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تقاعد البرلمانيين: 
ثمن للديموقراطية 

اأم تعوي�ض عن 
فقدان ال�شغل!

02

الموساوي العجالوي

1975 16

1884

1974 17

 :

اأني�ض الّرافعي: 
من قطع يد الأمين 

الخملي�شي ؟
ح�شن الغرفي: 

تدبيــر
المتوحد

محمد بودويك:
نعم لدعم الفن، ل 

لدعم الرداءة

نزاع ال�شحراء: 16 اأكتوبر 1975

اقترحت فرض حجر صحي واسع ليوم واحد يف األسبوع لتفادي سيناريو مرعب

المندوبية ال�شامية للتخطيط تتوقع ارتفاعا مقلقا 
لعدد الإ�شابات يقارب الن�شف مليون

الحبيب المالكي على قناة 
الجزيرة يتحدث عن 

ال�شتثناء المغربي ويطرح 
ق�شايا راهنية للنقا�ض
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تزايد القلق من اأو�شاع رجال ال�شحة

02
07

5/4

ضمن هذا العدد
امللحق الثقايف

 في مجل�ض وزاري تراأ�شه جاللة الملك

التعهد باإنجاح 3 اأورا�ض كبرى لتحريك 
عجلة النمو القت�شادي والجتماعي

2021

19

برنامج الأن�شطة الحزبية للكاتب 
الأول بجهتي مراك�ض  و�شو�ض ما�شة

تعرف نهاية األسبوع اجلاري عدة أنشطة ولقاءات 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  لالحتاد  األول  للكاتب 
مراكش  جهتي  من  كل   يف  لشكر،  ادريس  األستاذ 

وسوس ماسة... وذلك حسب البرنامج التالي..

السبت 17 اكتوبر 2020:
 :11H30
 :12H30
 :16H00

 :18H00

األحد 18 اكتوبر 2020:
 : 09H00
 :16H00

 :18H00

12 األف طبيب في القطاع 
الخا�ض يواجهون كوفيد 19 
بدون تغطية �شحية في زمن 

الجائحة الوبائية

وزارة ال�شحة »تجّمد« 
ترقيات مئات الممر�شين 

والتقنيين منذ �شنوات
دون �شبب م�شروع

1/2
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اقترحت فرض حجر صحي واسع ليوم واحد في ا�سبوع لتفادي سيناريو مرعب

ا�ن�وبية ال�شامية للت��ي� تتو�ع ارت�اعا مقلقا لع�� ال��شابات يقارب الن�شف مليون
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نقابة وطنية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تجاهل عامل إقليم جرسيف للقانون

اأطر طبية بجر�شيف تقاطع اجتماعا ثانيا بالعمالة

 15 2020-2021
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 298 2019-2020
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( 60 165)
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بلغ عددهم ما يفوق 298 ألف مستفيد ،أغلبهن من ا�ناث

و�ار� الأو�ا� وال�شو�ون ال��شالمية تقرر ا�شتمرار اعتما� 
برنام� �و الأمية با��شاج� ع� بع�
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في مجلس وزاري ترأسه جاللة الملك

التعهد باإ�ا� 3 اأ��ا�ض ��� لتحري� ع�لة ال��و القت�شا�ي �ال�ت�اعي  
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نزاع ال�شحراء: 16 اأكتوبر 1975

أ���� ����� ال��� ال�ول�� �و� �� أكتوبر ���� �� �أ��ا  � ��ال� �ر�ت��ا ا����� ال�ا�� �ل� ا���� ب��� الو���� 
ال�ا�و��� لل��را� � ال�ا� ����� ��� كا� ا��ر�  ��ا�� ا��با� � ا�ترجا� �ا � ا��ت��� �ل�� �با� ا��ب� ا��ت��ا��� ش�ا� 
وجنوبا. 
� وأ�  � ال�و� ����� أ�ل� ا�ل� الرا�� ا��� ال�ا�� �� ���ر� ��و ال��را�� ��تن�ا �ل� �أ� ا���� �� أ� أ�� ال��را� ل� ��� ����
�واب� الب��� كا�� �ا��� �� �با�� ��راو��. 
و� ل�ال� ا��ر�� � ��� كا� التن��� ��� �ا��ا وبج��� ب� ال�ول�  ���� �را� ا���ر�� ��� أ�ا� � �ا���  ا�ن���� �و� �وا��� ال��
ا��ا�ر�� وا�با��ا �را��و� �� أج� ����� �ول� �تو�� ���ا ا��ال� ب� ا�با��ا والن�ا� ا��ا�ر�.
و�ا�� ا�� ا�ت��� وأ�ر� �ر�ب�� ��كرا� �ا�ل� ��ا��� و���ر�� أجا��� و�ا ��ر�� وكال� ا��ابرا� ا��ر���� � �و���ا� ك� ��� 
ا�تو� ك��� ا�ت�نا��� �را� ا���ر�� �� ��� الرب�� ب� الر��� ا��ترا��ج�� ���� ��ا� ����� ول�ب� كا�� ����  �ل� ��ا�ر� ا��ر� . 
اللجو� �ل� ا����� كا� �با��� �� ا�ل� ا��� ال�ا��� ال�� أ�ل� بتا��� �� شتنبر ����� � ��و� ������ ��� ا��ر� �ر� ا��� �� 

ا�با��ا �و� ال��را� �ل� ����� ال��� ال�ول��� لت��� �أ�ا ا�ت�ا��ا � و���� ال��را�� �� كا�� أ�� ��� �� و�و� ا��ت��ا� 
ا��با�� �ل��ا�
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في نفس الزمن، 
الحظت بعثة 

األمم المتحدة 
إلى الصحراء، في 
تقريرها المقدم 
للجمعية العامة 

في العام 1975، 
أن موقف الحكومة 

اإلسبانية من توقيت 
انسحابها من 

الصحراء، قد تغير 
فيما بين الزيارتين 

األولى والثانية اللتين 
قامت بهما البعثة 

إلى مدريد
االسباني إلى مجلس 

األمن.

قرار إعالن المسيرة 
الخضراء في 18 

أكتوبر 1975، قلب 
كل السيناريوهات 

المطروحة في صيف 
1975، وفاجأ االسبان 

والجزائر، إذ لم يدُر 
بخََلد أحد أن يْقدم 

المغرب على تنظيم 
المسيرة، ولذلك 

جاءت رسالة وزارة 
الخارجية االسباني 

الستدراك المبادرة ، 
لكن هذه المرة من 

داخل مجلس األمن



خاص06
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

12.668 1442 28 2020 16

وكاالت

 « »

 « »

« »
 2018

»

.«+ +

2012

 12 2019
.« »

 57

2013 2010

 « »
.-19

»
.«

»

.«
»

 (...)

.«

 « »

»
.«

2003

»

.«

.-19

120

.« «

»

.«

-19

»

 ( )
.«

»

-19
.«

 ( 57)
30

12

»
.«

»

.«
»

 «

»

.«

»

.«

 « »
190

2020

251
2019

10

 (LDHHI)
»

 ‹ ›
.«

 ( ) »
» »

.« 18

17
( )

90
.2019

»
 -

 -
)  -

.«(

»

.«

»

2012
 ( )

«

وثائقي يرفع �شوت النا�شطة الحقوقية 
الإيرانية الم�شجونة ن�شرين �شو�و��

ي�و� الفي�� م�ي�� 
المحامية ويتابعها 

في يومياتها 
المحفوفة 

بم�ا�فات �ت�� 
�ل� �ان� ��فا� 

م� �حايا 
االنتهاكات
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الربا��� توقي� ات�اقيتي �شراكة لت��ي� مقاربات
 تدبير �شحة و�شالمة ال�شغيلة
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وزارة ال�شحة »تجّمد« ترقيات مئات 
الممر�شين والتقنيين منذ �شنوات 

دون �شبب م�شروع

كوفيد19� قد يو�د� اإلى ال�شمم اأي�شا

وحيد مبارك

98.15

2018 5

 590
275

315

700

17

12 األف طبيب في القطاع الخا�ض يواجهون كوفيد 19 بدون تغطية 
�شحية في زمن الجائحة الوبائية
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عبداللطيف الكامل

األطباء  أصوات  تعالت  أخرى،  مرة 
بمدينة  الجامعي  باملستشفى  الداخليني 
باملستشفى  حاليا  والعاملني  أكادير 
الجهوي الحسن الثاني، منتقدة ما وصفته 
ب «وضعيتهم املادية واملعيشية الصعبة»،  
من  استفادتهم  ”عدم  خلفية  على  وذلك 
وتجاهل  األساسية  الحقوق  من  العديد 
ملطالبهم  املسؤولة  الصحية  الجهات 
صاغية   آذانا  تجد    لم  التي  املشروعة» 
بشأن ما  يعيشونه يوميا في عملهم داخل 

املستشفى الجهوي من إكراهات.
بيانهم،  في  املحتجون  األطباء  وأشار 
طالهم  ما  إلى  منه،  بنسخة  توصلنا  الذي 
من «حيف وغ� جراء حرمانهم من أبسط 
القانون،  لهم  يضمنها  التي  الحقوق 
ومستمر  متواصل  بشكل  يعملون  حيث 
في  الليل  في  وخاصة  طويلة  ولساعات 
قسم املستعجالت، بعد أن وجدوا أنفسهم   
وبكثرة  العمل  في  التناوب  على  مجبرين 
ال  يستفيدوا  لم  ذلك  ومع  بالليل،  وخاصة 
من التعويضات املالية عن خدماتهم املقدمة 
بباقي  أسوة  والتغذية،  السكن  من  وال 
بجناح  العاملني  وخاصة  ا�خرين  األطباء 
التي  الهزيلة  األجرة  عن  19،ناهيك  كوفيد 

التتجاوز 3400 درهم». 
”هؤالء االطباء  ووفق املصدر ذاته  فإن 

يعيشون اليوم على وقع احتقان غيرمسبوق 
في تسوية  الوصية  الوزارة  تماطل  بسبب 
وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم األساسية 
منذ أكثر من سنة ونصف، علما بأنهم سبق 
أنهم  غلى  منبهني  األبواب»،  كل  أن طرقوا 
«وبعد أن استنفدوا كل وسائل الحوار مع 
ومراسلتهم  املسؤولة  الصحية  الجهات 
واملديرية  املستشفى  إلدارة  املتكررة 
وإدارة  الطب  وكلية  للصحية  الجهوية 
الصحة،  ووزارة  الجامعي  املستشفى 
تصعيد  إلى  مضطرين  أنفسهم  وجدوا 
النضال وخوض كافة األشكال االحتجاجية 
سطروا  حيث  القانون،  لهم  يخولها  التي 
برنامجا في حالة عدم اإلستجابة ملطالبهم، 

ألن وضعيتهم الحالية ال تبشر بخير» يؤكد 
البيان.

هؤالء  جعلت  التي  األسباب  ومن 
الخطوات  هذه  خوض  يقررون“  األطباء  
االحتجاجية“، ما وصفوه ب� «التماطل الذي 
يشهده ملفهم املطلبي، الذي تقابله الجهات 
التسويف  من  بنوع  املسؤولة  الصحية 
الوصية  الوزارة  دعوا  حيث  واإلهمال»، 
واإلسراع  ملفهم  في  بجدية  النظر   ” إلى 
السكن  توفير  أجل  من  مطالبهم  تلبية  في 
محدد  هو  كما  الداخليني  لألطباء  واملأكل 
على  2.91.527،والعمل  رقم  املرسوم  في 
الفترة  عن   رجعي  وبأثر  ماديا  تعويضهم 

التي لم يستفيدوا منها...».

فجر مبارك

لم يتمكن رئيس بلدية الرشيدية  من عقد 
الثانية.   نسختها  في   2020 أكتوبر  دورة 
الثالثاء  يوم   الدورة   مقر  إلى  فقد حضر 
املدينة  13 اكتوبر 2020   الرئيس وباشا 
األغلبية  أعضاء  جميع  تغيب  وقت  في   ،
لحزب  املنتمية  و  الرئيس  على  املحسوبة 
البيجيدي وعددهم 18   عضوا ، اضافة الى 
مقاطعة املعارضة البال� عدد أعضائها 16 
والحركة  االستقالل  أحزاب  يمثلون  عضوا 

الشعبية واألصالة  واملعاصرة. 
من   أعضاء  تصريحات  وحسب 
  7) مرتني  الدورة  مقاطعة  فإن»  املعارضة، 
احترام  لعدم  مردها  أكتوبر2020)  و13 
جميع  من  بحرمانها  وذلك  لها،  الرئيس 
التي  بامليزانية  املتعلقة  وخاصة  الوثائق 
يراد التصديق عليها ، ومحاضر الدورات، 
ما  بمقترحاتها  تعتد  لم  الرئاسة  أن  كما 
التي  الترابية  املنظومة  خارج  يجعلها 
عرض  يضرب  أسلوب  وهو  اليها،  تنتمي 
تمنح  التي  القانونية  املقتضيات  الحائط 
طبقا  واملواكبة،  املشاركة   حق  املعارضة 

الصادر   14-113 رقم:  التنظيمي  للقانون 
ومشروع  ديموقراطي  كحق   2015 في 
للمعارضة  يستهدف   كبح جماح االغلبية 
التي قد تستبد بالشأن املحلي وتستأثر به 
ملصلحتها الخاصة، وهو ما يقع في بلدية 

الرشيدية».
(ب.ع):  املعارضة  من  مستشار  وحسب 
سنة  في  صوتت  قد  كانت  املعارضة  «فإن 
العمل  أساس   على  الرئيس  على   2015

لكن مع األسف   ، العامة  من أجل املصلحة 
اصطدمنا  باإلصرار على العناد  والتمسك 
بالر�ية األحادية  التي تقصي ا�خر، لدرجة  
أننا وجدنا أنفسنا  أمام  شخص  ال يعترف 
، تعلق األمر  باإلنصات لذوي االختصاص 
والتعليم   والصحة  الطرقية  باملسالك 
وغيرها...لقد قدمنا عدة اقتراحات وحاولنا 
خدمة  الرئاسة   مع   التعاون  أمكن  ما 

ملصالح املدينة، ولكن بدون جدوى».

«بعد تلقي شكايات عديدة  من الساكنة 
يلحقها  التي  األضرار  حول  املحلية 
الزراعية،  بمحاصيلها  البري  الخنزير 
وبعد الترخيص من قبل املديرية اإلقليمية 
«إحاشة»  للمياه والغابات، نظمنا عملية 
السوداء  النقاط  من  باعتبارها  بواعرون، 
هذا  فيها  يتكاثر  والتي  كلميم،  بإقليم 
أخطاره  من  الحد  بهدف  وذلك  الوحيش، 
الضيعات  وحماية  أعداده  من  والتقليص 
إنها  التخريبية»...  عملياته  تداعيات  من 
النخيل  لرئيس»جمعية  تصريح  خالصة 
خلفية  على  بكلميم»،  البري  للصيد 
تنظيمها، نهاية األسبوع املنصرم، بمنطقة 
تاكوست)،    لقصابي  (جماعة  واعرون 
لعملية «إحاشة» ، وقنص الخنزير البري، 
للمياه  اإلقليمية  املديرية  مع  بتنسيق 

والغابات ومحاربة التصحر بكلميم.
تندرج  التي  العملية،  هذه  و»تهدف 
املندوبية  استراتيجية  تفعيل  إطار  في 
ملشكل  مستدام  بتدبير  املتعلقة  السامية 
تكاثر أعداد هذا الصنف من الوحيش في 
النقط السوداء، إلى مواجهة األضرار التي 
واملمتلكات  الفالحية  بالضيعات  يلحقها  
الساكنة  بحياة  وكذا  والعامة  الخاصة 
إلى  الفتا  ذاته،  املصدر  «يضيف  املحلية 
 ،2014 منذ  سنويا،  تقوم  الجمعية   «أن 
بري  خنزير   100 إلى   80 بني  ما  بقتل 
مؤهلني  صيادين  بفضل  (الحلوف)، 
من  الصنف  هذا  قنص  في  ومختصني 

ب�  االستعانة  فيه  تتم  والذي  الوحيش، 
«الحياحة» (من أبناء املناطق التي تنظم 
فيها عمليات اإلحاشة، وكذا بكالب مدربة 

على مثل هذا النوع من العمليات».
والغابات  للمياه  اإلقليمي  املدير 
جوي،  أنوار  بكلميم  التصحر  ومحاربة 
من  الهدف  «أن  جانبه،   من  اعتبر، 
مع  بشراكة  اإلدارية»  «اإلحاشات  تنظيم 
ضبط  هو  بالقنص،  املعنية  الجمعيات 
الصنف  ليبقى هذا  البري  الخنزير  أعداد 
غير  مناسبة  بأعداد  البيئية  بمنظومته 
ضارة»، موضحا   بأن عملية «اإلحاشة» 
ال تستهدف أصنافا أخرى من الوحيش»، 

النقاط  من  واعرون  منطقة  «أن  إلى  الفتا 
بها  يتكاثر  التي  كلميم  بإقليم  السوداء 
السلسلة  في  اختالالت  بسبب  الخنزير،  
األصناف  انقراض  عن  ناجمة  الغذائية،  
من  الصنف  هذا  على  تتغذى  التي 

الوحيش».
هناك  «أن  إلى  اإلشارة   وتجدر  هذا 
ثالثة أنواع من اإلحاشات، وهي الخاصة، 
وتكون داخل الفترة املسموح فيها القنص 
والجمعوية،  املؤجرة،  املناطق  وخارج 
وتكون منظمة من طرف جمعيات القنص، 
باقتراح من  اإلدارية والتي تكون  وأخيرا 

السلطات املحلية».

   ا��ت��� ا�ام�ي ب��ا�ير

ا�أ�با� الدا�ليون م�شتاو�ون من و�شع�� »المتر��«  
ويطالبون بتح�شين �رو� عمل�� 

ببلدية الرشيدية

مقا�عة ا�أ�لبية والمعا��شة لدو�ة اأكتوبر للمرة الثانية؟

ش�د��ا ��اعر���  ب�قلي� �لمي�

عملية »اإحا�شة«  لحماية ال�شيعات الفالحية من هجمات 
الخنزير المتزايدة بالمنطقة
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االشتراكي

�د����ر ا��و�����د

د. حســن الُغرفــي 

 :

 «  »

« «

 «
«

 »  »

«  »

«  »

نعم لدعم الفن، 
ل لدعم الرداءة

 : »
 «

:

»

«مسالك البصري» جديد الكاتب والناقد بنيونس عميروش

�� ��ا�� ا�ر�ع�ا� اأمام �شطوة ال�شور

نــــبــــضـــات

2/1
يستطيع قارئ هذه الشهادة الوقوف على مجموعة من اآلراء التي هي تعبير 
صادق عن وجهة نظري اخلاصة. وقد ُكِتَبْت يف األصل استجابة ألسئلة قدمها لي 
أحد الشعراء والباحثني من املنتمني جليل الثمانينيات باملغرب، حيث سعى، وقد 
أحسن الظن بي، إلخراجي من عزلتي الثمينة ، ليتعرف على ما يشغلني يف عوالم 
القراءة والكتابة النقدية ، وليستطلع وجهة نظري يف بعض قضايا الشعر املعاصر 
مغربيًا وعربيًا، ومن خالل ذلك عن أسباب حتفظي على ما سماه بالتجارب الشعرية 
املغربية اجلديدة، باإلضافة إلى تساؤله عن الداعي إلى تفاعلي مع الواقع الثقايف 
باملغرب بأناة قريبة من احلذر. 
إن مثل هذه األسئلة مغرية ومفيدة يف آن واحد، ألنها من جهة أولى أتتني من 
شاعر وباحث متخصص ، وألنها من جهة أخرى، تتصل مبجال اهتمامي األساسي 
، لكن رغم هذا، فإن هذه التأمالت ال تدعي لنفسها أنها قدمت إجابات شافية عن 
أسئلته يف هذا احليز، لكنني آمل صادقا العودة إلى ما مياثلها باستفاضة أكثر.

محمد 
بودويك
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صالح لبريني

  

 (1)  ِفي اْلَبْدِء 
ُة: َكاَنِت اْلُمَغاَمر�

 )
 (

ِريُق (2)  الطَّ
 إَِلى اْلُمَغاَيَرِة: 

 ( )

 )
  (

ْدَرِة  (3) َشاِعُر الن�
ْعِريَّة:  َواْلَفَراَدِة الشِّ

« »

 /  )
/  /

/ /
/
/  /

/  /
 / /

 ( /

 )
 / /  /  /

 (  / / /

َخاِرَج اْلُفُروِسَيِة:

 /  »
 /

 /  /

 /

«

أسامة الزكاري
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 « »

 « »
« »

 « »
 « «  (2014)  «  (2012)

(2016)  « «  (2016)
«  (2017)  « »
.(2020) « «  (2018) «

 -  –

2020  « »
61

–
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« »

 « »

 « » » :

 « »
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 « »

جديد المبدع المسرحي الطيب الوزاني:

��ش���� ح��م���� ���� ا����ا� �و�و� ��ال� ال�م���

اأحمد المجاطي و�شو�ا� ال�ش��

َتْنَحُت تجربة 
المجاطي ِكَياَنَها 

ا�بدالّي ِمْن 
ِخَطاٍب ِشْعريٍّ  

َيْنُبُذ اِلاْحِتَذاء 
و ُيؤّسس ِلَنّص 

ِشْعريٍّ َخّلاٍق 
وُمَتمّرٍد َعلى 

ُسْلَطة اْلكاِئن 
الّنّصي اْلقاِئم 
في الّشعرية 

اْلعَربية 
ْقليِدية التَّ
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يوميات »كورونا«

إدريس الخوري

أنا ا�ن في غرفتي

»  »

 »  »

أنا ا�ن في غرفتي
 »  »

 »
 »

ها أنا ا�ن في غرفتي

 .«  »

 »  »

.»  »

 »
 «

هؤالء هم العباقرة المبدعون.

 - -

 )
 )  (

 -  (
 -

 -

 -

 -

 -  -  –
 -

 «  »

أمدتني الكاتبة غيثة 
ال�يا�، مشك�رة، ���ا الن� 
في أصله الفرنسي، لنشره، 
م�ر�ا، ��ر�دة االت�ا� 
االشتراكي. وحررته خالل 
فترة ال��ر ال��ي.  �كرتنا 
ال�يا� �ال���ة ال�ت�د�ة 
لقراءة الفلسفة الرواقية 
ال�ا��ة �ات�ا أفقا للتفكير 
والتفلس� وانت�ا� ح� 
التفكير ال�� ما �ال حكرا 
على الغرب..

 

تقديم وترجمة:
 محمد معطسيم

  

)
(2000

-

-

) polis
bios  (

-

)

  (1976  «  »

)
 (

l’homme- -
machine

 »

 )  «
 .(1975

 !

 « »

 (2015 )   « »

2020

 -
le biopouvoir

 :

 »

.«

 :

-

 la bio -
- légitimité

19

-  :

- -

68

)» »

 « »   (
 )

 (

 ( )

 « »

 ( )
)

(

 :
 « »

  ا�نفلونزا، مرض ناجم 
عن العولمة. 
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    biodiversité
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Xi Jinping « »
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�ي�� ا�يا�� ا�ي� ��ا�� ��ي�� ������� ما ��� كو�ي� 19؟

نرتقب ميالد
 أنساق فكرية 

تحطم الرأسماليات 
المعلنة والخفية، 

لذلك على المفكرين 
«الثالثيين» إطالق 

فلسفة وأنثروبولوجيا 
مغايرتين، وإال فإن 
العالم سيسير نحو 

الهاوية...

يتراكم الوقت فوق 
الوقت وال أثر لكائن 

آخر يبدد وحدتي 
اليومية  القاتلة،  فال 

« حوار» إال مع ا�ثاث 
ومع الصمت، مع 

الراديو والتلفزيون، إال 
مع الكأس والكأس 

المتتالية

غيثة الخياط

3�2
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
�بد ا�ميد �ماهر�

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati�@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

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

�مر بن ��و�
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هي�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 � االدار� � املالية � 
التو�يع � االشتراكا� � االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

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

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2020/10/15

12.470
تو�يع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي 
الجامعي  ابن رش�د
إع��الن ع�ن طل��ب 
ع��روض مفت��وح

رقم: 
CHUIRC/2020/084

 2020/11/10 يوم   في  
العاشرة  الساعة  على 
والنصف صباحا  سيتم في 
مكاتب املركز اإلستشفائي 
بالدار  ابن رشد  الجامعي 
لحسن   زنقة   8 البيضاء 
األظرفة  فتح  العرجون، 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  اثمان  بعروض 
 CHUIRC/2020/084
مطبوعات   شراء  الجل: 
حصص   (07) تقنية 

منفصلة .
LOT N° 1:
IMPRIMES SUR 
PAPIER
LOT N° 2:
IMPRIMES SUR 
DOCUMENT
LOT N° 3:
IMPRIMES SUR 
DOSSIER
LOT N° 4:
IMPRIMES SUR 
CARTON
LOT N° 5:
IMPRIMES SUR 
ENVELOPPES - 
POCHETTES
LOT N° 6: AUTRES 
IMPRIMES 
LOT N° 7:
QUITTANCIERS
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مديرية   من   العروض 
اإلستشفائي  املركز 
رشد  ابن  الجامعي 
املعدات  (مصلحة 

 ،8 ب  الكائنة  واللوازم) 
العرجون  لحسن  زنقة 
ويمكن  البيضاء،  الدار 
الكترونيا  تحميله  كذالك 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبل�     حدد  

املؤقت كما يلي:
 :1 رقم  حصة 
(عشرة  10.000,00درهم 

آالف درهم )
 :2 رقم  حصة 
(عشرة  00�10.000درهم 

آالف درهم )
 :3 رقم  حصة 
(خمسة  000,00 15درهم 

عشر ألف درهما)
حصة رقم 4: 500.00درهم 

(خمسمائة درهم)
 :5 رقم  حصة 
(عشرة  10.000,00درهم 

آالف درهم)
حصة رقم 6: 500.00درهم 

(خمسمائة درهم )
حصة رقم 7: 500.00درهم 

(خمسمائة درهم)
األعمال  تقدير  كلفة 
الرسوم  احتساب  مع 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبل�:  في  املشروع 
هم  ر 1د . 4 4 8 . 9 8 9 . 2 0
وأربعمائة  (مليون 
ألفًا  وأربعون  وثمانية 
وتسعة  وتسعمائة 
وثمانون درهما وعشرون 
احتساب  مع  سنتيما  

الرسوم)
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  تقديم  محتوى 
املتنافسني مطابقة   ملفات 
 27 املواد  ملقتضيات 
النظام  من   و31  و29 
   D1580/15/DEPP رقم 
بتاريخ  19يونيو  2015 

املركز   بصفقات   املتعلق  
رشد-   ابن  االستشفائي 

الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم عن  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 
العروض  طلبات  مكتب 
ملديرية  العامة  بالكتابة 
اإلستشفائي  املركز 
رشد،  ابن  الجامعي 
الكائنة ب 8، زنقة لحسن 
العرجون الدار البيضاء .

- إما إيداعها مقابل وصل 
باملكتب أعاله.

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

األظرفة.
نماذج  اخذ  يجب 
لدى  التقنية  للمطبوعات 
التموين  مصالح  رؤساء 
املركز  بمؤسسات 
الجامعي  االستشفائي 
الجدول  حسب  رشد  ابن 

التالي:
رشد   ابن  مستشفى   -
على   2020/10/30 يوم  
الساعة التاسعة والنصف 

صباحا.
والطفل  األم  مستشفى   -  
الهاروشي  الرحيم  عبد 
يوم  2020/10/30  على 
الساعة العاشرة صباحا.

غشت   20 مستشفى   -  
1953 يوم 2020/10/30 
العاشرة  الساعة  على 

والنصف صباحا.
يوم   العامة  املديرية   -  
على   2020/10/30
عشرة  الحادية  الساعة  

صباحا.
فحص  مركز   -
يوم   االسنان    وعالج 
على   2020/10/30

عشرة  الحادية  الساعة 
والنصف صباحا.

املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  املادة8  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3250/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الصح����ة

املركز اإلستشفائي 
الجامعي ابن رشد
إع��الن ع�ن طل��ب 
ع��روض مفت��وح

رقم:
 CHUIRC/2020/093

(جلسة عمومية)
في يوم 10  نونبر 2020 
الحادية  الساعة  على 
في  عشرة صباحا  سيتم 
مكاتب املركز اإلستشفائي 
بالدار  ابن رشد  الجامعي 
لحسن   زنقة    8 البيضاء 
األظرفة  فتح  العرجون، 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  األثمان  بعروض 
شراء أالت الطبخ (في 09 

حصص منفصلة).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مديرية   من   العروض 
ابن  اإلستشفائي  املركز 
املعدات  (مصلحة  رشد 
ب  الكائنة  والتجهيزات) 
العرجون  لحسن  زنقة   ،8
أو  البيضاء،  الدار 
بوابة  من  تحميله  عبر 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املتنافسون معفيون من   -

تقديم الضمان املؤقت.
- حددت مبال� كلفة تقدير 
مع  بالدرهم  املقتنيات 
كما  الرسوم  احتساب  

يلي : 

هم  ر 4د 0 3 . 4 9 5 . 1 0
أالف  وثالثة  (أربعمائة 
وخمسة  وأربعمائة 
وعشر  درهما  وتسعون 
سنتيمات). يجب أن يكون 
وتقديم  محتوى  من  كل 
وايداع ملفات  املتنافسني 
املواد  ملقتضيات  مطابقة 
النظام  من  و31  و29   27
D1580/15/ رقم   

 19 بتاريخ   DEPP
املتعلق   2015 يونيو 
الخاصة  بالصفقات 
ابن  اإلستشفائي  باملركز 

رشد - الدار البيضاء .
ويمكن للمتنافسني إما:

- إرسال أظرفتهم عن طريق 
بإفادة  املضمون  البريد 
مكتب  إلى  باالستالم 
بالكتابة  العروض  طلبات 
العامة  للمديرية  العامة 
ابن  اإلستشفائي  للمركز 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  رشد، 
الدار  العرجون  لحسن 

البيضاء.
وصل  مقابل  إيداعها   -

باملكتب أعاله.
- تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
التقنية  البيانات  تودع  

(باللغة الفرنسية أو بلغة 
اللغة  إلى  مترجمة  أخرى 
بامللحق  مرفقة  الفرنسية) 
ينبغي،  كما  مملوء   4 رقم 
التي يستوجبها ملف طلب 
لجميع   املطلوب  العروض 

املديرية   لدى  الحصص 
املعدات  مصلحة  العامة 
ب  الكائنة  والتجهيزات  
العرجون  لحسن  زنقة   8
الى  وذلك  البيضاء  الدار 
غاية  09نونبر2020 قبل 

الساعة الثانية  زواًل.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
تلك املقررة في املادة 9 من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3251/ا.د

ع.س.ن /158/ إتع.س.ن /3258/ إد

ع.س.ن /3261/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات

املديرية اإلقليمية 
للفالحة الداخلة

إعالن عن طلب عروض 

األثمان املفتوح
رقم: 2020/07/م.إ.ف.د 
بتاريخ 2020/11/10 
على الساعة الحادية 

عشرة صباحا
(تخصص  هذه الصفقة 

للمقاوالت الوطنية 

الصغرى و املتوسطة) 
في يوم الثالثاء 10 نونبر 
الساعة  على   ،2020
صباحا  عشرة  الحادية 
سيتم بقاعة االجتماعات 
اإلقليمية  باملديرية 
فتح  الداخلة  للفالحة 

بطلب  املتعلقة  األظرفة 
العروض بعروض أثمان 
تركيب  توريد،  أجل:  من 
تقنية  معدات  وتشغيل 
وحدة  تجهيز  اجل  من 
العطرية  النباتات  تثمني 
الداخلة  بجهة  والطبية 

وادي الذهب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مقر املديرية 
للفالحة  اإلقليمية 
موالي  حي   - الداخلة 

رشيد.
نقله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
الضمان  مبل�  حدد 
مبل�  في  املؤق� 

درهم  ألف  عشر  اثنا 
(12.000,00درهم).

األعمال  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة 
في  املشروع  صاحب 
وستة  خمسمائة  مبل� 
وأربع  ألف  وتسعون 
درهم  وستون  مائة 
596.460,00درهم)  )
جميع  باحتساب 

الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
املتنافسني  ملفات 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
من   31 و   29 و   27
الذكر  السالف  املرسوم 
الصادر   349-12-2 رقم 
األولى  جمادى   8 في 
(20مارس2013)   1434

بالصفقات  املتعلق 
العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
إما إرسالها عن طريق   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مقابل  إيداعها،  إما   *
املديرية  بمكاتب  وصل، 
للفالحة    اإلقليمية 
بالعنوان  بالداخلة 

املشار إليه أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
الكترونيا  إيداعها  إما   *
الصفقات  بوابة  عبر 

الدولية.

املتنافسني  على  يجب 
املعدات  قائمة  إيداع 
املراد تزويدها مصحوبة 
بأوراق تقنية مفصلة أو 
كتالوجات  أو  كتيبات 
الصفقات  بمكتب 
اإلقليمية  باملديرية 
يوم  بالداخلة  للفالحة 
االثنني  09 نونبر 2020 
الرابعة  الساعة  على 

مساءا على أبعد تقدير.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   8 املادة  في 

االستشارة. 
ع.س.ن/3259/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات

املديرية اإلقليمية 
للفالحة بمكناس

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح
رقم: 

10/2020/م.إ.ف/22
(جلسة  عمومية)

 2020/11/10 يوم  في 
العاشرة  الساعة   على 
املديرية  بمقر  سيتم   ،
للفالحة  اإلقليمية 
األظرفة  فتح  بمكناس 
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  أثمان  بعروض 

املساعدة التقنية لدراسة 
الهيدرو  التهيئة  وتتبع 
الصغير  للسقي  فالحية 
منطقة  داخل  واملتوسط 
اإلقليمية  املديرية  نفوذ 

للفالحة مكناس.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
املساندة  الخدمات 
الصفقات)  (مكتب 
اإلقليمية  للمديرية 
بمكناس  للفالحة 
 9 برقم  مقرها  املوجود 
عفان  بن  عثمان  زنقة 
املدينة الجديدة مكناس.

نقله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
الضمانة  مبل�  حددت 
عشر  ثالثة  في:  املؤقتة 
مائة  وخمس  االف 
درهم(13.500.00درهم)

الصفقة:  تكلفة  تقدير 
وخمسون  مائة  أربع 
درهم  مائة  وتسع  أالف 

(450.900.00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني 
املواد27،  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31   29
املتعلق  رقم2.12.349 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم  إيداع  إما   -
بكتابة  وصل  مقابل 

املديرية،
طريق  إما إرسالها عن   -
بإفادة  املضمون  البريد 
العنوان  إلى  باالستالم 

املذكور أعاله،
العروض  إيداع  إما   -
اإللكترونية  بطريقة 
الصفقات  ببوابة 

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

األظرفة.

املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
تلك املقررة في املادة 10 

من نظام االستشارة.

ع.س.ن/3263/ا.د

ع.س.ن /3257/ إدع.س.ن /3267/ إد

ع.س.ن /3262/ إد

ع.س.ن /3271/ إد

ع.س.ن /3269/ إد

ع.س.ن /3264/ إد
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اململكة املغربية
مصحة الضمان 
االجتماعي وجدة

إع���الن ع����ن ط���لب 
ع���روض م�ف�ت�������وح

رق��م: 2020/14
(ج�ل�س���ة ع�م��وم�ي�ة)

 10 الثالثاء  ي�وم  في 
على   2020 نونبر 
الساعة العاشرة صباحا، 
عمومية  ب�جلسة  سيتم 
بقاعة االجتماعات إلدارة 
الصندوق  مصحة  
للضمان  الوطني 
وج��دة،  االجتماعي 
الشهداء  بشارع  الك�ائن 
األظرفة  فتح  وج��دة، 
عروض  بطلب  ال�متعل�قة 
أث�مان خدمة  صيانة قاعة 
وملينات  املياه  معالجة 
ملصحة   التعقيم  أجهزة 
االجتماعي  الضم�ان 

بوجدة في حصة واحدة.
طلب  ملف  سحب  ي�مكن 
مصحة  بكتابة  العروض 
الوطني  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان 
الشهداء  بشارع  الك�ائن 
كذلك  يمكن  وجدة,و 
العنوان  من  تحميله 
لبوابة  اإللكتروني 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
م�حدد  ال�مؤق�  الضمان 
1.000,00درهم  في: 

(ألف  درهم)
للوازم  املقدرة  التكلفة 
من  تقديمها  الواجب 
محددة  املبنى  مالك  قبل 
000�43.200درهم  في 
ألف  وأربعون  (ثالثة 

ومئتا درهم).
مرتقبة  املواقع  زيارة 

 2020/10/28 يوم 
العاشرة  الساعة  على 
صباحا بمصحة الضمان 
بوجدة  االجتماعي 
الشهداء   بشارع  الك�ائنة 

60000 وجدة
من  كل  يكون  أن  ي�جب 
م�لفات  وت�قديم  م�حتوى 
مط�اب�قني  ال�مت�ناف�سني 
 ،27 ال�مواد  ل�مقتضيات 
ال�مرسوم  من  و31   29
شروط  بتحديد  الداخلي 
صفقات  إبرام  وأشكال 
الصندوق  وطلبيات 
للضمان  الوطني 
في  الصادر  االجتماعي 

09 نوفمبر 2016.
وي�مك�ن لل�مت�نافسني:

أظرفتهم،  إماإيداع   -
باملكتب  وصل،  مقابل 

املذكور أعاله.
طريق  عن  إماإرسالها   -

بإفادة  ال�مضمون  البريد 
ال�مكتب  إلى  باالستالم 

ال�مذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئ�يس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
االثباتية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
ال�مادة  في  ال�مقررة  تلك 

8 من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن/3265/ا.د
*************

اململكةاملغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات

املديرية الجهوية 
للفالحة للدار البيضاء 

سطات
مركز التأهيل الفالحي 

عني جمعة النواصر
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح بناء على عروض 
أثمان في جلسة عمومية

رقم: 
2020/02/م.ت.ف.ع.ج 

نونبر   10 الثالثاء  يوم 
الساعة  على   2020
والنصف  العاشرة 
بمقر  ستجرى  صباحا 
الفالحي  التأهيل  مركز 
النواصر،  جمعة  عني 
االظرفة  فتح  جلسة 
عروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح بناء على عروض 
أثمان، املتعلق ب :أشغال 
تأهيل   وإعادة  تهيئة 
الفالحي  التأهيل  مركز 
اقليم   - جمعة  عني 
النواصر (حصة فريدة).

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
طلب العروض من  مركز 
عني  الفالحي  التأهيل 
الكائن   النواصر،  جمعة 

اإلقليمية   بالطريق 
القروية  3003  الجماعة 
جمعة،    عني  عزوز،   والد 
الدار  النواصر،   إقليم 
كذلك  ويمكن  البيضاء 
الكترونيا من بوابة  نقله 
العمومية  الصفقات 

للدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
حدد مبل� الضمان املؤق� 
في خمسون  ألف  درهم 

(000.00 50  درهم)
الحصة  كلفة  تقدير 
وخمس  مليونني  يبل�:  
مع  درهم  ألف  مئة 
الرسوم   احتساب 

(2.500.000.00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
املتنافسني  ملفات 
مطابقني ملقتضيات املواد 
27 و29 و31 من املرسوم 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   8 في 

(20مارس2013)   1434
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
و يمكن للمتنافسني :

أظرفتهم عن  إرسال  -إما 
املضمون  البريد  طريق 
إلى  االستالم  بإفادة 

املركز املشار إليه أعاله.
أظرفتهم  إيداع  -إما 
بمركز  وصل  مقابل 
عني  الفالحي  التأهيل 
الكائن  النواصر  جمعة 
اإلقليمية   بالطريق 
3003  الجماعة القروية 
جمعة    عني  عزوز   والد 
الدار  النواصر   إقليم 

البيضاء.
- إما تسليمها إلى رئيس 
لجنة طلب العروض عند 
فتح  الجلسة وقبل  بداية 

االظرفة.
الكترونيا  إرسالها  إما   -
الصفقات  بوابة  إلى 

العمومية.
بزيارة  القيام  تقرر  لقد 

االربعاء  يوم  املواقع  إلى 
 2020 أكتوبر   28
العاشرة   الساعة   على 
التأهيل  بمركز  صباحا. 
جمعة  عني  الفالحي 

النواصر 
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   10 املادة  في 

االستشارة.
يستوجب على املتنافسني 
مصادق  بنسخة  اإلدالء 
عليها من شهادة التأهيل 

و التصنيف كما يلي:
التصنيف الجديد:

 A :القطاع
الصنف: 4 

A5 :املؤهالت املطلوبة
املقيمة  غير  املقاوالت 
عليها  يتعني  املغرب  في 
التقني  بامللف  اإلدالء 
نظام  في  محدد  هو  كما 

االستشارة.
ع.س.ن/3266/ا.د

ع.س.ن /3276/ إدع.س.ن /3273/ إد

ع.س.ن /3278/ إد

ع.س.ن /3274/ إد
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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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الجمعة 16 أكتوبر 2020 املوافق 28 صفر 1441  العدد 12.668

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرصفراأليام

241206:0213:1916:2819:0120:15اإلثنين

251306:0313:1916:2718:5920:14الثالثاء

261406:0313:1816:2618:5820:12األربعاء

271506:0413:1816:2618:5720:11الخميس

281606:0513:1816:2518:5620:10الجمعة

291706:0613:1816:2418:5420:09السبت

301806:0713:1816:2418:5220:08األحد
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اإبراهيموفيت�ض يبداأ ا�شتعداداته
 لديربي ميالنو امام انتر

دوري ا�مم ا�وروبية 

البرتغال تهزم ال�شويد وفرن�شا تتفو� 
ب�شعوبة على كرواتيا

قبل مواجهة ميالن في «ديربي الغضب» 

اإنتر يعلن عن �شاد�ض لعب م�شاب بـ »كورونا«

12.668 1441 28 2020 16

 / 159 /



أنس بنحديد

عاد فريق الرجاء الرياضي ألجواء التدريبات، 
بعد تتويج الفريق بلقب البطولة االحترافية يوم 
األحد الماضي، عقب فوزه على فريق الجيش الملكي 
المركب  أرضية  على  واحد  هدف  مقابل  بهدفين 

الرياضي محمد الخامس.
وتسلم ”النسور“ صباح أول أمس األربعاء، درع 
البطولة في الحفل الذي نظمته الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم ب�“دونور“ في البيضاء، حيث 
جرى تسليم الدرع من طرف رئيس الجامعة فوزي 

لقجع.
أول حصة تدريبية  وخاض الفريق ”األخضر“ 
له بمركب الوازيس زوال يوم األربعاء، استعدادا 
لمالقاة فريق الزمالك المصري، برسم ذهاب نصف 

نهائي عصبة األبطال يوم األحد القادم.
وي��غ��ي��ب ع��ن ه���ذه ال��م��واج��ه��ة ال��ث��الث��ي عبد 
الرحيم الشاكير وعبدالجليل جبيرة وأيضا عمر 
بوطيب،حيت كشف طبيب النسور الخضر محمد 
العربي،في تصريح «لقناة الرياضية»،بأن العناصر 
المذكورة غير جاهزة للدفاع عم قميص الرجاء،في 
مباراة األحد أمام الزمالك،فيما تحوم الشكوك حول 
مشاركة الليبي سند الورفلي في انتظار أن تعود 

جميع العناصر للمشاركة في مقابلة اإلياب بمصر.
وقد أعلن نادي الرجاء مساء أول أمس األربعاء، 
النادي  لجماهير  افتراضية  ت��ذاك��ر  ط��رح  ع��ن 
الزمالك  م��ب��اراة  في  الفريق  لدعم  البيضاوي، 

المصري،.
وأوضح النادي، في بيان له: «بعد إسدال الستار 
على البطولة الوطنية وانتهاء موسم تكلل بتتويج 
الرجاء الرياضي بطاًل للمسابقة، ينصب تركيزنا 
ا�ن على مسار الفريق ضمن دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف البيان: «وفي إطار هذه المسابقة، وحيث 
أنه ال تسمح اإلجراءات الحالية بحضور الجماهير، 
قرر النادي أن يضع تذاكر افتراضية رهن إشارة 
الجماهير من أجل دعم نادي الرجاء الرياضي في 

هذه المرحلة الحاسمة».
مساء   المغرب  وصلت  الزمالك،  بعثة  وكانت 
الرجاء  لمواجهة  استعداًدا  الماضي،  الثالثاء 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذه��اب  في  المغربي 
وقد  المقبل،  األح��د  إقامتها  والمقررة  إفريقيا، 
خاض الفريق أول تدريباته في المغرب في الخامسة 
والنصف مساء يوم األربعاء الماضي، على ملعب 

نادي الوداد البيضاوي في الدار البيضاء.

(صحفي متدرب)

عبدالمجيد بنهاشم

يسعى فريق الوداد البيضاوي لكسب رهان نزال ذهاب نصف 
افريقيا أمام ضيفه المصري نادي األهلي  نهائي دوري أبطال 
مساء غد السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس،حيث دخل 
االستعدادات منذ االثنين الماضي ومباشرة بعد نهاية البطولة 
الوطنية التي احتل فيها الرتبة الثانية بعد الرجاء البيضاوي 
المدرب غاموندي بمساعدة  باللقب، وذلك تحت إشراف  الفائز 
موسى انضاو بمركب بن جلون وبحضور كل العناصر الودادية. 
وقد تأكد رسميا غياب أيوب العملود عن مباراة الذهاب، ومن 

المنتظر أن يكون حاضرا في لقاء اإلياب بالقاهرة .
األخبار القادمة من ملعب الوداد (محمد بنجلون)، تشير إلى أن 
الطاقم الطبي للوداد يقوم بمجهود كبير من أجل تأهيل الالعب 
الشيخ إبراهيم كومارا االيفواري على أساس مشاركته في هذا 

النزال القوي بعد غيابه عن الميادين لمدة شهرين بسبب اإلصابة 
التي لحقت به أثناء لقاء الوداد بنهضة بركان. 

وبخصوص الفريق الزائر نادي األهلي المصري، فقد حل بأرض 
الوطن ،الثالثاء الماضي،في رحلة خاصة ترأسها رئيس الفريق 

محمود الخطيب.
كهرماء  بملعب  تدريبية  أول حصة  األهلي  نادي  أجرى  وقد 
ثانية  حصة  تلتها  ليال،  الثامنة  في  األربعاء  أمس  أول  مساء 
بنفس التوقيت والملعب أمس الخميس استعدادا لمباراة السبت 
وسيختتم ضيوف  البيضاوي.  الوداد  المغربي  المضيف  أمام 
الجمعة  يومه  بأخر حصة مساء  تداريبهم  الكنانة  أرض  أبناء 
على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بتوقيت المباراة 

لالستئناس باألرضية. 
وخالل تصريحات رسمية أكد خالد محمود طبيب فريق األهلي 
جاهزية الثنائي محمد الشناوي و أيمن اشرف لمواجهة الوداد .

كما خضعت بعثة فريق األهلي المصري المتواجدة حاليا بمدينة 

الدارالبيضاء لمسحة طبية جديدة أمس الخميس ،وذلك في إطار 
اإلجراءات الطبية المطلوبة قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال 
افريقيا. ويطلب الكاف من جميع األندية المشاركة في نصف نهائي 
دوري األبطال والكونفيدرالية الخضوع لثالثة مسحات طبية قبل 

استكمال منافسات المسابقتين خالل الشهر الجاري.
وحسب األبار التي يتداولها اإلعالم المصري، فرغم وجود تخوف 
من اللقاء أمام الوداد على اعتبار قوة وخبرة الفريق الودادي، 
وترى  المصريين.  الالعبين  في صفوف  تفاؤل وحماس  فهناك 

الصحف المصرية أن األهلي غالبا سيدخل بالتشكيلة التالية: 
محمد الشناوي – محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم- 
علي معلول- أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي –حسين 

الشحات – جونيور أجاي – أليو بادجي».
الوداد واألهلي والتي تجرى  بالذكر أن مباراة فريقي  جدير 
برسم  ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ، سيحتضنها 
ملعب مركب محمد الخامس غدا السبت  الساعة الثامنة مساء.

ال��بو� يتو�شلو� بانت�ا� 
بكل م�شتحقاتهم المالية 

وهذا اأكبر محفز لهم

اعتبر سعيد الناصري،رئيس فريق الوداد البيضاوي، 
التقنية  واألط��ر  الالعبين  تسلم  مواعيد  احترام  أن 
لمستحقاتهم المالية من رواتب شهرية ومنح المباريات، 
أكبر محفز لهم للبحث عن الفوز في المباراة التي تجمع 
الوداد مساء غد السبت بالنادي األهلي برسم ذهاب 

نصف نهاية دوري أبطال افريقيا.
مع  هاتفي  ات��ص��ال  ف��ي  ال���وداد  رئيس  وأوض���ح 
الجريدة صباح أمس الخميس، أن األجواء التي تمر 
عادية  السبت  غد  لمباراة  الفريق  استعدادات  فيها 
والالعبون يدركون أهمية المباراة وضرورة تحقيق 
الدارالبيضاء  إلى  يأت  لم  عريق  فريق  على  التفوق 
للسياحة بل تحدوه بدوره الرغبة في تحقيق نتيجة 
إيجابية. وأضاف أن العبي الوداد لهم من الخبرة ما 
يؤهلهم للعب من أجل تحقيق الفوز وأكد أنهم جميعا 
متحمسون ومحفزون لتقديم مردود عالي في مباراة 

غد السبت.

تاأجيل الجمع النتخابي 
للكوكب والجمهور يرفع �شعر 

�ار�ل� في وج� الر�ي��

 تأجل الجمع االنتخابي للكوكب المراكشي فرع كرة 
القدم إلى العاشر من نونبر 2020 بعدما كان مقررا 
ليوم 30 من الشهر الحالي ، دون الفصح عن أسباب 

هذا التأجيل الذي فاجأ مناصري الفريق.
 وجاء في البال� الصادر عن إدارة الكوكب أن الجمع 
سينعقد بقاعة الندوات بالملعب الكبير بمراكش على 
حدد  الترشيحات  أن  كما   ، مساء  السادسة  الساعة 
أجلها ليوم 02 نونبر 2020 وتودع لدى الكتابة العامة 
للكوكب و المندوبية الجهوية للشباب والرياضة طبقا 

للمادة 23 من النظام األساسي للفريق .
 الجمهور المراكشي يرى بان التأجيالت المتتالية 
للجمع العام ما هي إال وسيلة ابتكرها الرئيس خدمة 
لمصالحه وبالتالي وضع العراقيل أمام كل من أراد 
الرئيس  أن  أكدت  أخرى  مصادر   . للرئاسة  الترشح 
عازم على عدم التفريط في الكرسي مهما كان الثمن .
وشنت الجماهير المراكشية حملة مكثفة عبر وساءل 
التواصل وكتابات على الجدران تطالب برحيل الرئيس 
عن الفريق بعدما فشل في التسيير والتدبير وأغرق 
إلى  الكوكب في مشاكل وديون كادت أن تعصف به 

أقسام الهواة .
وتعتزم الجماهير،حسب األخبار المتداولة، تنظيم 
عليها  وأطلق  مراكش  ش��وارع  مختلف  في  مسيرة 
(المسيرة الحمراء). ويرى العديد من المراكشيين أن 
الخيار الوحيد لعودة االستقرار إلى الفريق هو رحيل 

الرئيس ومكتبه. 

محمد فالل
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دخل المنتخب الوطني لالعبين المحليين 
أمس الخميس، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب 
محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، سيمتد 
إلى يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري وذلك في 

إطار استعداداته لالستحقاقات المقبلة.
وأفاد بال� للجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم، نشرته يوم األربعاء األخير على موقعها 
الرسمي ،أنه لهذا الغرض ،وجه الحسين عموتة، 
المحليين  لالعبين  الوطني  المنتخب  مدرب 

ذلك،  قبل  أنه  مبرزا  العبا،   25 إلى  الدعوة 
عليها  المنادى  الوطنية  العناصر  ستخضع 
لالختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية 
وفق  المستجد  كورونا  فيروس  عن  للكشف 
البروتكول الصحي المعتمد من طرف السلطات 

المختصة.
لالعبين  الوطني  المنتخب  الئحة  وتضم 
المجهد  :هشام  التالية  العناصر  المحليين 
(الفتح  أم��س��ي��ف  محمد  طنجة)  (اتحاد 

الرياضي) أيوب لكرد (الجيش الملكي) طارق 
أستاتي (اتحاد طنجة) المهدي قرناص (الدفاع 
(يوسفية  كعواش  مراد  الجديدي)  الحسني 
الرياضي)  (الفتح  ليموري  يوسف  برشيد) 
الرحولي  عماد  الملكي)  (الجيش  رضا سليم 
(مولودية  خفيفي  عبد هلل  الملكي)  (الجيش 
وجدة) عمر الجيراري (الجيش الملكي) محمد 
أيوب الكعبي  (الجيش الملكي)  علي بامعمر 
المغرب   ) لكحل  أيوب   - الرياضي)  (الوداد 

التطواني) رضا الجعدي(الفتح الرياضي) وليد 
الصبار (اولمبيك أسفي) نوفل الزرهوني (الفتح 
الرياضي) محمد مورابيط (شباب المحمدية) 
النفاتي  أدام  الملكي)  (الجيش  فاتي  زكرياء 
(سريع  البحراوي  إبراهيم  وجدة)  (مولودية 
واد زم) حمزة الموساوي (المغرب التطواني) 
جمال  وجدة)  (مولودية  خافي  اسماعيل 
توفيق الصفصافي  حركاس(مولودية وجدة) 

(المغرب التطواني).
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يواجه ا�هلي غدا السبت في ذهاب نصف نهاية كأس دوري أبطال افريقيا

المنتخب الوطني لالعبين المحليين في تجمع إعدادي مغلق

من مباراة سابقة بين الوداد واألهلي

الوداد ي�شتعد لك�شب الرهان

عموتة يقود تحضيرات منتخب المحليين
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