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ثالث معضالت كبرى، تواجهها بالد املغرب، ال نعتقد 
بأنها تجتمع في أية دولة من دول العالم، قويها وضعيفها 

على حد سواء...
نشترك مع العالم في كورونا، وآثارها املدمرة، نشترك 
مع نصف الكرة األرضية في الحرب على اإلرهاب، إذ منذ 

أيام فقط تم اإلعالن عن تفكيك خلية جديدة .
نشترك مع دول نادرة في مواجهة .. االنفصال، وطبول 

الحرب تصم آذان املغرب الكبير الصغيرة والكبيرة.
ونحن وحدنا نجمع املعضالت الثالث برمتها!

ولوال أننا في الضفة الصحيحة من التاريخ لكنا وسط 
هذا املثلث املحرم في عسر من أمرنا... 

حركة  وأوقفت  العالم،  ركعت  كورونا  جائحة  لوحدها 
وروعت  والجماعات،  األفراد  بأقدار  وعبثت  عواصمه، 
اقتصاديات أشد ضراوة وفتحت بوابة الجحيم وأحيت، 
والتالحم  والتعاضد  التضامن  قيم  مفارقة،  حركة  في 

اإلنساني.
واملواجهات  السياسات  له  تقام  اإلرهاب،  ووحده 
تحل ويعاد بناؤها، وتتفق له التكنولوجيات أو العقول 
الجديدة، وتنسى الدول معاركها وتتحالف ضده، وتوقظ 
حول  وتتخالف  تتآلف  بعضها،  ضد  وتعمل  شياطينها 

االستراتيجيات...
أبيها،  بكرة  عن  الدول  له  تتجند  االنفصال  ولوحده   
وتوقف كل شيءعلى محاربته ومطاردة أصحابه، وعليه 
الدولية  الكراريس  في  والعداوات  التحالفات  تتوقف 

للعالقات العامة...
في املغرب، أيضا، أجندة للمستقبل القريب..

تكون  لن  قليلة،  أسابيع  القادمة  السنة  عن  تفصلنا   
للمثلث  الثالثة  األضلع  هذه  من  ضلع  ليختفي  كفيلة 

القاسي الذي يواجهه املغرب العتيد...
مثلث تلتقي فيه الجغرافيا مع جوارها الصعب، الذي ال 
يفهم من الجوار سوى التنافس إن لم نقل الزحام العنيف، 
بالتاريخ، بثوابته، التي تجعل الدولة املغربية تقف على 

12 قرنا، عليها أن تتقدم بها، خفافا نحو األفق اآلتي...
تركيب  البالد  مللك  سيسلم  القادمة،  السنة  بداية  ففي 
نظري عملي للنموذج التنموي الجديد الذي طالب املغرب 

به.
ونشرف علي مغرب جديد، فيما يكون مغرب تنموي آخر 
في لحظة أفول، وفي السنة القادمة، سيكون أمام اختبار 
التنخيب الذي سيقود هذه املعركة الثالثية، باإلضافة إلى 
وضع خطة التنزيل ملا يخص النموذج التنموي الجديد.

وهذا ما يجعل من الحتمي على الدولة أن تكون دولة 
أن  عليها  وتنفذ...محكوم  وتخطط  تضع  استراتيجية، 
املستقبل،  في  تفكر  وأن  البعيد،  املدى  إلى  دوما  تنظر 
وتفكر في دورها في هذا املستقبل، الذي يبدو أنه سيجر، 
على مداه القريب، املعضالت الثالث، في انتظار أن تنتهي 

معضلة الوباء في مداه املتوسط...
وعليه، محكوم على الدولة أن تخرج من األركان الضيقة 

للمسارات الفردية والنخب العابرة ..
لتعمل  اليوم  املجتمع  يقدمها  أن  يمكن  نخبة  أي  ترى 
إلى جانب نخبة الدولة، التقنوقراط واإلدارة واملؤسسات 

والوكاالت، إلخ؟
تاريخ  تحمل  التي  الدولة،  على  ذلك،  عن  للجواب   
تشغل  أن  أعاله،  املذكورة  املعضالت  هذه  وجغرافيات 
في  حتما  مقترنتان  هما  بما  وشرعيتها،  سلطتها  أوال، 
الديموقراطيات الناجحة حاليا، وبما هما محرك ودينامو 
زالت  ما  الوطنية  اللحظة  باعتبار  الوطنية،  التعبئة 
سارية والدولة في حاجة ماسة إلى قيمها وأحاسيسها 
ومشاعرها، ألنها لم تستكمل كل وحدتها، وترابها ما زال 

ينظر إليها بعني التاريخ الوطني.
من  مشتق   وهو  الترابي،  البعد  القاعدة،  هذه  يلي 
هو  تحديد جوهري،  إضافة  مع  الواقع،  في  األول  البعد 
طبيعة  في  تغييرا  باعتبارهما  والجهوية  الالمركزية 
الدولة وفيزيونوميتها ومركز قرارها ) امللك ذهب إلى حد 
قال فيه بأن جغرافية البالد يجب أن تتغير لتصبح أكادير 
هناك صالحيات،  أن  شك  وال  الترابية(،  اململكة  عاصمة 
حاليا  القانوني،  اإلطار  تفوق  التاريخي،  األفق  هذا  في 

ومستقبال.
على  والقدرة  العام،  بالصالح  مرتبط  الثالث  والبعد   

ضمانه اجتماعيا واقتصاديا وخدماتيا...…
والدولة هنا، ليس لها صالح خاص، بل إن صالحها هو 
الصالح العام، والقاعدة هاته هي التي تحكم تعاملها مع 
الغير، كالقطاع الخاص واملؤسسات املدنية والسياسية 

وغيرها...
وغير  الدستوريني  الشركاء،  هؤالء  أن  واملفارقة 
بها  تتمتع  التي  الثقة  بنفس  يتمتعون  ال  الدستوريني، 
الدولة وكل مكوناتها في الوضع الراهن !) في الدفاع عن 
حوزة الوطن، في الدفاع عن أمن الوطن واملواطنني وفي 

الدفاع عن صحتهم ومستقبل أبنائهم البدني).
هذه  ملواجهة  قدره  في  وحيدا  فعال  املغرب  يكون  قد 
التاسع  القرنني  تاريخ  فرضه  الثالث،بعضها  املعضالت 
عشر  والعشرين، وبعضها أطل مع بداية القرن الواحد 
أعطاب  من  الكثير  يفسر  زمني  تراكب  في  والعشرين، 

التحديث!
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عبد الحميد 
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

تاريخ وجغرافيا 
المغرب في الراهن: 

الوباء، والإرهاب 
والنف�صال..

ال�صحة العالمية: يوجد الآن اأمل حقيقي لإنهاء كوفيد19- باللقاحات
ا�صتهالك الأوك�صجين ت�صاعف باأكثر 

من 15 مرة ب�صبب الجائحة الوبائية
أبرز خالد آيت الطالب أول أمس االثنني، في معرض رّده على أجوبة 
البرملانيني بمجلس النواب، والتي هّمت التطور املقلق للوضعية الوبائية 
مادة  استهالك  أن  الصحي،  العرض  لتعزيز  الحكومة  واستراتيجية 
األوكسجني قد تضاعف إلى أزيد من 15 مرة، في ظل الوضعية الوبائية 
أن  إلى  19، مشيرا  كوفيد  فيروس  منها بالدنا بسبب جائحة  تمر  التي 
الغالف املالي املخصص لهذه الغاية يتراوح ما بني 1.5 و3 ماليني درهم 

كل أربعة أشهر، لكل 100 سرير لإلنعاش.

المغرب ي�صتعد لتلقيح 25 مليون مواطن 
ومواطنة ما فوق 18 �صنة �صد كوفيد 19

وطنية  قضية  يعتبر   19 كوفيد  ضد  اللقاح  ملف  أن  الصحة،  وزير  أكد 
ومن امللفات الحساسة التي يفترض أن تهم الجميع، تفاديا الستمرار ارتفاع 
نسب  ترفع  باتت  التي  منها  الحرجة  بالفيروس، خاصة  اإلصابات  منحنى 
والتي  االثنني،  أمس  أول  البرملانيني  أسئلة  عن  في جوابه  مبرزا  الوفيات، 
الحكومة  واستراتيجية  الوبائية  للوضعية  املقلق  التطور  حول  تمحورت 
لجاللة  الشخصي  واالنخراط  املبادرة  بفضل  أنه  الصحي،  العرض  لتعزيز 
امللك محمد السادس فقد تمكنت اململكة من احتالل مرتبة متقدمة في التزود 

باللقاح ضد كوفيد19.

05/04

المراقبة والت�صريع محور اجتماع المالكي مع 
روؤ�صاء الفرق والمجموعة النيابية بمجل�س النواب

البعد القت�صادي لمعبر الكركرات 
يك�صف حقيقة »البولي�صاريو«

واقعة الكركرات: 
الدر�س البليغ
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زمن الفر�صان الخم�صة

n أحمد المديني

متدافعًا،  متسقًا،  منتظمًا،  كان.  آخر،  زمٌن 
باألقزام  ال  واألفعال،  بالرجال  وكاسحًا  موتورًا 
زمنا  كان  ظالل.  وال  لهم  أسماء  ال  يتعثرون، 
آخر، له أعالٌم وقيٌم ومفاهيُم وشعاراٌت، بحق، 
واملوت  الحياة  آخر،  زمنا  كان  ديار.  وعناوين 
يحدثان  أو  يستويان  فال  معنيان،  فيه  لهما 
جزافا كما في هذا الزمان. مذ بلغني نعي حسن 
يطرقون  والبصر،  السمع  ملء  ملنيعي حضروا 
لم  كما  ويحتجون،  يصرخون  بقوة  الدهر  باب 
يفعلوا إذ رحل أحمد املجاطي، وقتئذ صمتوا، 
حثيثًا  إليه  يغدو  كان  إذ  املبكر  موته  أذهلهم 
طريق.  في  كلٌّ  ومضوا  اختياره،  فاحترموا 
نسيان  في  اآلن  بُعدت  كم  الستينات،  جمعتهم 
وال  تنّطعهم،  في  وجدت  ما  كأنها  أغرار،  فتية 
في  املهراز«  »ظهر  إلى  وصلوا  رجال!  الرجال 
جامعة  لوجود  العلمية  العاصمة  ُسميت  فاس 
لألنوار  قلعة  إلى  معهم  وحّولناها  القرويني، 
والثوار، ضّمهم إليها رضاع شرق وغرب: محمد 
السرغيني، بغداد، أوال، وباريس أخيرًا. محمد 
برادة، القاهرة، أوال، وباريس أخيرًا. املجاطي، 

السوالمي،  إبراهيم  البيضاء،  والدار  دمشق  
ومارد  أخيرًا؛  والقنيطرة،  والجزائر  القاهرة 
أوال،  الرباط  ملنيعي،  حسن  الخمسة  الفرسان 
ميعاد  سابق  بال  أخيرًا.  ومكناس،  وباريس 
التقوا في كلية اآلداب الفتية، وهم في عنفوان 
الشباب، والجامعة في حاجة إلى من يلقن لجيل 
وهي  الحديث  األدب  أبجديات  األول  االستقالل 
الغارقة في األدب القديم واملعارف الكالسيكية. 
أي مهمة شاقة ُأسندت إليهم، أن َيحُرثوا أرضا 
قليل  إال  جعبتهم  في  وما  زرعا،  لتنِبت  بوارًا 
زاد ليطعموا طالبا »زغب الحواصل ال ماء وال 
شجر«. كان عليهم أن يقدموا الزبدة والعصارة 
من كل الحديث: الرواية والقصة القصيرة وشعر 
التفعيلة وفن املسرح والتيارات كلها رومانسية 
النقد  ومدارس  بفروعها  والواقعية  وانطباعية 
كان  ومصطلحاتها؛  حركاتها  بتعدد  الغربية 
ويشرحوها،  النصوص  عن  يبحثوا  أن  عليهم 
جدل  مثار  طرية  كلها  وهي  وغربيها،  شرقيها 
لدى  التلقي  من  مختلفا  أفقا  يخلقوا  وأن  بعد، 
الجاهلي  الشعر  من  تكوينهم  أغلب  طالب 
واألدب العباسي وقليل من األندلس املغربي، مع 
والّصّماء،  املسكوكة  والنحوية  اللغوية  املتون 
القديمة  الحضارات  في  عامة  دروس  بجانب 
واللغات الشرقية. تسلق الفرسان الخمسة هذه 
بقاماتهم  املدرجات  ودخلوا  العالية  الحيطان 
بضعة  وفي  البداية،  في  وِجلني  الصغيرة 
شهور ثم أعوام كُبروا في أعني طلبتهم، أكبروا 
والتنوير  التجديد  وأنفاَس  وأملعّيتهم  ثقافتهم 
زمالء  مع  فهيؤوا  وحولهم،  فيهم  بثوها  إذ 
الفلسفة واالجتماع والتاريخ  آخرين في شعب 
البواكير  عززت  حديثة  مغربية  لثقافة  أرضيًة 
في  وسارت  والخمسينات،  األربعينات  في 
دروب غير مطروقة مؤمنة بقيم التقدم والنهضة 
وإعادة صياغة الهوية بروح التجديد والتغيير 
في  وإبداع خالق.  إنسان متحرر  والتعبير عن 
أجواء هذا التعليم وتلك البدايات أعّد الفرسان 
الخمسة، ومعهم أجاّلء غيُرهم ال ُينَسون، جياًل 
من أساتذة الغد ال ينكر هذا إال جاحد، وبزغت 

مباشرة،  زنادها  قدحوا  هم  ملواهب  إشراقاٌت 
بالحفز  املدد  ومنهم  السند  فيهم  وجدوا  وإما 
القبول  وحتى  النشر  سبل  وتيسير  والتوجيه 
راحة  إلى  ويسكنوا  أندادًا  لهم  يصبحوا  بأن 

األبدية والهدوء، بينما املتنطعون يلغطون! 
يوم  الجارح  نعُيه  جاء  الذي  ملنيعي  حسن 
13 من الجاري، كان أصغر الرعيل سنا، وأظن 
زمالئه  عن  تميز  فيما  بالكلية،  التحق  من  آخر 
بشخصية متفردة تكوينا لغويا وأدبيا مزدوجًا 
مادة  إليه  أسندت  لذلك  وسلوكا،  وذهنية 
ثم  الخالصني،  املعرَّبني  من  وسط  في  الترجمة 
بحكم اهتمامه باملسرح مغربيا وعربيا وعامليا 
املسرحي  الدرس  أّسس  فيه،  املبكرة  وابحاثه 
محمد  شيخي  باستثناء  فاس.  آداب  في  الحقًا 
أخرى،  مدن  من  الباقون يحضرون  السرغيني، 
وفيها  ملنيعي،  ينتمي  إليها  مكناس،  أقربها 
فارقها  إن  املاء،  في  كالسمك  كلها  حياته  عاش 
أو مناسبة ملحة. كان األصغر سنا،  فللجامعة 
املارد بني الفرسان الخمسة، هم جميعا شباب 
بالذات،  وهو  بوقار،  طالبهم  صادقوا  لذلك 
إلى  زرافة  الدرس  من  معه  ويخرجون  يدخلون 
مكناس،  إلى  العودة  محطة  إلى  يوصلوه  أن 
منه  يشبعون  ال  تدور،  األرض  عنده  حيث 
حديثًا وأفكارًا وتوجيهًا وُملحًا؛ كان رسول فكر 
التنوير والتحديث األدبي وكل جديد، وهذا على 
مر األيام، سأقول األجيال، طلبته في كل ربوع 
هذا  بكل  العرب،  األشقاء  من  وخارجه  املغرب 
الغنى، وهو إلى الصمت والظل أمَيل. فاتني أن 
أدرس على يديه، لكنه مثاٌل تعلمنا منه، وصار 
صديقا وزميال بعد ذلك، هاديًا إلى املعرفة وفن 
رحاب  وُصّرُته  ومكتبُته  وبيُته  صدُره  الحياة، 
في  االستثنائي  نعُيه  بلغ  وإذ  وعطاء.  محبة 
باالعتراف،  شحيح  املروءة،  وعديم  كئيب  زمن 
أطال هلل في  كّلها ورفقة جيل،  حضرت حياُته 
تنطفئ،  منهم  منيرة  شمعة  هي  األحياء،  عمر 
ونحن بعدهم ذباالت ترتعش ليس غير، نم قرير 
أيها  عشت  أنك  وأعترف  »عمي حسن«،  العني 

األستاذ.

لك المجد، اأيها 
الأحمد... الفذ

n طالع السعود 

األطلسي

توقع  تراه  حني  كان...  كالنورس 
مرفأ  بعيدة...  غير  اليابسة  أن 
بكل  الثقافة  ومرفأه  يابسته  قريب... 
أو  بإرادتك  يقحمك،  متعلقاتها... 
قد  يكون  ثقافي  شاغل  في  بدونها، 
الشاغل  تلتقيه.  أن  قبل  به  استبد 
كتابا  أمتعه،  سينمائيا  شريطا  يكون 
مسرحية  تلذذها،  قصيدة  أدهشه... 
أحمد  السي  غادة  أبو  إنه  يهندسها...  ثقافية  فعالية  مشروع  أبهرته، 
الشاعر،  الكاتب،  الفرح،  الثائر،  املبدع،  االستثنائي،  املنفرد،  طليمات 
التلميذ،  املعلم،  الصبور،  املؤدب،  اللطيف،  القوي،  املتواضع،  العجائبي، 
السياسي،  املناضل،  الفنان،  املثالي،  الواقعي،  الساخط،  املتمرد،  الناقد، 
العربي  املغربي،  واملراكشي،  الفقيه...  املاركسي،  الوجودي،  املنضبط، 

واألممي.
الضغط  هجوم  قبل  املاضي،  األسبوع  حدود  إلى  تبديال...  بدل  وما 
الدموي عليه، بقي السي أحمد هو هو ملن كان تعرف عليه في ستينيات 

القرن املاضي...
وبالبرامج  وباملبادرات  باألفكار  الزاخر  املتحمس  املبتسم  الشاب  ذلك 
وبالطموحات وباألحالم... لم يكن يشعر أو يبالي بأنه يحمل ثقل خمسة 
وسبعون سنة من حياة متالطمة الوقائع والهزات والتطلعات واألمنيات 
مباشر  تفاعل  في  واالنتصارات...  والتقلبات  واملفجعات  واملسرات 
شخصي وعائلي مع زالزل وصواعق، مخاضات وتحوالت املغرب سياسيا 
واجتماعيا... منذ أواسط ستينيات إلى ثمانينيات القرن املاضي... أعمار 
وإصرار  املؤمن  بثقة  أحمد  األخ  عبرها  حياة...  في  وحيوات  عمر  في 
املؤتمن على تخصيب مشاتل الفرح في الوطن واستمطار مزن األمل فيه.

أولى لقاءاتنا، كانت في مستهل سبعينيات القرن املاضي، في فضاءات 
األنشطة الثقافية، الساخنة باملد اليساري في مراكش. كنت األصغر بني 
عبر  السبعينيات  في  إنتاجه  سطع  أدبي  )ناقد  إسماعيل  عزيز  أربعتنا، 
قاتله  إلى  التحقيقات  1982 ولم تتوصل  الثقافي، قتل سنة  العلم  ملحق 
حتى اآلن( عبد العزيز طليمات األديب والباحث واملناضل يساري، )توفي 
في حادثة سير بداية التسعينيات(، أحمد طليمات الفذ، الذي غادر دنيانا 

أول أمس.
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في وداع الكبير أحمد طليمات: 

مثقف مبدئي اإلى حدود 
ال�صرا�صة، جريء بال وقاحة، 

ب�صو�س في وجه القتامة

02

1403

وحدها المنتخبات الوطنية 
الزالت تتنفس الرياضة

كورونا يت�صبب في تمديد تعليق 
اأن�صطة الجمعيات والأندية 

وفي اإغالق القاعات الريا�صية

دعت الى اتفاقية وطنية
جبهة القوى ال�صتراكية الجزائرية توجه 

نقدا حادا للنظام الجزائري
عبرت  جبهة القوى االشتراكية 
التوتر  إزاء  »قلقها  عن  الجزائرية 
و اللجوء إلى السالح الذي يسود 
«والسيما  النزاع  مناطق  مختلف 
مجالنا  في  و  »منطقتنا  في 

الحيوي«. 
وجاء في بيان توصلت الجريدة 
النزاعات  هذه  أن   « منه  بنسخة 
لن تعرف حال بالتدخالت املتعددة 
تخفي  ما  كثيرا  التي  األشكال 
ألطراف  اقتصادية  مصالح  صراع 
بحلول  بل  متضادة،  متحاربة 
سياسية شاملة  و محلية و في ظل 
احترام القانون و الشرعية الدولي 

.»..
املخرج  أن  الجبهة  واعتبرت 
أنظمة  بناء  في  يكمن  الوحيد 

سياسية ديموقراطية ..
أعلنت الجبهة عن إطالق مبادرة 
" االتفاقية الوطنية " التي ستجمع 
ممثلي  و  السياسيني  الفاعلني   «
وضعية  ملناقشة  املدني  املجتمع 
البالد و  التوافق معا على خارطة 
طريق مشتركة للخروج من األزمة«.
ووضف البيان الناظم القائم،ب» 
واملصاب  املفلس»  و  املتقهقر 

بالعمى السياسي والالمسوولية.
الجزائر  أن»  الجبهة  واعتبرت   
األزمة  الطرق.  مفترق  في  تتواجد 
التي تجتازها البالد تزداد تعقيدا 
مثيرا   بعدا  فأكثر  أكثر  تحمل  و 
للقلق و الخطورة إلى درجة تهديد 
األمن القومي و استمرارية الدولة  

الوطنية«.

»الغنيمة« التي ف�صحت مغامرة »البولي�صاريو«
الذين  الصحفيون  املراسلون  يصدق  لم 
أمنوا تغطية التطورات األخيرة في املنطقة 
الحازم  التدخل  بعد  الكركرات،  من  العازلة 
للقوات املسلحة امللكية، أعينهم وهم يقلبون 
عناصر  أحرقها  التي  الخيام  مخلفات 
ميليشيات » البوليساريو«، قبل أن يطلقوا 

أقدامهم للريح فرارا في عرض الصحراء.
األشياء  من  العديد  فإن  وبالفعل، 
عني  في  عليها  العثور  تم  التي  واألدوات 
طبيعة  حول  مشروعة  أسئلة  تثير  املكان 

بعثة االنفصاليني ونواياهم السيئة.
فقد خلف »قطاع الطرق باملعنى الحقيقي 
الخارجية  الشؤون  وزير  بتعبير  للكلمة«، 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
بالخارج، ناصر بوريطة، وراءهم، مصبرات 
عدس  وأكياس  وتمر  حليب  وعلب  سمك 
وأواني  وأدوية  غازية  مشروبات  وقوارير 
وعلب سجائر وأجهزة تلفزيون، إلى جانب 
ترقيم  ولوحات  حديدية،  وعصي  فؤوس، 
جنسية،  ومنشطات  ونرجيلة،  جزائرية، 

ومنشورات دعائية وحقن وأمصال.

اللوجيستية  واملعدات  املؤن  هذه 
تفضح مزاعم الطابع املدني والعفوي لهذا 
عسكرية  منظمة  وحدها  أنه  ذلك  املخيم، 
هي التي بإمكانها نقل هذا الحجم الكبير 
ألف  من  أكثر  بعد  على  اللوجيستيك  من 
وتثبيتها  تندوف،  مخيمات  من  كيلومتر، 

وسط الصحراء.
يكون مصدر  أن  الطبيعي  كان من  وقد 
معظم هذه املنتجات من الجزائر باعتبار 
ضد  األشقاء  لحرب  الرئيسي  الراعي  أن 
ال  الذي  البلد  هذا  سوى  ليس  املغرب، 
يجد غضاضة في التعبير عن حلم يراوده 
بتطويق املغرب، وعزله عن إفريقيا جنوب 

الصحراء.
في  عليها  العثور  تم  أخرى  منتوجات 
وتم  بأوروبا،  مصنوعة  نفسه  املوقع 
قبل  من  تندوف  مخيمات  إلى  إرسالها 
برنامج الغذاء العاملي، وهو ما يطرح مرة 
استخدام  حول  املشروع  السؤال  أخرى 
اإلنسانية  للمساعدة  النهائية  والوجهة 

الدولية.



في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki

12 701 1441 10 2020 25

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati١@gmail.com

مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 

23

 »

 «
 »

 .«

 »

«

»

 «
 »

 «

 »

2020 23

75

1973

 « »

«  « 23 »
«  «

 «

«

 »
:  «

 »

«

1945

20
 « »

2011( ) :
( )

1996( )
 :

1998( )
2008( )

 .2010( )

"
 " (  2020 7)

(  2020 14 )

152

2018

المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب

 ´ÉªàLG Qƒfi ™jô°ûàdGh áÑbGôŸG

المبعوث الخاص 
لـ (و م ع) محمد التوزاني 

"  "

"
"

" "

 " "

." "
13

" "

في وداع الكبير أحمد طليمات: 

 áeÉà≤dG ¬Lh ‘ ¢Tƒ°ûH ,áMÉbh ÓH A…ôL ,á°SGô°ûdG OhóM ≈dEG »FóÑe ∞≤ãe

zƒjQÉ°ù«dƒÑdG{ IôeÉ¨e âë°†a »àdG záª«æ¨dG{

 ,óéªdG ∂d
 ...óªMC’GÉ¡jCG

òØdG
تابع ص 1

 « »

( 23)

 « »
 « »

»
»  «

.«

 « »

ع س ن /4196 /ادع س ن /4195 /اد



Al Ittihad Al Ichtirakiأخبار03

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

12.700 1442 09  2020 25

                    
                  
                       " 
                  

 - 19 ".            
                 
          ((      ))     
                     
                    90       
         ((     ))  ((        ))     
  - 19 .                 
               :"     
               .         
                     
   ".              
                           
  "                    
                        
  ".                    
                        
                     
-                    

                  19   
    187           
                        
                  
                  
                        
                 4 . 3          
               
         - 19    
              23 . 8          
                   "     
                        
                           
                 9       

. 2025 " 

ماقرلأاتلالادةلئسأ
                    
                  - 19    
               
  70    95           
                  

 .              
                    
                     

 .                 
              
                  
- -              
                        2
                     

 .           
                 
                    100  
                  

 .  
                    
                     
                  

                   
 .     

                    
                        
         :   95    
     170        16     
 131       18          
            

 .  

االثنين   أعلنت   فايزر   وبايونتيك  عن   فعالية  

    8       170         95  :        
        162             
                  
              94 . 5 ( 5    

 .(           90   
                 
                  

 .  
              
                  

 .              70
        90       
                        
     62     .           
                  
                     

 .     
                 
       "              
                  
            (     .     )     
                     

 ".              
                    
                    " 

 .           "  
                    
                     
                  
    "              
   (           "  
      )           
                     

  19 .  .  
                    
                        
                        
                  
                  

 .        
    11                   
     92              
  (  20                    

 ).  
                    
                        
                  

 .     
                       
                        
                 /  

 .  
    "             
         "      
                     

                 " 
            /  

 ".                 
                    
                     
                     

 .  
   : "             
                        
                     
            ".        

 .        
                    
                        
             "        
           200      100       
                 50       30   
                        

 ".  
                    

 .  
                    

 .  
                    
                  
                        
   - 19                 
                           

 .     
                 
     65            94     
                           

 .        
              
                     19
                     
   )     56        (        
                     

 .(    55     ( 18    
                    
                  
                        
          )     23    (  560       

 .        

ـبينتعرجفييحاقللودجبسح
2888محطة

 ¿ƒ«∏e 25 í«≤∏àd ó©à°ùj Üô¨ªdG
 ó°V áæ°S 18 ¥ƒa Ée áæWGƒeh øWGƒe

19 ó«aƒc
وحيد مبارك

19

19

19

…

2888

80 18 25

مبارك وحيد

15
19

 100 3 1.5

20

9

 7

 5
3

á«FÉHƒdG áëFÉédG ÖÑ°ùH Iôe 15 øe ôãcCÉH ∞YÉ°†J ø«é°ùchC’G ∑Ó¡à°SG

  AÉ¡fE’   »≤«≤M   πeCG   ¿B’G   óLƒj :  á«ªdÉ©dG   áë°üdG
äÉMÉ≤∏dÉH  - 19   ó«aƒc 



الحبيب العسري@

1984 12

 " "

1963 25

1961 7 4

 1976

" " "
27

"
 "

1978 17

 1980 1971

1981

1982
 "

 "
26

50
1984 12

 "
"

 " "

1986 31

50/04

 " "
 "  "

1988

" "
1988 20

621

":

 -  –
."

2007

–
 -

-
" "

 2017 31
 ":

 :

 ."

2015 6

16

2548-
 2020 6

 -

 “ ”
 « ”

 « »

200
67

 2019
 .2018 21

« »

 « »

! « »

 *

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

12.700 1442 9 2020 25
Al Ittihad Al IchtirakiAl Ittihad Al Ichtiraki  4 5

محمد بنمبارك، 
دبلوماسي سابق

13/12

 « »

 « »

     

 « »

 « »

 « »

 « »

 15

 »

 »  «

»  «

    .«

 /

16

 »

.«

خاصخاص

12.700 1442 9 2020 25

تابع العالم وعلى جميع القنوات الفضائية الدولية، ومواكبة ا�مم المتحدة عن قرب، 

من خالل بعثة «المينورسو» اقتحام عناصر البوليساريو للمنطقة العازلة بين الحدود المغربية 

الموريتانية والعبث فيها، عبر ا�قدام على عمليات النهب والسرقة والتخريب وقطع الطريق والحصار

المغرب، الذي عانى الويالت 
مع االستعمار، قاد حركات 

التحرر ا�فريقي على عهد 
الملك الراحل محمد الخامس، 
وساهم في استقالل العديد 

من بلدان القارة السمراء، 
وكان أحد مؤسسي 

منظمة الوحدة ا�فريقية 
في 25ماي1963 بأديس 
أبابا عاصمة إثيوبيا، بعد 

أن استضاف زعماء عدد 
من الدول ا�فريقية في 

مؤتمر الدار البيضاء مابين 
4و7من يناير 1961 والذي 

كانت أشغاله بمثابة أرضية 
�نشاء إطار وحدوي إفريقي 

تمثل في منظمة الوحدة 
ا�فريقية.

البعد االقتصادي لمعبر الكركرات  واقعة الكركرات: الدرس البليغ
يكشف حقيقة "البوليساريو"
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تابع العالم وعلى جميع القنوات الفضائية الدولية، ومواكبة ا�مم المتحدة عن قرب، 

من خالل بعثة «المينورسو» اقتحام عناصر البوليساريو للمنطقة العازلة بين الحدود المغربية 

الموريتانية والعبث فيها، عبر ا�قدام على عمليات النهب والسرقة والتخريب وقطع الطريق والحصار

المغرب، الذي عانى الويالت 
مع االستعمار، قاد حركات 

التحرر ا�فريقي على عهد 
الملك الراحل محمد الخامس، 
وساهم في استقالل العديد 

من بلدان القارة السمراء، 
وكان أحد مؤسسي 

منظمة الوحدة ا�فريقية 
في 25ماي1963 بأديس 
أبابا عاصمة إثيوبيا، بعد 

أن استضاف زعماء عدد 
من الدول ا�فريقية في 

مؤتمر الدار البيضاء مابين 
4و7من يناير 1961 والذي 

كانت أشغاله بمثابة أرضية 
�نشاء إطار وحدوي إفريقي 

تمثل في منظمة الوحدة 
ا�فريقية.

البعد االقتصادي لمعبر الكركرات  واقعة الكركرات: الدرس البليغ
يكشف حقيقة "البوليساريو"



والسيناريست  المخرج  يترأس 
والمنتج المغربي عبد السالم الكالعي 
لجنة تحكيم الدورة التاسعة للمهرجان 
المغاربي للفيلم بوجدة، التي ستنظم 
نونبر  و29   25 بين  ما  فعالياتها 
الجاري على المنصات الرقمية بسبب 
الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد 19-.
وأفاد الموقع اإللكتروني للمهرجان 
التي  التظاهرة  لجنة تحكيم هذه  أن 
تنظمها جمعية «سيني مغرب» تضم 
سيدي  الموريتاني  المخرج  أيضا 
محمد شيكر والممثلة الجزائرية ريم 
تاكوشت، والممثلة التونسية عائشة 
بن أحمد، والمخرج الليبي أسامة رزق.
وبدأ عبد السالم الكالعي الذي رأى 
النور سنة 1969 بالعرائش مشواره 
السينمائي سنة 2003 بإنجاز فيمه 
القصير األول «يوم جميل». ومن بين 
سنة  «مالك»  الطويل  الفيلم  أعماله 
التلفزية  األفالم  من  والعديد   ،2012
التلفزيوني  المسلسل  إلى  باإلضافة 

«عين الحق».
أفالمه  آخر  بأن  المنظمون  وذك��ر 
حمراء»  «أسماك  الطويلة  الروائية 

سيصدر في مستهل سنة 2021.
الرسمية،  المسابقة  جانب  وإل��ى 
على  ال��دورة،  هذه  برنامج  يتضمن 
الخصوص، تنظيم ندوات افتراضية 

حول موضوع «الثقافة والسينما بعد كوفيد 19-»، 
وورشات حول الماكياج والسيناريو واإلخراج، 
وماستر كالس يؤطرها الممثالن المغربيان ربيع 
القاطي وعمر لطفي، والممثلة التونسية عائشة 

بن أحمد.

ملتقى  يشكل  أن  إلى  المهرجان  هذا  ويطمح 
وعشاق  األفالم  ومنتجي  والمشاهير  للفنانين 
السينما من مختلف البلدان، وكذا نافذة لالستماع 
للجهة،  الثقافي  اإلشعاع  في  تساهم  والتفاعل 
والكفاءات  الموارد  وتبادل  التكوين  خالل  من 
والسمعي  السينما  صناعة  في  المتخصصة 

البصري بشكل عام.

«هند» المغربية أفضل مطربة عربية صاعدة في مهرجان الفضائيات«الرجل الذى باع ظهره» يمثل تونس فى ا�وسكار
فاز فيلم ‹›الرجل الذى باع ظهره›› للمخرجة السينمائية التونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن سيناريو 
فى مهرجان  ستوكهولم السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثالثين بالعاصمة السويدية.
واختار اليوم المركز الوطنى للسينما والصورة بتونس، الفيلم لتمثيل دولة تونس في فئة أفضل 
فيلم عالمي في جائزة األوسكار. فيلم «الرجل الذي باع ظهره» يدور حول قصة «سام» شاب سوري، 
فّر إلى لبنان، هربا من الحرب في بالده، دون إقامة رسمية، يتعثر «سام»  في الحصول على تأشيرة 
سفر ألوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفالت افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل 
ا سُيغير حياته لألبد. الفيلم من  الفنان األمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاق�
بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.  وُعرض «الرجل 
ا ألول مرة في الدورة ال�77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم  الذي باع ظهره» عالمي�
يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج ل�دماج، وهى جائزة 

مستوحاة من مباد� التعاون االجتماعي.
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«االتحاد االشتراكي»

تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك – الدار 
البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ابتداء 
24 من نونبر الجاري وإلى غاية  من الغد الثالثاء 
28  منه، فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي لفن 
الفيديو الدارالبيضاء عن بعد، وذلك تحت موضوع: 

«انحسار جسد، انعتاق روح».
المنظمة،  للجهة  بال�  ال��دورة، حسب  هذه  تأتي 
توصلت «االتحاد االشتراكي» بنسخة منه، في ظروف 
بقاع  لكل  كورونا  فيروس  باجتياح  تميزت  خاصة 
العامة  الحياة  قطاعات  كل  في  أثرت  حيث  العالم، 
والخاصة وكان ألثر المفاجأة تغيرات عدة في نمط 
الحياة والتعاطي مع المعتاد بأشكال جديدة لم يعهده 

العالم في عاداته وممارساته وطقوسه.
 تقول ورقة تقديمية للدورة «أن الحياة الثقافية 
اإلنتاج  توقف  حيث  كبير،  بشكل  تاثرت  والفنية 
ودور  المسارح  وأغلقت  الفني  للمنجز  والترويج 
السينما والمتاحف وفضاءات اإلبداع بسبب الحجر 
الصحي الذي فرض التباعد الجسدي واالنعزال وأخذ 
الحيطة والحذر تفاديا النتشار العدوى، السبب الذي 
خلق شرخا وتباعدا بين الجمهور والمهتمين من جهة 
والفنان وإبداعاته من جهة أخرى، كانت نتيجته فقدان 
حرارة التفاعل والتجاوب المباشر بين الطرفين وخلف 
األمر فجوة نفسية تحتاج منا جميعا أن نعالجها 

بالممكن. 
في ظل هذا الجو العام - تضيف الورقة - أرغمنا 
على تأجيل هذه الدورة في شكلها الحضوري التي 
كانت دولة كندا ضيفا شرفيا فيها. وقررنا أن نقدمها 
بعد»، عبر مختلف  «عن  تقنية  آخر، عبر  في شكل 
وفضاءات  الجمهور  عن  بعيدا  التواصل،  وسائل 
العروض، كما التقنية التي مارسنا بها التعليم عن 
بعد مستحضرين حرارة القرب، وبذلك سنقيم دورة 
تحاف� على مكونات المهرجان الفنية والبيداغوجية 

والعلمية نتحدى بها الوباء وقيوده ونتخطى الحدود 
لنصل إلى كل القارات لنستمع لصوت الفنان الذي 
فرض  ما  رغم  وأحاسيسه  إبداعاته  العالم  يشاركه 
أن  إال  والتباعد  االنعزال  قيود  من  اختياريا  علينا 
اإلبداع والتعبير لم ولن يتوقفا من أجل الحق في 

الحلم بمستقبل للعالم ما بعد كورونا يعمه الحب 
والسلم النماء».

أن  المنظمة  الجهة  أك��دت  المستوى  ه��ذا  على 
غنية  ستكون  المهرجان   من   26 ال��دورة  برنامج 
ومتنوعة بإبداعات فنانين من أكثر من 25 دولة من 
إبداعا،   50 من  أكثر  سيقدمون  حيث  القارات،  كل 
المغرب  في  للشباب  مباراة  بالمناسبة  وستنظم  
 One» (فيديو)  دقيقة  إبداعات في  لتقديم  والعالم 
minute corona Movie « حول كورونا وتداعياتها 
التي  اليومية  الحياة  في  معها  التعامل  تم  وكيف 
وسمت بدينامية جديدة أو قل تم توقيف الحركة في 

الزمان والمكان عبر المعمور.

 IQhódÉH ..zìhQ ¥Éà©fGh ó°ùédG QÉ°ùëfG{
ƒjó«ØdG øØd »dhódG ¿ÉLô¡ªdG øe 26

 IQhódG º«µëJ áæé∏d É°ù«FQ »YÓµdG ΩÓ°ùdG óÑY
IóLƒH º∏«Ø∏d »HQÉ¨ªdG ¿ÉLô¡ª∏d á©°SÉàdG

برنامج الدورة 26 
من المهرجان  ستكون 

غنية ومتنوعة 
بإبداعات فنانين

 من أكثر من 25 دولة 
من كل القارات

الماض جائزة أفضل مطربة عربية صاعدة  االثنين  «هند»، مساء  المغربية  المطربة  حصدت 
في مهرجانات الفضائيات العربية في دورته ال�11.

ووصلت  الماضية،  الفترة  خالل  كبيرا  ملحوظا  حققت  روح» الذي  أغنية «يال  هند  وقدمت 
األغنية لمليون على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كما قدمت هند، أيضا أغنية «بص» باللهجة المصرية والتي وصلت إلى 2 مليون مشاهده حتى 
اليوتيوب « وتميزت األغنية بأجوائها وإيقاعاتها الصيفية حيث ظهرت بلوك جديد   » اآلن على 

ومفاج�، أبرزت فيه جمالها و شغفها بالموضة.
وتتبلور فكرة الكليب في قصة خيانة تجمع بين الطرفين، ستكلل بالفراق رغم العديد من العقبات، 
وتراهن هند المغربي على أجدد أغانيها من أجل عودة قوية للساحة الفنية، بعد فترة من الغياب.

وكانت هند قد قدمت قبل هذه األغاني، أغنية ميكس باللهجتين المغربية والخليجية مع الفنان 
الخليجي عادل إبراهيم، التي حملت اسم «اللي ما يتسمى».

خاضت  الفنانة المغربية دالل الغزالي مؤخرا  
تجربة الغناء من خالل أغنية «اه يا ليام»، 
التى حققت نجاح ملحوظا   فور طرحها 
على موقع تنزيل الفيديوهات «اليوتيوب» 
رشيد  سلمى  للمطربة  كانت  أغنية  وهى 
وقامت بإعادة غنائها الغزالى مرة اخرى.
تصريحات  ف��ى  الغزالي  دالل  وق��ال��ت 
صحفية بالمناسبة إنها تمتلك موهبة الغناء 
مشوارها  بدء  المقبلة  االيام  في  وتعتزم 
الفني في عالم الغناء بعد أن تختار بين 
شركات  احدى  من  لها  المقدمة  العروض 
النجوم.. صناعة  في  المختصة   االنتاج 

يذكر أن دالل الغزالى قد اعتذرت عن المشاركة 
في المسلسل التاريخي السوري «الحرملك» 
بسبب شروط التعاقد معها من قبل شركة 
اإلنتاج والتى اعتبرتها شروط تعجيزية، 
وهو ما رفضته بعد إبداء موافقتها المبدئية 
على العمل، ولكنها فضلت االعتذار وتمنت 
التوفيق لكل فريق العمل وعلى رأسهم نجم 
سليمان. جمال  السوري  الفنان   العمل 
باسم  سليمان،  جمال  بطولة  والمسلسل 
المصري،  سامر  معمار،  سالفة  ياخور، 
تامر  ���ا�  العزيز،  عبد  سليمان   �����

إسحاق.

ألفالم  الدولي  أسوان  مهرجان  إدارة  كشفت 
المرأة، عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد 
المهرجان  ينظمه  استفتاء  نتيجة  عن  اإلع��الن 
الختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي األفالم 
التي تنقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي 
أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما 
العربية الطويل والذي يمتد ألكثر من 100 عام.

االستفتاء يشرف  أن  المهرجان  إدارة  وأكدت 
عليه الناقد كمال رمزي وتعده الناقدة ناهد صالح، 
بمشاركة عددا كبيرا من النقاد العرب من المحيط 
إلى الخليج، إضافة للنقاد العرب المقيمين في 

الخارج.
الختيارات  ستخضع  التي  األف��الم  وتتضمن 

النقاد لتحديد أفضل 100 فيلم عربي للمرأة 1421 
فيلما روائيا طويال، منها 946 فيلما� من مصر، 
و110 أفالم من سوريا، و90 فيلما� من المغرب، 

و64 فيلما� من العراق، و55 فيلما� من لبنان، و53 
فيلما� من الجزائر، و47 فيلما� من تونس، و29 فيلما� 
من فلسطين، و15 فيلما� من األردن، فضال� عن 3 
أفالم من السعودية، وفيلمين من كل من اليمن، 
واإلمارات، والبحرين، وليبيا، وفيلم من كل من 

الكويت وسلطنة عمان والسودان.
 وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي 
فبراير   26 إلى   20 الفترة من  المرأة في  ألفالم 
المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، برعاية 
المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة 
أكت، ويكرم المهرجان في حفل االفتتاح النجمة 
إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس ل�نجاز تقديرا 

لمشوارها السينمائي الطويل .

AÉæ¨dG ºdÉY ≈dEG ¬éàJ ≈dGõ¨dG ∫’O
z∂∏eôëdG{ π°ù∏°ùe øY ÉgQGòàYG ó©H

90
ICGôª∏d º∏«a 100 ºgCG QÉ«àN’ AÉàØà°SG º¶æj ≈FÉªæ«°ùdG ¿Gƒ°SCG ¿ÉLô¡e

  ¢ùjQóæe áÑ«gh
 ÉgójóL ≥∏£J

 »FÉæ¨dG

أطلقت الفنانة المغربية وهيبة مندريس 
باللهجة  الغنائية  الفنية  أعمالها  جديد 
الرسمية  قناتها  على  وذل��ك  العراقية، 
خانة  ضمن  تندرج  األغنية  باليوتيوب، 
األعمال الغنائية الدرامية بعنوان «أنا إيش 
بيا»، من كلمات  الشاعر الغنائي العراقي 
رامي العبودي ، ألحان محمد سالم، التوزيع 
ل-جي فاير، والميكساج ماستورين� للموزع 

المغربي نوح عبدي.
مندريس  وهيبة  الفنانة  اختارت  وقد 
تصوير فيديو كليب األغنية رفقة طاقم العمل 
رحال  وسيدي  البيضاء  الدار  مدينة  بين 

بعدسة المخرج المغربي يونس دنكاتي.
تجدر اإلشارة إلى أن الفنانة المغربية 
وهيبة مندريس يشتمل ريبيرتوارها الفني 
على العديد من األغاني من بينها ’‘عايقة 

وفايقة، أنا وحدة ، و كدبته‘‘.
والجدير بالذكر فالفنانة وهيبة مندريس 
طرقت أبواب الفن سنة 2016م، بعد معاناة 
يرف�  ك��ان  ال��ذي  االس��ري  محيطها  مع 
أن  إال  والموسيقى،  الفن  لعالم  ولوجها 
عشقها للميدان الفني وإيمانها بموهبتها 
جعالها أكثر إصرارا و تصميما على خوض 
أن  استطاعت  حيث   ، التجربة  هذه  غمار 
تخلق لنفسها مكانا بين األصوات النسائية 
المغربية  الفنية  الساحة  في  المغربية 

والعربية.

عن بعد.. 
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

abousalma10@gmail.com
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العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرنونبرربيع الثانياأليام

72306:3813:2216:0518:2919:46اإلثنين

82406:3813:2316:0418:2819:46الثالثاء

92506:3913:2316:0418:2819:46األربعاء

102606:4013:2316:0418:2819:46الخميس

112706:4113:2316:0418:2819:46الجمعة

122806:4113:2416:0418:2719:46السبت

132906:4213:2416:0418:2719:45األحد



إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

 األربعاء 25 نونبر  2020 املوافق 09 ربيع الثاني 1442 العدد 12.700

 á«eƒj IójôL

�����������������
��������������

���������������
www�alittihad�press�ma

Jaridati�@gmail�com����������������
����������������

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

1936
1975 -12- 18
���������
�������������

�����������
- 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
2020/11/24

12.470

������
�����

ع.س.ن /4165/ إد

ع.س.ن /4173/ إد

ع.س.ن /4172/ إد

ع.س.ن /4176/ إد
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جمعية األعمال الخيرية
موالي رشيد سيدي عثمان

-الدار البيضاء-
إعالن عن ط�ل�ب ع��روض 

مف���توح
رقم: 2020/03

جلس�ة علنية
 22 الثالثاء  يوم  في 
الساعة  على  دجنبر2020 
بقاعة  زواال،سيتم  الثانية 
االجتماعات لجمعية األعمال 
الخيرية موالي رشيد سيدي 

عثمان، فتح األظرفة املتعلقة 
ألجل:  أثمان،  عروض  بطلب 
إدارية  مكاتب  تهيئة  أشغال 
باملركب  د  و  س  بالعمارتني 
لجمعية  واإلداري  التجاري 
موالي  الخيرية  األعمال 

لسبع  عثمان،  سيدي  رشيد 
حصص متفرقة:

تكسية   :1 رقم  الحصة 
وتزفيت

الحصة رقم 2: تبليط وتزليج
السقف   :3 رقم  الحصة 

املعلق والصباغة
النجارة   :4 رقم  الحصة 

واألملنيوم
الترصيص   :5 رقم  الحصة 
ضد  الوقاية   - الصحي 

الحرائق
الحصة رقم 6: الكهرباء
الحصة رقم 7: املصعد

امل�قت  الضمان  مبل�  حدد 
في: 

 :1 رقم  الحصة 
(خمسة  25.000.00درهم  

وعشرون ألف درهم).
 :2 رقم  الحصة 
(ثالثون  30.000.00درهم  

ألف درهم).
 :3 رقم  الحصة 
(عشرون  20.000.00درهم  

ألف درهم).
 :4 رقم  الحصة 
(عشرون  20.000.00درهم  

ألف درهم).
 :5 رقم  الحصة 
(عشرون  20.000.00درهم  

ألف درهم).
 :6 رقم  الحصة 
(عشرة  10.000.00درهم  

آالف درهم).
 :7 رقم  الحصة 
(عشرة  10.000.00درهم  

آالف درهم).
محددة  األشغال  تقدير  كلفة 

كما يلي:
 :1 رقم  الحصة 
هم  ر 1د . 7 1 4 . 9 3 2 , 0 0
وأربعة  وسبعمائة  (مليون 
ألفا وتسعمائة واثنني  عشر 
و ثالثون درهما مع احتساب 

الرسوم).
 :2 رقم  الحصة 
هم  ر 2د . 0 9 4 . 2 6 4 , 0 0
وتسعون  وأربع  (مليونني 
ألف ومائتان وأربع وستون 
درهما مع احتساب الرسوم).

 :3 رقم  الحصة 
هم  ر 1د . 3 5 6 . 1 9 4 , 4 0
وستة  وثالثمائة  (مليون 
وأربع  ألف ومائة  وخمسون 
وأربعون  درهما  وتسعون 
احتساب  مع  سنتيما 

الرسوم).
 :4 رقم  الحصة 
هم  ر 1د . 3 0 0 . 2 0 0 , 0 0
ألف  وثالثمائة  (مليون 
ومائتان درهما مع احتساب 

الرسوم).
 :5 رقم  الحصة 
هم  ر 1د . 2 7 3 . 3 6 3 , 2 0
وثالثة  ومائتان  (مليون 
وثالثمائة  ألفا  وسبعون  
درهما  وستون  وثالثة 
مع  سنتيما  وعشرون 

احتساب الرسوم).
 :6 رقم  الحصة 
هم  ر 7د 8 0 . 2 2 8 , 0 0
ألفا  وثمانون   (سبعمائة 
عشرون  و  وثمانية  ومائتان 
درهما مع احتساب الرسوم).

 :7 رقم  الحصة 
هم  ر 5د 0 4 . 0 0 0 , 0 0
آالف  وأربعة  (خمسمائة 
درهم مع احتساب الرسوم).

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  األثمان  عروض 
الجمعية  بمقر  املشتريات 
التجاري  باملركب  الكائن 
شارع  "ب"  عمارة  واإلداري 
السالمة  حي  بوزيان  محمد 

3 البيضاء هاتف رقم:
0522597798

 0522594744
مبل�  مقابل 
درهم)  100,00درهم(مائة 
يمكن  ال  حصة،  كل  عن 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني : 

البريد  طريق  عن  إرسالها   -
باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

3 البيضاء .
مباشرة  تسليمها  أو   -
العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 5 من نظام االستشارة 
العروض  بطلب  الخاصة 

املشار إليه أعاله.
يوم  املكان  زيارة  سيتم 
 2020 دجنبر   15 الثالثاء 
عشر  الحادية  الساعة  على 

صباحا.
ع.س.ن/4170/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة تيزنيت
دائرة تيزنيت
قيادة اكلو

الجماعة الترابية اثنني اكلو
إع����الن ع���ن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/02/م.ج

جلس��ة ف�ت�ح ال�ع�روض 
ع�م�وم�ي��ة

دجنير   23 يوم  ف�ي 
العاشرة  الساعة  2020على 
بمقر  سيتم  صباحا، 
اثنني  الترابية  الجماعة 
املتعلقة  األظرفة  فتح  اكلو 
بعروض  العروض  بطلب 
مواد  اقتناء  ألجل:  أثمان 
تضصيص  اجل  من  البناء 
بجماعة  بالدواوير  مسالك  
مع  (بشراكة  اكلو:  اثنني 
سحب  يمكن  الجمعيات). 
من:  العروض  طلب  ملف 
بالجماعة  التقني  املكتب 

الترابية اثنني اكلو.
ويمكن تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
*  حدد مبل� الضمان امل�قت 
درهم  أالف  خمسة  في 

(5000.00درهم)
*  كلفة تقدير األشغال محددة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبل�: 199.996.32درهم 
الفا  وتسعون  وتسعة  (مائة 
وتسعون  وستة  مائة  وتسع 
درهما و32 سنتيما)يجب أن 
يكون كل من محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملف���ات  وإيداع 
املواد  ملقتضي���ات  مطابقني 
املرسوم  من   31 27،29و 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  إرساألظرفتهم  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
اسم  باالستالمفي  بإفادة 
مقر  وإلى  الجماعة  رئيس 
الجماعة الترابية اثنني اكلو.
مقابل  إيداعها  إما   *

وصلباملقر املذكور.
إلكترونيا  ايداعها  اما   *
الصفقات  بوابة  بواسطة 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 04 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4180/ا.د ع.س.ن /4174/ إد

ع.س.ن /4175/ إد

ع.س.ن /4177/ إد

ع.س.ن /4179/ إد

ع.س.ن /4192/ إد

ع.س.ن /4178/ إد

ع.س.ن /205/ إت

ع.س.ن /4182/ إد

ع.س.ن /4188/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم ورزازات 
دائرة أمرزكان 

قيادة اغرم نوكدال 
جماعة تيدلي

إع���الن ع�ن استشارة معمارية

رقم:
Consult/Archit/2020/03

على   2020/12/30 يوم   في 
الساعة الثانية عشرة زواال سيتم 
بمكتب رئيس جماعة تيدلي فتح 
املعماريني  املهندسني  أظرف�ة 
املعمارية  باالستشارة  املتعلقة 

ألج�ل بناء الحي الحرفي  بجماعة 
اإلجمالية  امليزانية  تيدلي. تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
الضرائب  من  خالية  باملشروع 
1.566.666,00درهم  مبل�:  في 
وستة  مائة  وخمس  (مليون  
وستة  مائة  وستة  ألف  وستون  

وستون  درهم، 00 سنتيم) .
من  الكترونيا  نقله  كذالك  يمكن 
بوابة صفقات الدولة من العنوان 

االلكتروني التالي:
www.marchéspublics.

 gov.ma
أن يكون كل من محتوى  يجب   -

املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  مرسوم  من  و102  و101 
349.12.2 الصادر في 8 جمادى 
(20مارس2013)   1434 األولى 
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.      
ويمكن للمتنافسني:

-إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
القروية  الجماعة  ضبط   بمكتب 

لتيدلي. 
البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 

إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
املكتب املذكور. 

لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -

املغربية  البوابة  عبر  االلكتروني 
للصفقات العمومية.

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

من نظام االستشارة املعمارية. 
ع.س.ن/4193/ا.د

ع.س.ن /4183/ إد

ع.س.ن /4184/ إد

ع.س.ن /4187/ إد

ع.س.ن /4181/ إد

ع.س.ن /4189/ إد

03/Consult/Archit/2020
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اململك����ة املغربية 
وزارة الدا�لي����ة 

عمالة إقليم ورزازات 
دائرة أمرزكان 

قيادة اغرم نوكدال 
جماعة تيدلي 

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/05 
على   2020/12/30 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
بمكتب  سيتم  صباحا، 
فتح  تديلي  جماعة  رئيس 
أشغال  ألجل:  األظرفة 
االستكشاف  ثقوب  حفر 
بدواوير:  واالستغالل  

واوكيا،  أدقي،  امغودن 
بئر  وتعميق  اغراسن 

بدوار: أيت بوريك.
من  امللفات  سحب  يمكن 

جماعة تيدلي.
تحميله  كذلك  يمكن   
بوابات  من  الكترونيا 

صفقات الدولة:

www.marchespu-
blics.gov.ma

من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيدع  وتقديم  محتوى 
املتنافسني  ملفات 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  27, 29 و31 
الصادر   2.12.349 رقم 

في 8جمادى األولى 1434 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
محددة  املؤقتة  الضمانة 
9.000,00درهم  في 
درهم   آالف  (تسعة 

00سنتيم)
التكلفة التقديرية للخدمات: 

(ثالثة   363.480,00درهم 
وستون  وثالثة  مائة  
وثمانون  مائة  وأربع  ألف 

درهم،00سنتيم).
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم مقابل 
وصل بمكتب الضبط.

طريق  عن  إرسالها  إما   *

بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *

عبر  االلكتروني  البريد 
البوابة املغربية للصفقات 

العمومية .
إن الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 

9 من نضام االستشارة.
ع.س.ن/4194/ا.د

ع.س.ن /4185/ إد

ع.س.ن /4191/ إد ع.س.ن /4190/ إد

ع.س.ن /4186/ إد



يجري المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ،يومي 
26 و30 نونبر الجاري مباراتين وديتين أمام منتخب 

غانا ، بمدينة أكرا.
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 
الرسمي، أن  ،نشرته أول أمس االثنين على موقعها 
المنتخب  استعدادات  إطار  في  تدخالن  المباراتين 
المقبلة.  لالستحقاقات  القدم  لكرة  النسوي  الوطني 
المناداة  تمت  اللواتي  الالعبات  الئحة  يلي  ما  وفي 

عليهن في هذا التجمع اإلعدادي:
1 - أسية زهير شباب أطلس خنيفرة

-2 إيمان عبد األحد اتحاد طنجة
3 - خديجة الرميشي الجيش الملكي

-4 نهية بنزينة الجيش الملكي -5 سمية هادي النادي 
البلدي مكناس

-6 نزهة أيت بابا حليم النادي البلدي العيون
-7 سهام بوخامي الجيش الملكي
-8 نوريمان عدي الجيش الملكي

9 - فاطمة تكناوت الجيش الملكي
10 - غزالن شباك الجيش الملكي
-11 نجاة بدري الجيش الملكي

-12 رانيا السالمي النادي الرياضي أطلس05
-13 ابتسام جريدي الجيش الملكي

-14 حنان أيت الحاج سرقسطة اإلسباني
-15 -سلمى أماني ديجون الفرنسي

16 -نهلة النقاش اللودي ديجون الفرنسي
-17 نوال فاطمة وينيخ سانت إتيان الفرنسي

-18 زبيدة البسطالي نابولي اإليطالي
-19 فاطمة الزهراء الدهموس الجيش الملكي

-20 سناء بندكان النادي البلدي العيون
-21 فاطمة الزهراء عكيف نادي جوهرة العرائش 
-23 فاطمة  -22 كنزة العالوي سانت مور الفرنسي 

الزهراء الغربي بريمة برشلونة اإلسباني
-24 سامية فكيري الغوش سيير يون الفرنسي

كما يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
النسوية ألقل من 20 سنة ،يومي 25 و29 نونبر الجاري، 

مباراتين وديتين ضد منتخب غانا، بمدينة أكرا.
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 
الرسمي، أن  ،نشرته أول أمس االثنين على موقعها 
المنتخب  استعدادات  إطار  في  تدخالن  المباراتين 
سنة   20 م��ن  ألق��ل  النسوية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الوطني 

لالستحقاقات المقبلة.
اللواتي تمت  الالعبات  وفي مايلي الئحة بأسماء 

المناداة عليهن.
-1 أميمة العمراني شباب أطلس خنيفرة

-2 سكينة وهبي نجم المستقبل
-3 صفية بوفيتيني شباب أطلس خنيفرة

-4 زينب رضواني الجيش الملكي
-5 صفاء بنوك نجاح سوس

-6 ضحى أحمامو اتحاد طنجة
-7 جهان برشي شباب أطلس خنيفرة
-8 نورا مودني شباب أطلس حنيفرة 

-9 نسيمة جواد اتحاد طنجة
-10 أميمة طيار رجاء أيت عزة

-11 زينب الروداني الجيش الملكي
-12 نسرين الشاد سانت إتيان الفرنسي -13 وليفيا 

حنان لبداوي كزنكوريديا فير األمريكي
-14 مروة المريزق أوفرفول النرويجي -15 أنفال 
اليماني بايسن النرويجي -16 وسيلة إمالك غانغمب 

الفرنسي -17 مروة حساني سانت مور الفرنسي
-18 ايمان الغزواني سانت مور الفرنسي
-19 صباح الصغير سانت مور الفرنسي
-20 سامية حساني أزد ألكمار الهولندي

-21 هاجر الطاهيري أكسليسيور الهولندي
-22 كوثر صابر سانت مور الفرنسي 

تقرر،أول أمس االثنين، تمديد قرار تعليق أنشطة الجمعيات واألندية و 
إغالق القاعات الرياضية ومالعب القرب في وجه العموم، باإلضافة إلى قاعات 
األلعاب، ومرافق أخرى، تفاديا لتشفي انتشار «فيروس» كورونا المستجد.
رياضاتهم  ممارسة  الرياضيين  على  القرار،سيمنع  بهذا  العمل  وبتمديد 
المفضلة بالقاعات العمومية، كما سيمنع عليهم خوض مباريات ودية في 

مالعب القرب، تطبيقا لقرار السلطات العمومية.
الماضي،  م��ارس  شهر  منذ  كبيرا  شلال  المغربية  الرياضة  وتعيش 

الرياضية،  التظاهرات  كل  إلغاء  تقرر  خ����وف����ا م�����ن ان���ت���ش���ار بعدما 
منافسات  رياضييها،باستثناء  بين  لتي ك������������رة ال������ق������دم العدوى  ا

تواصلت جوالت مختلف بطوالتها وأتمت موسمها وعادت في األسابيع 
األخيرة الستئناف تحضيراتها واستعداداتها للموسم الجديد الذي حدد 

موعد انطالقته في الرابع من شهر دجنبر المقبل.
كورونا يحكم إذن بوقف كل األنشطة الرياضية والقاعات الرياضية، ولم 

يعد،بعد كرة القدم، من وجود لباقي األنواع الرياضية باستثناء استمرار نشاط 
المنتخبات الوطنية خاصة منها التي تنتظرها مجموعة من االستحقاقات 
القادمة، حيث ترعى جامعات مثل ألعاب القوى،المالكمة، التكواندو منتخباتها 
وأبطالها المؤهلين للمحطات العالمية كبطولة العالم أو األلعاب األولمبية،في 

تجمعات ومعسكرات تدريبية في مراكز رياضية بالمغرب.
على هذا المستوى، دخل مؤخرا المنتخب الوطني أللعاب القوى في 
تجمع بالمعهد الوطني أللعاب القوى بالرباط وبأكاديمية إفران الدولية، 
استعدادا لالستحقاقات الدولية والقارية المقبلة. واكتفت الجامعة الملكية 
المغربية أللعاب القوى،حسب تقارير إعالمية، بأربعين عداء مقسمين إلى 
مجموعتين، 20 بالرباط ومثلهم بإفران، احتراما للبرتكول الصحي الذي 

فرضته السلطات الصحية.
في رياضة المالكمة، يحتضن المركز الوطني للمالكمة ب�زمور، منذ بداية 
شهر نونبر  استعدادات وتحضيرات المنتخب الوطني وعناصره الستة 
التي ضمنت التأهل ألولمبياد طوكيو 2021. و يستقر أعضاء المنتخب 
الوطني،عدد عناصر المنتخب ال يتجاوز 13 عنصر، في تربص مفتوح داخل 
مركز آزمور استعدادا لالستحقاقات القادمة خاصة تل� المتعلقة ب�خر محطة 
إقصائية تأهيلية لألولمبياد التي تحتضنها باريس العاصمة الفرنسية في 

موعد لم يتحدد بعد. و تقرر أن يخضع أعضاء المنتخب الوطني لمعسكر 
مغلق ال يسمح فيه بمغادرة المركز ألي أحد بسبب الوضعية الصحية وانتشار 
فيروس كورونا.  بدوره، يخضع الفريق الوطني النسوي للمالكمة لتربص 
مفتوح منذ بادية نونبر الجاري ،حيث يقيم بأحد فنادق مدينة الجديدة 

ويجري تداريبه في المركز الوطني للمالكمة ب�زمور.
كما استأنفت أنواع رياضية أخرى أنشطتها على مستوى منتخباتها، 
وعادت  للمشاركة في المسابقات الدولية مثل رياضة الفروسية، والترياثلون، 
وسباق الدراجات ، والتكواندو، واستفادت هذه الجامعات الرياضية من دعم 
اللجنة الوطنية األولمبية المغربية لمواصلة تحضيراتها في مدينة إفران. 
علما أن ثمانية أنواع رياضية وطنية نجحت إلى حد اآلن، في حجز بطاقة 
التأهل إلى األولمبياد، فيما الزالت رياضات أخرى في السباق لتحقيق التأهل

والزالت القاعات الرياضية موصدة ومغلقة منذ 25 مارس الماضي، حيث 
يعاني أصحابها وأطرها التقنية واإلدارية من العطالة المفتوحة ،شأنهم 
شأن عدد كبير من األبطال الرياضيين ومنهم أبطال عالميين وأولمبيين 
الخاصة  التصفيات  وأبرزها  القادمة  الرياضية  لالستحقاقات  يحضرون 
الرياضية  الفضاءات  كل  أمامهم  األولمبية،الذين صدت  لأللعاب  بالتأهل 

التي كانوا يخوضون فيها تداريبهم.

عزيز بلبودالي

الـريـــاضي
a12.700االربعاء 25 نونبر 2020 املوافق 9 ربيع الثاني 1442العدد 14

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

تقدم أعضاء من 
الودادية يتحملون 
المسؤولية 
في المكتب المديري 
للجامعة بمقترح يهم 
انسحابهم من التسيير 
الجامعي احتجاجا على 
عدم نجاح الجامعة 
في إيجاد حلول ناجعة 
للمشاكل التي تتخبط 
فيها الجمعيات 
واألندية

فاز المنتخب الوطني لالعبين المحليين 
بأربعة أهداف لصفر في المباراة االعدادية، 
التي جمعته مساء أول أمس االثنين بفريق 

مولودية وجدة .
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب 

أقيمت  ،التي  المباراة  هذه  في  الوطني 
األمير  العهد  ول��ي  الرياضي  بالمركب 
من  كل  الرباط،  بمدينة  الحسن،  م��والي 
رضا الهجهوج في الدقيقة 35 ،وإبراهيم 
اإلله  ،وعبد   44 الدقيقة  في  البحراوي 

الحافيظي في الدقيقة 55، وزكرياء حدراف 
في الدقيقة 80 .

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات 
المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا لالعبين 
أط��واره��ا  س��ت��ج��رى  ال��ت��ي  المحليين 

بالكاميرون بداية السنة المقبلة.
غدا  الوطني  المنتخب  وسيخوض 
الخميس مباراة إعدادية ثانية ستجمعه 

بفريق اتحاد طنجة.

4

وحدها المنتخبات الوطنية الزالت تتنفس الرياضة

عزيز بلبودالي
المالكمة  أن��دي��ة  ل��رؤس��اء  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ودادي���ة  نظمت 
الدارالبيضاء،  بمدينة  األخير  األح��د  ي��وم  المغربية،زوال 
اجتماعا لمكتبها المسؤول، حضره رؤساء وممثلو عدة أندية 
من فاس،مراكش،الرباط والدارالبيضاء، ناقشوا خالله مستجدات 
المالكمة المغربية وكل المواضيع المتعلقة بها خاصة المشاكل 

التي تتخبط فيها في اآلونة األخيرة.
وتقدم أعضاء من الودادية يتحملون المسؤولية في المكتب 
المديري للجامعة بمقترح يهم انسحابهم من التسيير الجامعي 
ناجعة  حلول  إيجاد  في  الجامعة  نجاح  عدم  على  احتجاجا 
للمشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات واألندية خاصة ما يرتبط 
بالجانب المالي وتقاعس الجامعة في دعم األندية في ظل الوضع 
الصحي الصعب الذي تمر به البالد وإغالق القاعات واألندية 
الرياضية. ورفض أعضاء مكتب الودادية انسحاب أعضاءها 
األربعة من المكتب المديري للجامعة وطالبوهم بمواصلة العمل 
والمساهمة إلى جانب باقي أعضاء الجامعة والدفع بالمكتب 

المديري من أجل إيجاد الحلول لمشاكل األندية. 
لرؤساء  الوطنية  الودادية  رئيس  السياق،تجاوب  في هذا 
أندية المالكمة محمد الحجوبي مع مطالب باقي أعضاء الودادية 
التي تأسست ل�شارة عام 2017 وتضم 68 جمعية متوزعة 
عبر التراب المغربي. وأقر رئيس الودادية الذي يشغل منصب 
نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للمالكمة، بفشل األعضاء 
الذين يمثلون الودادية في المكتب المديري للجامعة في تحقيق 
األهداف المسطرة والتي من أجلها انضموا للمكتب الجامعي، 
ووعد بالعمل مستقبال بجهد مضاعف حتى تتمكن الجامعة من 
معالجة كل المشاكل التي تعرق سير كل الجمعيات واألندية 
المغربية للمالكمة. ووافق على أن يواصل رفقة باقي أعضاء 
الودادية الذين يمثلونها في المكتب المديري الجامعي تحمل 

المسؤولية الجامعية والدفع بالمكتب الجامعي إلى التسريع 
بحل مشاكل األندية والجامعات.

وناقش أعضاء مكتب الودادية الوطنية لرؤساء أندية المالكمة 
المغربية في نفس اللقاء التشاوري والتواصلي، نقط مختلفة 
تهم وضعية المالكمات والمالكمين المغاربة، والمدربين، وطريقة 
تحضير أعضاء المنتخب الوطني لالستحقاقات القادمة، وعبروا 
في آخر أشغال اللقاء عن استعداد كل رؤساء األندية المغربية 
في المساهمة في إعادة التوازن لرياضة الفن النبيل بالمغرب 
والعمل على تطوير هذه الرياضة والتحضير لوضع برنامج 
لقاءات  عقد  أفق  في  تدارسها  أجل  من  بأهداف محددة  عمل 
واجتماعات أخرى للودادية الوطنية لرؤساء أندية المالكمة 

المغربية.

القاضي  الجامعة  قرار  أنهم يرفضون  المجتمعون  وأشار 
ثمانية  منه  يستفيد  الذي  ورياضة  دراسة  برنامج  بتوقيف 
عشرة مالكما في ثانوية الرياضيين بعين السبع الدارالبيضاء، 
وطالبوا الجامعة بالتراجع عن قرارها والحفا� على هذا المكسب 
الهام الذي يدخل سنته الثانية. وبخصوص الوضع المالي في 
الجامعة،الح� أعضاء مكتب الودادية الوطنية لرؤساء أندية 
المالكمة المغربية أنه حان الوقت لرفع الغموض الذي يلف 
التدبير المالي والكشف عن ما يحتويه صندوق الجامعة إذ 
وضع  في  يتوانى  الجامعة  مال  أمين  أن  المجتمعون  سجل 
مخطط واضح للتدبير المالي بل إن الحساب البنكي الخاص 
بمداخيل اإلشعار ال يعرف محتواه وال يوقع على شيكاته إال 

رئيس الجامعة وأمين مالها، وكالهما من نفس النادي.
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