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تقريبا،  أشهر  ثالثة  منذ  أي  الذي ودعناه،  بداية شتنبر  في 
قلنا إننا »كدنا ننسى الفساد« )فاتح شتنبر 2020(.

ومنذ يومني تحدثنا عن »تاريخ املغرب وجغرافيته في الراهن: 
الوباء، واإلرهاب واالنفصال)األربعاء 25 نونبر 2020(.

ليذكرنا  الجواهري،  الرفيع  عبد  املدينة،  أقصى  من  وجاء    
بأن علينا أن نربع املثلث من جديد، في مواجهة الوباء، تصرفنا 
وكأن من أعراضه الجانبية، أن يسد أعيننا عن بعض مظاهره، 
وأن يصم آذاننا عن بعض سقطات، ثم تعالت أصداء الحركة في 
الحروب  املتيم بأخبار  املتماوت،  الصحراء، ملواجهة االنفصال 

وبالغات الدم املفترض... 
نكون  أن  يمكن  بأننا  لتذكرنا  اإلرهاب،  أخبار  وتواصلت 
والساحل  إفريقيا  شمال  في  النشط  وهو  له،  جديدة  ضحية 

وجنوب الصحراء..
الحالة  الرباعية، وطغت  في  اإلضافي  الضلع  ننسى  وكدنا   
وتسلالت  معلن،  وبائي  موت  ويوميات  لالنفصال  القاسية 
الخوف «املُدْوَعش»، إلى أن حان اجتماع اللجنة املالية والتنمية 

االقتصادية يوم 24/11/2020...
أطلق الجواهري صرخته..

لقد تحدث والي بنك املغرب أزيد من ساعة وعشرين دقيقة، 
لكن  العامة،  البشرية  وضعية  ظل  في  الصعبة،  وضعيتنا  عن 
النبرة علت عندما تكلم بطراوة لغته املتنقلة من رحيق الدارجة 
يرسم  وكان  الفصحى،  ولقاح  البسيطة،  فرنسيته  سالسة  إلى 

باألحرف أكثر من األرقام وضعا غريبا على لسانه حقا: 
التضخم، جددوا  »حينوا مؤشرات  السامية  للمندوبية  قلت 

هاذ الحريرة
«.. لبنك كاتسلف ماشي كتصرف، كما قال والي البنك املركزي 

األمريكي..
»طرطقتها لو»، أي قلتها بصراحة، عندما يتحدث عن وزير 

املالية..
الواقع هو هادا املسلمني.

in- أومور  كاين شي  الضريبي  والغش  الضريبي   التهرب 
vraissemblable  ال تصدق..

أمامي نتائج االستقصاء الذي أنجزه البنك الدولي، بالنسبة 
للمغرب،  في ما يخص معوقات تنمية املقاوالت، في أول رتبة 

الفساد بنسبة 15،5 %
حسب  يطبق  القانون  طبيعي..  األولى،  هي  الرشوة   …   
وجهو مزيان سير مع  الوجوه، السي عبد اهلل-يعني بوانو -  
الباب، وهاد الوجه - يشير إلى نفسه - ضاربو اهلل خليه جالس 
كل هذه العبارات املتهاطلة من فمه، كانت قتول لنا  هنايا... « 

بأن املشكلة الكبرى هي الفساد...
الوزراء  بني  واملقامات،  الوجوه  يراعي  الذي  الفساد 

واملسؤولني الكبار، حتى تحول إلى طابو!..
والشعب املسكني يحافظ على كرامته بالرغم من الجفاف أو 

الجائحة أو الحاجة. يحكي الجواهري:
قلتها لجاللة امللك رحمه اهلل..

الشعب بكرامته، 
قال لي: آش معنى ذلك..

رغم الجفاف والبترول والصحراء، واش هناك شي  قلت له : 
واحد هتك عرض شي واحد لهذا السبب ، واش قتل شي واحد 

من الضيق؟»
إنها دعوة من صاحب املال إلى ربط محاربة الفساد بأعلى 
العمومية  املؤسسات  ومدراء  وزراء  من  باملغرب  مستويات 
واملقاوالت، على قاعدة أن محاربة الفساد لم تعد قانونا محرما 

و"طابو".
 وقبل االقتصاد واملالية تحدث عن السياسة..

الذهنيات  أن  والحال  «في الثقة مثال، كيف بغيتيها تكون؟» 
اسمه  ونبيل  كبير  وطني  هدف  كل  تلغي  الصغرى  والحروب 

الثقة، مما يمنع املقاول من املغامرة بماله..
هذه هي معضلتنا الكبرى في تقاطع األضلع الثالثة الكبيرة..

السياسية  الطبقة  تعطيها  أن  يجب  التي  النموذجية  وفي 
تفعله  ما  نتأمل  أن  علينا  أن  يبدو  عموما،  والدولة  والنخبة 
األجهزة التي توجد في تقاطعات هذه األضالع الثالثة العصيبة.. 
عمل  في  اإلرهاب،  محاربة  له  يخول  الذي  الجهاز  يبدو  إذ 
القضاء واالستخبارات، هو نفسه الجهاز الذي عليه أن يحرص 
على ضمان ظروف االحتراز في الوباء، إضافة إلى دوره، ككل 
إلى  بادر  الذي  نفسه  هو  االنفصال،  محاربة  في  الدولة،  أذرع 
محاربة املفسدين من داخله وفي عالقة به أو بالقضاء.. وكانت 
لنا في نهاية شهر غشت …ما اصطلح على تسميته باأليادي 

البيضاء….
اتضح أن عليه أيضا أن يخوض معركة ضد عاهات مستعصية 
على الشفاء بدورها، ضد وباء نعرف تفاصيله ونعرف جينومه، 
ونعرف من ينقله ومن يصاب به ومن يتأثر بانتشاره…:  وباء 

الفساد.
يخونون..  كالذين  هم  املعركة،  لحظات  من  يغتنون  والذين   
تماما كما ورد في قاموس ملك البالد، وهو ينبه إلى السلوكات 

الالوطنية، التي تطعن املغرب وأبناءه وبناته في الظهر…...
وكما كان هناك من تعامل مع العدو في معارك التحرير، وفي 
الدفاع عن السيادة، هناك من يتعامل بـالعدو، في مواجهته… 
وفي الدفاع عن املناعة…، وسيبقى العنصر الحاسم، في قضية 
محاربة الثالثي املربع، هو أن تكون املناعة شاملة ضد الفساد، 
وأن ال نغفل الفاسد فيها، ألنه نقال كبير لألوبئة وللفيروسات، 
الجسم  تنخر  التي  الفيروسات  مناعة  تقوية  يستطيع  وأيضا 

املغربي وتهدده... …

عبد الحميد 
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

عبد اللطيف 
الجواهري: 
قهوة اأخرى 
للف�ساد … 

من ف�سلك  !

المكتب ال�سيا�سي ينعي المنا�سل محمد م�سبال
املناضل  ورحمته  هلل  عفو  إلى  انتقل 
أزمة  بعد  مشبال،  محمد  املحامي  واألستاذ 
صحية طارئة، دخل على إثرها املصحة ليفارق 
محمد  االتحادي  واملناضل  أمس.  أول  الحياة 
مارست  التي  االتحادية  األطر  من  مشبال 
كان  حيث  الرباط  بمدينة  الجماعي  العمل 
منتصف  في  بالرباط  البلدي  باملجلس  عضوا 
كان  كما  االتحادي،  الفريق  في  السبعينيات 
مع  بالرباط  املحاماة  هيئة  في  املرحوم عضوا 
اللجنة  عضو  وكان  الصديقي،  محمد  النقيب 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  اإلدارية 
الريادي  بدوره  عرف  حيث  سابقا،  الشعبية 
بعد قرارات 30 يوليوز 1972. ويعتبر املرحوم 
املحاماة  مارس  الذي  مشبال،  محمد  املناضل 

قادما  الرباط  بمدينة  الستينيات  بداية  في 
رجل  آل مشبال،  وأسرة  عائلة  من  الشمال  من 
الوفاء والقيم والشهامة ومن امللتزمني بمبادئ 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  وقيم 
للنقيب  الحميمني  األصدقاء  من  الفقيد  وكان 
الفاروقي. وبهذه املناسبة األليمة يتقدم املكتب 
السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
التعازي  بأحر  واالتحاديات  االتحاديني  باسم 
الفاضلة  السيدة  إلى زوجته  املواساة  وأصدق 
خديجة الخروبي وأبنائه: نزيه – املهدي –عالء 
من  راجني  والعائلة  األسرة  باقي  وإلى  ريم    -
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي 

ويلهمهم الصبر والسلوان .
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الثانية  الذكرى  بمناسبة 
امللك  جاللة  لرحيل  والعشرين 
املؤمنني  أمير  قام  الثاني،  الحسن 
السادس  محمد  امللك  جاللة 
امللكي  السمو  بصاحب  مرفوقا 
أمس  أول  رشيد،  موالي  األمير 
 1442 الثاني  ربيع  تاسع  األربعاء 
2020م،  نونبر  لـ25  املوافق  هـ، 
بالترحم  الخامس،  محمد  بضريح 
على روح املغفور له الحسن الثاني 
التزام  إطار  وفي  ثراه.  اهلل  طيب 
الصحية  بالتدابير  امللك  جاللة 
انتشار  من  للحد  املتخذة  الوقائية 
جائحة كورونا، فقد حرص جاللته 
على أن يتم إحياء هذه الذكرى في 

إطار خاص.

اأمير الموؤمنين يترحم على روح جاللة المغفور له الملك الح�سن الثاني طيب اهلل ثراه

n عبد السالم المساوي

إن اللغة تحمل سلطة اجتماعية محايثة 
يتمثل  بريئا  مظهرا  تتخذ  وهي  لها، 
والنحوية  الفعلية  القواعد  منظومة  في 
والتركيبية، وبتعبير آخر فاللغة كمؤسسة 
اجتماعية لها استقالل عن األفراد الناطقني 
الضابطة  قواعدها  لها  وباعتبارها   ، بها 
والنحوي،  واملعجمي  الصوتي  لنظامها 
بنيات  من  تتكون  كنسق  فاللغة  وهكذا 
كالبنية الصوتية، والنحوية واملعجمية، اذ 
من خالل هذه البنيات يمكننا رصد مظاهر 
سلطة اللغة والبحث عن التمييز الذي يقوم 
على النظرة الدونية للمرأة. فعلى املستوى 

املعجمي سنجد حضورا قويا للتفريق بني 
املعجم  على  مثال  وقفنا  فإذا  الجنسني، 
العربي، فإنا سنالحظ أن كلمة امرأة مشتقة 
أي طعم، ومن هنا تواجهنا  من فعل »مرأ« 
مرءا  فالن  مرأ  ويقال  بالطعام،  املرأة  صلة 
غير  على  املرأة  وتجمع  كاملرأة.  صار  اي 
أصلها فيقال نساء ونسوة، بدل » مرأت »، 
تواجهنا  هنا  ومن  املناكح،  تعني  والنساء 

صلة املرأة بالجنس.
العربية  النحوية  البنية  كذلك  لعبت  لقد 
الجنسني  ترتيب  في  أساسيا  دورا 
بني  التمييز  كان  فإن  وتصنيفهما، 
املعجمي  املستوى  على  ظاهرا  الجنسني 
سنعاين  فإننا  النحوي،  املستوى  وعلى 
الصوتي،  املستوى  كذلك على  التمييز  هذا 
على  التأكيد  بوظيفة  تقوم  فاألصوات 
املنطقة التي ينتمي إليها املتكلم، فبالنسبة 
القريب من الهمزة غالبا ما  لنطق »القاف« 
أنثى، كما أن خاصية  أن متكلمه  يدل على 
خاصية  هي  عامة  بصفة  األصوات  ترقيق 

نسوية.
في  تكمن  الصوتي  املستوى  أهمية  إن 
احتقاره  بل  املتكلم وتمييزه  نوعية  تحديد 
كصوت  »صوته  األحيان  بعض  في 
عندك  »ما  الرجل«،  هي  »الكلمة  املرأة«، 

مع  ال  الرجال  مع  »الكالم  كاملرأة«،  كلمة 
العياالت«.

أداة  ليست  العربية  فاللغة  وهكذا 
أبعاد  تنطوي  فيها  بل  فقط  للتواصل 
تعتبر  إنها  العربي،  اإلنساني  الوجود 
الذي  الدونية  واقع  لفهم  أساسيا  مدخال 
تعاني منه املرأة وتكتوي بناره ، فأن نتكلم 
نسود  أن  بل  نتواصل  أن  هو  ليس  إذن 
ونسيطر، إن اللغة ال تنتج تواصال بل تنتج 

عالقة، عالقة سلطة وسيطرة .
شيوخ  االسالميني،  أن  ويظهر 
واإلخوانية،  السلفية  االيديولوجية 
متشبعون باملوروث الثقافي التقليدي الذي 
هنا  من  دونيتها،  ويكرس  املرأة  يحتقر 
اللغة،  تتكلمهم  أو  اللغة  يتكلمون  عندما 
جنسية  بفحولة  املرأة  يخاطبون  فإنهم 
يدل  ما  وهذا  وسياسية،  معرفية  وفحولة 
واملكبوت  البنيوي  الالشعور  انفجار  عليه 
األصولي في خطابهم ...إنها قناعات تعكس 

موقفا ذكوريا من املرأة...
    إن اإلسالميني، إذن ، يلعبون »لعبة« 
ذلك  على  تؤكد  كما  اللعبة  وهذه  الذكر، 
الفحولية،  الرجالية  القضيبية  الثقافات 
تتمثل في تلقني وحقن دماغ الذكر بأن يكون 
مشتقات  وكل  مقداما  بطال  عنيفا،  شديدا 

تنسب  لذا  والبطش،  كالعنف  السيطرة 
والعقل،  الحكمة  إلى  الذكر  الثقافة  هذه 
وفي مقابل هذا االحتفال الطقوسي بالعقل 
والحكمة والشدة واملبارزة ... تشترط على 
واالنفعال  والنعومة  امليوعة  ثقافيا  األنثى 
والعاطفة والرومانسية ... إنها تدفع املرأة 
الشعوذة،  الشعر،  االنفعال،  مناطق  إلى 
الزينة، التبرج، الكبد ... أما حكمة السيطرة 
على االنفعاالت وقتل جواسيس النفس فهي 
أقدس من أن تمارسها املرأة، ويفسر بعض 
الذكوري  املوقف  هذا  املعاصرين  املفكرين 
بإرجاعه إلى ما يسميه بريان اسلي »عقدة 

هشاشة القضيب«.
مراجعة  من  بد  ال  بأنه  نسجل  وهنا 
ومساءلة املوروث الثقافي الذي ما زال يرقد 

في الخطاب اإلسالموي .
املرأة  »إن  بوفوار:  دي  سيمون  تقول 
كذلك«،  تصبح  ولكنها  امرأة  تولد  ال 
يمكن  الديبوفواري،  الخطاب  مع  وتماشيا 
وإنما  ذكرا  رجال  يولد  ال  الرجل  إن  القول 
الذي  والتحديد   ، كذلك  بالثقافة  يصبح 
إنما  واألنثى  الذكر  ملفهوم  رايلي  يعطيه 
هو باألساس يعتمد املتواليات من النعوت 
للثقافة:  وفقا  منهما،  كل  إلى  تنسب  التي 
...الثقافي  السياسة  األسرة،  البيئة،  املهد، 

الجنس  ويتسمى  ما سمي  لطف  الذي  هو 
لدى  الخشونة  أوجد  الذي  وهو  اللطيف 
الجنس الخشن، أما الطبيعة فال يبدو أنها 

جنسوية، أي تفاضل بني الجنسني.
تنتصر  لم  فالطبيعة  أخرى  وبعبارة 
للرجل ضد املرأة، ولكن الرجل، انطالقا من 
وعيه الفحولي للعالم، هو الذي ذكرن الذكر 
وذكرن املعرفة وذكرن العلم وذكرن السياسة 
املرأة  وأنثن  الطبيعة  أنثن  املقابل  ...وفي 
يلعب  »كلنا  القلب  وأنثن  العاطفة  وأنثن 
لعبة الذكر واألنثى، لقد تعلمناها من املهد«.

لغة  حسب  الثقافي،  التشريط  إن 
الحياة  يمسرح  الذي  هو  فيتس،  هيرسكو 
سلوكية  معايير  وفق  األدوار،  توزيع  بعد 
قواعد  في  املتحكمني  مصالح  على  حفاظا 
يفعل  ومن  شروطها،  وواضعي  اللعبة 
لعبة  يلعب  ال  من  وكل  الساسة؟  غير  ذلك 
املعبد«  البعير  افراد  »يفرد  اإلسالميني 
فينسب للشرك واملروق حينا وإلى الهرطقة 
حتى  والخيانة  الفساد  وإلى  آخر  حينا 
شرور  كل  أن  يتصورون  ...  اإلسالميون 
الكون تأتي من النساء، وأن الحل هو عزل 
النصف اآلخر من املجتمع في انتظار منعه 
العينة  وهاته  قريبا،  املنازل  في  وسجنه 
بداية شهر  قامت  التي  من اإلسالميني هي 
رمضان بالصاق تلك الدعوات املخجلة على 
النساء  فيها  تطالب  والتي  طنجة،  جدران 
والفتيات بعدم التبرج لكي يستطيع الذكور 

الصوم في سالم.

المغرب   يطلع مجل�س الأمن على اآخر التطورات بالكركرات

02

منير بن �سالح: الق�ساء على العنف �سد المراأة يحتاج اإلى تفعيل 
02المبادئ القانونية والأخالقية القائمة على الت�سامح ونبذ العنف

محمد 
بودويك: 

اأين َذياك 
اليوم 

البعيد 
الموعود؟

محمد 
ب�سكار... 

�ساعر 
برع�سة طير

محمد 
بنطلحة: 

قهوة 
للغريب

البحر 
والرواية 
الح�سارية

حوار حول: 
المنجز المتعدد 

لعبد الكبير 
الخطيبي

لدى  للمغرب  الدائم  املمثل  السفير،  أطلع 
مجلس  أعضاء  هالل،  عمر  املتحدة،  األمم 
األمن على آخر التطورات في منطقة الكركرات 
الناجع  التدخل  ، السيما  املغربية  بالصحراء 
املسلحة  القوات  به  قامت  الذي  والناجح 

امللكية على مستوى هذا املعبر الحدودي.
إلى  موجهتني  رسالتني  في  هالل،  وأبرز 
الهيئة التنفيذية لألمم املتحدة منذ 13 نونبر 
ملجلس  رسمية  كوثائق  ستنشران  واللتني 
الهيئة،  هذه  في سجالت  إدراجهما  مع  األمن 
أن هذه العملية مكنت من إنهاء حالة العرقلة 
التي تسببت فيها ميليشيات »البوليساريو« 
وإعادة الحركة املدنية والتجارية على مستوى 
املغرب  يربط  الذي  الطرقي  املحور  هذا 
بموريتانيا.وأكد هالل، في هاتني الرسالتني، أن 

العملية التي قامت بها القوات املسلحة امللكية 
والرامية إلى وضع حد نهائي لالنتهاكات غير 
لوقف إطالق  املقبولة من قبل »البوليساريو« 
مجلس  وقرارات  العسكرية  ولالتفاقات  النار 
سلمي  بشكل  تمت  الكركرات،  بمنطقة  األمن، 
ومن دون أي تهديد أومساس بحياة وسالمة 
كذلك  تمت  العملية  هذه  أن  مضيفا  املدنيني، 
بحضور بعثة املينورسو التي راقبتها بشكل 
كامل. وشدد هالل على أنه لم يتم تسجيل أي 
ضحايا خالل هذا العمل غير الهجومي وبدون 

أية نية قتالية،
به  قام  الذي  املشروع  العمل  أن  وتابع 
من  باإلجماع  وتثمينا  ترحيبا  لقي  املغرب 
الشعب املغربي بكافة مكوناته، ال سيما سكان 

الصحراء. 

»الزمن 
الجتماعي 

بالمغرب: اأحاديث 
نوبير الأموي«  

المراأة لي�ست مو�سوعا للعنف

02

قادة الحزاب الوطنية يزورون معبر الكركرات

n مكتب الرباط: 

محمد الطالبي 
املستوى  رفيع  الجمعة، وفد سياسي  يتوجه، يومه 
البرملان  في  املمثلة  الوطنية  األحزاب  قادة  من  مشكل 
إلى منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا، وحسب 
مصادر مطلعة فإن اللقاء يأتي دعما وتأكيدا لإلجماع 
الوطني حول الصحراء ودعما للخطوات التي اتخذتها 
اململكة بطرد مجموعات االنفصاليني التي منعت حرية 
تنقل األشخاص والسلع ضدا عن جميع مقررات األمم 

املتحدة وتحديا للمنطق والعقل.

األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  األستاد  ويشارك 
ملواقف  تأكيدا  املغربي،  الوفد  في  االشتراكي،  لالتحاد 
االتحاد الراسخة من القضية الوطنية والتطوع الدائم 

ألجل خدمتها والدفاع عنها.  
وفي هذا الصدد، وبإشراف مباشر من الكاتب األول 
للقوات  االتحاد االشتراكي  قيادة  إدريس لشكر، كثفت 
األحزاب  مع  ومشاوراتها  اتصاالتها  من  الشعبية، 
في  وضعها  أجل  من  العالم  عبر  والشقيقة  الصديقة 
صورة ما جرى بمنطقة الكركرات من تجاوزات خطيرة 
عربدة مجموعة  نتيجة  والتجارة،  التنقل  مست حركة 
من املحتجزين استقدموا من فوق األراضي الجزائرية 
وبإشراف مسلحني من مليشيات البوليساريو املمولة 

منها.
األول  الكاتب  أن  الحزب  قيادة  من  وكشفت مصادر 
إدريس لشكر راسل األممية االشتراكية وجميع أعضائها 
وأعضاء  قيادة  االجتماعي،  التقدمي  التحالف  وكذلك 
اللغات، خاصة  بجميع  رسائل  كما وصلت  منخرطني، 
العربية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية واالنجليزية، 
إلى أعضاء لجنة إفريقيا لألممية االشتراكية واملنتدى 
العربي االجتماعي واألحزاب التقدمية بأمريكا الالتنية 
وأوروبا وغيرها من بقاع العالم حيث يحظى االتحاد 
للقارات  عابرة  وازنة  دبلوماسية  بقوى  االشتراكي 
واملنظمات األساسية في العالم، والتي يوجد عدد منها 

في سدة تسيير كبريات العواصم العاملية...

ر 100 األف جرعة لقاح يوميا  جهة الدارالبي�ساء �ستوفٍّ
على امتداد 4 مراحل كل واحدة مدتها 21 يوما

03

المغرب 
يدعو باالتحاد 
اإلفريقي إلى 

احترام الشرعية 
وضرورة تنمية 

إفريقيا

لفتيت   يقول اإن المغرب   قادر على تحويل 
03اأزمة كورونا لفر�سة للنمو القت�سادي
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رسالتان موجهتان ستنشران كوثائق رسمية مع إدراجهما في سجالته  
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إنا � وإنا اليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية، فادخلي  في عبادي 
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تنكب السلطات الصحية على من   بني   املستفيدين   منها  
   28 ألفا   من   مهنيي   الصحة   وأكثر   من   100    ألف   من   الذين  
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االشتراكي

ÒW á°ûYôH ôYÉ°T ...QÉµ°ûH óªfi

) أيها الطفُل الذي كنُت، تقدْم،
ما الذي يجمعنا اآلَن، وما سَتقوُل؟ (
    أدونيس
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إشـــارات:

1872  :
1860  :

 

Ωƒ«dG ∑Éj nP øjCG
?OƒYƒŸG ó«©ÑdG 

نبضات

 بشكار القابض 
على جمرتين : جمرة 

الثقافة وجمرة الشعر 
التي يلوذ بها لترميم 

هشاشته والحلم. 
إنهما جمرتان 

تتصادياِن إذن، وتسند 
الواحدة منهما 

ا�خرى بحيث  يصعب 
الفصل في هذه 

الحالة بين الشاعر 
وا�عالمي

ما يميز تجربته 
هو ذلك التوليف 

العجيب بين معجم 
خاص تماما عجنه 

بنفسه وعناصر 
اليومي والمعيش، 

وخيال شعري مفارق 
وميال إلى استيالد 

استعارات غريبة 
بأبعاد سوريالية 

أحيانا

محمد بودويك

2020 18
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المصدر:
https://www.lopinion.ma/L-Acade-
.mie-du-Royaume-du-Maroc

  ����� ���� ال��ف� �ال���� ��د ا� �������، �� ند�� د�ل�� ���� 
لع�د ال���� ا�����، �� ��� ��� ل��� ��� �ع�� ��دا ����ا ���� ���� 
����� �ال�د�� �� ����� ���د��� ا����� ا������ ���� �������� ���� ����، 
�ن��� ����ل�� ����ا�� ��� �ا�� ا����� � ���� ال����� ا������ ����� 
�ا���� ا������ ل�����د �ا������� ������� ا����� �عد��� ����� �ع� 
��ا�ا � ����      Pro culture ��ل�� �ع�د الف�� � د��� ����� ����� ل������ � 
نفس العدد ���� ا����، �ف� ��� ��� نف�س� �� �د�� �� ل�������� 
    ال���� ��د ا� ������� � ��� ���� ��د �د�� ا����� �� ا���د�� 
 ��� �Le retour du Muezzin �����ل������ �� �د� ل� ��ا��� ���د� ا ����  ����
���� ا����� �� ��� ال��ا��، �� �ن��� ل�� �ا���ا� �������، �عد�� ��� 
�د�دا �����ا ��د ن��� ا��ف�� ا����� �ا�� �� ����� �دا�� � ال��ا��� ��� 
��� � ����� ال��ا�� ��������، �ا����� ��� �� ��د ا� ������� ال��ا���
� ����� ا��ل� �� �ل� ا����� ا��ل� ال�� ���� ����� � ������� ��� � 
��� الع����� ��د ن���، ���� �����، ��ا ال��� ال���� �� ال�����

� حوار مع الناقدة  آسية بلحبيب:

 »Ñ«£ÿG ÒÑµdG óÑ©d Oó©àŸG õéæŸG
IOó©àe IAGôb »Yóà°ùj

عبد الكبير الخطيبي

 بدأ بتدرج وضد 

ا�يديولوجيات المتناحرة 

والعدائية التي تأصلت 

وتطورت في المغرب، السيما 

باستراتيجية للكتابة قائمة 

على الالعنف، منجذبة إلى 

الهوامش، محترمة االختالف 

وشديدة التسامح

                                         
    ترجمة وتقديم : محمد معطسيم
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 حاورها: عبد ا� بنسماعين              
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حميد المصباحي

1 - قضايا وأشياء

2 - اللغة وا�يحاء

3 - الشخوص 
وا�زمنة

@روائي مغربي
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(°) قاص وناقد، من 
أعماله «العقل الحكائي: 
دراسات في القصة 
القصيرة بالمغرب» 
ومجموعة «الطيف ال 
يشبه أحدا»..
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 قراءة في رواية «رياح المتوسط» لعبد الكريم عباسي
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  حسن برما



الكلمات   المسهمة09
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
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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مدير النشر والتحرير
ع�د ا�م�د جم��ر�

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

Jaridati�@gmail�com ���ال�ريد ا�ل�ترو
ال�من� ��ب�� ��ا��

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

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
���د �ح��� 

ا���� ا��ترا��

���� التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير � ا��ا�� � ا��ل�� � 
التو�ي� � ا��ترا��� � ا�����
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق

عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02
- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 ا����� ا��وي�
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.�.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2020/11/26

12.470

�و�ي�� 
��ري�

اململكة املغربية 
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة
جماعة الصويرة�

إعالن عن طلب عروض مفتو�
رقم: 13/ج.ص/2020

في يوم 21 ديسمبر 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا، سيتم 
التقنيةبجماعة  الشؤون  بقسم 
الصويرة فتح األظرفة املتعلقة 
ألجل:  أثمان  عروض  بطلب 
للطفيليات  املبيدات  توريد 

والحشرات.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  العروض 
بالجماعة  العمومية  الصفقات 

املذكورة.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  (خمسة  في:5000درهم 

درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
100000,00درهم  مبلغ:  في 
مع احتساب  (مائة ألف درهم) 
الرسوم. يجب ان يكون كل من 
محتوى وتقديم وإيداع ملفات 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املاد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر  رقم2-12-349  
 1434 األولى  جمادى  من   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

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

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بوابة  عن  إرسالها  إما   *
الى  العمومية  الصفقات 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 9 رقم  املادة  في  بها  اإلدالء 
نظام  في  عليها  املنصوص 

االستشارة.
والكتلوكات  العينات  ان 
أصلية  التقنية  والبطاقات  
السلطة  من  صادرة  شهادة  و 
املنتج  أن  إلى  تشير  املختصة 

العامة  النظافة  في  يستخدم 
طرف  من  ومطلوبة  ضرورية 

ملف طلب العروض.
يتم إيداع  العينات والكتلوكات 
أصلية  التقنية  والبطاقات  
السلطة  من  صادرة  وشهادة 
املنتج  أن  إلى  تشير  املختصة 
العامة  النظافة  في  يستخدم 
اجل  في  الصفقات   بمصلحة 
أقصاه يوم 18 ديسمبر 2020  
والنصف  الرابعة  الساعة  قبل 

بعد الزوال.   
يجب كتابة البريد  مالحظ�����ة: 
الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
التجاري  للسجل  واملدينة 

للمقاول على الظرف.
ع.س.ن/4221/ا.د

*************
 اململكة املغربية
وزارة الداخلية

اقليم الصويرة
جماعة الصويرة�

إعالن عن طلب عروض مفتو�
رقم: 14/ج.ص/2020

 2020 ديسمبر   21 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
الشؤون  بقسم  سيتم  صباحا، 
فتح  الصويرة  التقنيةبجماعة 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
مواد  توريد   ألجل:  أثمان 
ملف  سحب  يمكن  التعقيم. 
طلب العروض بمكتب مصلحة 
بالجماعة  العمومية  الصفقات 

املذكورة.
ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف  في:5000درهم(خمسة 

درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
200.000,00درهم  مبلغ:  في 
مع  درهم)  ألف  (مائتني 
ان  يجب  الرسوم.  احتساب 
وتقديم  محتوى  من  كل  يكون 

املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املاد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
 8 في  الصادر    2-12-349
 1434 األولى  جمادى  من 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

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

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بوابة  عن  إرسالها  إما   *
الى  العمومية  الصفقات 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 9 رقم  املادة  في  بها  اإلدالء 
نظام  في  عليها  املنصوص 

االستشارة.
والكتلوكات  العينات  ان 
أصلية  التقنية  والبطاقات  

السلطة  من  صادرة  شهادة  و 
املنتج  أن  إلى  تشير  املختصة 
العامة  النظافة  في  يستخدم 
طرف  من  ومطلوبة  ضرورية 

ملف طلب العروض. 
يتم إيداع  العينات والكتلوكات 
أصلية  التقنية  والبطاقات  
السلطة  من  صادرة  وشهادة 
املنتج  أن  إلى  تشير  املختصة 
العامة  النظافة  في  يستخدم 
اجل  في  الصفقات   بمصلحة 
أقصاه يوم 18 ديسمبر 2020  
والنصف  الرابعة  الساعة  قبل 

بعد الزوال.   
يجب كتابة البريد  مالحظ�����ة: 
الرقم  وكذلك  اإللكتروني 
التجاري  للسجل  واملدينة 

للمقاول على الظرف.
ع.س.ن/4222/ا.د

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

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع 

أصل تجاري
ملف البيع عدد: 2020/309

حساب عدد: 1530
حرره  رسمي  عقد  بمقتضى 
بتاريخ  األستاذ محمد سدادي 
2020/10/27، مسجل بوجدة 
سجل   2020/11/04 بتاريخ 
بالقبض  أمر   20355 اإليداع 

17881، باع السيد: 
الساكن  املدفون:  شايب   *
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 

تجزئة لعلج رقم 196 وجدة.
للسيدة:

*حورية مشيور: الساكنة بحي 
زنقة  معمري  تجزئة  الزيتون 

التقوى رقم 04 وجدة.
مجموع األصل التجاري الكائن 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
بالسجل  املقيد  وجدة،   196
التجاري بتاريخ 2012/02/03 
تحليلي،   68468 عدد  تحت 
بثمن  ملقهى،  واملخصص 
درهم  ألف  مائتا  قدره  إجمالي 

(200.000.00درهم).
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
أجل  داخل  بوجدة  التجارية 
يوما  عشر  خمسة  أقصاه 
املوالية للنشرة الثانية-تطبيقا 

للمادة 84 من مدونة التجارة.
ع.س.ن/4237/ا.د

ع.س.ن /4223/ إد

ع.س.ن /4225/ إد

ع.س.ن /4220/ إد
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اململكة املغربية 
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
دائرة شيشاوة 

قيادة سيدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض   
مفتو�

رق��م: 2020/04
دجنبر   21 االثنني  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2020
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا 
األظرفة  فتح  املختار  سيدي 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتو� األثمان رقم 2020/04 
األسبوعي   السوق  كراء  ألجل: 
الولي  وموسم  واليومي 
من  املختار  سيدي  الصالح 
 31 الى   يناير2021  فاتح 

دجنبر2021 (12 شهرا).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة الصفقات 

بالجماعة.
بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان املؤقت محدد في مبلغ 

(مئتان  درهم   270000.00
وسبعون ألف درهم).

للكراء  االفتتاحي  الثمن  حدد 
درهم  الف  تسعني  في  شهريا 

(90.000.00 درهم).   
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    27/29/31
 08 في  الصادر   2.12.349
املوافق   1434 األولى  جمادى 
الخاص  (20مارس2013)  ل 
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها. 
ويم�ك�ن للم�تن�افس�ني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
الصفقات  بمصلحة  وصل 

للجماعة.
-إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االست�الم  ب�فادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
بداية  عند  العروض  مكتب 
األظرفة  فتح  وقبل  الجلسة 
من  19و30  للمادة  طبقا 

املرسوم املذكور أعاله.

إلى  الكترونيا  إرسالها  إما   -
بوابة  عبر  املشروع  صاحب 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  االثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 04 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4232/ا.د

*************
اململكة املغربية 
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
دائرة شيشاوة 

قيادة سيدي املختار 
جماعة سيدي املختار 

إعالن عن طلب  عروض 
مفتو�

رق��م: 2020/05
دجنبر   21 االثنني  يوم  في 
العاشرة   الساعة  على    2020
صباحا سيتم في مكتب جماعة 
األظرفة  فتح  املختار  سيدي 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتو� األثمان رقم 2020/05 

ألجل: 
سيدي  مركز  مجزرة  كراء   *

املختار

* كراء مجزرة حي التقدم 
من فاتح يناير الى 31 دجنبر 

2021 (12 شهرا).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة    من  العروض 

الصفقات  بالجماعة.
بوابة  من  سحبه  كذلك  يمكن 

صفقات الدولة:
www. marches publics.

 gov.ma
الضمان املؤقت محدد في مبلغ 
(أربعون  درهم   40.000�00

الف درهم)  
لكراء  االفتتاحي  الثمن  حدد 
:اربعة  مبلغ  في  املجزرتني 
شهريا  درهما  الف  عشر 

(14.000.00درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  في  ملقتضيات  مطابقني 
عدد  املرسوم  من    31/29/27
 08 في  الصادر   2.12.349
املوافق   1434 األولى  جمادى 
الخاص   2013 مارس   20 ل 
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها 
ويم�ك�ن للم�تن�افس�ني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  -إما 
الصفقات  بمصلحة  وصل 

بالجماعة.
-إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االست�الم  ب�فادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
بداية  عند  العروض  مكتب 

الجلسة.
إلى  الكترونيا  إرسالها  إما   -
بوابة  عبر  املشروع  صاحب 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  االثباتية  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4233/ا.د

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

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
مصلحة كتابة الضبط

قسم التنفيذ
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة حجز 

عقاري رقم: 2014/137
لفائدة: شركة البنك الشعبي 
لوجدة ينوب عنها األستاذ 
نور الدين قاليجي املحامي 

بهيئة وجدة
ضد: 1 - صوفي كريم 

2 - شركة صوفي بيطون
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ:  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/12/09
بقاعة  زواال  والنصف  الثانية 
املحكمة،  بهذه  الجلسات 
سيقع بيع باملزاد العلني ألكبر 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «كريم»  املسمى 
 02/71545 عدد:  العقاري 
الكائن بوجدة الحي الصناعي 
سنتيار   97 آر   9 مساحته 
تتمثل  بنايات  على  ويشتمل 
في مخزن مغطى ومدخل على 
باب  يتوسطه  ساحة  شكل 

العقار ككل.
املزايدة  انطالق  وقد حدد ثمن 
أعاله  املوصوف  العقار  لبيع 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من 
900.000,00درهم.

وعلى الراسي عليه املزاد أداء 
املبلغ حاال مع زيادة نسبة 3 % 
لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

ويشترط ضمان األداء
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض،  تقديم  أو  والتحمالت 
التنفيذ  بقسم  االتصال  يجب 

لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 

العموم. 
ع.س.ن/4236/ا.د

ع.س.ن /4226/ إد

ع.س.ن /4231/ إد

ع.س.ن /4228/ إد

ع.س.ن /4229/ إد

ع.س.ن /4234/ إد

ع.س.ن /4238/ إد

ع.س.ن /209/ إت
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم افران 
جماعة عني اللو� 

وكالة املداخيل
إعالن عن طلب عروض 

مفتو�
رقم: 2020/07/ج.ع.ل

دجنبر   22 الثالتاء  يوم   في 
العاشرة   2020 على الساعة  
بقاعة  سيتم  صباحا، 
عني  بجماعة  االجتماعات 

املتعلقة  األظرفة  فتح  اللو� 
املفتو�  العروض  بطلب 
إيجار  آلجل  أثمان  بعروض 
التابع  األسبوعي  السوق 

لجماعة عني اللو� .
> مدة الكراء سنة (2021)

في  املؤقت  الضمان  حدد   <
مبلغ: 15.000,00درهم

اإليجار  تقدير  كلفة   <
طرف  من  محددة  السنوي 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 

75000,00درهم
طلب  ملف  سحب  يمكن   <
املداخيل  مكتب  من  العروض 

التابع لجماعة عني اللو�.
تحميله  كذلك  يمكن  كما   <
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
29 و31  املواد27،  ملقتضيات 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم،  إيداع  إما   *
املداخيل  بمكتب  وصل، 

بجماعة عني اللو�.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4247/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم افران 
جماعة عني اللو� 

وكالة املداخيل
إعالن عن طلب عروض 

مفتو�
رقم: 2020/08/ج.ع.ل

في الثالثاء 22 دجنبر 2020  
 (11:00) الساعة   على 
،سيتم  صباحا  عشر  الحادية 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
األظرفة  فتح  اللو�  عني 
العروض  بطلب  املتعلقة 
أثمان  بعروض  املفتو� 
محطات  مرفق   إيجار  آلجل 
والشاحنات  السيارات  وقوف 
عني  بجماعة  والدراجات 
كما   2021 سنة  برسم  اللو� 
هو مبني في الفصل الثاني من 

كناش التحمالت 
> مدة الكراء سنة.

في  املؤقت  الضمان  حدد   <
مبلغ 3750,00درهم

اإليجار  تقدير  كلفة   <
طرف  من  محددة  السنوي 
مبلغ  في  املشروع  صاحب 

15000,00درهم.
طلب  ملف  سحب  يمكن   <
املداخيل  مكتب  من  العروض 

التابع لجماعة عني اللو�.

تحميله  كذلك  يمكن  كما   <
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
من  كل  يكون  أن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد27، 29 و 31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم،  إيداع  إما   *
و  الدراسات  بمكتب   ، وصل 
الصفقات التابع لجماعة اوالد 

افريحة.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور.
* إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4248/ا.د

*************
طلب اعالن الشركة

 PIERRE RAZALINA
الصفة القانونية

SARL
تاريخ تسجيل العقد العرفي

(اليوم/الشهر/السنة)
بتازة   2020 نونبر   3 في 
الخصائص  تحمل  والتي 

التالية:
الهدف االجتماعي:

 - والبناء  مختلفة  اشغال 
التشجير - الصيانة

رأسمال الشركة:
مقسمة  درهم   100000.00  
الى 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة موزعة 
الشكل  على  الشركاء  بني 

التالي:
السيدة:

 نعيمة القهواجي 500 حصة
السيد:

 سؤام الشوى 500 حصة
املدة:
99 

التأسيس  من  ابتداء  سنة 
النهائي اي من تاريخ و ضع 

السجل التجاري
يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
سنة  كل  من  دجنبر   31 الى 
ماعدا السنة األولى تبتدئ من 

تاريخ التسجيل
السالم  حي  االجتماعي:  املقر 

أكال واد امليل، تازة
املسير: نعيمة القهواجي

رقم التقييد بالسجل التجاري: 
بتازة 886

ع.س.ن /4242/إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف اكادير
املحكمة االبتدائية بتارودانت

مصلحة كتابة الضبط
ملف القيم: 2020/32

ملف التحفيظ
عدد:2012/226
حكم عدد: 128

بتاريخ 2015/11/26
اعالن بواسطة قيم بناءا على 
عدد: 20/962  الرئاسي  االمر 
الصادر بتاريخ 2020/09/30 
املحكمة  رئيس  السيد  عن 
الذي  بتارودانت  االبتدائية 
في  قيما  بمقتضاه  عينت 
أجكان  الدين  نور  السيد  حق 
محمد  والده  عن  النائب 

أجكان.
بتاريخ  تبليغي  على  وبناءا 
بالحكم   2020/10/28
بتاريخ  الصادر   128 عدد 
ملف  في   2015/11/26

التحفيظ عدد 2012/226
القاضي في منطوقه

*  الحكم بعدم صحة التعرض 
بتاريخ  املودع  الجزئي 

2008/12/02
كناش 13 عدد1125   

الدين  نور  السيد  الصادر عن 
السيد  عن  النائب  اجكان 
محمد اجكان ضد املطلب عدد: 

12504/39
املتعرض  تحميل   -  2

املصاريف
مصلحة  امللف  احالة   -  3
بتارودات  العقارية  املحاظة 
بعد  مناسبا  تراه  ما  التخاذ 
وبناءا  باتا  الحكم  صيرورة 
وتكليفي  قيما  تعييني  على 
البحث  باجراءات  للقيام 
للقانون  طبقا  واالشهار 
اجكان  الدين  نور  بخصوص 
النائب عن والده محمد اجكان 
بدوار  له  عنوان  باخر  الكائن 
اقليم  اولوز  باشوية  ادوز 

تارودانت.
حق  له  من  كل  فان  وعليه 
 128 عدد  الحكم  في  الطعن 

بتاريخ 2015/11/26
 2012/226 عدد:  امللف  في 
حق  في  املنصب  وخاصة 
اجكان  الدين  نور  املدعى  قيم 
محمد  والده  عن  النائب 
بإجراءات  يتقدم  ان  اجكان 
يوما   30 اجل  داخل  الطعن 
قانون  من   441 للفصل  طبقا 

املسطرة املدنية.
ع.س.ن /4219/إ.د

ع.س.ن /4244/ إدع.س.ن /4243/ إد

ع.س.ن /4240/ إدع.س.ن /4239/ إد

ع.س.ن /4224/ إد
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املم��لكة املغربي���ة
وزارة ال���داخل��ي�ة 
اقلي�����م سيدي افني
جماعة سي�دي افن�ي

إع�الن ع�ن ط�لب ع�روض 
مفت�و� بع�روض أثمان 

BC/2020/06 :رقم
ف�ي يوم 21 دجنبر 2020 على 
والنصف،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب رئيس املجلس 
افني  سيدي  ملدينة  الجماعي 

بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
مفتو�  أثمان  بعروض  عروض 
الصيانة  عتاد  شراء  ألج�ل: 
لشبكة االنارة العمومية لصالح 

جماعة سي�دي افن�ي. 
للمقاوالت  مخصص  مشروع   *

الصغرى واملتوسطة.
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *
درهم  أالف  خمسة  مبلغ  في 

(5000,00درهم).
كلفة تقدير التوريدات محددة   *

في  املشروع  صاحب  طرف  من 
وتسعون  وثالثة  مائتان  مبلغ: 
درهم  وثمانية  وخمسمائة  ألف 

(293.508,00درهم).
يستوجبها  التي  العينات  ان 
يجب  العروض  طلب  ملف 
املستودع  بمخزن  ايداعها 
الجماعي لسيدي افني قبل يوم: 
18 دجنبر 2020  على الساعة 
الرابعة (16:00H) بعد الزوال.
طلبات  ملف  سحب  يمكن 

الصفاقات  بمكتب  العروض 
لجماعة سيدي افني.

ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

من  ك�ل  يكون  أن  يج�ب 
ملفات  وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملقتضيات  مطابق  املتن�افسني 
من  و31   و29   27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمك��ن للمتنا فسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
وصل، بمكتب الضبط الجماعي.
* إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذك���ور.
بطريقة  إرسالها  إما   *
للمرسوم  وفقا  االلكترونية 
االقتصاد  وزير  قرار  من    6
في  صادر   20-14 رقم  واملالية 
املتعلق  سبتمبر2014    04
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواج�ب  املثبتة  الوثائق  إن 

ا�دالء بها ه�ي تل�ك املنصوص 
نظام  من   4 امل�ادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/4227/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم اسفي
دائرة عبدة

قيادة الكرعاني
جماعة ملصابح

اعالن عن طلب عروض مفتو�
رقم:  2020/02
جلسة عمومية

في يوم االثنني 28 دجنبر 2020 
يتم  زواال،   12.00 الساعة  على 
اقليم  ملصابح  جماعة  مقر  في 
املتعلقة  االظرفة  فتح  اسفي 
بطلب العروض بعروض اثمان 
املقابر  تسوير  اشغال  ألجل: 

الغواملة  احميدة  اوالد  بدواوير 
املنيصرات اوالد مسعود، اوالد 
الترابية  بالجماعة  امطاعي 

ملصابح.
في  حددت  املؤقتة  الضمانة 

20.000,00درهم
هذا  النجاز  التقديري  الثمن 
املشروع هو: 532.002.00درهم

يمكن سحب ملف طلب العروض 
للجماعة  الصفقات  بمكتب 
الترابية للمصابح، ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
ويجب ان يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم املرسوم  من  و29   27

.349-12-02

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم  ايداع  اما   -
وصل بمكتب الضبط بالجماعة 
الترابية للمصابح اقليم اسفي.

البريد  طريق  عن  ارسالها  او   -
املذكور  املكتب  الى  املضمون 

مقابل اشهاد باستالم.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  اما   -
جلسة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
في  املقررة  تلك  هي  بها  االدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /4245/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم خريبكة
دائرة خريبكة

قيادة الكفاف بني يخلف
جماعة بني يخلف

اعالن عن طلب عروض مفتو�
رقم: 2020/01

في   2020/12/24 يوم  في 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املجلس  رئيس  بمكتب  سيتم 
فتح  يخلف،  لبني  الجماعي 
عروض  بطلب  املتعلقة  االظرفة 
مفتو� الجل كراء مرافق السو� 
الجماعية  واملجزرة  االسبوعي 
عن   2021 املالية  السنة  برسم 
يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة 
 2021 دجنبر   31 الى   2021

وهي كالتالي:
1 - مرفق محطة وقوف العربات 

والسيارات والدراجات
الخضر  رحبة  مرفق   -  2

والفواكه
3 - املجزرة الجماعية

يمكن سحب ملف طلب العروض 
وكذا كناش التحمالت من وكالة 
يمكن  كما  للجماعة  املداخيل 
نقله إلكترونيا نم بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمانة املؤقتة في:

والدراجات  السيارات  محطة 
3.000.00درهم  والعربات: 

(ثالثة االف درهم)
والفواكه:  الخضر  رحبة 
االف  (خمسة  درهم   5.000.00

درهم)
الجماعية:  املجزرة 
االف  (اربعة  4.000.00درهم 

درهم)
التقديري  الشهري  الكراء  ثمن 

هو:
والدراجات  السيارات  محطة 
درهم   2.450.00 العربات: 
وخمسون  واربعمائة  (الفان 

درهم)
والفواكه:  الخضر  رحبة 
االف  (ثالثة  درهم   3.134.00

ومائة وأربعة وثالثون درهم)
 1.267.00 الجماعية:  املجزرة 
وسبعة  ومائتان  (الف  درهم 

وستون درهما).
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27  29 و 31 و 148 من 
املرسوم رقم 349-12-2 الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8 في 
املتعلق   (2014 (20مارس 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني اما:

وصل  مقابل  اظرفتهم  ايداع   -
لدى وكالة املداخيل للجماعة

البريد  طريق  عن  ارسالها   -
الي  التسلم  بافادة  املضمون 

السيد رئيس الجماعة
- تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
فتح االظرفة عند بداية الجلسة 

وقبل فتح االظرفة
اما ايداعها إلكترونيا ببوابة   -

الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان   -
املنصوص  تلك  هي  بها  االدالء 
نظام  من  املادة  في  عليها 

االستشارة04
ع.س.ن /4246/إ.د ع.س.ن /4235/ إد

ع.س.ن /4230/ إد

ع.س.ن /4241/ إد ع.س.ن /208/ إت

ع.س.ن /4249/ إد



إقصائيات البطولة االفريقية 
)Afro Basket 2021(
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يواجه المنتخب الوطني،يومه الجمعة، في أولى 
مبارياته اإلقصائية منتخب الرأس األخضر. ويعول 
المنتخب الوطني كثيرا على هذه المباراة لتحقيق 
التأهل  بطاقة  انتزاع  نحو  مساره  به  يدعم  فوز 
رغم الظروف الصعبة التي تمر منها رياضة كرة 
السلة المغربية وتوقف البطولة وكل المنافسات 

الخاصة بها.
السبت  غ���دا  ال��وط��ن��ي  ال��م��ن��ت��خ��ب  وي���ع���ود 
الثانية   المباراة  برسم  أوغندا  منتخب   لمالقاة 
باللقاء  م��ش��ارك��ت��ه  ليختتم  ال��ت��ص��ف��ي��ات،  م��ن 
األح��د. ي��وم  مصر  بمواجهة  واألخ��ي��ر   لثالث 
يوم  حل  قد  السلة  لكرة  الوطني  المنتخب  وكان 
بمصر،  اإلس��ك��ن��دري��ة  بمدينة  األخ��ي��ر  ال��ث��الث��اء 
البطولة  اإلقصائية   المباريات  لخو�  وذل��ك 
تنطلق  (Afro Basket 2021)،التي  االفريقية 
المقبل. األح��د  ليوم  وتتواصل  الجمعة   اليوم 

ع. بلبودالي
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في  كأساسي  حكيمي  المغربي  الدولي  شارك 
المباراة التي جمعت فريقه األنتر اإليطالي،مساء 
يقرر  أن  قبل  مدريد،،  األربعاء،بريال  أمس  أول 
المدرب أنطونيو كونتي استبداله في الدقيقة ال� 
سانشيز.  أليكسيس  التشيلي  مكانه  ودف��ع   ،63
وخالل المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي 
م��ي��ات��زا، ف��ي إط���ار ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن دور 
ريال  حقق  أوروب��ا،  أبطال  ل��دوري  المجموعات 
بهدفين دون  إنتر ميالن،  ثمينا على  فوزا  مدريد 
. الثمن  دور  إلى  التأهل  في  حظوظه  معززا   رد، 
هازارد  إيدين  توقيع  حملت  مدريد،  ريال  ثنائية 
وأش��رف  السابعة،  الدقيقة  في  ج��زاء  ركلة  من 
.59 ب��ال��دق��ي��ق��ة  م��رم��اه  ف��ي  ب��ال��خ��ط��أ   حكيمي 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في وصافة 
المجموعة، خلف المتصدر بوروسيا مونشنجالدبا� 
"(8 نقاط)، بينما تجمد رصيد إنتر عند نقطتين فقط.

يلتقي، يومه الجمعة على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، 
دوري  نهائي  في  الزمالك  مع  األهلي  نادي  الدولي،  القاهرة  بملعب 

أبطال إفريقيا.
النهائي القاري الذي يجمع اليوم بين فريقين من بلد واحد في سابقة 
تشهدها منافسات عصبة أبطال افريقيا، يتميز بمشاركة الالعبين 
قميص  يحمالن  الذين  أوناجم  ومحمد  بنشرقي  أشرف  المغربيين 
المغربي رضوان  الحكم  النهائي بحضور  هذا  يتميز  كما  الزمالك. 

من أبرز المرشحين لقيادة جيد الذي تشير كل التقارير اإلعالمية أنه 
المباراة النهائية يومه الجمعة. 

ويدخل األهلي مباراة نهائي القرن تحت قيادة مديره الفني الجنوب 
إفريقي بيتسو موسيماني من أجل حصد اللقب وهو يضع في حساباته 
أشرف  المغربي  بنجمه  الزمالك  لمنافسه  الهجومي  الخط  خطورة 
بنشرقي الالعب الذي ساهم بشكل كبير في تأهل الزمالك لهذه المرحلة 

من البطولة، كما يعتبر أكثر العناصر األجنبية تسجيال� لألهداف في 
قائمة الفريقين «الزمالك واألهلي» برصيد 12 هدفا�.

وأكيد سيتذكر األهلي كيف انتزع منه الوداد البيضاوي،قبل نحو 3 
سنوات، اللقب االفريقي بمساهمة بن شرقي وأوناجم حين قادا الوداد  
إلى تحقيق تعادل 1-1 مع الفريق المصري في ذهاب نهائي دوري األبطال 
بملعب برج العرب في اإلسكندرية، حيث فاجأ أشرف بن شرقي الجميع 
بتسجيل الهدف بعد مرور ربع ساعة من عمر المباراة، بعد أن استقبل 
 عرضية متقنة من محمد أوناجم ليضعها في شباك حارس األهلي.
ال��ب��ي��ض��اء، ع���اد بنشرقي  ال�����دار  ف���ي  وف���ي م���ب���اراة اإلي�����اب، 
ليحرمه  ك��اف��ي��ا  ك���ان  ه��دف��ا  األه��ل��ي  ع��ل��ى  ج��دي��د  م��ن  ليسجل 
 م��ن ال��ك��أس وم���ن ال��ل��ق��ب ال���ذي ت���وج ب���ه  ال����وداد ال��ب��ي��ض��اوي.
مساء اليوم، يعود بنشرقي وأوناجم لمواجهة األهلي ولمنافسته على 
اللقب االفريقي،وأكيد الزمالك يعول عليهما بشكل كبير خاصة أشرف 
بنشرقي المتألق مؤخرا مع ناديه المصري ومع المنتخب الوطني 
المغربي،فيما أضحى أوناجم معتادا على الجلوس في دكة البدالء 

لكنه يقدم اإلضافة الجيدة في كل مرة يتم االعتماد عليه.
و يطمح البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب نادي الزمالك أن يحقق 

االنتصار على األهلي في النهائي ويتوج باللقب اإلفريقي، لكسر عقدة 
باللقب  األبيض  الفارس  تتويج  دون  حالت  طويلة  أعوام  استمرت 
القاري.ويعد آخر تتويج للزمالك بدوري أبطال إفريقيا لعام 2002، 
عن  غابت  التي  القارية،  بالبطولة  التتويج  الزمالك  جمهور  ويأمل 
خزائن النادي ما يقرب من 18 عاما. فيما  يعود آخر تتويج لألهلي 
بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2013، وصعد المارد األحمر لنهائي 
البطولة عامي 2017 و2018، ولكن لم يحالف األهلي التتويج في 
الفوز بالبطولة، حيث خسر اللقب لصالح الوداد والترجي التونسي 

على التوالي.
وكان األهلي قد صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على 
الوداد بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين، حيث فاز في مباراة الذهاب 
بهدفين دون مقابل، بينما فاز في مباراة اإلياب بثالثة أهداف مقابل 
هدف وحيد. فيما تأهل الزمالك للمباراة النهائية ، بقيادة المدرب 
في   1-4 بنتيجة  الرجاء  حساب  على  باتشيكو،  جايمي  البرتغالي 
مجموع مباراتي الذهاب واإلياب في دور نصف نهائي دوري أبطال 

إفريقيا، هدف لصفر في الدارالبيضاء وثالثة لواحد بالقاهرة.

عزيز بلبودالي

الـريـــاضي
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على مستوى اللقاءات 
الودية، فقد فاز 

يوسفية 
برشيد الجمعة 

الماضية على شباب 
ابن جرير بهدفين 

نظيفين بملعب 
الرازي،وتعادل امام 

مضيفه الرجاء 
البيضاوي بمركب 

الوازيس

بالرباط  واإلعالمية  الرياضية  الفعاليات  من  مجموعة  قررت 
والمحمدية، تنظيم حفل تكريمي على شرف الحارس الدولي بفريق 
شباب المحمدية سابقا عبد اللطيف العراقي، الذي يعاني رفقة 
أسرته الصغيرة من ظروف اجتماعية صعبة، وذلك خالل األسبوع 
األخير من شهر يناير القادم، بمشاركة نجوم كرة القدم الوطنية، 
وحضور فعاليات فريقه األم شباب المحمدية العائد إلى القسم 

االحترافي األول.
وقد وضعت  اللجنة المنظمة المكلفة التي يرأسها نجم الجيش 

الملكي العميد والدولي السابق محمد حمدي، برنامجا للحفل والذي 
سيتضمن مباراتين استعراضيتين األولى تجمع فريق الصحافة 
الرئيسية  المقابلة  تدور  بينما  الفنانين،  من  بنظيره  الرياضية 
بين منتخب 1998 المشارك في كأس العالم بفرنسا والذي تأهل 
رفقته المحتفى به عبد اللطيف العراقي وفريق يضم قدماء شباب 
المحمدية واتحاد المحمدية معززا بنجوم من قدماء الجيش الملكي.

ومن المنتظر أن تقام التظاهرة الرياضية التكريمية على أرضية 
المحلية  السلطات  مع  التنسيق  بعد  بالمحمدية،  البشير  ملعب 

إليه سيكون  المشار  تنظيمها  موعد  أن  كما  للمدينة،  واإلدارية 
الجمهور  تمكن  والتي  ببالدنا  الوبائية  الحالة  بتحسن  رهينا 

الرياضي من الحضور .
وتضم اللجنة المنظمة للحفل والتي يرأسها كما سبقت اإلشارة 
محمد حمدي ، في عضويتها كال من حسن عسيلة، محمد بنسعيد، 
سعيد بنمنصور «صداقة ورياضة»، حسن أقصبي،  خالد فكري ، 
حمادي حميدوش، مومن القباج، إدريس ولدمو، لحسن رمضان ، 
محمد الجفال، مصطفى زرزوف، محمد الشاتمي، أوبيال ، عروبة، 

حسن خلوق، يوسف شيبو، حسن زريت...
وجدير بالذكر أن الحارس الدولي السابق عبد اللطيف العراقي 
للشباب  الروحي  األب  الفتيان  فئة  مع  بدايته  في  اكتشفه  الذي 
والمدرب القدير الراحل عبد القادر الخميري،قدم خدمات كحارس 
مرمى ومدرب للحراس، إذ لعب بالفريق األول لمدينة الزهور لمدة 
فاقت 20 سنة، كما لعب بفريق المغرب الفاسي وشارك مع المنتخب 
الوطني في عدة مناسبات برسم اإلقصائيات اإلفريقية واألولمبية.
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يجمع بين ا�هلي والزمالك،يومه الجمعة، في القاهرة
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عبدالمجيد بنهاشم
برشيد  يوسفية  ف��ري��ق  ي��واص��ل 
تحت  الجديد  للموسم  استعداداته 
نجاري  عبدالرحيم  المدرب  إش��راف 
الملقب بسكيالتشي و المعد البدني 
حصصه  ك��ح��ي��وش،وي��ج��ري  ع��زي��ز 
و  ال���رازي  بملعب  م��رة  التدريبية 
الكبير.  البلدي  الملعب  بملحق  مرة 
وحسب مصادرنا من برشيد فإن الئحة 
االنتدابات أغلقت؛وهناك أربعة عناصر 

سيتم االستغناء عنهم. 
بالفريق  الملتحقين  آخ��ر  وك��ان 
شينا  ي��وس��ف  المهاجم  ال��ح��ري��زي 
والعائد لفريقه الثالثاء الماضي من 
فريق الوداد البيضاوي والذي أوضح 
أنه يشكر  للجريدة على  في تصريح 
على  الجمهور  وكذا  ال��وداد  مسيري 
حسن المعاملة طيلة الموسم الكروي 
الماضي الذي قضاه بالقلعة الحمراء 
لفريق  ع��ودت��ه  تكون  أن  يأمل  كما 
.أيضا  قوية  إضافة  برشيد  يوسفية 
المهاجم   األسبوع  هذا  بداية  انضم 

والهداف لفريق اتحاد البلدي لوارزازات 
مدته  عقدا  وقع  والذي  العوفير  سعيد 

سنتين ،إلى جانب عماد الرقيوي و عتيق شهاب وأسامة 
الشعيبي وعزيز النخلي و عبدالواحد حستي و اشرف 
اإلدريسي إلى جانب الحارسين محمد بوجاد القادم من 

المولودية الوجدية وصال� الدين شهاب القادم من فريق 
وداد فاس والطانزاني نيكسون كليمونتي في إطار اإلعارة 

من طرف فريق الدفاع الحسني الجديدي. 
يوسفية  فاز  فقد  الودية،  اللقاءات  مستوى  على  أما 

برشيد الجمعة الماضية على شباب 
بملعب  نظيفين  بهدفين  جرير  ابن 
الرازي،وتعادل امام مضيفه الرجاء 
البيضاوي بمركب الوازيس صبا� 
أول أمس األربعاء بنتيجة سلبية ،كما 
أكد للجريدة مدرب الفريق الحريزي 
الفريق  أن  على  نجاري  عبدالرحيم 
الجمعة  يومه  عصر  وديا  سينازل 
البلدي  بالملعب  الزمامرة  نهضة 
الكبير برشيد على الساعة الرابعة 
عصرا وسيستقبل أيضا عصر السبت 
رجاء بني مالل في نزال ودي بملعب 

الرازي. 
وحول لقاء الفريق الحريزي أمام 
المدرب  أوضح  البيضاوي،  الرجاء 
المساعد للفريق األخضر البيضاوي 
محمد البكاري على أن الرجاء دخل 
المائة  في  بسبعين  المباراة  هذه 
من عناصره األساسية الشابة التي 
على  وأبانت  قويا  حضورا  سجلت 
توقيع موسم جيد  على  قادرة  أنها 
بطموحات كبيرة. فيما أشار البكاري 
على أن مستوى فريق يوسفية برشيد 
ال بأس به ويتوفر الفريق على تركيبة 
بشرية متميز.ة ستقول كلمتها ال محالة 
هذا الموسم تحت إشراف إطار شاب ابن أوالد احريز والذي 
سبق له أن لعب اللوان فريق الرجاء البيضاوي والذي يشق 

مشواره في مجال التدريب بخطى ثابتة.

من اللقاء الودي الذي جمع فريقي الرجاء البيضاوي بيوسفية برشيد أول أمس األربعاء بمركب الوازيس
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إعداد: عزيز بلبودالي
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