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إنا � وإنا اليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
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كشف عن نيته مراسلة ا�مين العام ل�مم المتحدة لفضح خروقات  مليشيات «البوليساريو“ 

  á«Hô¨ŸG AGôë°üdG ‘ áµ∏ªŸG ºcÉfi IQÉjR Ωõà©j Üô¨ŸG IÉ°†b …OÉf
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   يظهر التاريخ أن الثورات 
تحتاج عادة إلى سنوات 

طويلة،   غالبا ما تكون 
صعبة،   لبلوغ   نتائجها،  
 إال أنه ليس من السهل 

العودة عن التغييرات 
التي   تطرأ على أشخاص 
شاركوا في   تلك الثورات 
أو كانوا شهودا عليها . 

كان ثمة انطباع أننا 
كعرب بشكل أو بآخر 

كسالى ومتعبون لكي  
 نتمكن من االنتفاض ضد 

االستبداد،   وبأننا قبلنا 
حكم الطغاة لقصور فينا،  

 أو ألننا جبلنا بطريقة 
ال تمكننا من التخلص 
من الخنوع لالستعمار 

والتدخل الغربي   

  äGƒæ°S   ô°ûY   ó©H   »Hô©dG   ™«HôdG   øe   »≤H   GPÉe   
?¬bÓ£fG   ≈∏Y 
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سعيد يقطين
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»eƒ«dG AÉ«ª«c

محمود الرحبي كاتب عماني كتب القصة 
والرواية، أصدر ثمانية مجاميع قصصية وأربع 
روايات. عالقته باملغرب وطيدة فقد درس األدب 
العربي يف جامعة محمد اخلامس بالرباط 
ودرس املاجستير يف نفس اجلامعة ويحضر 
حاليا ألطروحة الدكتوراة حول التناص 
البورخيسي. فاز بجائزة السلطان قابوس 
يف دورتها األولى عام 2011  عن مجموعته 
القصصية »ساعة زوال«. كما فازت مجموعته 
»أرجوحة فوق زمنني« باملركز األول يف جائزة دبي 
الثقافية. كان ضمن القائمة القصيرة مرتني 
يف جائزة امللتقى للقصة العربية بالكويت. كتب 
لإلذاعة العمانية ألف ليلة وليلة وقراءة يف كتاب  
واملقامات.  
يف هذا احلوار، نقترب أكثر من عوامله األدبية 
على هامش إصدار مجموعته القصصية » قرون 
األكاسيا« الصادرة عن دار  »خطوط و ظالل« 
والتي قدم لها الناقد املغربي سعيد يقطني.
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إن هذا النسق 
اليمكن أن يحقق 

االهداف المرجوة منه 
بدون استحضار الدور 

المحوري ل�سر في 
تتبع تمدرس أبنائها 

وتشجيعهم وتعويدهم 
على التعلم الذاتي.
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 فاعل في المجال التربوي – (×)
رئيس مصلحة بمديرية خنيفرة

(°) فتح ا� بوعزة

التربية والتكوين07
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?á«°SQóŸG á«ÑjOCÉàdG äGQGô≤dG »gÉe

QÉµàH’Gh åëÑdGh øjƒµàdG ôjƒ£àd á«Hô¨e äÉ©eÉL ø«H OÉëJG çGóMEG 

إن التأديب   ،    بهذا المعنى    ،  
 واحد من المداخل    التربوية 

ا�ساس �رساء مبادئ 
احترام قيم المؤسسة،  

 ورعاية حرمتها،   وااللتزام 
بالقواعد الضابطة 

لعالقات المتعلمين 
بالمؤسسة،   وممتلكاتها،  

 وتجهيزاتها؛ والتوقير 
واالحترام الواجبين للفاعلين 

التربويين وا�داريين بها،  
 بشكل عام،علىأساس 

تعاقد   ُمّصرح،و   ُملَتزم 
به مسبقا،يوجب 

مساءلةومحاسبةاُلِمّخل 
بمقتضياته . 
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الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  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

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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
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AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX �,�� EURO
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1936

 1975 -12- 18
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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
2020/11/25

12.470

 ������
�����

ع.س.ن /4200/ إد

ع.س.ن /4206/ إد

ع.س.ن /4203/ إد

ع.س.ن /4202/ إد

ع.س.ن /4207/ إد

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب - قطاع الكهرباء
مديرية النقل  جهة الجنوب - 

أكادير
إعالن عن طلب عروض مفتوحة

  TS2110228 :رقم
جلسة علنية

الجنوب  جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  -أكادير 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
الكهرباء عن طلب عروض مفتوحة 
بشراء  TS2110228املتعلقة  رقم  

جهاز لتحليل املنضمات.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة كما 
هي معرفة في املادة األولى للقانون 
املقاوالت  بميثاق  املتعلق   00-53

الصغرى واملتوسطة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
390.000,00درهم  في:  األشغال 

مع احتساب الرسوم.
الضمانة املؤقتة غير مرتقبة.

يمكن االطالع على ملف االستشارة 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 
www.one.ma:اإللكتروني التالي
الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 

النقل  مديرية  التالي:  بالعنوان 
مصلحة  أكادير،   - الجنوب  جهة 
األول،  الحسن  شارع  املشتريات،  
إقامة الفضية عمارة صفا الجنوب، 

رقم 12 حي الداخلة - أكادير.
الهاتف: 0528219705

الفاكس:  0528219752 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

في حالة إرسال ملف االستشارة من 
املتعاهدين،  أحد  إلى  املكتب  طرف 
طلب  على  بناء  البريد،  بواسطة 
فإن  نفقته،  وعلى  للمتعاهد  كتابي 
املكتب غير مسؤول عن أي مشكل 

مرتبط بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
الجنوب  جهة  النقل  مديرية  إلى 
قبل  املشتريات  مصلحة  أكادير،   -
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
قبل  أعاله   املذكور  إلى العنوان 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ الثالثاء 29 دجنبر 
التاسعة  الساعة  على   2020
بمقر  (التوقيت املغربي)  صبــــاحا 
مديرية التموين والصفقات للمكتب 
الصالح  املاء  للكهرباء  الوطني 

للشرب-قطاع الكهرباء
ع.س.ن/4061/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 12/ج.ص/2020
 2020 18 دجنبر  الجمعة  في يوم 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
الشؤون  بقسم  سيتم  صباحا، 
فتح  الصويرة  بجماعة  التقنية 
عروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان ألجل: أشغال كهربة الصنف 
األول ملجموعة منازل لدوار الغزوة 
الصويرة  بجماعة  العرب   ودوار 

(عدادات 2 أسالك).
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 

العمومية بالجماعة املذكورة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  (خمسة  00�5000درهم 
درهم). كلفة تقدير األعمال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
(مائتني  215403,84درهم  مبلغ: 
مائة  وأربعة  عشرةألف  وخمسة 
مع  و84سنتيم)  دراهم  وثالثة 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
و29   27 املاد  ملقتضيات  مطابق 
رقم2-12-349   املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى  من   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب 
الصفقات   مصلحة  او  الضبط  

بجماعة الصويرة.
طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

الي املكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إما إرسالها عن بوابة الصفقات   *

العمومية الى العنوان التالي:
www.marchespublics.gov.ma

  إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املنصوص   11 رقم  املادة  في  بها 

عليها في نظام االستشارة.
البريد  كتابة  يجب  مالحظـــــة: 
واملدينة  الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
على  للمقاول  التجاري  للسجل 

الظرف.
ع.س.ن/4224/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض اثمان 

مفتوح - بزيادة 
او تخفيض -

 KH-TRA/2020/105:رقم
جلسة عمومية

أشغال بناء خزان للصرف 
الصحي التابعة لشبكة الصرف 
الصحي بعملية سيدي املهدي 

لبلدية عني السبيط بإقليم 
الخميسات

على   2020 دجنبر   18 يوم  في 
ستتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
 - الرباط   - العمران  مكاتب  في 

القنيطرة الكائنة باملجموعة  سال - 
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة   ،31
(قاعة  الرباط   - الرياض  حي 
في  السفلي)  بالطابق  االجتماعات 
جلسة عمومية عملية فتح األظرفة 
املتعلقة بأشغال اشغال بناء خزان 
لشبكة  التابعة  الصحي  للصرف 
سيدي  بعملية  الصحي  الصرف 
بإقليم  السبيط  عني  لبلدية  املهدي 

الخميسات.
من  األثمنة  عروض  ملفات  تسحب 
الثاني  بالطابق  الصفقات  مكتب 
لعمران - الرباط - سال - القنيطرة، 
زنقة    ،31 باملجموعة  الكائنة 
الرياض  حي   ،17 قطاع  النرجس، 
من  التحميل  يمكن  كما  الرباط.   -

البوابات االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

في:  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
 - العمران  باسم  15.000,00درهم 

الرباط - سال - القنيطرة.
لألشغال محددة  التقديرية  الكلفة   
من طرف صاحب املشروع في مبلغ 
احتساب  مع  00�967.620درهم 

الرسوم. 
األدنى  والصنف  املؤهالت 
وزارة  تصنيف  حسب  املطلوبني 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
قطاع: 3

املؤهالت: 4-3
الصنف األدنى: 2

بالنسبة للمتنافسني الغير مقيمني 
باملغرب يجب االدالء بملفات تقنية 

طبقا لنظام االستشارة
ملفات  وايداع  مضمون و تحضير 
طبقا  يكون  أن  يجب  املتنافسني 
للنظام  و31  و29   27 للمادة 
الخاص بمجموعة العمران  (نونبر 

.(2015
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  اظرفتهم  ارسال  اما    -
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 
الى مكتب الصفقات، املذكور أعاله

بمكتب  وصل  مقابل  وضعها  أو   -
الصفقات املذكور أعاله.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب االدالء بها 
04من  املادة  في  املقررة  تلك  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4204/ا.د

105/2020/KH-TRA
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العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة 

إعالن عن طلب عروض 
اثمان مفتوح

 KH-TRA/020/106 :رقم
جلسة عمومية

تركيب هيكل لتصريف الهواء 
والتهوية   بالواجهة املوجودة 

باملقر االجتماعي للعمران الرباط 
سال القنيطرة

على   2020 ديسمبر    18 في 
الساعة   الحادية عشرة صباحا 
 - العمران  مكاتب  في  ستتم 
القنيطرة الكائنة  سال -  الرباط - 
النرجس،  زنقة   ،31 باملجموعة 
قطاع 17، حي الرياض - الرباط 
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي)  
املتعلقة  األظرفة  لفتح  عملية 
الهواء  لتصريف  هيكل  بتركيب 
بالواجهة  املوجودة  والتهوية   
باملقر االجتماعي  للعمران الرباط  

- سال - القنيطرة.
األثمنة  عروض  ملفات  تسحب 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
سال   - الرباط   - لعمران  الثاني 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة،   -
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة    ،31
كما  الرباط.   - الرياض  حي 
البوابات  من  التحميل  يمكن 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
ألف  (عشرون  20.000,00درهم 
 - الرباط   - العمران  باسم  درهم) 

سال - القنيطرة.
الكلفة التقديرية لألشغال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
00�1.092.000درهم   مبلغ  
ألفا�  وتسعون  واثنان  (مليون 

درهم) مع احتساب الرسوم.
األدنى  والصنف  املؤهالت 
وزارة  تصنيف  حسب  املطلوبني 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
قطاع: 11 

املؤهالت:11-3
الصنف األدنى: 2

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

االستشارة.
مضمون وتحضير وايداع ملفات 
طبقا   يكون  أن  يجب  املتنافسني 
للنظام  و31  و29   27 للمادة 
العمران   بمجموعة  الخاص 

(نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
بإفادة  املضمون   البريد  طريق 
الصفقات،  مكتب  الى  باالستالم 

املذكور أعاله.
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

فتح األظرفة.
االدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق 
بها هي تلك املقررة في املادة  04 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4205/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع عقار باملزاد 

العلني
ملف تنفيذي عدد: 2020/1262
لفائدة:  حليمة مستطع ومن 

معها
ينوب عنهم األستاذ رشيد 

الطيبي محام ببركان
ضد: ينعوري ميمون ومن معه
ينوب عنهم األستاذ محمد 

لعروسي محام ببركان
عنوانهم: عني الركادة قيادة 

فزوان عمالة إقليم بركان
ليكن في علم العموم أنه سيقع في 
يوم 06 يناير 2021 على الساعة 
البيوعات  بقاعة  الثانية زواال 
االبتدائية  باملحكمة  القضائية 
العلني  باملزاد  البيع  ببركان، 
ألكبر وآخر مزايد للعقار موضوع 
 0/1136 عدد:  العقاري  الرسم 
آر   7 هكتار   36 مساحته  البالغ 
في جزئه السقوي البالغ مساحته 
له  سنتيار   45 آر   21 هكتار   8
على  مفتوحة  رئيسية  واجهة 
تؤدي  عمومية  فالحية  طريق 
عني  إلى  الجنوبية  الجهة  من 
الشمالية  الجهة  ومن  الركادة 
هذا  وتشق  منصور  سيدي  إلى 
غرست  فالحيني.  طريقني  الجزء 
زيتون  شجرة   680 حوالي  به 
يستغل  عار  منه  الباقي  والجزء 

لزراعة الحبوب.
يوجد العقار بمنطقة عني الركادة 
يوصل إليه عبر الطريق الوطنية 

الرابطة بني بركان ووجدة.
حدد ثمن انطالق عملية بيع العقار 
في  العلني  باملزاد  أعاله  املذكور 
مبلغ 2.463.000درهم، مع زيادة 

%3 لفائدة خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء

واالطالع  املعلومات  من  وللمزيد 
والتحمالت  الشروط  كناش  على 
االتصال  يجب  عروض  تقديم  أو 
بمكتب التنفيذات القضائية حيث 

يوجد امللف رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/4209/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض مفتوح - 

بزيادة او تخفيض

 SS-TRA/2020/102:رقم
جلسة عمومية

استكمال اشغال تدعيم زاوية 
دار دمانا الشطر 1 باملدينة 

القديمة لوزان.
في 21 دجنبر 2020 على الساعة 
الثانية عشرة صباحا، ستتم في 
سال   - الرباط   - العمران  مكاتب 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة   -
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة    ،31
(قاعة  الرباط   - الرياض  حي 
السفلي)   بالطابق  االجتماعات 
فتح  عملية  عمومية  جلسة  في 
باستكمال  املتعلقة  األظرفة 
دمانا   دار  زاوية  تدعيم  اشغال 
الشطر 1 باملدينة القديمة لوزان.

األثمنة  عروض  ملفات  تسحب 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
سال   - الرباط   - لعمران  الثاني 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة،   -
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة    ،31
كما  الرباط.   - الرياض  حي 
البوابات  من  التحميل  يمكن 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.maو

في:  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
9.000,00درهم  بإسم العمران - 

الرباط - سال - القنيطرة.
الكلفة التقديرية لألشغال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
مع  580.800,00درهم   مبلغ : 

احتساب الرسوم.
األدنى  والصنف  ملؤهالت 
املطلوبني حسب تصنيف الوزارة 
املكلفة باإلسكان وسياسة املدينة 

هما كالتالي:
قطاع: 18

املؤهالت: 18-1
الصنف األدنى:3 

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

االستشارة
مضمون وتحضير وايداع ملفات 
طبقا   يكون  أن  يجب  املتنافسني 
للنظام  و31  و29   27 للمادة 
العمران   بمجموعة  الخاص 

(نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
بإفادة  املضمون   البريد  طريق 

الصفقات،  مكتب  الى  باالستالم 
املذكور أعاله.

- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 
الصفقات املذكور أعاله.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

فتح األظرفة.
االدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق 
املادة   في  املقررة  تلك  هي  بها 

04من نظام االستشارة
ع.س.ن/4212/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري
اعالن عن التصدق باصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عقد  بمقتضى  انه  ببرشيد، 

رسمي مؤرخ 2019/11/28.
باموس  الحسني  السيد  تصدق 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم  والساكن   BE635767 رقم 
1058  شارع الفداء عني الشفاء 
الدار البيضاء، على السيد حسن 
باموس، الحامل لبطاقة التعريف 
 BE505385 عدد  الوطنية 
والساكن 5 شارع محمد الخامس 
حي اليسر برشيد بجميع حقوقه 
التجاري،  االصل  في  املشاعة 
البنزين  لبيع  كمحطة  املستغل 
السيارات  لغسل  محالت  بها 
والتشحيم ومكتب ومحل تجاري 
ومقهى، والكائنة تجزئة زبيدة 1 

برشيد، واملسجلة بالسجل 
التجاري تحت عدد 22940

التعرضات،  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  هاته  بكتابة ضبط  تقدم 

مكتب السجل التجاري داخل
من  يوما  عشرة  خمسة  أجل 

تاريخ النشرة األولى والثانية.
ع.س.ن /4201/إ.د

*************
شركة 

 STE ARDIANI S.A.R.L
دوار جعونة، جنان املساوي، 

جماعة باب مرزوقة، تازة
الرسم املهني: 15765257

التعريف الجبائي:  45983464
السجل التجاري: 5591

التعريف الجبائي املوحد: 

002503946000033
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
بتازة   2020 شتنبر   10 بتاريخ 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املوقعني  لالشخاص  املحدودة 
للشركة  االساسي  القانون  على 

املذكور خصائصها كالتالي:
التسمية القانونية للشركة: 

STE ARDIANI S.A.R.L 
املوضوع االجتماعي للشركة: 

TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTION 

املقر   NEGOCIANT
االجتماعي للشركة: 

املساوي،  جنان  جعونة،  دوار 
جماعة باب مرزوقة، تازة

مدة الشركة:
 99 في  محددة  الشركة  مدة  ان 

سنة.

للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   60.000.00 في  محدد 
قيمة كل  600. حصة  الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي:
احمد الطاس:

 200 حصة
الزياني احمد : 200 حصة

 200 الحسني:  البكري  انكادي 
حصة

الشركة  ان  الشركة:  تسيير 
السيد  طرف  من  ومدارة  مسيرة 

احمد الطاس
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة 
بتاريخ 2020/11/02 تحت عدد: 

2020/501
ع.س.ن /4197/إ.د

ع.س.ن /4208/ إد

ع.س.ن /4216/ إد

ع.س.ن /4214/ إد

ع.س.ن /4215/ إد

ع.س.ن /4222/ إد

106/2020/T-TRA

102/2020/SS-TRA
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العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة

إعالن عن طلب عروض مفتوح - 
بزيادة او تخفيض

 SS-TRA/2020/100 :رقم
جلسة عمومية

اشغال الطرق للشطر الثاني 
إلعادة هيكلة حد كرت عمالة 

سيدى قاسم 
في 21 دجنبر 2020  على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، ستتم في 
سال   - الرباط   - العمران  مكاتب 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة   -
 ،17 قطاع  النرجس،  زنقة    ،31
(قاعة  الرباط   - الرياض  حي 
االجتماعات بالطابق السفلي)  في 
جلسة عمومية عملية فتح األظرفة 
للشطر  الطرق  بأشغال  املتعلقة 
كرت  حد  هيكلة  إلعادة  الثاني 

عمالة سيدى قاسم.
األثمنة  عروض  ملفات  تسحب 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
 - سال   - الرباط   - لعمران  الثاني 
  ،31 باملجموعة  الكائنة  القنيطرة، 
حي   ،17 قطاع  النرجس،  زنقة 

الرياض - الرباط.
البوابات  من  التحميل  يمكن  كما 

االلكترونية:
www.marchespublics.gov.ma

www.alomrane.gov.maو
في:  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
ألفا�  (سبعون  70.000,00درهم 
 - الرباط   - العمران  بإسم  درهم) 

سال - القنيطرة
محددة  لألشغال  التقديرية  الكلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
وخمسمائة  ماليني  أربع  مبلغ: 
وتسعمائة  ألفا�  وتسعون  وتسعة 
و69  درهم   وعشرون  وثالثة 
(4.599.923,69درهم)  سنتيما 

مع احتساب الرسوم .
األدنى  والصنف  ملؤهالت 
الوزارة  املطلوبني حسب تصنيف 
املدينة  وسياسة  باإلسكان  املكلفة 

هما كالتالي:
* قطاع: 2

املؤهالت:2-2
الصنف األدنى:1 

* قطاع: 2
املؤهالت:3-2

الصنف األدنى:3
* قطاع: 3

املؤهالت:3-1
الصنف األدنى:1

* قطاع: 4
املؤهالت:4-2

الصنف األدنى:1
بالنسبة للمتنافسني الغير مقيمني 
باملغرب يجب االدالء بملفات تقنية 

طبقا لنظام االستشارة
ملفات  وايداع  وتحضير  مضمون 
طبقا   يكون  أن  يجب  املتنافسني 
للنظام  و31  و29   27 للمادة  
العمران   بمجموعة  الخاص 

(نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني :

طريق  عن  اظرفتهم  ارسال  إما    -
البريد املضمون  بإفادة باالستالم 
املذكور  الصفقات،  مكتب  الى 

أعاله.
أو وضعها مقابل وصل بمكتب   -

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب االدالء بها 
04من  املادة   في  املقررة  تلك  هي 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4213/ا.د

*************
شركة

STE BALI CASH TAZA S.A.R.L
57

عني بوسالف زنقة الداخلة طريق 
فاس، تازة

الرسم املهني: 15604944
التعريف الجبائي: 47249877

السجل التجاري: 5635
التعريف الجبائي املوحد: 

002640858000079
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
بتازة   2020 أكتوبر   13 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  تأسيس شركة  تم 
املحدودة لالشخاص املوقعني على 
املذكور  للشركة  القانون االساسي 

خصائصها كالتالي:
التسمية القانونية للشركة:

STE BALI CASH TAZA S.A.R.L
املوضوع االجتماعي للشركة:

transfert d argent et tout 
services financiers

املقر االجتماعي للشركة:
 57

الداخلة طريق  عني بوسالف زنقة 
فاس، تازة

الشركة  مدة  ان  الشركة:  مدة 
محددة في 99 سنة

للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000.00 في  محدد 
كل  قيمة  حصة   1000 الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي:
بالي ادريس: 500 حصة

بالي عبد اللطيف: 500 حصة
تسيير الشركة: ان الشركة مسيرة 
بالي  السيد  طرف  من  ومدارة 

ادريس
االيداع القانوني: 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  تم 
بتاريخ  بتازة  االبتدائية 
عدد  تحت   2020/24/11

.2020/544
ع.س.ن /4198/إ.د

*************
STE TAZA SERVICE  

TRAD S.A.R.L.A.U 
Imm 12 lotissement al hay 

them, Taza
الضريبة املهنية: 15622199

السجل التجاري:  3283
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اليد  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  يدخل 
كبار في تربص إعدادي بجامعة األخوين بمدينة 
إفران، وذلك إلى غاية 30 نونبر الجاري. وذكر 
بال� للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، أن هذا 
استعدادات  إطار  في  يدخل  اإلعــدادي  التربص 
بطولة  نهائيات  في  للمشاركة  الوطنية  النخبة 
العالم للعبة، المقررة من 14 يناير المقبل إلى 

غاية 31 منه بمصر.

عزز فريق الجيش الملكي الطاقم التقني للفريق 
أوال   مساعدا  عين   الذي  السراج  باإلطارعادل 

للمدرب عبد الرحيم طاليب.
الفريق  مدرب  ،بموافقة  التعيين  هذا  وجاء 
خاصة وأن عادل السراج كانت  له تجربة كبيرة 
صحبة فريق نهضة بركان  عندما كان مساعدا 
للمدرب منير الجعواني. وأكسبته تلك التجربة، 
خبرة ودراية بالبطولة االحترافية وبكرة القدم 
اإلفريقية، من خالل مشاركة فريق‘ نهضة بركان‘ 

على هذه الواجهة. 
المساعد  بوهالل  محسن  اإلطــار  وسيشغل 
السابق  الحارس  مع  التعاقد  تم  الثاني،فيما 
كمساعد  العسكري»  خالد  العسكري»  للفريق 

لمدرب الحراس فريد سلمات.
وفي إطار االعتماد على شباب مركز التكوين، 
الرحيم طاليب  على ثمانية العبين  اعتمد عبد 

من فريق األمل. 
وتضم الئحة مدرب فريق الجيس الملكي اآلن 

32العبا.
وحتى يقف المدرب عبد الرحيم طاليب على 
منحهم  الثمانية،  األمــل  فريق  العبي  مقومات 
الفرصة في المشاركة في كل المباريات الودية 

التي كان أجراها أو التي سيجريها مستقبال.
ورفع الفريق التقني للفريق العسكري، من إيقاع 

استعداداته داخل مركز المعمور�ة.
وبرمج عبد الرحيم طاليب أربع مباريات ودية 
سيخوضها بفريقين ،بعد أن قسم مجموعة العبيه 

إلى فريقين.
وواجه أحد الفريقين يوم أمس األربعاء ،فريق 
شباب المحمدية كما سيواجه فريق الوداد الفاسي 

يوم  غد الجمعة بمدينة فاس.
وسيواجه الفريق الثاني كال من فريقي سريع 
وادي زم ،وشباب السوالم، وستكون آخر مباراة 

إعدادية.

عبد المجيد النبسي

يومه  صباح  الثانية  الساعة  على  البيضاوي  االتحاد  فريق  سافر 
الخميس،نحو عاصمة غامبيا من أجل خوض مباراة الذهاب برسم منافسات 
الدور األول من كأس الكونفيدرالية األفريقية  التي تجمعه بفريق «غامتيل» 

عشية السبت المقبل على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي.
التي  القارية  المواجهة  لهذه  سانطرال  كاريان  أبناء  استعد  وقد 
تعتبر األولى من نوعها للفريق البيضاوي الفائز بكأس العرش الموسم 
الماضي،كما أجرى لقاءات ودية اعتبرت كمحطة إعدادية تحت إشراف اإلطار 

في ملعب الصخور السوداء الفرنسي «نيكوالست فيلبيرت» وجرت التداريب 
وفي أغلب المناسبات بملحق المركب الرياضي العربي الزاولي. 

و استفادت عناصر الطاس ،هذا األسبوع، من ثالثة حصص تدريبية 
بملحق مركب العربي الزاولي، ركز فيها اإلطار الفرنسي نيكوالس على 
أهم النقط مع الوقوف على مكامن الضعف و القوة لمجموعة من العناصر 
التي تم اختيارها والتي ستؤثث التركيبة البشرية الرسمية التي ستنازل 

الخصم الغامبي السبت القادم،أبرزها المدافع أيوب البوزيدي ويونس 
الصديقي الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي، والرياني يوسف العب 
وسط ميدان هجومي، وآخرون من الذين انضموا لفريق االتحاد البيضاوي 

في هذا الميركاتو الصيفي. 
 وضمت الئحة الفريق البيضاوي التي توجهت إلى غامبيا  23 العبا 
الحراس  ومدرب  البدني  والمعد  المساعد  والمدرب  المدرب  جانب  إلى 
والطبيب رفقة الممرض والمدلك وحامل األمتعة والمدير اإلداري محمد 
باهر ،إلى جانب أربعة أعضاء من المكتب المسير، محمد ودادي الكاتب 
العام، محمد خطار عضو، محمد النعيمي منخرط، وفدواش عبداللطيف 

المكلف باإلعالم. 
وسيعود الفريق ألرض الوطن زوال األحد القادم.

  وحسب مصادر من الفريق، سيجري فريق الحي المحمدي مساء اليوم 
بعد وصوله لغامبيا، حصة خفيفة إلزالة العياء بإحدى فضاءات الفندق 
الذي سيستقر فيه الفريق.كما سيجري الطاس آخر حصة بعد عصر غد 

الجمعة على أرضية الملعب الذي سيحتضن  المباراة السبت القادم .
المحيطة بها، صرح مدرب فريق  المباراة، وكل األجواء  وحول هذه 
في  «مشاركتنا  قائال  للجريدة  فيلبيرت  نيكوالست  البيضاوي  االتحاد 

هذه المباراة القارية جد مهمة ،وهي أول نسخة بالنسبة لفريق االتحاد 
الوطنية  األندية  الذي سيكون حاضرا بالعبين من مختلف  البيضاوي 
والذين يفتقدون لتجربة المنافسات األفريقية،سطرنا برنامجا مهما من 
خالل االستعدادات لهذا النزال ،أجرينا لقاءات ودية،مجموعتنا تتكون 
من 23 العبا متحمسا سيدخلون هذه المنافسات بطموحات كبيرة بهدف 

تحقيق نتائج إيجابية. «
يذكر أن فريق االتحاد البيضاوي انتدب الشهر الماضي 22 العبا من 
مختلف األندية المغربية وذلك بهدف تعزيز تركيبته البشرية وتعويض 
العدد الكبير من الالعبين الذين غادروا الفريق صوب أندية أخرى وكانوا 

من ركائزه ارئيسية.
ويبدو أن المدرب الفرنسي نيكوالست فيلبيرت وحده من يتوفر على 
تجربة كروية افريقية إذ سبق له أن اشتغل مع عدد من األندية االفريقية 
لفترة قاربت عشر سنوات، فيما يفتقد الالعبون والطاقم اإلداري لمثل 
هذه التجربة االفريقية، ومع ذلك، فهناك تفاؤل كبير يلف محيط الفريق 
في  وتأكيدها  إيجابية  بنتيجة  عامبيا  من  العودة  أجل  من  البيضاوي 
مباراة اإلياب بالدارالبيضاء السبت خامس دجنبر القادم والمرور للدور 

الموالي من منافسات كأس الكاف.

عبدالمجيد بنهاشم

الـريـــاضي
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 آخر حصة تدريبية للطاس قبل السفر إىل غامبيا

ع��الح� ب� ��� إب� عا�مة 
المولى إسماعيل ينتمي إلى 

ريا�ية بامتيا�� ب�� عائلة 
م�وار� الريا�ي �س�ا� و�ع� 
�رة الما� بالناد� المكناسي ثم 
ع�وا بالمكت� المسير ورئيسا 
ب�� �ل� ل�رعي الس�ا�ة والكرة 
الطائرة ق�ل ا���ا� ال�رعي� 
سنة 1991� لينت�� م� ��ي� 
رئيسا لكوديم الكرة الطائرة 
التي عا�� ��� �سيير� ل�ا 
فترة ���ية ��اف� إلى ��ا�ت�ا 
الك�� ال��ية الغالية على 
قلوب المغاربة التي منحته 
�ن�يم بطولة ��� إفري�يا�

عزيز بلبودالي
الثالثاء  أمــس  السلة،أول  لكرة  الوطني  المنتخب  حل 
المباريات  لــخــوض  وذلـــك  بمصر،  اإلســكــنــدريــة  بمدينة 
(Afro Basket 2021)،التي  االفريقية  البطولة  اإلقصائية  
المقبل. األحـــد  ــيــوم  ل ــتــواصــل  وت الجمعة  غـــدا   تنطلق 

ويواجه المنتخب الوطني في أولى مبارياته اإلقصائية غدا 
الجمعة منتخب الرأس األخضر ، ثم يخوض المباراة الثانية  

باللقاء  مشاركته  ليختتم   ، أوغندا  ضد  المقبل  السبت  يوم 
 لثالث واألخير بمواجهة مصر يوم األحد 29 نونبر الجاري.

المنتخب  الدورة، أوضح مدرب   عن هذه المشاركة في هذه 
إلى  الوصول  بعد  مباشرة  إعالمية  تصريحات  في  الوطني 
الديار المصرية، بأن الفريق الوطني يدخل المنافسات بجاهزية 
وباستعداد جيد حيث استفاد من التجمع التدريبي الذي أقامه 
في الفترة األخيرة بتركيا وأجرى خالله عدد من المباريات مع 
أندية تركية. وأضاف أن انتقاء الالعبين أملته بعض العوامل 

خوض  على  واظبت  ألندية  انتماءهم  ضمنها  من  والشروط 
حصصها التدريبية رغم توقف البطولة والدوري ومنافسات كرة 
السلة بالمغرب. وكان المنتخب الوطني لكرة السلة قد أجرى 
مباراة إعدادية خالل معسكره التدريبي بتركيا ضد فريق هريم 
Harem التركي الذي يلعب في الدرجة الثانية بالعصبة التركية 
نقطة   66 الوطني ب  المنتخب  وانتهت لصالح  السلة،  لكرة 
«High Touch » مقابل 57.كما كان قد واجه الفريق التركي 

 وتفوق عليه ب 76 مقابل 57. وضمن تحضيراته هناك في 

السبت  يوم  الثالثة  مباراته  الوطني  المنتخب  تركيا، خاض 
الماضي قبل التوجه للديار المصرية للمشاركة في المرحلة 
االولى إلقصائيات كأس بطولة افريقيا (االفرو باسكيط 2021).
مصادر قريبة من الفريق الوطني أكدت أن عناصر المنتخب 
تدرك أهمية الدفاع عن القميص الوطني في هذا المحفل القاري 
كما تدرك أنه يجب بدل كل الجهود من أجل المنافسة على انتزاع 
بطاقة التأهل بالرغم من صعوبة المهمة،وأمام المنتخب الوطني 
 املنتخب الوطني بطموح كبري للتأهلوافر الحظوظ شأنه شأن باقي المنتخبات االفريقية الحاضرة.

)Afro Basket 2021

كأس الكونفيدرالية ا�فريقية

عادل الرساج يلتحق بالطاقم التقني العسكري

منتخب كرة اليد يستعد لبطولة العامل

يوسف بلحوجي 
العلوي  المهدي  ومــوالي  بنونة  عبدالسالم  بعد 
وموالي هشام البلغيتي، الفيروس اللعين « كوفيد 19 
« ينهي حياة عبدالحق بن هالل أحد أبرز الرياضيين 
والمسيرين بالنادي الرياضي المكناسي وذلك منتصف 

نهار يوم االثنين 23 نونبر 2020 . 
عبدالحق بن هالل إبن عاصمة المولى إسماعيل 
مشواره  بــدأ  بامتياز.  رياضية  عائلة  إلــى  ينتمي 
الرياضي كسباح والعب كرة الماء بالنادي المكناسي 
ثم عضوا بالمكتب المسير ورئيسا بعد ذلك لفرعي 
السباحة والكرة الطائرة قبل انفصال الفرعين سنة 
1991، لينتخب من جديد رئيسا لكوديم الكرة الطائرة 
التي عاشت خالل تسييره لها فترة ذهبية أضافت إلى 
خزانتها الكأس الفضية الغالية على قلوب المغاربة 

التي منحته تنظيم بطولة كأس إفريقيا. 
وخالل الموسم الكروي 1994-1995،حقق مع كوديم 
كرة القدم كرئيس منتدب إلى جانب محمد سعد اهلل 
البطولة  لقب  الفريق  رئاسة  مهام  يشغل  كان  الذي 
الوطنية الوحيد الذي يوجد في حوزته. وكلما ابتعد 
بن هالل عن تسيير فرع من فروع النادي الرياضي 
وتدبير  لتسيير  مطلوبا  نفسه  ووجد  إال  المكناسي 

شؤون فرع آخر ليتحمل هذه المرة بعد إلحاح من المنخرطين 
والمسؤولين رئاسة النادي المكناسي لكرة اليد الذي حقق معه 
أبهى اإلنجازات محافظا على ما حققه أسالفه على رأسهم فؤاد 
أوكريد، ليضيف لهذا الفريق العتيد كأسين فضيتين إلى خزانته 

األولى بقاعة البوعزاوي بسال في نهائي جمع الكوديم والوداد 
البيضاوي والثانية ضد الحي المحمدي بتطوان التي مكنته 
من تنظيم كأس إفريقيا مع أعتى الفرق الجزائرية والتونسية 

والمصرية سنة 2008. 
البقع  على  سطوا  الذي  الفروع  بعض  لمسيري  وخالفا 
األرضية، فإن عبدالحق بن هالل قام بتوزيع الخمس (5 بقع) 

اإلسكان  وزارة  أرضية منحتها  بقعة   100 من أصل 
للنادي الرياضي المكناسي «أومنيسبور» على الالعبين 
واألطر التقنية لكوديم كرة اليد بمعايير االستحقاق. 
واستقامته  نزاهته  هالل  بن  الحق  لعبد  ويشهد 
في تسيير وتدبير الفروع التي أشرف عليها، وقوته 
إلى  الطائرة  الكرة  جامعة  مستوى  على  االقتراحية 
جانب  إلى  اليد  كرة  وجامعة  حمدي  رئيسها  جانب 

عبداللطيف طاطبي. 
الثقافية  اللجنة   ، هالل  بن  عبدالحق  ترأس  كما 
والرياضية واالجتماعية خالل فترة انتدابه كمستشار 
للراحل  خلفا  لمكناس  الحضرية  بالجماعة  اتحادي 

جمال الدين ناجي. 
أمس  يوم  ظهر  الثرى  الراحل  جثمان  ووري  هذا 
وفعاليات  رياضية  كفاءات  بحضور  المنار  بمقبرة 
وطنية  وشخصيات  وسياسية  وثقافية  اقتصادية 
الرياضة  فقيد  مناقب  تعدد  على  أجمعوا  ومحلية 
وحنكته  هــالل  بن  شخصية  أن  مؤكدين  الوطنية، 
المجال  في  المتعددة  وعالقاته  واستقامته  ونزاهته 
السياسي والرياضي واالقتصادي واالجتماعي كان لها 
عظيم األثر في نفوس كل من عرفه من قريب أو بعيد، 
وجعلته محط تقدير واحترام الجميع، معتبرين رحيله 
خسارة كبرى للرياضة بمكناس على وجه الخصوص. 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم القسم الرياضي بالجريدة 
على  الرياضية  للعائلة  القلبية  والمواساة  التعازي  بأحر 
الخصوص  وجه  على  وبمكناس  عموما  الوطني  المستوى 
ويسكنه  برحمته  الفقيد  يشمل  أن  القدير  العلي  من  راجين 

فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

الرياضة الوطنية والمكناسية في حداد
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