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النموذج 
التنموي

من جديد

الكاتب االول لالتحاد اال�شتراكي اإدري�س 
ل�شكر يدعو رئي�س الحكومة الى جمع االغلبية
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المنتخب الوطني يقدم 
عر�شا مقنعا و يتفوق 

على نظيره ال�شينغالي

االأمين العام لالأمم المتحدة يجدد التاأكيد على اأن 
الو�شع في ال�شحراء المغربية ما زال مت�شما بـ »الهدوء«

يف حفل استقبال املناضلني املندمجني يف احلزب مبراكش: 

بديعة الرا�شي: االندماج لحظة تاريخية 
فارقة مفعمة بمعاني التعبئة الي�شارية

عبد الحق عندليب: االتحاد  كقطب ي�شاري 
حقيقي �شيظل البيت الكبير لكل الي�شاريين

اأحمد المن�شوري: جئنا اإلى حزبنا االتحاد 
اال�شتراكي ونحن موؤمنون اإيمانا را�شخا باأنه 

03المكان الحقيقي الذي ي�شتوعب تطلعاتنا الن�شالية 02

02 03
02

0214

جميع الموؤ�شرات تنذر 
بتدهور غير م�شبوق 

لالقت�شاد الوطني  

19 -

2020 6.3
5.2

 بنعبد القادر يبرز الدور 
الحيوي للن�شاء في اإ�شالح 

منظومة العدالة

الفريق االتحادي بالجماعة 
الترابية تارودانت   يجدد احتجاجه 

وين�شحب  من الجل�شة االأولى

2020
18

كوفيد 19 يلج موؤ�ش�شة 
تعليمية عمومية بعين ال�شق 

والقلق يدّب في اأو�شاط 
االأ�شر خوفا من العدوى

.19

... وي�شرح لقناة »الغد«
ما اأتخوف منه، هو اأن يجد رئي�س الحكومة نف�شه ملزما بمقت�شى 

القانون، بتنفيذ ما يرف�شه حزبه  بخ�شو�س القا�شم االنتخابي

الحكومة �شتحيل على البرلمان القوانين االنتخابية، بناء على ما اتفقنا عليه 
في الم�شاورات ال�شيا�شية مع وزارة الداخلية، و�شنحتكم لقواعد الديمقراطية
الي�شار حافظ على ذاته وتوازنه رغم انح�شاره 

في العالم وتعر�شه لنك�شة قوية
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n مكتب رمراكش:

عبد الصمد الكباص 
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في حفل استقبال المناضلين المندمجين في الحزب بمراكش: 

بديعة الرا�شي:  االندماج �ظة تاريخية �ار�ة مفعمة �عا� التعبئة الي�شارية
عبد ا�� عندليب: اال�اد  �قطب ي�شاري حقيقي �شيظل البي� الكب� لكل الي�شاري�
اأحمد ا�ن�شوري: جئنا اإ� ح�بنا اال�اد اال�ش�ا�ي ونح� مو�من� 
اإ�انا را�شخا باأنه ا�كان ا�قيقي ال�ي ي�شتوعب تطلعاتنا الن�شالية

"-19 "

بنعبد القادر ي�ز الدور ا�يوي للن�شا� � اإ�شالح منظومة العدالة

»يا أيتها النفس المطمئنة، 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية، 

فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي«.

صدق اهلل العظيم

والد المنا�شل محمد عبيد

الحاج محمد البو�شيري 

2020 4
 :

إنا هلل وإنا اليه راجعون

في ذمة اهلل

اأمينة  بوعيا�س ت�شتعر�س عنا�شر ا�ش�اتيجية 
ا�جل�س الو�ني �قوق االإن�شان بخ�شو�س 

حف� ال�ا�ر� وج� ال�شرر ا�ماعي
n مكتب الرباط:

عبد الحق الريحاني
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اعتراضات على إقصاء أعضاء 
المجلس ا�داري للتعاضدية 

العامة لموظفي ا�دارات 
العمومية من الترشح

مرا�شلة الوزير االأول عبا�س الفا�شي 
الإحدى النقابات تك�ش� اأحقية 
تر�ش� م� �ب� علي�� الف�شل 26

n جالل كندالي

26 2009

3

2020 2009

26

26

26

750.000
22

الفري� اال�ادي با�ماعة ال�ابية تارودان� يجدد احتجاجه وين�شحب  م� ا�ل�شة االأو�
n تارودانت: عن  الخلية 

ا�عالمية  االتحادية
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جميع المؤشرات تنذر بتدهور 
غير مسبوق لالقتصاد الوطني

ا�وؤ�ش�شة الت�شريعية مطالبة 
بت�شريع  وت�ة اإنتاج »قوان� 

مواجهة االأزمة«
n عماد عادل 
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عودة بطيئة وغير مؤكدة لالنتعاش االقتصادي 
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 الوضعية المالية متأزمة والهوامش 
تضيق كل يوم أمام الحكومة 
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تنزيل التعليمات الملكية يتطلب تحريك عجلة 
ا�لة التشريعية للبرلمان بأقصى سرعتها

2021

00.65
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كوفيد 19 يلج موؤ�ش�شة تعليمية عمومية بع� ال�شق 
والقلق يدّب � اأو�شاط االأ�شر خوفا من العدوى

n وحيد مبارك
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عبد الحق الريحاني

 "

" "  :

 ( 12)

 " "

إدريس لشكر الكاتب ا�ول للحزب في قناة الغد

ما اأتخوف منه، هو اأن ي�د ر�ي�س ا�كومة نف�شه ملزما �قت�شى 
القانون، بتنفيذ ما يرف�شه حزبه  بخ�شو�س القا�شم االنتخابي

الي�شار 
حافظ 
على ذاته 
وتوازنه 
رغم 
انح�شاره 
� العا� 
وتعر�شه 
لنك�شة قوية

ا�كومة �شتحيل
على ال��ان 
القوان� االنتخابية، 
بناء على ما اتفقنا 
عليه � ا��شاورا� 
ال�شيا�شية مع 
وزارة الداخلية، 
و�شنحتكم لقواعد 
الد�قرا�ية

االأم� العا� لالأ� ا�تحدة ي�د� التاأكيد على اأن الو�شع � ال�شحراء ا��ربية مازال مت�شما بـ »الهدوء«
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 أنطونيو غوتيريش

الكاتب االأول لال�ا� اال�ش�اكي يدعو ر�ي�س ا�كومة اإ� جمع االأغلبية
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جريدة »لوموند الفرن�شية« تن�شر اأجوبة 54 �ا�ا ��ب�ا من اأ�شل 200 
�شاركوا � ا�شتبيانها حول الو�شعية الوبائية لكوفيد19� بفرن�شا
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التساؤل القائم 
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هل ارتداء الكمامة لفترات 
طويلة مقبول اجتماعيا؟
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التساؤل عن فعالية استراتيجية 
«مناعة القطيع» الطبيعية
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استراتيجية الفحص في فرنسا، 
هي «مضيعة بال فائدة»
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التواصل الحكومي
المندد به وبشدة
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ضرورة التوفر على مؤشرات ومعلومات 
موثوق بها لمواجهة الجائحة
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(جريدة لوموند – بقلم : وليام أوديرو، غاري داغورن، 
أسماء معاد و جوناثان باريينتي)

n ترجمة: المهدي المقدمي

 بعد ما يفوق 6 أشهر من الموجة ا�ولى، لجائحة كوفيد19- التي ضربت العالم، 
مازالت آراء العلماء في مجال ا�وبئة،  متفقة بشكل كلي حول الموجة الثانية، أو حول 

ما يخص سبل الحماية والوقاية، أو في المجمل في كل ما يخص الجائحة الوبائية 
العالمية، ولذلك سعت جريدة «لوموند» الفرنسية، في ملفها حول ا�زمة الوبائية،

إلى االستعانة بآراء ما يقرب من 54 عالما في المجال، سواء من ا�طباء والممرضين
أو المشتغلين في منظمة الصحة العالمية، حول ما يخص كل كبيرة وصغيرة تخص 

الجائحة، بعد ان قضت مدة ال بأس بها بيننا.

االلتزام بارتداء 
الكمامة او القناع 

الواقيين، ضروري في 
االماكن المزدحمة، 

أو في أي مكان
 ال تحترم فيه قواعد 

التباعد االجتماعي، 
أو عند الحديث مع 

اشخاص يتطاير الرذاذ
من أفواههم

الولوج السهل
إلى الفحوصات، 

وسيلة جيدة لقياس 
مدى انتشار وحدة 

الجائحة، ضمن 
التعدادات السكانية 

الكبيرة، التي ال تظهر 
أو تظهر بشكل 

خفيف أعراض خطرة



www.alittihad.info www.alittihad.infowww.twitter.com/alittihad_alichtirak www.twitter.com/alittihad_alichtirakwww.facebook.com/alittihad_alichtiraki www.facebook.com/alittihad_alichtirakijaridati1@gmail.com jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al IchtirakiAl Ittihad Al Ichtiraki تقرير05 04  12.664تقرير 1442 24 2020 1212.664 1442 24 2020 12

جريدة »لوموند الفرن�شية« تن�شر اأجوبة 54 �ا�ا ��ب�ا من اأ�شل 200 
�شاركوا � ا�شتبيانها حول الو�شعية الوبائية لكوفيد19� بفرن�شا

»
«

200 20

) 54
(

( )

التساؤل القائم 
حول الكمامات الواقية

( )

»
«

»

«

»
«

) »
(

«

ا�راء بشأن المبدأ التحوطي

( )

-
»

«

« «
»

«

» « «

«

«covprehension org»
»

«

»
«

هل ارتداء الكمامة لفترات 
طويلة مقبول اجتماعيا؟

»
«

( )

»

 – «

»

– «

التساؤل عن فعالية استراتيجية 
«مناعة القطيع» الطبيعية

 « »

(70% 60%)

»
«

» « «
«

»
«

»

«
»

– «

»
–  «

استراتيجية الفحص في فرنسا، 
هي «مضيعة بال فائدة»

 (PCR)

1

)
(

»  :

«

»
 « « «

»
«

25

»

 «

»

-19
«

»
-19

«

» « »

» «

«
»

«

15

»

«
»

–  «
»

–  «

التواصل الحكومي
المندد به وبشدة

20

»
«

« »
« «

»

» «

«

 « »

ضرورة التوفر على مؤشرات ومعلومات 
موثوق بها لمواجهة الجائحة

 

»
(R)

«
»

» «

«

-19

1000

(جريدة لوموند – بقلم : وليام أوديرو، غاري داغورن، 
أسماء معاد و جوناثان باريينتي)

n ترجمة: المهدي المقدمي

 بعد ما يفوق 6 أشهر من الموجة ا�ولى، لجائحة كوفيد19- التي ضربت العالم، 
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الكبيرة، التي ال تظهر 
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خفيف أعراض خطرة
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الحسين بوخرطة

مجازر االإرهاب االإ�شرائيلية �شاهدة 
على تاريخهم االأ�شود

اأو� ال�ي�� االنتفا�شة الفل�شطينية 
على الجامعة العربية

النموذج التنموي 
الجديد والحاجة 

اإلى عقل وقلب ويد

2020/2021

»
«

»
«

( )

)
(

1998
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1948
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سفير ا�عالم العربي 
في فلسطينرئيس تحرير 
جريدة الصباح الفلسطينية
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1945

1979

1989

1990

1990

1990 10

”

 “

 ” 28

 350
“

دبلوماسي سابق

 سري القدوة

ماذا وراء االنتفاضة 
الفلسطينية على 
القرار العربي 
والجامعة العربية، 
وبالذات أمينها العام 
أحمد أبو الغيط، 
فهل هذا مؤشر 
يعكس رغبة القيادة 
الفلسطينية مدعومة 
بكبرى الفصائل في 
اعتزال منظومة العمل 
العربي المشترك 
وقلب الطاولة على 
أصحابها

صمت المجتمع 
الدولي واكتفاؤه 
ببيانات ا�دانة 
الشكلية لهذه 
الجرائم المتواصلة، 
يشجع سلطات 
االحتالل على 
تعميق استفرادها 
العنيف بشعبنا، 
ويسهل عليها 
تنفيذ مخططاتها 
االستعمارية 
التوسعية

محمد بنمبارك
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االشتراكي

ح�شن العا�شي... �شاعر يرّبي ع�ش� ا��ت�ا� برو� م��بة
قراءة في ديوان «درب ا�راجيح مغلق»
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عن معاناة خادمات البيوت

رواية »فتاة الرماد« 
لعبد ال�شالم بزيد

حوارية فنية بين الشاعر مبارك الراجي والفنان
 التشكيلي سليمان الدريسي

»لي�س اأ�شود �اما�.. لكنه اأ�شود« 

»ا��شتعجل«
 بقلم : بولي ديالنو (تشيلي)
@ ترجمة : د. محمد محمد خطابي
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@ كاتب ومترجم ،عضو ا�كاديمية 
ا�سبانية ا�مريكية ل�داب والعلوم- 
بوغوطا 
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هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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- 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 

 � ������ � ������ � �������
������ � ��������� � �������
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

������ ������ 
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
2020/10/10/11

12.470
 ������
�����

الـممـلكة املغربية
وزارة الفــالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
لجهة الداخلة واد ي 

الذهب
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/13/م.ج.ف/

د.و.ذ
جلسة عمومية بتاري� 
09-11-2020 على 

الساعة الحادية عشرة 
صباحا

 09 اإلثنني  يوم  في 
على   2020 نونبر 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
التابعة  االجتماعات 
للمديرية الجهوية للفالحة 
للداخلة-وادي الذهب فتح 
بطلب  املتعلقة  األ�ـرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
وطباعة  تصميم  ألجل: 
التعبئة  مواد  وتوفير 
"حليب  تعاونية  لفائدة 
بتاورطة.  الداخلة" 
اقليم  العركوب.  جماعة 

وادي الذهب. 
ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
باملديرية  الصفقات 
للفالحة  الجهوية 
الذهب.  للداخلة-وادي 
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  الكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
الضمان  مبل�  حدد 
مبل�:  املؤقت في 
درهم  ألف  عشر  اثنا 

(12.000,00درهم).
كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب املشروع 
خمسمائة  مبل�:  في 
ألف  وتسعون  وثالثة 
درهم   وثمانون  ومائتان 

(593.280,00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب   
وإيداع  وتقديم  محتوى 
املتنافسني  ملفات 
مطابقني ملقتضيات املواد 
27و29 و31 من املرسوم 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   8 في 
(20مارس2013)   1434
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إما إيداع ملفاتهم مقابل 
الضبط  بمكتب  وصل 
الجهوية  للمديرية 

للفالحة بالداخلة.
عن  ملفاتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  اإلستالم  بإفادة 

املكتب املشار إليه أعاله.
- إما تسليمها إلى رئيس 
عند  العروض  طلب  لجنة 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األ�رفة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
عبر  االلكتروني  اإليداع 

بوابة صفقات الدولة.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3153/ا.د ع.س.ن /3154/ إد

ع.س.ن /3170/ إد

ع.س.ن /3142/ إد

ع.س.ن /3166/ إد
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اململكة املغربية
جــــامـعـة شـعـيـب 
الـدكـالي - الجديدة

املدرسة العليا للتكنولوجيا 
سيدي بنور

إعـالن عن طلب عروض مفتوح
EST/2020/01 :رقم

على   2020/12/11 يوم  فـي 
صباحا،  العاشرة  الســـاعــة 
جامعة  رئاسة  مقر  في  سيتم 
فتح  بالجديدة  الدكالي  شعيب 
األ�رفة املتعلقة بطلب العروض، 
بعروض أثمان ألجل اقتناء عتاد 
العليا  املدرسة  لفائدة  علمي 

للتكنولوجيا بسيدي بنور.
يجب سحب ملف طلب العروض 

من موقع الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
يتوفر طلب العروض املفتوح هذا 

على حصتني معرفة كما يلي:

عتاد  اقتناء  األولى:  الحصة 
العليا  املدرسة  لفائدة  علمي 
 - بنور  بسيدي  للتكنولوجيا 

ميزانية التسيير.
عتاد  اقتناء  الثانية:  الحصة 
العليا  املدرسة  لفائدة  علمي 
بنور-  بسيدي  للتكنولوجيا 

ميزانية االستثمار.
الضمان املؤقت لكل حصة محدد 

في مبل�:
ألف  عشرون  األولى:  الحصة 

درهم (00�20.000درهم).
الحصة الثانية: خمسة عشر ألف 

درهم (00�15.000درهم).
الذي  التقديري  الثمن  حدد  وقد 
لكل  املشروع  صاحب  وضعه 

حصة في املبلغيني التاليني: 
ومائة  مليون  األولى:  الحصة 
وثالثمائة  ألفا  وأربعون  وثالثة 
درهما  وعشرون  وأربع 
دون  (1.143.324,00درهم) 

احتساب الرسوم.
الحصة الثانية: ثمانمائة وخمس 
درهم  وخمسمائة  ألفا  وسبعون 
دون  (00�875.500درهم) 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املتعلق  القانون  من  و31   29
الصفقات  إبرام  وأشكال  بشروط 
الدكالي  شعيب  جامعة  لفائدة 

بالجديدة. ويمكن للمتنافسني:
،مقابل  أ�رفتهم  إيداع  -إما 
وصل، بمكتب مصلحة الصفقات 

برئاسة الجامعة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

مصلحة الصفقات.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األ�رفة.
الوثائق  تقديم  املتنافسني  على 
التقني  بالوصف  الخاصة 
في  املثبتة  البيانات  وجميع 

دفتر التحمالت الخاصة إلى مقر 
الدكالي  شعيب  جامعة  رئاسة 
بالجديدة مع ملف طلب العروض 
العمل  يوم  في  تقدير  أبعد  على 
لفتح  املحدد  املوعد  يسبق  الذي 
األ�رفة املتعلقة بطلب العروض.

إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 05 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3163/ا.د

ع.س.ن /3161/ إد ع.س.ن /3160/ إد

ع.س.ن /3162/ إد

ع.س.ن /3165/ إد

ع.س.ن /3125/ إد

ع.س.ن /3169/ إد
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ضيفه  على  التطواني  المغرب  فريق  فاز 
أول  لواحد،  بهدفين  خريبكة  أولمبيك  فريق 
أمس السبت، في المباراة التي جمعتهما، على 
أرضية ملعب سانية الرمل، برسم منافسات 
الدورة ال30 واألخيرة من البطولة الوطنية 
االحترافية ألندية القسم األول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق المغرب التطواني أيوب 
 ،(45+3 (د  الهواري  ويوسف  (د40)  لكحل 
فيما سجل هدف أولمبيك خريبكة محمد الفقيه 

(د59).
رصيده  التطواني  المغرب  فريق  ورفــع 
،عقب هذه النتيجة، إلى 40 نقطة في المركز 
أولمبيك  فريق  رصيد  تجمد  فيما  السابع، 
28 نقطة  للقسم األول عند  المغادر  خريبكة 

في المركز الخامس عشر.
وعرفت المباراة ،التي قادتها الحكمة بشرى 
كربوبي، طرد العب فريق المغرب التطواني 

حمزة حجي (د 45+4).
 32) كربوبي  بشرى  الحكمة  أن  ويذكر 
سنة  الدولية  الــشــارة  على  حاصلة  سنة) 
اإلفريقية  الكونفدرالية  وأدرجتها   ،2016
لكرة القدم ضمن حكمات الدرجة األولى منذ 
التي شاركت  السنة  2018 وهي نفس  سنة 
لكرة  لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات  في  فيها 

القدم النسوية.
كما تعد كربوبي من بين الحكمات اإلفريقيات 

كأس  نهائيات  مباريات  لقيادة  المرشحات 
العالم لكرة القدم النسوية عام 2023.

وفي مباراة ثانية عن الدورة ذاتها، تعادل 
فريق نهضة الزمامرة أمام ضيفه رجاء بني 
مالل ،الذي غادر بدوره قسم الصفوة، بهدف 
لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية 

ملعب أحمد شكري بالزمامرة.
عبد  مالل  بني  رجاء  فريق  هدف  وسجل 
السالم بن جلون (د18)، بينما وقع لنهضة 

الزمامرة ابراهيم البحري (د 79 ض.ج).
وحل فريق نهضة الزمامرة بعد هذا التعادل 
في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، فيما 
�ل فريق رجاء بني مالل في المركز األخير 

برصيد 12 نقطة.
فريق يوسفية برشيد على ضيفه  وتغلب 
الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، في 
اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرضية 
الملعب البلدي ببرشيد، برسم منافسات الدورة 
الـ 30 األخيرة من البطولة الوطنية االحترافية 
القدم.وسجل هدف  لكرة  القسم األول  ألندية 
يوسفية برشيد الالعب سفيان حاريس (د 20).

وارتقى يوسفية برشيد ،عقب هذا الفوز، 
 36 برصيد  الثامن  إلــى  ال13  المركز  من 
نقطة إلى جانب حسنية أكادير، فيما تراجع 
الفريق الجديدي الى المركز العاشر بمجموع 

35 نقطة.

قدم المنتخب الوطني المغربي عرضا مقنعا، أداء و نتيجة، 
في  لواحد،  أهداف  بثالثة  عليه  بفوزه  السينغالي،  نظيره  أمام 
المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة األخير، 
بالرباط،  عبد هلل  موالي  األمير  الرياضي  المجمع  أرضية  على 

استعدادا لالستحقاقات القارية المقبلة.
وسيطر أسود األطلس على أغلب فترات اللقاء، حيث اعتمدوا 
نهجا تكتيكيا واقعيا يقوم على ممارسة الضغط العالي ومحاصرة 
حامل الكرة من خالل تطبيق التفوق العددي، والسرعة في اللعب 
عبر التبادل الدقيق للتمريرات القصيرة، واالنسالل عبر االجنحة، 
الشيء الذي جعل العناصر الوطنية تحتكر الكرة وتخلق عددا 

من فرص التسجيل.
القوي  البدني  باالندفاع  أطوارها  جل  في  المباراة  واتسمت 
الميدان حيث  الثنائية خاصة على مستوى وسط  والصراعات 
بدا تفوق أسود األطلس جليا بحكم االنسجام الجلي بين سفيان 
امرابط و سليم أمالح و الوافد الجديد أيمن برقوق الذي أبان 

عن إمكانيات محترمة رفقة المدافع سامي ماي.
وخالل الجولة األولى اعتمد المنتخب الوطني على الالعب أشرف 

حكيمي ،نجم انتر ميالنو االيطالي ،كجناح أيمن، وكمفتاح للعب، 
قصد بلو� مرمى الخصم بالنظر لما يتمتع به من سرعة وقوة 
اختراق، وهو ما أثمر هدفا في الدقيقية 10 من عمر المباراة، حيث 
انسل حكيمي في الجهة اليمنى و قدم كرة على طبق لوسط الميدان 
المتألق سليم أمالح الذي سددها بداخل القدم ووضعها أرضية 
في الزاوية البعيدة لشباك الحارس السينغالي كامارا بينغورو. 
وبعد افتتاحها حصة التسجيل، واصلت العناصر الوطنية إحكام 
السينغالي  الدفاع  الميدان والضغط على  سيطرتها على وسط 
الذي اضطر إلى اللجوء في بعض األحيان إلى الخشونة لتوقيف 
اندفاع الالعبين المغاربة، الذين كادوا أن يعمقوا الفارق بواسطة 
الظهير األيمن عصام شباك في الدقيقة 14، حيث سدد بقوة داخل 

مربع العمليات، لكن تسديدته ردتها العارضة.
وكانت أولى محاوالت المنتخب السينغالي، قد شهدتها الدقيقة 
31 بواسطة متوسط الميدان ديدهيو فامارا الذي سدد تسديدة قوية 
من خارج مربع العمليات صدها الحارس ياسين بونو بمهارة كبيرة. 
وفي الشوط الثاني، استمرت العناصر الوطنية في تقديم نفس 
األداء، و بنفس النسق الهجومي عن طريق كل من يوسف النصيري 

والبديالن عمر القادوري وحكيم زياش اللذين قدما قيمة مضافة 
لخط الهجوم المغربي، الذي استطاع أن يسجل الهدف الثاني 

بواسطة يوسف النصيري في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
و شكلت الكرات الثابتة مصدر قوة بالنسبة للمنتخب المغربي، 
كرة داخل مربع  المتميز حكيم زياش  85 يسدد  الدقيقة  إذ في 
العمليات انبرى لها المهاجم القناص يوسف العربي، الذي ولج 
الميدان في الربع ساعة األخيرة ، بضربة رأسية بديعة سكنت 

شباك الحارس السينغالي.
وفي األنفاس األخيرة من المباراة احتسب حكم اللقاء، المالي 
محمدو كيتا ضربة جزاء لفائدة المنتخب السينغالي بعدما لمست 
كرة طائشة داخل مربع العمليات يد متوسط الميدان سفيان المرابط 
،نفذها المهاجم اسماعيال سار وحولها إلى هدف لينتهي اللقاء 

بتفوق منطقي ألسود األطلس بثالثة أهداف لواحد. 
ويضرب المنتخب الوطني المغربي يوم غد الثالثاء، موعدا 
مع منتخب الكونغو الديموقراطية ، في إطار مباراة ودية ثانية 
ستدور أطوراها على أرضية المركب الرياضي موالي عبد هلل، 

انطالقا من الساعة السابعة مساء.

المنتخب الأقل من 20 
�شنة يفوز على منتخب 

موريتانيا 1-3

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ألقل 
من 20 سنة على نظيره الموريتاني بثالثة أهداف 
لواحد، في المباراة الودية التي جمعتهما ،أول أمس 
السبت، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 

(ضواحي سال).
وسجل أهداف الفريق المغربي محمد أمين (د 6) 
وزكرياء الدريوش (د 40 ض ج) ومنتصر لحتيمي 
(د 70)، فيما كان هدف المنتخب الموريتاني من 

توقيع الالعب محمد سيدي أحمد (د 50).
وسيخوض المنتخب المغربي لقاءه الودي الثاني 

ضد منتخب موريتانيا يوم غد الثالثاء.
إطار  في  تدخالن  المباراتين  هاتين  أن  ويذكر 
استعدادات النخبة الوطنية لالستحقاقات المقبلة.

التحاق ن�شير مزراوي بالتجمع 
االإعدادي ومغادرة زيا�س 

لموا�شلة برنامجه العالجي

القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعلنت 
الهولندي  أمستردام  أياكس  فريق  العب  التحاق 
نصير مزراوي يوم الجمعة األخير، بالتجمع اإلعدادي 
للمنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم.
أمس  أول  نشرته،  بال�  في  الجامعة  وأضافت 
السبت، على موقعها الرسمي أن حكيم زياش غادر 
المعسكر التدريبي والتحق بفريقه لمواصلة برنامجه 
العالجي كما كان مبرمجا سلفا بين الطاقمين الطبيين 

للمنتخب الوطني وفريق تشيلسي اإلنجليزي.
الجمعة  يوم  الوطني خاض  المنتخب  أن  يذكر 
مباراته الودية األولى أمام نظيره السنغالي (3-1)، 
وسيالقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 
في المباراة االعدادية الثانية يوم غد الثالثاء على 
اهلل  عبد  موالي  األمير  الرياضي  المجمع  أرضية 

بالرباط (السابعة مساء). 

اأقم�شة جديدة
للمنتخبات الوطنية

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن 
الخاصة  الوطنية  للمنتخبات  الجديدة  األقمصة 
بالموسم الرياضي 2020 2021-، وذلك بمناسبة 
المنافسة  ألجواء  األول  الوطني  المنتخب  دخول 
بإجراء اللقاء الودي بين المنتخب المغربي ونظيره 

السينغالي بالرباط.
وذكر بال� للجامعة، أن الشركة المصممة لألقمصة 
الثقافة المغربية من خالل  الجديدة توخت تكريم 

أنماط تذكر بالفسيفساء والزخرفة بالمملكة.
وتمثل األقمصة الجديدة ،بحسب البال�، ألوان 
العلم المغربي، حيث يحتوي القميص األحمر على 
لمسات من اللون األخضر كما يضم زرا على مستوى 
العنق ذي اللون األخضر، وبناء على نفس التصميم 
تم صنع أقمصة أخرى بلون أبيض وزر على مستوى 

العنق ذي اللون األحمر.

رفع فريق 
المغرب التطواني 

رصيده، عقب 
هذه النتيجة، 
إلى 40 نقطة 

في المركز 
السابع، فيما 

تجمد رصيد فريق 
أولمبيك خريبكة 

المغادر للقسم 
األول عند 28 

نقطة في المركز 
الخامس عشر
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وحيد  السيد  الوطني  الناخب  أعــرب 
حليلوزيتش عن ارتياحه لألداء الذي بصمت 
عليه العناصر الوطنية في مواجهة المنتخب 
السينغالي، معتبرا أن هذه المباراة الودية 
مدى  لقياس  جيدا  اختبارا  بالفعل  شكلت 
 جاهزية أسود األطلس لالستحقاقات القادمة.

وعبر الناخب الوطني في تصريح صحفي 

عقب المباراة عن سعادته بنتيجة االنتصار 
بثالثة أهداف لهدف على خصم شرس ، مبديا 
في الوقت ذاته انشغاله من بعض الهفوات 
 المسجلة خالل اللقاء من قبل العناصر الوطنية . 
حضر  جــيــدة،  ــانــت  ك «المباراة  وقــــال 
قرب  عن  ،وعاينت  البدني  االنــدفــاع  فيها 
في  كــنــا  و  بــالــســيــئــة،  ليست  مــجــمــوعــة 

 مواجهة أحد أفضل المنتخبات األفريقية». 
سعداء  نكون  أن  «علينا  قائال  واستطرد 
قدمناه.  الذي  بالمردود  وكذا  الفوز،  بهذا 
التوليفة  نجد  ــم  ول بعد،  جاهزين  لسنا 
لكنه  ــشــود،  ــن ــم ال واإليـــقـــاع  الــمــثــالــيــة 
المعنوية  الشحنة  سيمنحنا  انــتــصــار 
التي  االستحقاقات  غمار  لدخول  الالزمة 

الكروية».  المواعيد  ــادم  ق فــي   تنتظرنا 
منتخب  أمام  الثانية  الودية  المباراة  وعن 
حليلوزيتش  أكد  الديموقراطية،  الكونغو 
التغييرات  بعض  إجــراء  إلى  سيعمد  أنه 
على التركيبة البشرية األساسية، مبرزا أن 
المباراة  الوطنية ستخوض هذه  العناصر 

بهدف االنتصار. 

المغرب التطواني يفوز على �شيفه فريق ا�ولم�ي� �ري��� 1-2

في مباراته الودية ا�ولى

ودية السينغال شكلت اختبارا جيدا لقياس مدى جاهزية أسود ا�طلس

كعادته، حكيمي قدم أداء عاليا                                                                                                                                         تصوير: خلية االتصال بالجامعة

المنتخب 
الوطني يقدم 

عر�شا مقنعا 
و يتفوق 

على نظيره 
ال�شينغالي 

يوسفية برشيد............................................................الدفاع الحسني الجديدي 0-1
سريع وادي زم..............................................................................اتحاد طنجة 3-5
المغرب التطواني.....................................................................أولمبيك خريبكة 1-2
نهضة الزمامرة..........................................................................رجاء بني مالل 1-1
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رجاء بني مالل ينهي مو�شمه بتعادل معنوي
في الزمامرة ويود� ق�شم الكبار

في اليوم الوطني للمرأة

ب�شرى كربوبي تقود 
مباراة للرجال

عاش في إيطاليا لـ 40 سنة وعاد ليصرف أكثر من مليار سنتيما على إنجاز مركب رياضي بضواحي برشيد
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