع   -
البيضاء  الدار  عفان20000   بن 
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:522668021(212)

(212)522668359
(212)522668364

الفاكس: 22433112(5)(212)
يسلم ملف االستشارة مجانا.   -  5
في حالة إرسال ملف االستشارة من 
املتعاهدين،  أحد  إلى  املكتب  طرف 
طلب  على  بناء  البريد،  بواسطة 

فإن  نفقته،  وعلى  للمتعاهد  كتابي 
املكتب غير مسؤول عن أي مشكل 

مرتبط بعدم التوصل بامللف.
رهن  العروض  طلب  وسيكون 
بدء  تاري�  من  ابتداء  االشارة 

الدعوة إلى املناقصة.
يمكن االطالع على ملف االستشارة 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.org.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

 www.marchespublics.gov.ma
6 - تعتبر بنود التعليمات املوجهة 
بدفتر  الواردة  تلك  و  للمتنافسني 
هي  العامة  االدارية  االشتراطات 
نفسها بنود امللف النموذجي للبنك 
لطلب عروض املتعلقة بالتموينات 

واالشغال.
7 - يتضمن طلب العروض األشغال 

التالية:
- الدراسات املفصلة.

- املعدات الجهد جد العالي والعالي 
واالتصاالت  واملنخفض  واملتوسط 

والعديد من التجهيزات،
- توفير مفاعالت على الوظيفة.

- أعمال الهندسة املدنية.
- أشغال املعدات، تجهيزات الجهد 
واملتوسط  والعالي  العالي  جد 
وربط  واالتصاالت  واملنخفض 
جد  الجهد  من  التوصيل  الكابالت 

العالي 
من  االنتهاء  وكذلك  والكابالت 

جميع األعمال.
8 - نحيط علما املتبارين بأن تاري� 
إيداع أظرفة طلب العروض، املقرر 
 ،2020 16 سبتمبر  األربـعـاء  يوم 
األربعاء  يوم  إلى   تأجيله  تم   قد 
السـاعـة  على   2020 سبتمبر   23
بالتوقيت  صـبــاحـا  الـتـاسعـة 
مصحوبة   أجــل  كـ�خر  املغربي 
بـمبلغ  محددة  مـؤقـتة  بـضـمــانة 
(2000000درهم  درهم   مليوني 

مغربي).
تكون  أن  يجب  العروض  هذه   -  9
من  ابتداء  يوما   180 ملدة  صالحة 

تاري� فتح األظرفة.
بـحـضــور  األظرفة  ستفتح   -  10
الذين  ممثليهم  أو  الـعـارضـيـن 
يـوم  الـحـضـور  فـي  يـرغـــبـون 
على   2020 سبتمبر   23 األربـعـاء 
والنصف  الـتـاسعة  الـسـاعـة 
املغربي  بالتوقيت  صباحا 
بـالـعـنـوان الـمـشـار إلـيـه أعــاله. 
ع.س.ن/2632/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

إعالن عن تأجيل طلب عروض 
دولي

قرض رقم: 2000200004654
SR4106829 :طلب عروض رقم

تلقى املكتب الوطني للكهرباء   -  1
قطاع  للشرب-  الصالح  واملاء 
الكهرباء قرضا من البنك االفريقي 
منش�ت  إنجاز  لتمويل  للتنمية 
الشبكة  ربط  عملية  توسيع 
برنامج  تكلفة  لتغطية  الكهربائية 
تطوير شبكات الكهرباء والكهرباء 
جزء  تخصيص  وتعتزم  القروية، 
املتعلقة  القرض  هذا  عائدات  من 
 - املركز  شبكة  لتعزيز  باملشارع 

الدار البيضاء.
2 - يدعو املكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلب  بواسطة  الكهرباء، 
هذا املتنافسني املقبولني للترشيح 
ظرف  في  عروضهم  تقديم  إلى 
مــغــلــق النجاز خط من جهد 400 
طانطان   -  IIأكادير" مزدوج  ك.ف 
حكونية"،   -  II "طانطان  و   "II
محددة  أشطر  أربعة  إلى  مقسمة 

على النحو التالي:
الشطر األول: أكادير II - تيزنيت

 400 بجهد  خط  من  جزء  انجاز   -
طول  على  التركيب  مزدوج  ك.ف 

105 كلم.

لشطر  األشغال  تكلفة  تقدير 
والخدمات)  (اإلمدادات  األول 
هو:  العروض  طلب  موضوع 
(241.500.000,00) درهم مغربي 
القيمة  (دون احتساب الرسوم عن 

املضافة)
الشطر  إلنجاز  االجمالية  املدة 

االول: 20 شهر
الشطر الثاني: تيزنيت - كلميم.

ك.ف   400 خط  من  جزء  انجاز 
 105 طول  على  التركيب  مزدوج 

كلم.
لشطر  األشغال  تكلفة  تقدير 
والخدمات)  (اإلمدادات  الثاني 
هو:  العروض  طلب  موضوع 
مغربي  (241.500.000,00درهم) 
(دون احتساب الرسوم عن القيمة 

املضافة)
الشطر  إلنجاز  االجمالية  املدة 

الثاني: 20 شهر
II الشطر الثالث: كلميم - طانطان

ك.ف   400 خط  من  جزء  انجاز   -
على طول حوالي  التركيب  مزدوج 

100 كلم
لشطر  األشغال  تكلفة  تقدير 
والخدمات)  (اإلمدادات  الثالث 
هو:  العروض  طلب  موضوع 
مغربي)  (230.000.000,00درهم 
القيمة  (دون احتساب الرسوم عن 

املضافة)
الشطر  إلنجاز  االجمالية  املدة 

الثالث: 20 شهر
 -  II طانطان  الرابع:  الشطر 

حكونية
ك.ف   400 خط  من  جزء  انجاز   -
مزدوج التركيب على طول 128 كلم 
لشطر  األشغال  تكلفة  تقدير 
والخدمات)  (اإلمدادات  الرابع 
هو:  العروض  طلب  موضوع 
مغربي)  (294.400.000,00درهم 
(دون احتساب الرسوم عن القيمة 

املضافة) 
الشطر  إلنجاز  االجمالية  املدة 

الرابع: 24 شهر
أعاله  األشطر  من  االنتهاء  مدد 

ليست تراكمية.
أربع  الى  العروض  طلب  سيفضي 

صفقات منفصلة ومستقلة.
لطلب  الدولية  الدعوة  ستتم 
العروض وفقا للقواعد واإلجراءات 
املتعلقة بشراء املمتلكات واألشغال 

للبنك.
الحصول  للمتنافسني  يمكن   -  3
واالطالع  إضافية  معلومات  على 
مكتب  في:  االستشارة  ملف  على 
التموينات  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

عثمان  زنقة   ،65 الكهرباء  قطاع   -
البيضاء  الدار  عفان20000   بن 
الدار   13498 البريد  صندوق 

البيضاء - املغرب.
الهاتف: 522668021(212)

(212)522668359
(212)522668364

الفاكس: 22433112(5)(212)
يسلم ملف االستشارة مجانا.   -  4
في حالة إرسال ملف االستشارة من 
املتعاهدين،  أحد  إلى  املكتب  طرف 
طلب  على  بناء  البريد،  بواسطة 
فإن  نفقته،  وعلى  للمتعاهد  كتابي 
املكتب غير مسؤول عن أي مشكل 

مرتبط بعدم التوصل بامللف.
رهن  العروض  طلب  وسيكون 
بدء  تاري�  من  ابتداء  االشارة 

الدعوة إلى املناقصة.
يمكن االطالع على ملف االستشارة 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.org.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

 www.marchespublics.gov.ma
5 - تعتبر بنود التعليمات املوجهة 
بدفتر  الواردة  وتلك  للمتنافسني 
هي  العامة  االدارية  االشتراطات 
نفسها بنود امللف النموذجي للبنك 
لطلب عروض املتعلقة بالتموينات 

واالشغال.
6 - يتضمن طلب العروض األشغال 

التالية :
- جميع الدراسات التبوغرافية

- جميع الدراسات التكميلية
- تزويد األبراج الحديدية

املعزول  الغير  بالكابل  التزويد   -
وبتوابعه 

- التزويد بكابل الحماية ذو االلياف 
البصرية OPGW وبتوابعه

- تزويد العوازل ولوازمه
الغير  الكابل  بتوابع  التزويد   -

املعزول
- التزويد باالمور تسورات املضادة 

لالهتزازات
- أشغال الهندسة املدنية 

- أشغال التركيب والتفكيك
- التزويد بمعدات تكميلية

املمنوحة  املعدات  وتركيب  نقل    -
للكهرباء  الوطني  املكتب  من طرف 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
7 - نحيط علما املتبارين بأن تاري� 
املقرر  العروض،  طلب  أظرفة  فتح 
 ،2020 شتنبر   16 األربـعـاء  يوم 
األربعاء  يوم  إلى   تأجيله  تم   قد 
السـاعـة  على   2020 شتنبر   23
بالتوقيت  صـبــاحـا  الـتـاسعـة 

مصحوبة   أجــل  كـ�خر  املغربي 
بـضـمــانة مـؤقـتة محددة كما يلي:

الشطر األول: 00�2500درهم
الشطر الثاني: 00�2500درهم
الشطر الثالث: 00�2500درهم
الشطر الرابع: 00�3500درهم

تكون  أن  العروض يجب  هذه   -  8
من  ابتداء  يوما   180 ملدة  صالحة 

تاري� فتح األظرفة.
بـحـضــور  األظرفة  ستفتح   -  9
الذين  ممثليهم  أو  الـعـارضـيـن 
يـوم  الـحـضـور  فـي  يـرغـــبـون 
على   2020 شتنبر   23 األربـعـاء 
والنصف  الـتـاسعة  الـسـاعـة 
املغربي  بالتوقيت  صباحا 
بـالـعـنـوان الـمـشـار إلـيـه أعــاله. 
ع.س.ن/2633/ا.د

*************
اململكــــة املغربـــــة
وزارة الداخليـــــــة

عمــالة إقليـــم خنيفــرة
دائــرة القبــــــاب

قيـــادة أيــت إسحــــاق
الجماعةالترابية آليت إسحاق

وكـــالة املداخيـــل
إعــالن عــن طلـــب عــــروض 

مفتـــــوح
رقــــم: 2020/04

يوم 26 أكتوبر 2020 على الســـاعة 
العـاشـرة صباحا ستباشر بمكـتب 
رئيــــــس جمــــاعة  آيـت إسحــاق، 
املتعلقـة  األظرفـة  فتـح  عمليــة 
أثمـان  بعـروض  العـروض  بطلـب 
املـرافق  إيجــــــار  أجـل  مـن 

الجمـاعيــة التاليـــة: 
واملرافق  االسبوعــي  الســـوق   - 1

التابعة له برسم سنــة 2021.
وقــــــوف  محطـــــة   -  2
برســـــــم  السيـــــــارات 

سنـــــــة2021.
طلــب  ملــف  سحــب  يمكــن 
وكــــالة  مصلحــــة  مــن  العــروض 
أثنــــاء  بالجمــــاعة  املداخيــــل 

أوقــــات العمــــل اإلداري.
الهـاتف: 05.35.39.90.40

 05.35.39.95.57
من  الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
 www.marchespublics.gov.ma
طلـب  ملـف  إرسـال  ويمكـن 
بطلب  املتنافسيــن،  إلى  العـروض 
منهم طبق  ملقتضيات املرسوم   رقم 
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
(20مارس2013)   1434 االولى 
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد 

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. 
- الثمن التقديري هو:

بالنسبة  240000,00درهم    -
و20000,00درهم  االول   للمرفق 

بالنسبة للمرفق الثاني. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
بمكتب الضبط بالجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة و قبل فتح األظرفة. 
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 

بها هي كما يلي:
يتضمن  الذي  اإلداري  امللف  أ-  

الوثائق التالية :
1 -  التصريح بالشرف.

التحمالت مؤشر على  كنا�    -  2
بالصفحة  موقع  و  صفحاته  كل 

األخيرة مع تصحيح اإلمضاء.
3 -  الوثيقة أو الوثائق التي تثبت 
الشخص  إلى  املخولة  السلطات 

الذي يتصرف باسم املتنافس.
لها مشهود  نسخة  أو  شهادة   -  4
بمطابقتها ل�صل مسلمة منذ أقل 
من سنة من طرف اإلدارة املختصة 
أن  تثبت  الضريبة  في محل فرض 
املتنافس يوجد في وضعية جبائية 

قانونية.
مشهود  لها  نسخة  شهادة أو   -  5
منذ  مسلمة  ل�صل  بمطابقتها 
الصندوق  طرف  من  سنة  من  أقل 
الوطني للضمان االجتماعي تثبت 
قانونية  وضعية  في  املتنافس  أن 

تجاه هذا الصندوق.
السجل  في  القيد  شهادة   -  6

التجاري.
التعريف  بطاقة  من  نسخة    -  7

الوطنية مصادق عليها.
8 -  وصل بالضمانة املؤقتة البنكية  
بالنسبة  9.000,00درهم  قدرها: 
للسوق االسبوعي واملرافق التابعة 
بالنسبة  و6.000,00درهم  له 

ملحطة وقوف السيارات .
يتضمن  الذي  التقني  امللف  ب-  

الوثائق التالية:
البشرية  الوسائل  تبني  مذكرة 
املشار  املرافق  لتسيير  والتقنية 

إليها أعاله.
ج-  امللف التكميلي ويضم:

كل  على  االستشارة مؤشر  نظام   -
صفحاته وموقع بالصفحة األخيرة 

مع تصحيح اإلمضاء.
يجب  املؤقتة  الضمانة  ملحوظـة: 

ان تكون بنكية.   
ع.س.ن/2653/ا.د

*************
جمعية األعمال الخيرية 
موالي رشيد سيدي عثمان

الدار البيضاء
إعالن عن طـلـب عــروض مفـــتوح

رقم 2020/02 
 2020 أكتوبر  األربعاء07  يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
االجتماعات  بقاعة  سيتم  صباحا 
موالي  الخيرية  األعمال  لجمعية 
األظرفة  فتح  عثمان،  سيدي  رشيد 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
البنيات  صيانة  بأشغال  ،تتعلق 

التحتية  لعقارات الجمعية.
عروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
املشتريات  مصلحة  من  األثمان 
باملركب  الكائن  الجمعية  بمقر 
«ب»  عمارة  واإلداري  التجاري 
السالمة  بوزيان حي  محمد  شارع 

3 البيضاء هاتف رقم: 
 0522597798
0662087451
0522594744

ب:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  (خمسة  5000,00درهم 

درهم)
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب  طرف 
وأربع  (مائتني  274.000,00درهم 
احتساب  مع  درهم  ألف  وسبعون 

الرسوم)
تقديم  محتوى  يكون  أن  يجب 
مع  متطابقا  املتنافسني  ملفات 
و31   29  ،27 الفصول  مقتضيات 
و148 من املرسوم رقم: 2.12.349 
الصادر في 8 جمادى األولى 1434 
املتعلق  (20مارس2013)  املوافق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون باإلفادة باالستالم 

إلى املصلحة املذكورة.
في  وصل  مقابل  إيداعها  أو   -
مصلحة املشتريات لجمعية األعمال 
الخيرية موالي رشيد سيدي عثمان 
واإلداري  التجاري  باملركب  الكائن 
حي  بوزيان  محمد  بشارع  عمارة 

السالمة 3 البيضاء
- أو تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 8 من 
بطلب  الخاصة  االستشارة  نظام 

العروض املشار إليه أعاله.

ع.س.ن/2654/ا.د ع.س.ن /2655/ إد

ع.س.ن /2656/ إد

ع.س.ن /2660/ إد

ع.س.ن /2659/ إد
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فاز المغربي عثمان زعيتر بثاني نزال له في بطولة القتال 
غير المحدود، بعد أن هزم منافسه األمريكي خاما وورثي 
بالضربة القاضية، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء 

السبت في الس فيغاس. 
واحتاج البطل المغربي إلى دقيقة و33 ثانية فقط في 
الجولة األولى لهزم خصمه بعد سلسلة من اللكمات المتتالية. 
وبعد أن شعر بأن وورثي تأثر بضربة يمينية خاطفة، 
وجه زعيتر سلسلة من الضربات لخصمه، الذي انهار أرضا 

ليقرر الحكم إيقاف المباراة.
وقال المقاتل المغربي، في تصريحات مقتضبة بعد إعالن 
فوزه، أشكر «اهلل وصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
الذي دعمني كي أتواجد هنا، كما أشكر عائلتي ومدربي».

وبهذا الفوز، انتقل عثمان زعيتر لتصنيف أفضل 15 مقاتل 
في الوزن الخفيف لبطولة القتال غير المحدود، وهي أقوى 

بطوالت العالم في الفنون القتالية المختلطة.
وبعد هذا االنتصار البين، راكم البطل المغربي ذو 30 
ربيعا، الفوز الثالث على التوالي له في البطولة، دون خسارة.

   ���� ���� ���� �������
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وجه هشام التيازي الحكم الدولي، المنتسب إلى عصبة 
الجنوب لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى فوزي لقجع رئيس 
القدم، يكشف من خاللها  المغربية لكرة  الملكية  الجامعة 
عن معاناته واألضرار التي لحقت به منذ توقيفه من طرف 

اللجنة المركزية للتحكيم مدى الحياة.
 وأشار التيازي في رسالته إلى أنه مدة تسعة أشهر وهو 
محبط ومنحط المعنوية، زيادة على ما ترتب عن توقيفه 
من أضرار نفسية أثرت بشكل كبير على حياته، معتبرا أن 
قرار توقيفه مدى الحياة قاس في حقة ومتجاوز فيه وكأنه 

ارتكب جرما كبيرا.
وأضاف التيازي أن اللجنة المركزية للتحكيم ظلمته ولم 
تفتح تحقيقا دقيقا ونزيها في حقه. كما جاء في الرسالة 
أنه   طرق جميع األبواب وسلك كل الطرق من أجل إنصافه 
ورد االعتبار إليه، خاصة وأنه على مشارف التقاعد. ولما 
ضاقت به السبل وسدت في وجه جميع األبواب راسل رئيس 
الجامعة من أجل االلتقاء به يوم 23 من الشهر الجاري، في 

محاولة لرفع الضرر عنه .

محمد فالل 
 ������ ����� ������� �����

����� ���� ������ ������� ���
دعت أندية وعصب وأعضاء من المكتب المديري لجامعة 
التدخل  إلى  والرياضة  والشباب  الثقافة  وزير  الشطرنج 
من أجل إنقاذ «جامعة الشطرنج» وفرض تطبيق القانون.

ووجهت هذه الفعاليات رسالة إلى وزير الثقافة والرياضة 
قانون  من   31 المادة  مقتضيات  تطبيق  إلى  فيها  تدعوه 
التربية البدنية، وتعيين لجنة مؤقتة، بعدما سبق للوزارة 
من  مجموعة  تسجيلها  بعد  للجامعة،  إعــذارا  وجهت  أن 
التجاوزات عقب التحقيق الذي تم فتح في حق مجموعة 

من الجامعات الرياضية.
وكان 33 ناديا وعصبة من الممارسين لرياضة الشطرنج 
من مختلف مدن المملكة وقّعوا على عريضة تطالب بـ»تعيين 
لجنة مؤقتة تناط بها مهمة تولي إدارة الجامعة الملكية 
المغربية للشطرنج، أسوة باإلجراءات التي جرى اتخاذها في 
عهد الوزير الحالي مع رياضات أخرى عرفت نفس األخطاء.
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   انتقل إلى عفو اهلل اإلطار التقني الوطني، محمد ماروك، 
وذلك يوم األربعاء الماضي بأكادير. 

وكان المرحوم مدربا معروفا، حيث تلقى تكوينه التقني 
بفرنسا، وأشرف هناك على تدريب بعض األندية بمدينة نيم 
الفرنسية، كما أشرف على تدريب عدة فرق وطنية بمختلف 
األقسام، نذكر منها هالل الناضور، ورجاء أكادير، والنادي 
المكناسي، وشباب المحمدية، وشباب أطلس خنيفرة، ورجاء 
أرفود، واتحاد تارودانت، وأولمبيك الدشيرة، ونجاح سوس.
  رحم اهلل الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جنانه، وألهم 
وإنا  وإنا هلل  والسلوان.  الصبر  أحبته جميل  وكل  ذويه 

إليه راجعون.  

ندد المكتب المديري لفريق الرجاء البيضاوي «بعدم التزام العصبة 
الوطنية لكرة القدم االحترافية لمبدأ تراتبية اللقاءات المؤجلة وتكافؤ 
الرياضي،  الرجاء  نادي  بمصالح  يضر  الذي  الشيء  وهو  الفرص 
مستنكرا في ا�ن �اته، وحسب بال� عممه على صفته الرسمية بموقع 
الفايسبوك، «تجاهل العصبة الوطنية الرد على المراسلة الصادرة عن 
النادي والمبلغة للعصبة بتاري� 9 شتنبر 2020 بخصوص تأجيل لقاء 

الدوري االحترافي.سريع واد زم»، المؤجلة عن الدورة 22 من 
وعبر المكتب المديري للفريق األخضر عن تشبثه «بمبدإ احترام 
القوانين والمؤسسات والمساهمة في محاربة جميع أشكال الفساد 
الرياضي»، قبل أن يطالب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
«بصفته وصيا على الشأن الكروي بالمغرب، التدخل عاجال من أجل 

وتراتبية  الفرص  الشريف وتكافؤ  التنافس  مبادئ  احترام  ضمان 
اللقاءات المؤجلة، وعليه برمجة لقاء سريع واد زم قبل لقاء الدفاع 

الحسني الجديدي ولقاء الوداد الرياضي».
المواجهة ألكثر من مرة حالة استياء داخل  وخلف تأجيل هذه 
مكونات فريق الرجاء، الذي يرفض برمجة المواجهة مع السريع يوم 
27 شتنبر الجاري، والذي يعد أسبوعا مفصليا في مسار الفريق، 

ألنها تأتي بعد ثالثة أيام فقط على لقاء الديربي أمام الوداد.
وكشف مصدر مسؤول من داخل المكتب المسير للفريق األخضر 
أن من بين المطالب التي تم نقلها إلى العصبة االحترافية ضرورة 
الكشف عن جدول المباريات األربعة المتبقية عن الموسم الكروي 
الجاري، حتى تتمكن األندية من برمجة تحضيراتها، وكذا االستعداد 

لها بالشكل المطلوب.
ويستغرب العديد من المتتبعين سبب إصرار العصبة على عدم 
احترام تراتبية المباريات رغم أنها التزمت بذلك في أحد بالغاتها، 

وستفرض بهذا التعنت على الفريقين الدخول في حالة عطالة ستكسر 
إيقاعهما وتفرمل طموحاتهما.

وخرج المكتب المديري لنادي بهذه القرارات عقب االجتماع الذي 
عقده عبر تقنية التواصل المرئي مع جمال سالمي، مدرب الفريق، 
وأعضاء الطاقم التقني لتدارس وضعية مؤجالت النادي برسم الجوالت 
22 و 24 و 25 من البطولة الوطنية، أعقبه اجتماع للمكتب المديري، 
عن بعد، خصص لمناقشة مستجدات وتداعيات تأجيل لقاء سريع 
واد زم للمرة الثالثة، والتي اعتبرها في بالغه «خرقا سافرا لمبدأ 
تراتبية اللقاءات المؤجلة، التي أكد عليها رئيس الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم وكذلك العصبة الوطنية من خالل بالغها المؤرخ 

في 3 شتنبر 2020».
وقدم المكتب المسير للفريق األخضر دعمه الكامل والالمشروط 
للطاقم التقني ولالعبي الفريق األول في األشواط األخيرة من البطولة 

الوطنية. 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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عبد المجيد النبسي 
لدعم الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية بالصحراء المغربية، تنظم 
«المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية» جولة أوروبية 

بواسطة سيارة رياضية، ودراجة نارية ثالثية العجالت .
قافلة دعم مقترح الحكم الذاتي ستجوب 22 دولة أوروبية هي إسبانيا – 
فرنسا – موناكو – سويسرا – بلجيكا – لوكسمبور� – هولندا – ألمانيا 
– الدنمارك – السويد – النرويج – فنلندا – روسيا – إستونيا – التفيا – 

ليتوانيا – بيالروسيا – أوكرانيا – بولندا – التشيك – سلوفانيا – وإنجلترا. 
وستتميز  مرحلة هولندا بإنشاء  فرع للمنظمة بـها.

 وسيعزز هذا الفرع،  50 فرعا بالمغرب وكذا ببعض العواصم األوروبية 
واإلفريقية. واعتبر عبد الرحمان إيكال، رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم 
مجهودات  لتضافر  نتاج    هي  الجولة  هذه  المغربية،  بالصحراء  الذاتي 
الترابية  أعضاء المنظمة، ويبقى الهدف األسمى هو  الدفاع عن الوحدة 
للمغرب، ودعم مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه  جاللة الملك محمد السادس،  
للمنتظم الدولي كحل عادل وواقعي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء 

المغربية.  وعرفت هذه الجولة انطالقة رمزية من حديقة حسان المجاورة 
لضريح  محمد الخامس بالرباط. 

االحترازية  اإلجــراءات  كل   احترام  تم  الرمزية  االنطالقة  هذه  وخالل 
والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

يذكر بأن الجولة التي تحمل شعار:» الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 
كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية»، سيقوم بها كل  من عبد 
المغربية وصور  الراية  درويش ورضوان ضغار، وتتميز بحمل   الرزاق 

جاللة الملك  محمد السادس. 

مؤجال الدورة 21 من الدوري االحترافي
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إ – العماري 
نجا اتحاد طنجة من ف� ضيفه فريق نهضة بركان، بعدما 
أنهى المواجهة بينهما بنتيجة التعادل بهدف لمثله، مساء أول 
أمس األحد بملعب طنجة الكبير، في لقاء مؤجل عن الدورة 21 

من الدوري االحترافي.
ويدين الفريق الطنجيبهذا التعادل لالعبه الواعد حاتم الوهابي، 
الذي سجل الهدف في الدقيقة 52، بعدما كان فريقه متخلفا بهدف 

سجله للبركانيين حمدي لعشير في الدقيقة 31.
واحتل نهضة بركان، عقب هذا التعادل، المركز الثاني بمجموع 
41 نقطة، إلى جانب الوداد البيضاوي ومولودية وجدة، في حين 
ظل فريق اتحاد طنجة في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.
لــ�شــارة فــقــد شــهــدت هـــذه الــمــواجــهــة تــضــامــن العبي 
ــوا على  ـــان، حــيــث حــمــل ـــدن ــطــفــل ع اتـــحـــاد طــنــجــة مـــع ال
آدمــي. وحــش  يــد  على  قتل  الــذي  للراحل  صــور   أقمصتهم 
واعتبر  بيدرو بنعلي، مدرب اتحاد طنجة، نتيجة التعادل التي 
حققها فريقه أمام نهضة بركان باإليجابية، ألنه واجه فريقا ينافس 
على لقب البطولة، مشيرا إلى أنه يتوفر على 25 العبا، وعليه 
أن يختار من بينهم الجاهز للدفاع عن القميص الطنجي، حسب 
خصوصية كل مباراة، مشددا على أن أداء فارس البوغاز يتحسن 
بمرور الدورات، حيث وقف ندا قويا للفريق المنافسة على اللقب 
 في المباريات األخيرة، ما رفع معنويات العبيه في صراع البقاء.
وبمركب موالي الحسن بالرباط، أجبر رجاء بني مالل، صاحب 
النقط،  اقتسام  على  الرباطي  الفتح  األحمر، مضيفه  المصباح 
الدوري  21 من  الدورة  المؤجلة عن  انتهت مواجهتهما  بعدما 

االحترافي بالتعادل 1 – 1.

وكان الفريق الرباطي البادئ بالتسجيل بواسطة هدافه جوزيف 
كامبوس في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، قبل أن يرد عليه عبد 
من   85 الدقيقة  في  للمالليين  التعادل  بهدف  بنجلون  السالم 

ضربة جزاء أيضا.
ورفع فريق اتحاد الفتح الرياضي رصيده، عقب هذا التعادل، 
إلى 37 نقطة في المركز الخامس، في حين ظل فريق رجاء بني 

مالل في المركز األخير برصيد 11 نقطة.
وأبدى مصطفى الخلفي، مدرب الفتح، أسفه لهذه النتيجة، مشيرا 

– في تصريح تلفزيوني – إلى أنه كان ينتظر نتيجة أحسن من التعادل، 
 وتحقيق انتصار ظل يبحث عنه منذ استئناف الدوري االحترافي.
وشدد مصطفى الخلفي على أن العبيه أضاعوا سيال من فرص 
التهديف، وكان بإمكانهم حسم نتيجة المواجهة مبكرا، رغم أنه 
حثهم على التعامل مع الخصم باالحترام الواجب، النه كان يعلم 
أن المباراة ستكون ملغومة لالعبيه الذين سقطوا في الف�، ملمحا 
إلى أن عمال كبيرا ينتظره في المسقبل، وعليه أن يصحح أخطاء 

العبيه، التي أضاعت عنهم مجموعة من النقط.

من لقاء اتحاد طنجة ونهضة بركان

��ل� ������� ���ا�� ������ �ا��� لد�� �ل��� �ل��ت� �ال����� �ل������



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

15Al Ittihad Al Ichtiraki

12.640 1442 26 2020 15

أصداء المالعب

( )

 « »

» :
.«

»  :

.«
» :

( )

» :

.«

لقطة اليوم

 « «
6 – 4 6 – 2

6 – 7 3 – 6 4 – 6
2019 2018

.2020

» 1995
.«

( 27)

.2016

2012
1 – 0

 –  –

9
( 1 – 2) 2012

 1 – 0) 2008 30  « «
.(

»
»  «

 .«
»

 .«

 ( )
 ( )

( )
 –

»  –

«

 « »

  »تيم« 
يتوج باأول 

األقاب� الك�ر�

توتن�ام 
ي�ست�� 
المو�سم 
ب�سقو� 

اأمام 
اإيفرتون 

« » 0 – 1

.1 – 2 0 – 1 2 – 4

0  –  3)  2011 21
17 (

.(0 – 3) 2010 28  « »

1 – 0

 .1984

 ( )
 ( )

«19 – »

.3 – 1

0 – 2

12

36

.(39)

(55)

72

.88

(61)

.2 – 3

2 – 1

0 – 1

.55

1 – 1

 « »

« »

.« »

68 (42)

 « »

(39)
.(60)

0  –  2

.(4+90)

2 – 4 2 – 1

الدو�� ا��س�اني��� فالن�سيا يعود من بعيد

نيما� �ا�سب من العن�سرية   

في �سابقة من نوع�ا�� �سعودية 
تتر�س� لر�ا�سة فري� �يا�سي

مر�سيليا يفك عقدة �سان جرمان 
في »كال�سيكو اأحمر« 

 « «

 « »

« »
«! »

»
.«!  !

 .« »
 ( ) »
 .« » « »

 ( ) « »  !
.«

« » « »
 « »

 ( 30)
»

 .«

»
 !

 .«  !  !



 « »
« »

 « »
 « »

»
.«

»
«

»
.«

»

.«

 2020
) (Maison et Objets)

»  (

.«

 .« »

 «Ecart International«  «DAUM»
 «CITCO Italy»  «Aquamass»  «Lip»
 ADA,)  «HAVILAND»

2014  (ADD

«Vitra Design Museum»
 Kunsthal« «Guggenheim Bilbao«
 High Museum Atlanta»  «Rotterdam
 «Victoria & Albert Museum» «USA

2016

 Salone»
- «Satellite

/
 «Salone Satellite»

1842  « »

الثالثاء  ��  ما�  ����  املوافق � رمضان  ����  العدد ������

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
12.640 1442 26 2020 15

50

66
 « «  « »  « »  -

 .« «

 « »

.« »
 -

 - 34

 16.2-25.2
( 9-14)

األوان �سيفية 
مب��ة�� 

اأ�سبو� 
ا�و�سة

� اإ�سبانيا�� 

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

الأر�ص �ق�� و�ت�ه ن�و 
»حالة عا�ية« � ي�س�دها 

ال�وك� من� 50 مليون �سنة�

ه�سا� �لو يو�� على اأحد� �موعة »موروكو« 
��سن� ا��� الفرن�سي »هافيالند«

�م �سينما�ي هند� يوؤكد 
اأنه يتناول بول البقر يوميا

!!!19

53

»
( )

.«

 ( )

 « »
/

.19
4,6

76

العلماء يربطون اأ�س�ر 
الولدة بطول العمر

 

100 1500

حملة �ت�م »نتفلي��ص« باإ�سفاء �اب� جن�سي على الطفالت من خالل فيلم »مينيون«
 « »  « »

 « »
# 200

( )

 « »
 « »

 « »
« »

 « »
 « »

 .« »
»  « »

 «
»

 «
 « »

 « »
« »

»

.«
»

.«

ح� لغ� م�ل� برمودا�� 
عا� يقد� اإجابة ب�سيطة عن 

حالت الختفاء الغام�سة�
  

1000

 500

1945
5

14

» :

.«

»
«

» :Conversation

.«
» :

 ‘ ’

.«
»  :

45

)
.« (

» :

.«


