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استقبال الكاتب األول لوفد عن اجلمعية 
املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني 

ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطني:

منا�صرون دوما للحقوق 
العادلة لل�صعب الفل�صطيني،

ومطالبون باإعطاء دينامية 
جديدة في التعبئة حول فل�صطين
مراسلة خاصة
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بعد الكشف عن الشريحة الذكية القابلة للزرع يف الدماغ البشري

درا�صة: 88 % من المغاربة م�صتعدون لتعزيز قدراتهم 
الج�صدية اإذا ما اأتيحت لهم الفر�صة
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محمد الحبيب طالب 
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الإعالمي الدكتور محمد طالل في ذمة اهلل

« » :

إنا هلل وإنا إليه راجعون 

�صذرات... قبيل النتخابات الأمريكية

عند ا�صتقباله من طرف المالكي.. �صفير 
فنلندا بالرباط ي�صتعر�ص الفر�ص الواعدة 

للتعاون الثنائي في مجالت حيوية

انتخاب المملكة المغربية 
باللجنة المعنية بحقوق 

الإن�صان التابعة لالأمم المتحدة  

تقدم مقلق للمغرب في �صلّم الدول الأكثر عر�صة 
لم�صاعفات الجائحة الوبائية
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رغم اأنها ل ت�صم اإل 13 % من �صكان الأر�ص
الدول الغنية تحجز م�صبقا اأزيد من ن�صف اللقاحات المتوقع اإنتاجها  �صد فيرو�ص كورونا

»جيمي هاندريك�ص« والمغرب، 
اأ�صاطيرما زالت تحكى..
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شّدد آيت الطالب على أن 
ا�جراءات التي اتخذتها السلطات 

لم تحل دون تحديدها للمسؤوليات 
عبر فتح تحقيق من طرف لجن 

مختلطة، كلما تبين حصول استهتار 
أو خرق لقواعد الحماية والوقاية التي 

توصي بها السلطات العمومية

»

.«

 عند ا�صتقباله من طرف المالكي.. �صفير فنلندا بالرباط 
ي�صتعر�ص الفر�ص الواعدة للتعاون الثنائي في مجالت حيوية

الشعلة تدين جريمة اغتصاب وقتل 
الطفل عدنان

وتدعو إلى استراتيجية وطنية 
مندمجة لحماية الطفولة من العنف 

واالستغالل الجنسي.

:

2020 15

كورونا تتسبب في إغالق أربع مؤسسات 
تعليمية بجهة سوس ماسة لمدة 14 

يوما واالكتفاء بالتعليم عن بعد.

عبد اللطيف الكامل

2020 16
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2020 18

2020
19

1121 بؤرة مهنية وعائلية 361 منها بجهة الدارالبيضاء 
سطات.. والحجر الصحي مّكن من تفادي سيناريوهات قاتمة

انتخاب المملكة المغربية باللجنة المعنية بحقوق الإن�صان التابعة لالأمم المتحدة  

تقدم مقلق للمغرب في سلّم الدول ا�كثر عرضة لمضاعفات الجائحة الوبائية
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وحيد مبارك 
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�د�� ��� ��ور� ��ن�با� ��� �����ي   منه وبا�ي   ��كا�ه

جمعيات طبية تدعو العثماني   لحماية اأكبر لالأطفال
من العنف وجعلها اأولوية وطنية

مبارك. و
      

  
          19   

      0 . 7   
      85   

   18   
   
   2020 . 

   

  
    
   

         
   

   
    19 
 .     

 

   

 . 
    

   6      
   

      60   
  
      

    
         

      
   

 .       

   

   

   

         

  

    

 .    

وزارة ال�صحة تتعق� ا��ار م�صادات اأج�صام كوفيد   19   في   دماء المغاربة

ر�� �ن�ا � ت�� �� 13 %من سكان ��ر�
الدول الغنية تحجز م�صبقا اأزيد من ن�صف اللقاحات المتوقع 

اإنتاجها  �صد فيرو�ص كورونا

بعد تسجيل ��� �ا�ة 
بكورونا في ��� سبعة ��ا�

�صطات تعود اإلى الحجر 
ال�صحي واإجراءات 

م�صددة  �أ�صبو� كام� 
جالل كندالي 
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اأوتوماتيكي للوقاية 
بت�صميم مغربي
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ف

 «نعم، لقد زارجيمي هندريكس 
فعال المغرب، و توجه 

إلىالصويرةحيث أقام في 
فندق أربعةنجوم،ولكنمهما 
اكده المرشدون السياحيون 

والباحثون عن استذكار 
الماضي،فإن جيمي هاندريكس 

«لميزرالديابات قط».

04

جاللة امللك محمد السادس أثناء تعيني أعضاء املجلس األعىل للسلطة القضائية وعىل يسار جاللته يقف األخ محمد الحلوي

  »جيمي 
هاندريكس« 

و المغرب، 
أساطيرما زالت 

تحكى.. 
ترجمة : المهدي المقدمي



-1 ا�رهاب المزدوج
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-2  محاصرة الفكر النقدي 
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-3 انسحاب المتنورين وهيمنة الدعاة

-
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-4 الجهلوت  في المنابر 

« »

!« »
-5 تفريخ ا�حزاب وتمييع الحياة السياسية

-
!

-6 القمع المجتمعي

-7 االنتماء لليسار تهمة!

-8 اليسار لم يعد انتخابيا

 « »

-9 الشامتون في حاضر اليسار والناقمون على 
ماضيه

1991 1984 1981 1965
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�صذرات... قبيل النتخابات الأمريكية
ُيراد لنا أن نصدق 

بأن إيران هي العدو 
ا�ول وا�خير، 

وكأنها هي التي 
تحتل فلسطين 

لدعمها المقاومة 
ضد إسرائيل محمد الحبيب طالب 
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ال شيء بعد 
ينبئ بخروج 

العالقات ا�وروبية 
الروسية من دائرة 
ترسبات  الماضي 
التاريخي  والحرب 

الباردة وخدمة 
االستراتيجية 

ا�مريكية تحديدا
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السبت - األحد 20/19 شتنبر 2020 - العدد 12.644

شركة  أنجزتها  معمقة  دراسة  كشفت 
عينة  على  املاضي  يوليوز  شهر  "كاسبرسكاي" 
من  املائة  في   88 أن  بالغ،  شخص   500 تضم 
تحسني أحد  أو  زيادة  على  يوافقون  املغاربة 

الجوانب الجسدية إذا ما أتيحت لهم الفرصة.
وتشير األرقام أن 44 في املائة من املستجوبني 
أفضل  في  تتمثل  الخاصة  الصفات  أن  يرون 
الظروف العامة، مقابل 30 في املائة يعتقدون أن 
الخاصة تتمثل في قوة دماغية أفضل،  الصفات 
السمات  أن  أكدوا  املائة  في   23 أن  حني  في 
هناك  كما  جذاب،  جسم  في  تنحصر  الخاصة 
قدراتهم  إلى تحسني  يميلون  املائة  في  أيضا21 

البصرية.
وأبدى ما نسبته 75 في املائة من املغاربة الذين 
تم استجوابهم أثناء إجراء الدراسة، استعدادهم 
البدنية بشكل مؤقت  قدراتهم  زيادة  أو  لتحسني 
أو دائم، في حالة ما أتيحت لهم الفرصة. وأوضح 
أن  قدراتهم،  تعزيز  في  الراغبون  األشخاص 
املؤهالت  تعكس  التي  أهمية  األكثر  املواصفات 
البدنية تتمثل في: أفضل الظروف العامة (46 في 
قوة  املائة)،  في   34) دماغية  قوة  املائة)، أحسن 
جسمانية أكبر (28 في املائة)، جسم أكثر جاذبية 

(27 في املائة). 
إيلون  الدراسة على هامش كشف  وتأتي هذه 
 ،"SPACEX"و  "TESTA" مؤسس  موسك، 
في  للزرع  القابلة  شريحته  عن  مؤخرا،  الستار 
الدما� البشري، والتي يمكنها مع قليل من الح�، 
أن تسمح للمصابني بالشلل باملشي والتكلم. وفي 
:"أظن أنكم ستندهشون.  حديثه عن الجهاز قال 
يتعلق األمر بما ي�شبه جهاز "فيت بيت" الرياضي 

في جمجمتك".
وعلى غرار موسك، يدرك عدد كبير من الناس 

بشكل أكثر فأكثر، أن زيادة قدرات اإلنسان تحرز 
تقدما كبيرا وعلى نحو متسارع. على الرغم من 
كون هذه التكنولوجيا غالبا ما يتم الحديث عنها 
والتطرق إليها في أفالم الخيال العلمي، إال أنها 
وواقعية.  حقيقية  متطورة  تقنية  اليوم  أضحت 
بعد  يوما  الجديدة  التطوارت  تزايد  وعليه، ومع 
يوم، أبرزت دراسة حديثة أنجزتها "كاسبرسكاي" 
الرغبة  املعلوماتي،  األمن  مجال  في  املتخصصة 
املطردة لألفراد في الرفع من قدراتهم وتحسينها.

���ية تعزيز القدرا� البشرية 
�تكل���ا ا�ا�ية تش�� 

با� مع�� ا��اربة
 أكد 33 في املائة من املستجوبني املغاربة الذين 
"كاسبرسكي"  أنجزتها  التي  الدراسة  شملتهم 
قدراتهم  تعزيز  في  تتمثل  انشغاالتهم  أبرز  أن 
األمر،  يتطلبها  التي  املادية  والتكلفة  الجسدية، 
28 في املائة أن لديهم اإلحساس بكون  فيما أكد 
للرقابة،  إخضاعها  إلى  حاجة  في  التكنولوجيا 
من  قلقهم  عن  املغاربة  من  املائة  في   22 عبر  كما 

االختالالت املمكنة واألعطال التقنية املحتملة.
وعبر أكثر من ثلث املستجوبني، ما يمثل 35 في 
املائة، عن شعورهم بالقلق أكثر من حماسهم لفكرة 
تعزيز البشرية. فيما يعتقد أكثر من النصف (52 
أن فكرة تحسني البشرية فكرة مقبولة  في املائة) 
في   19 يرى  أو معقول، في حني  كامل  على نحو 
في  مقبولة  غير  الفكرة  أن  املستجوبني  من  املائة 

الوقت الراهن.
ولعل أبرز األسباب التي تدفع إلى االعتقاد بأن 
شأنها  من  التقنية  كون  مقبل،  البشري  التعزيز 
أن تحسن نوعية الحياة (42 في املائة)، واألداء، 
والقدرات (37 في املائة) وأن تساهم في الحد من 

املعاناة (37 في املائة).

عد ال��ارا� �الكرا�� ا��حركة  ت�
�ك�ر ��كا� ال�عزيز 

ا�قب�لة يف ال��� ا�ال�
 

بها  العمل  يتم  التي  التعزيزات  أنواع  وبخصوص 
أشخاص  أربعة  من  أكثر  اعتبر  الراهن،  الوقت  في 
ارتداء  أن  املائة)،  في   86) يعادل  ما  من أصل خمسة، 
أو استخدام كرسي متحرك  البصر  النظارات لتحسني 
لتحسني قابلية الحركة أمر مقبول. ويزيد احتمال تقبل 
لضمان  ومهمة  ضرورية  لكونها  الحالية،  التعزيزات 
في   64 ينظر  ذلك،  على  وبناء  ومزدهرة.  حياة صحية 
أمر  البشري  التعزيز  الذي يعتبرون  املغاربة  املائة من 
غير مقبول، بشكل مختلف إليه، في حالة االعتماد عليه 

من أجل تنظيم ضربات القلب.
أن  املائة،  في   65 يعادل  ما  املغاربة،  ثلثا  ورجح 
حصري  بشكل  السيطرة  يمكنها  الخاصة  الشركات 
على التكنولوجيات املتعلقة بالتعزيز البشري، كما عبر 
الدراسة عن قلقهم من تسجيل  كثير من املشاركني في 
اختالالت وظيفية متكررة في األجهزة، وإمكانية تحكم 
على  اإلحصائيات  وتتمثل  فيها،  واملتطفلني  املجرمني 

الشكل التالي:  
-       األجهزة التي تسجل اختالالت وظيفية متكررة: 

84 في املائة
-  املجرمون اإللكترونيون واملقرصنون الذين يمكنهم 

التحكم في األجهزة: 83 في املائة
-  يمكن لألجهزة أن تسبب أضرارا دائمة للجسم: 83 

في املائة
-   األجهزة التي تتعطل بشكل متكرر: 82 في املائة

وفيما يخص التعزيز البشري، يعتقد 74 في املائة من 
املغاربة أن األفراد ينبغي أن يكونوا قادرين على التقرير 
الجسدية  قدراتهم  تعزيز  يريدون  كانوا  إذا  بأنفسهم 
املستجوبني  نصف  من  أكثر  يعتقد  املقابل،  في  ال،  أو 
(61 في املائة)، أن تعزيز القدرات سيسهل على البشر 
أكد  مبتكرة. فيما  بطريقة  أنفسهم  عن  التعبير  عملية 
أكثر من النصف (52 في املائة) أنه من الضروري على 

الحكومات العمل على تقنني التعزيز البشري. ومع ذلك، 
فإن نفس نسبة تقريبا (50 في املائة)، تعتقد أن التعزيز 
البشري من شأنه املساعدة في التقليص من االختالفات.

ما �� ر�ي ا�برا� 
يف �ذا ا����ع�

بريوس،  ماركو  قال  املوضوع،  عن  تعليقه  وفي 
شركة  لدى  العاملي  والتحليل  البحث  فريق  مدير 
الذي  القطاع  هو  البشري  :"التعزيز  "كاسبرسكي" 
نتوقع أن نسجل فيه أكثر االبتكارات التكنولوجية. 
عريضة  سلسلة  برصد  قمنا  اليوم  حدود  وإلى 
اليومية  الحياة  في  برزت  التي  التطبيقات  من 
تنوع  بقدر  متنوعة  ميادين  في  وذلك  للمواطنني، 
القدرات الصحية أو البدنية لألفراد، أو التعليم، أو 
األمثلة  بني  ومن  الرياضة.  مزاولة  حتى  أو  النقل، 
بالتعامل  الخاصة  الخارجية  الهياكل  نذكر  القليلة 
مع ضحايا الحروق أو أجهزة الطباعة البيولوجية".

توخي  حق في  على  :"الناس  بريوس   واستدرك 
في  العظام  كتلة  تعزيز  أنصار  بدأ  اليوم  الحذر. 
حاجة  في  ونحن  املمكنة،  الحدود  اختبارات  إجراء 
إلى  زيادة تصل  بلو�  إلى معايير مشتركة لضمان 
على  ذاته  ا�ن  في  العمل  مع  املمكنة،  القدرة  كامل 

الحد من خطر التجاوزات املمكنة".
النسخة  وخالل  الجاري،  شتنبر   16  بتاريخ 
الحالية من الندوة السنوية "كاسبرسكاي نيكست"، 
الدراسة  هذه  نتائج  "كاسبرسكاي"  شركة  قدمت 
البشري،  التعزيز  حول  كبير  نقا�  تنظيم  قبل 
الصحافي  تنظيمه من طرف  تم  الذي  النقا�  وهو 
عالم  يخص  ما  كل  في  املتخصص  راسل،  كات 

التكنولوجيا، وذلك بحضور:
-       زولتان استفان، مؤلف ومؤسس حزب "ما 

بعد اإلنسانية"
في  أستاذ  سافوليسكو،  جوليان  البروفيسور   -

"يوهيرو"  مركز  على  وحائز  أكسفورد  جامعة 

لألخالقيات العملية
، الباحث األمني، وعضو فريق  - ديفيد جاكوبي 

البحث والتحليل لدى "كاسبرسكاي"
والتحليل  البحث  فريق  مدير  بريوس،  ماركو   -

العاملي لدى "كاسبرسكاي" في أوروبا 
وقال زولتان استفان :"أظن أن معظم األشخاص 
على استعداد كامل لتعزيز قدراتهم، لكن، بشرط أن 
يكون هذا التحسني على نحو متدرج، وأن يتمكنوا 
مضيفا  والطبية"،  االقتصادية  الفوائد  ر�ية  من 
االبتكارات  املواطنون  يرفض  ما  دائما  :"تاريخيا، 
الوقت  مرور  مع  ولكن،  األول،  في  التكنولوجية 
وفي نهاية املطاف يعبرون عن موافقتهم، إلدراكهم 
وحتى  القومي،  وأمنهم  عيشهم،  وسبل  عملهم،  أن 
بقائهم على قيد الحياة مرتبط بها، ووجودهم على 

محك".
جوليان  البروفيسور  اعتبر  جهته،   من 
التعزيز  تجارب  في  مجال  أهم  أن  سافوليسكو، 
البشري هو املجال النفسي، وهو ما يعود إيجابيا 
حد  على  واألخالقية  املعرفية  قدراتنا  تحسني  على 
سواء، وحذر البروفسور قائال :"يتمثل أكبر تهديد 
في عدم تكافؤ القدرات البشرية فيما يخص السلوك 
التعزيز  يؤدي  أن  املمكن  من   ": مضيفا  البشري"، 
فإن  وعليه،  القائمة،  الفوارق  تفاقم  إلى  البشري 
هو  العالم  عبر  الحكومات  يواجه  الذي  التحدي 
لتحسني  املتاحة  الفرص  استغالل  كيفية  معرفة 
على  بالنفع  يعود  بما  األمر  من  واالستفادة  البشر 

املجتمع".
 وفي نفس املوضوع دائما، خلص ديفيد جاكوبي، 
الباحث األمني لدى "كاسبرسكاي"، أنه ومنذ ظهور 
التقنيات الجديدة يتم استغاللها من قبل "أشخاص 
سيئني"، موضحا :"لكن التقدم التكنولوجي انعكس 
بشكل إيجابي بالنسبة للبشرية، وأنا على يقني تام 
أن نفس األمر سوف يكون مع التعزيز البشري. وفي 
الوقت ذاته، يتعني علينا أن نبقى متيقظني ضد خطر 
سوء االستخدام أو الهجوم الضار، حتى ال يصبح 
أمن وسالمة البشر مصدر قلق ثانوي عندما يتحول 

التعزيز البشري إلى واقع يومي".

بعد الكشف عن الشريحة الذكية القابلة للزرع يف الدماغ البشري

درا�صة: 88  % من المغاربة م�صتعدون لتعزيز 
قدراتهم الج�صدية اإذا ما اأتيحت لهم الفر�صة

ا��ا� ا���راك� 
 مرا�لة �ا�ة

أبرز األسباب التي 
تدفع إلى االعتقاد 
بأن التعزيز البشري 

مقبل، كون التقنية 
من شأنها أن تحسن 

نوعية الحياة )42 
في المائة(، واألداء، 

والقدرات )37 في 
المائة( وأن تساهم 

في الحد من المعاناة 
)37 في المائة

الناس على حق في 
توخي الحذر. اليوم بدأ 

أنصار تعزيز كتلة العظام 
في إجراء اختبارات الحدود 
الممكنة، ونحن في حاجة 

إلى معايير مشتركة 
لضمان بلوغ زيادة 

تصل إلى كامل القدرة 
الممكنة، مع العمل في 

اآلن ذاته على الحد من 
خطر التجاوزات الممكنة



عبدا� المتقي

    »أراجيف« ، عنوان  من عناوين  األزهر الصحراوي 
الروائية ، احلاصل على جائزة االكتشاف ضمن مسابقة 
الكومار ، صدرت عن  سلسلة »»يحكى أن ...« عن دار ورقة 
للنشر ،   يف طبعة من احلجم املتوسط ، وتزين غالفها 
لوحة تشكيلية بدون توقيع .
انطالقا من العنوان الذي يعني “ األخبار الكاذبة “، ومن 
التصدير الذي جاء من سورة النمل – 50 : “ ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون ، وكذلك االهداء “ إلى محمد 
البوعزيزي شمعة اشتعلت لتنير عتمة الوطن “، نكون أمام 
مفارقة ، حيث الكذب واملكر يف مواجهة  النور الذي يوحي 
بالضياء والكشف والفضح .
    وعليه ، تكون العتبات إفشاء لسر النص الروائي ، 
ومن ثم ، برمجة املتلقي الستقبال مواجهة  وصراع  بني 
ثنائية ضدين ، وعاملني متضادين ، عالم الدهاء والدجل 
والعهارة ، وميثلها كل من “  أبو زبلة ، الشوافة سجاح  ، 
سليمان الوسالتي  وهدى ثم وسيلة  “، وعالم االكتشاف 
والتعرية للمسارب اخلفية “ يونس “ ، تعبيرا عما هو فكري 
وسياسي وواقعي، باإلضافة الى األسئلة املرتبطة بالذات 
وكينونة اإلنسان يف عالقاته املختلفة وامللتبسة ، نتيجة 
واقع موبوء ومترد، يتسم بالالمنطق والفساد واإلفساد، 
لتوصيفه والتعالي عليه، وإنتاج أدوات للكشف عن مكامنه 
وتشخيصها .
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االشتراكي

طبيعة ال�صخ�صيات  في رواية »اأراجيف« 
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«الترجمة في زمن ا�خر» 
لفاطمة الطايب في طبعة جديدة 

كيف ا�صت�ب� ال�ار� ال��ن�صي 
ال�واية ا����ية�

 � �د� جديد �� ��ة »الك��ة«
الهوية الوطنية، شعر الرفض ا بأمريكا، إيكو 

والسيميائيات،  محارق الصهيونازية
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ثقافة
09

رواية «بيوس أو طفل الحكمة والطقوس» لعبد ا�له حبيبي  

بيو�ص اأو الأدب المقاوم
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(°) باحث، مدرس مادة
 الفلسفة، وفاعل مدني

رواية ��يو� أو �ف� ا�كمة وال�قو�� للمفكر والكات� 
امل�ر�ي عبد اإلل� حبيبي، رواية �تعة ��ردها القوي و�عمقها 
الفكري، ومفيدة من حيث مراميها الثقافية. إنها دعوة إلعادة 
االعتبار للثقافة امل�ر�ية، من خال� امل�اهمة يف ت��ي� م�ار 
تاريخي لثقافة االستعالء والتبخيس والكبت. إنها صرخة 
من أعما� األ�لس املتوس� لت�ميد جرا� الهوية الو�نية 
يف شموليتها. هذا ما جعلني أصنفها ضمن األدب املقاوم
 . littérature de résilience

ا�دب المقاوم  
تقويم للتمثالت 

في أفق بناء هوية 
منفتحة تأبى 

التعليب والتوحيد   
والنمذجة، 

هوية تتشبث 
بالخصوصية نعم 

لكنها تعترف 
باالختالف
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  منهم مغاربة.. فنانون عرب و�صعوا ب�صمتهم ب�صفحات مو�صوعة »غيني�ص«

الكبير الداديسي

 الرمزية في فيلم »كيليكي�ص دوار البوم« 
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الكلمات   المسهمة11
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ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

abousalma10@gmail.com
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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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السبت - األحد 20/19 شتنبر 2020 املوافق 02/01 صفر 1442 العدد 12.644

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
ع�د ا�م�د جم�هر�

ا�و�� ا�ل�ترو��:
www�alittihad�press�ma

Jaridati�@gmail�com :��ال�ريد ا�ل�ترو
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX �,�� EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
���د �ح��ة 

ا���د ا��ترا��

ه��ة 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 � ا�دار� � ا��ل�ة � 
التو�ي� � ا��ترا��� � ا����ر
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

 ا����� ا��وية
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

طبع من عدد أمس
2020/09/18

12.470
�و�ي�: 
��ري�

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري

والتنمية واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2020/23/ق.ت.�.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
2020/10/13 على الساعة  في 
في  سيتم  الزوال  بعد  الثانية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
بالجديدة  السادس   محمد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بزيادة  أو  بتخفيض  العروض 
من أجل: أشغال صيانة املعدات 

الضخ  بمحطة  الهدروفالحية 
للمنطقة العليا لدكالة.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 
باملكتب  املياه  وصرف  الري 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لدكالة الكائن ب16شارع محمد 
املغرب،   - الجديدة  السادس، 
صفقات  بوابة  من  تحميله  أو 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

ستة �الف (00�6000درهم).
يتراوح مبلغ األشغال املحتملة 
مدة  من  سنة  خالل  انجازها 
الناتجة عن طلب  اإلطار  صفقة 

أعاله  إليه  املشار  العروض 
بني حد أدنى من ثالثمائة ألف 
(300.000.00درهم)  درهم 
ألف  ستمائة  من  أقصى  وحد 
مع  (600.000.00درهم)  درهم 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
27 و29 و31 من نظام  للمواد 
الجهوي  للمكتب  الصفقات 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
 2014/03/11 بتاريخ  الصادر 
بتاريخ   1 رقم  وتعديله 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   <

طريق البريد املضمون مشفوعة 
املكتب  إلى  االستالم  بإفادة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لدكالة الكائن ب16شارع محمد 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   <
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   <

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   <
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
إلى موقع األشغال  زيارة  تنظم 

يوم 2020/09/30 على الساعة 
واالنطالق  ظهرا  عشرة  الثانية 

من مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/2721/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2020/22/ق.ت.�.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى
2020/10/13 على الساعة  في 
سيتم  ظهرا  عشرة  الثانية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
محمد السادس  بالجديدة فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
أجل:  من  بزيادة  أو  بتخفيض 
وإرجاع  استبدال  أشغال 
املراكز  املتعددة  القنوات 
مكانها  إلى  الدائرية  والنصف 
باالنجذاب  املسقية  بالقطاعات 

بمنطقة دكالة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 

باملكتب  املياه  صرف  و  الري 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لدكالة الكائن ب16شارع محمد 
املغرب،   - الجديدة  السادس، 
صفقات  بوابة  من  تحميله  أو 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
ألف  عشر  ستة  في  املؤقت 

(00�16.000درهم).
يتراوح مبلغ األشغال املحتملة 
مدة  من  سنة  خالل  انجازها 
الناتجة عن طلب  اإلطار  صفقة 
العروض املشار إليه أعاله بني  
حد  أدنى  من ثمانية مائة ألف 
وحد  (800.000درهم)  درهم 
وستمائة  مليون  من   أقصى  
(1.600.000درهم)  ألف  درهم 
على  الضريبة  احتساب  مع 
أن  يجب  املضافة.  القيمة 
وتقديم  محتوى  من  كل  يكون 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 للمواد  ملقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  من  و31  و29 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
الفالحي لدكالة الصادر بتاريخ 
 1 رقم  وتعديله   2014/03/11

بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني: 

> إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 

محمد  16شارع  ب   الكائن 
السادس، الجديدة - املغرب.

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   <
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   <

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   <
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
إلى موقع األشغال  زيارة  تنظم 
على   2020/09/30 يوم 
الحادية عشرة صباحا  الساعة 
املكتب  مقر  من  واالنطالق 

الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/2722/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الـداخـلـيــة

عمالــة إقلـيـم الصويــرة
دائرة �يت داود
قيادة بيزضاض
جماعة الزاويت

إعــــالن عن طلب عـروض 
مفتـوح

  BCEZ/2020/04 :رقــم
على   2020/10/14 يوم  في 

عشرة  الحادية  الساعة 
بمقر  صباحا،سيتم  والنصف 
األظرفة  فتح  الزاويت  جماعة 
األثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
بدوار  مائي  خزان  بناء   : ألجل 
سحب  يمكن  الهداجي  أيت 
مكتب  من  العروض  طلب  ملف 
إقليم  الزاويت   جماعة  رئيس 

الصويرة.
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقتة  الضمانة  حددت   *
درهم   �الف   ثالثة   مبلغ  في 

(3.000,00درهم).  
من  املعد  األعمال  كلفة  تقدير   *
محدد  املشروع  صاحـب  طرف 
111.960.00درهم  مبــلغ:  في 
(مائة وإحدى عشر ألف وتسع 

مائة وستون درهم) 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني  27 
و29 من املرسوم رقم -349-12
2 الصادر في 08 جمادى األولى 
(20مارس2013)    1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   *
بجماعة  وصل  مقابل  الضبط  

الزاويت 
* إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

العنوان املذكور.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
اإللكتروني عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
العروض  طلبات  فتح  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 04 من نظام االستشارة
ع.س.ن/2724/ا.د

ع.س.ن /2726/ إد

ع.س.ن /2731/ إد

ع.س.ن /2730/ إد

ع.س.ن /2744/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/14
جلسة عمومية

الخميس15   يوم  في 
الساعة  على  أكتوبر2020  
صباحًا   عشرة  الحادية 
دار  بجماعة   بمقر  سيتم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بوعزة 
بعروض  العروض  بطلب 
التأمني  ألجل  مفتوح  أثمان 
واملسؤولية  الحريق  على 
أعضاء  وتأمني  املدنية  

املجلس.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
الصفقات بجماعة دار بوعزة 

إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان   -
مبلغ  في  محدد  للمشاركة 
(ألفان  2.200,00درهم 
متضمنة  درهم،  ومئتان 

جميع الرسوم).
لخدمات  التقديرية  الكلفة   -
طرف  من  محددة  التأمني 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
(مائة  109.739,73درهم 
وسبعمائة  الفا  وتسعة 
درهما  وثالثون  وتسعة 
سنتيما،  وسبعون  وثالثة 

متضمنة لجميع الرسوم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27

الصادر   2.12.349 رقم 
األولى   جمادى   08 في 
 (2 0 1 3 س ر 3ما 0 )1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 
دار  بجماعة  الصفقات 

بوعزة.
إما إيداعها إلكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/2725/ا.د
*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/17/م.و.ت.ب
 2020 أكتوبر   15 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
تزويد  أشغال  ألجل:  أثمان 
(عني  العايدي  �يت  دوار 
ملاكال)  سهب  السخون، 
�يت  سبت  لجماعة  التابع 
رحو باملاء الصالح للشرب - 

إقليم خنيفرة

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة  العامة  بالكتابة 
كذلك  ويمكن  خنيفرة  إقليم 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  ألف  عشر  أربعة  في  

(14.000,00درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وخمسة  تسعمائة  مبلغ  في 
ودرهمني  ألفا  وعشرين 
مع  درهم)   925.002,00)

احتساب جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية، 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
في  الصادر   20-14 رقم 
 1435 القعدة  ذو   08
املتعلق  (04شتنبر2014) 
تفويت  إجراءات  برقمنة 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بالكتابة العامة لعمالة إقليم 
خنيفرة 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور�

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 رقم  البند  في 

االستشارة.
ع.س.ن/2741/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
والتنمية واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب عروض  
مفتوح

رقم: 2020/23/ق.ت.�.ر
مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

على   2020/10/13 في 
الزوال  بعد  الثانية  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس   محمد  شارع   16
األظرفة  فتح  بالجديدة 

العروض  بطلب  املتعلقة 
من  بزيادة  أو  بتخفيض 
املعدات  أشغال صيانة  أجل: 
الهدروفالحية بمحطة الضخ 

للمنطقة العليا لدكالة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 
باملكتب  املياه  وصرف  الري 
الجهوي لالستثمار الفالحي 
ب16شارع  الكائن  لدكالة 
 - الجديدة  السادس،  محمد 
املغرب، أو تحميله من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
 (6000�00) االف  ستة  في 

درهم.
األشغال  مبلغ  يتراوح 
خالل  انجازها  املحتملة 
اإلطار  صفقة  مدة  من  سنة 
العروض  طلب  عن  الناتجة 
حد  بني  أعاله  إليه  املشار 
أدنى من ثالثمائة ألف درهم 
وحد  (300.000.00درهم) 
ألف  ستمائة  من  أقصى 
(600.000.00درهم)  درهم 
على  الضريبة  احتساب  مع 

القيمة املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 للمواد 
للمكتب  الصفقات  نظام 

الجهوي لالستثمار الفالحي 
بتاريخ  الصادر  لدكالة 
رقم  وتعديله   2014/03/11

1 بتاريخ 2015/09/19.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   <
املضمون  البريد  طريق 
مشفوعة بإفادة االستالم إلى 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  ب16شارع 

الجديدة - املغرب، 
إما إيداعها، مقابل وصل،   <
الخاص  الضبط  بمكتب 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب، 
الكترونيا عن  إيداعها  إما   <

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
إما تسليمها لرئيس لجنة   <
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
موقع  إلى  زيارة  تنظم 
 2020/09/30 يوم  األشغال 
عشرة  الثانية  الساعة  على 
مقر  من  واالنطالق  ظهرا 

املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
قانون  من   12 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/2723/ا.د

ع.س.ن /2732/ إد

ع.س.ن /2736/ إد

ع.س.ن /2735/ إد



ــرة الـــقـــدم عــلــى مــركــزه  ــك ــظ الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي ل ــاف ح
الــقــدم  لــكــرة  الــدولــي  لــالتــحــاد  الــعــالــمــي  التصنيف  ــي  ف  43
الــخــمــيــس. أمــــس  أول  ـــادر  ـــص ال شــتــنــبــر،  لــشــهــر  "(فيفا) 
المركز  الوطني  المنتخب  احتل  ــاري،  ــق ال المستوى  وعلى 
خلف  الـــتـــوالـــي  ــى  ــل ع ــطــة،  ــق ن  1456 ــد  ــرصــي ب الــخــامــس 
 1506) وتـــونـــس  نقطة)   1555) ــغــال  ــســن ال مــنــتــخــبــات 
نقطة).  1482) والــجــزائــر  نقطة)   1493) ونيجيريا   نقطة) 
 1773 وتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف العالمي بمجموع 
والمنتخب  نقطة، متقدما على المنتخب الفرنسي (1744 نقطة) 

البرازيلي (1712 نقطة).
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  حدد  صلة،  ذي  موضوع  وفي 
العالم  كأس  و  إفريقيا  أمم  بطولة  لتصفيات  الرسمية  التواريخ 
بالقارة السمراء، حيث ستعود العجلة إلى الدوران بداية من نونبر 
المقبل، إذ سيواجه الفريق الوطني منتخب إفريقيا الوسطى ذهابا 

وإيايا في الجولتين 3و4.
بالمقابل، تنطلق تصفيات كأس العالم بقطر في منتصف شهر 

ماي من السنة المقبلة.

دوري  لمنافسات  الثالثة  للجولة  األفضل  التشكيلة  ضمت 
تستكمل  التي  الــقــارة،  غــرب  ألنــديــة  الــقــدم  لكرة  �سيا  أبــطــال 
الدوحة عقب توقف لنحو ستة أشهر،  التجمع في  حاليا بنظام 
الدحيل  نــادي  مــدافــع  بنعطية،  مهدي  المغربيين  الالعبين 
 القطري، وعبد الرزاق حمد اهلل مهاجم نادي النصر السعودي.
واختار االتحاد ا�سيوي لكرة القدم الالعبين المغربيين ضمن فريق 
الجولة ألفضل أحد عشر العبا في كل مركز خالل الجولة الثالثة، 
 وفقا للمستويات التي قدمها الالعبون خالل مواجهات الجولة. 
وجاءت تشكيلة فريق الجولة ألفضل أحد عشر العبا على النحو 
التالي: األسترالي براد جونز «النصر»، مهدي بن عطية «الدحيل» 
شجاع خليل زاده «بيرسبوليس»، سلطان الغنام «النصر» يوسف 
«السد»،  هي  تاي  نام  «السد»،  كازروال  األهلي»،  «شباب  جابر 
رامين رضائيان «الدحيل»، جالل الدين مشاريبوف «باختكور»، 

عبد الرزاق حمد اهلل «النصر» وكودجو البا «العين».

أعلن المشرف العام بفريق الوداد البيضاوي، ميغيل غاموندي، 
عن عودة الدكتور عبد الرزاق هيفتي لشغل منصب طبيب للفريق 

األحمر.
وأكد غاموندي، في تصريح لـ «راديو مارس»، على أن هيفتي 
يعود إلى مكانه الطبيعي على رأس الطاقم الطبي للفريق، الوقوف 

على الحالة الصحية لالعبين.
وكان عبد الرزاق هيفتي، قد غادر منصبه الفريق األحمر، بعد 
خالف مع رئيس الفريق سعيد الناصري، وذلك بعدما أمضى أزيد 

من 10 سنوات مشرفا على اللجنة الطبية للفريق األحمر.

تتواصل عملية تصفية مؤجالت الدوري االحترافي، حيث تجرى نهاية األسبوع 
الجاري مباريات الدورة 24، والتي ستشهد نزاال قويا بمركب محمد الخامس 
بالدر البيضاء، يستضيف فيه الرجاء البيضاوي، صاحب الرتبة األولى، الدفاع 

الحسني الجديدي المحتل للصف السابع.
ومن المنتظر أن ترخي عودة المدافع الجديدي مروان الهدهودي إلى فريقه 
األم، والتي وصلت إلى أورقة الجامعة بفعل اعتراض الفريق الدكالي، على هذه 
المواجهة، التي سيتم فيها تصفية كثير من الحسابات بين الطرفين، اللذين 
وجدا نفسيهما في حالة خالف كبيرة هذا الموسم، خاصة بعد واقعة مباراة 

الذهاب، والتي لم تكد تطوى حتى تفجرت قضية الهدهودي.
وعموما، فإن مواجهة الغد ستكون على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة 

ــذي  ال األخــضــر،  الــفــريــق  والســيــمــا  ــد من للطرفين،  ــزي يــســعــى لــحــصــد م
الدورة  بأن  علما  باللقب،  الظفر  في سباق  ستضعه النقط  ــة  ــمــقــبــل ــــــي ال ف

مواجهة مطارده المباشر الوداد، في ديربي ملتهب.

ومن المقرر أن تحمل هذه المباراة فصوال من الندية واإلثارة، بالنظر إلى 
ما يتوفر عليه الفريقان من إمكانيات تقنية وبشرية، فضال عن طريقة لعبهما 

المتقاربة.
وغير بعيد عن الدار البيضاء، يحل الوداد ضيفا ثقيال على نهضة الزمامرة 

بملعب أحمد شكري، في لقاء غير متكاف�.
وإذا كانت معنويات الفريق األحمر عالية عقب االنصار العريض الذي حققه 
يوم األربعاء على رجاء بني مالل، فإن الفريق الدكالي سيعمل على تعويض 

سقوطه األخير أمام جاره الدفاع الجديدي، يوم 18 غشت الماضي. 
وأيضا  العبيه،  تنافسية  قلة  على  التغلب  المدرب سعيد شيبا  وسيحاول 
الودادي  الفريق  وجه  في  والوقوف  الترتيب،  سبورة  في  الحرجة  الوضعية 
غاموندي،  األرجنتيني  قيادة  تحت  الثاني  لقاءه  سيخوض  والذي  المتحفز، 

الذي خلف غاريدو المقال بسبب تواضع النتائج.
وإلى الملعب البلدي بوادي زم، يشد اتحاد طنجة الرحال لمنازلة رجاء بني 

مالل، في لقاء مصيري.
الرجاء  على  متتاليين  فوزين  عقب  البوغاز  فارس  �مال  ارتفعت  أن  فبعد 
وأولمبيك خريبكة، عاد الشك ليرخي بظالله على مكونات الفريق، الذي اكتفى 

بنقطتين فقط أمام كل من نهضة بركان والجيش الملكي.
وستكون هذه المواجهة مناسبة أمام أبناء المدرب بيدرو بنعلي لرفع الرصيد، 

ومغادرة الرتبة ما قبل األخيرة التي التصقت بهم منذ بداية الموسم.
ويدخل نهضة بركان لقاءه أمام أولمبيك خريبكة بصفوف مكتملة بعد تعافي 
العبيه من كورونا، لكن المهمة تبدو صعبة أمام فريق فوسفاطي يحاول استعادة 
عافيته رفقة مدربه الجديد عزيز كركا�، الذي أخذ مكان التونسي أحمد العجالني.
ويأمل الفريق البركاني العودة لسكة االنتصارات واستغالل الوضعية النفسية 
المهزوزة لالعبي األوصيكا، ومواصلة التربص بقطبي الدار البيضاء، والحفاظ 

على حظوظه القوية في انتزاع درع الدوري. 

* السبت 
أولمبيك خريبكة – نهضة بركان (س 19.15).

*  األحد 20 شتنبر  
رجاء بني مالل – اتحاد طنجة (س 17).

نهضة الزمامرة – الوداد البيضاوي (س 19.15).
الرجاء البيضاوي – الدفاع الجديدي (س 21.30).

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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  من لقاء الذهاب بني الدفاع الجديدي والرجاء

مؤجالت الدورة 24 من الدوري االحترافي

إ - العماري
عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية األولمبية المغربية اجتماعا جديدا، 
أول أمس الخميس، عبر تقنية «الفيديو»، خصص لمناقشة مختلف النقاط 
التحضيرية  المدرجة في جدول األعمال،  بما في ذلك استئناف األعمال 
لدورة األلعاب األولمبية المقبلة في طوكيو، التي أرجئت إلى العام القادم 

بسبب وباء كوفيد – 19.
وحسب بال� توصلنا بنسخة منه، فإنه تقرر خالل هذا االجتماع الذي 
ترأسه فيصل العرايشي،  مواصلة اللجنة الوطنية األولمبية المغربية دعمها 
للجامعات الرياضية من أجل «تحسين الظروف الالزمة إلعداد الرياضيين 

المؤهلين أو الذين هم في مرحلة المشاركة في االقصائيات المؤهلة إلى 
أولمبياد طوكيو».

وأشار البال� إلى أن بعض الرياضات الوطنية تواصل مشاركاتها في 
والترياتلون  القوى،  وألعاب  الفروسية،  رياضة  مثل  الدولية،  المسابقات 
من أجل تأهيل مزيد من األبطال إلى دورة طوكيو، في الوقت الذي باشرت 
أبطالها  تحضير  الدراجات  وسباق  والتايكواندو  المالكمة  جامعات  فيه 
المغربية  األولمبية  الوطنية  اللجنة  دعم  من  «استفادت  بعدما  بالمغرب، 

لمواصلة التحضير لها في إفران».
وتحرص اللجنة الوطنية األولمبية المغربية على االستماع إلى جميع 
الجامعات لدعم برنامجها الخاص بالتحضير لدورة األلعاب األولمبية في 
منظمة  اختارتهم  الذين  للرياضيين  المنح   تقديم  «تواصل  كما  طوكيو، 

التضامن األولمبي، وهي تابعة للجنة الدولية األولمبية، ورابطة اللجان 
األولمبية الوطنية في أفريقيا.

في  األولمبي  الحضور  من ضمان  تمكنت  الوطنية  الرياضة  أن   يذكر 
و  ثمانية أصناف رياضية بثالثين بطال، وهي ألعاب القوى (13 مقعدا) 
المالكمة (ستة متأهلين) و التجديف (1) وسباق الدراجات (1) و الفروسية 
(4)، ثم ركوب الموج (1) والتايكواندو (3) وأخيرا الرماية بمقعد واحد. 

وأشار البال� إلى أن الحضور المغربي بأولمبياد طوكيو يمكن أن يرتفع 
في األشهر المقبلة، حيث تخوض مجموعة من الرياضات التصفيات التأهيلية، 
حيث سيتم الحسم بشكل نهائي في عدد المؤهلين المغاربة إلى االستحقاق 

األولمبي يوم يوم 5 يوليوز 2021.

ع.س.ن /2743/ إدع.س.ن /2737/ إد

ع.س.ن /2734/ إد
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