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عددها ارتفع إلى   18   ممثلية بمدينتي   العيون والداخلة   
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بنعبد القادر يشارك في االجتماع الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب
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حرر بالكركرات في   27   نونبر2020   
حزب العدالة والتنمية

حزب ا�صالة والمعاصرة
حزب االستقالل

حزب التجمع الوطني   ل�حرار
حزب الحركة الشعبية

حزب االتحاد االشتراكي   للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري

حزب التقدم واالشتراكية

عماد عادل 

26
2021

« »

»

  «

»

«

»
«

 :

«2021
 « «  « »

80

7  + 5.2  +

2021

ô¶àæj ’CGh ôªãà°ùj ¿CG ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈∏Y :ÉfhôWÉÑ∏d ¿ƒÑ©°ûæH
A»°T πµH ΩÉ«≤dG ádhódG øe

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

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

وحيد مبارك

80
19

»
«

3

25
 « »

4

19

   !
 « »

 28

 19 ó«aƒc ó°V í«≤∏àdG
 ≥«Ñ£J QGôªà°SG »¨∏j ’

 QÉ¶àfG »a á«FÉbƒdG ô«HGóàdG
á«YÉªédG áYÉæªdG øjƒµJ

 ���� ���� ����� ����� ����  : ���   
    ������ ��� �����   �    �������

 íª£J √OÓH ¿CG ócDƒj,áë°üdG ôjRh
 ÉfhQƒc ìÉ≤d øe   »JGòdG AÉØàc’G ≥«≤ëàd

É«≤jôaEG ≈dEG √ôjó°üJh
   

     
    

   
        (     )      

 "        
   

   
  

    «  "
     

  "     "
   

    "     
     

       

  -   19(  )   
            

 "   
   "    

    
      

     18      80    
 

      
    "    (  )   80   

      " 
 "

     
 

"       

���������� ������� ������� ����� ����
 ¢Shô«a øe ¿ƒfÉ©j »Hô¨e ∞dCG 21 øe ôãcCG

ÜÉÑ°ûdG øe º¡Ø°üf ¬JÉ«YGóJh Gó«°ùdG

 IOÉYEGh  äGQÉcôµdG  ôÑ©e  ø«eCÉJ  øªãJ  á«æWƒdG  ÜGõMC’G
É¡à©«ÑW ≈dEG ¢UÉî°TC’G π≤æJh ™FÉ°†ÑdG QƒÑY ácôM

 …ó°üàdG »a ∂∏ªdG ádÓL AGQh ø«àªdG É¡aÉØ£°UG ócCÉJ 
áµ∏ªª∏d á«HGôàdG ÉæJóMƒdG AGóYCG äGQhÉæe πµd

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



مصطفى ا�دريسي

. ( )

)
 (

 – )
 –  –

  . (

 )  »
 (
 «

 « »
 » «

919

. 2020 3

 )
 (

« «

 )
.(

 »
 . «

« »

 »
 :  »

. «  »

19
  ( ) :

 »

17

2020 22

 2020 23

»
 «

 –  –  :
 –  –  –

 –  –  –
 :

 –

 

خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki

12.703 1442 13-12 2020 29-28 -

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

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

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم

عائالت حركاتي- خضار وفالح 
تشكر

2020/10/31
2020 18

المناضل الفوسفاطي عبد 
الرحيم البخاري

 في ذمة ا�

 ( )

ا�ستاذة فاطمة فضي 
 في ذمة ا� 

CDT/

نور الدين الستيري
 في ذمة ا�

رحيل الفاضلة عائشة الرماني 
زوجة الوطني والمقاوم 

والمؤسس سي حسن شوقي 

 26 1940
2020

 /

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الدكتورعثمان بعيد، 
المتعدد المواهب 

والمتفرد في الحياة

وداعا أيها الشهيد، أصدقاؤك يبكون فراقك

حيايت - سعد - االدرييس يف لحظة دهول وصدمة

املرحوم مع عمر السيد وبعض االصدقاء

املديرة الجهوية د.نبيلة الرمييل رفقة  جامهري زملاطن ومصمود
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 مشكل 
النقص الحاص 

في الموارد 
البشرية 

هو مشكل 
بنيوي نتيجة 
لتراكم فشل 

السياسات 
الصحية 

للمتعاقبين 
على تسيير 

دواليب وزراة 
الصحة

 ممرضو 
مستشفى 

سانية الرمل 
بتطوان ال زالوا 

يشتغلون 
بنفس 

الحماس و 
نكران الذات 

�سعاف 
المصابين 

وتقديم كافة 
الخدمات 

الطبية لهم

عبد ا� الورياشي رئيس مجلس الممرضين بالمستشفى ا�قليمي
 سانية الرمل بتطوان ل�تحاد ا�شتراكي

 600 º¡æe ádÉM2000 ÜQÉ≤j Ée èdÉY πeôdG á«fÉ°S ≈Ø°ûà°ùe
19 ó«aƒc ≈°VôÃ á°UÉÿG ¢TÉ©fE’G áë°üÃ ÉgAÉØ°ûà°SG ” ádÉM
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قراءة في رواية «رحلة البحث عن العريان»
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 ô≤ØdG ó°Uôj IóN øH ΩÓ°ùdG óÑY
zá«°ù«dƒÑdG ájGhôdG{ ∫hÉæJ ‘ …ó≤ædG

« القرآن والعلم وا�بداع وسؤال التنمية « لعبد السالم عشير

   ?¥ÓNC’Gh áaÉ≤ãdÉH º∏©dG §Hôf ∞«c 
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باحث في الشوؤون السياسية 
- مدير المركز المغربي للقيم 
والحداثة
- دكتوراه في القانون 
الدستوري وعلم السياسية
- دكتوراه في العقائد و ا�ديان 
السماوية 
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الغافولي يطلق أغنية «علموني»محمد رضى  يغني «هاذ الصحراء مغربية»
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الكلمات   المسهمة10
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

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@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
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بعد مرور 25 عاما على إطالق مسلسل برشلونة

:Iô◊G π«°ùchôH á©eÉéH áãMÉÑdG ,Ò∏«ØjhQ …QÉe
¿B’G ≈àM IôM IQÉŒ á≤£æe óLƒJ ’

تستضيف مدينة برشلونة، يوم 
الجمعة المقبل، المنتدى ا�قليمي 

الخامس لالتحاد من أجل المتوسط، 
الذي يعقد في إطار الذكرى الخامسة 
والعشرين النطالق مسلسل برشلونة.
وقال بيان لالتحاد من أجل المتوسط، 

إن هذا المنتدى الذي سيشارك فيه 
وزراء خارجية الدول الـ 42 ا�عضاء في 
االتحاد من أجل المتوسط، سيشكل 

فرصة لتقييم ما تم تحقيقه خالل 
ربع قرن من الحوار والتعاون، وكذا 

للتفكير في مستقبل الشراكة 
ا�وروـمتوسطية، مع االهتمام أكثر 

بتداعيات جائحة فيروس (كوفيدـ19) 
وأثرها على النمو االقتصادي 

والتماسك االجتماعي بدول المنطقة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا المنتدى 
الذي سيعقد افتراضيا بسبب تفشي 

جائحة فيروس كورونا المستجد، 
سيتم تحت الرئاسة المشتركة 
لجوزيب بوريل الممثل السامي 

لالتحاد ا�وروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة ا�منية، وأيمن الصفدي وزير 

الخارجية وشؤون المغتربين ا�ردني، 
وذلك في ضيافة وزيرة الشؤون 

الخارجية واالتحاد ا�وروبي والتعاون 
ا�سبانية، أرانشا غونزاليس اليا، وا�مين 
العام لالتحاد من أجل المتوسط ناصر 

كامل.
وأضاف أن المنتدى ا�قليمي الخامس 

لالتحاد من أجل المتوسط سيسبقه 
يوم غد الخميس (26 نونبر) عقد 
اجتماع وزاري بين االتحاد ا�وروبي 

وجوار الجنوب سيخصص لبحث آفاق 
شراكة متجددة.

كما سيتم بنفس المناسبة، تنظيم 
مؤتمر افتراضي للمجتمع المدني 

تحت شعار «مستقبل المجتمع 
المدني.. يوروميد زائد 25» سيخصص 

لتقديم واستعراض مختلف المبادرات 
والمشاريع الناجحة للفاعلين 

المعنيين التي تم تنفيذها على أرض 
الواقع وساهمت في دعم وتعزيز 

التعاون ا�وروـمتوسطي.
يشار إلى أن االتحاد من أجل المتوسط 

الذي يتخذ من برشلونة مقرا له، هو 
المنظمة الحكومية الدولية ا�ورو-
متوسطية الوحيدة التي تضم دول 
االتحاد ا�وروبي و15 دولة من جنوب 

وشرق البحر المتوسط.
ويوفر االتحاد من أجل المتوسط 

منتدى لدعم وتعزيز التعاون ا�قليمي 
والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات 

ملموسة لها تأثير ملموس على 
ساكنة المنطقة، خاصة فئة الشباب، 

من أجل تحقيق ا�هداف االستراتيجية 
الثالثة للمنطقة المتوسطية، والتي 

تتمثل في االستقرار والتنمية البشرية 
والتكامل.

في حوار مع وكالة المغرب العربي 
ل�نباء، تستعرض ماري رويفيلير، 

الباحثة المتخصصة في العالقات 
ا�ورو-متوسطية بجامعة بروكسيل 

الحرة، حصيلة 25 سنة من مسلسل 
برشلونة، مع تسليط الضوء على 

سياسة الجوار ا�وروبية وآفاق 
الشراكة ا�ورو-متوسطية على ضوء 

وباء «كوفيد19».

- n

25

��

"
."

/

25
2004

-
2001

-
-

-  " "

)
 (

( 5  -/+)

 1995
2020

  n

-

��

2004
(2015)

-
 2004

.2015

2018

"
"

.2021

-
"

."

n

-

��

-

 ÌcCG á«HhQhC’G QGƒ÷G á°SÉ«°S : á£jQƒH 
á«FÉHƒdG áeRC’G ¥É«°S ‘ ájQhô°V øe

"

"

 - "
-19 "

17

30
2020 2003

17

"

13

."5 1
"

-
"  -

-
"

."

"

."

2015

.2008



إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

12.703 1442 13/12 2020 29/28  -

 á«eƒj IójôL

�������� ����� ����
������ ����� ���

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

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

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

���� �� ���
1936

 1975 -12- 18
 ����� ����

�������� �����

������� ����
 -
 -
 -
 -
 -
 -
-

 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -

 � ������ � ������ � �������
������ � ��������� � �������
-  - 33

0522.61.94.00 :
 0522.62.28.10 :

0581030 :
14 - 83

5 - 13  :
0522.62.15.02 :  -

44  -

0522.31.28.10 :  0522.31.00.62 :
33  -

0522.61.15.80 : 0522.61.94.00 :
Jaridatipub@yahoo.fr

������ ������ 
 : 10:  n

0537.70.46.19 :  - 0537.72.24.91
Jaridati1@Gmail.com

:  n
2 4

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :
 -  :  n

 -
0524.44.88.66 : 0524.44.88.66 :

Jaridati1@Gmail.com
8 :  n

0524.62.33.60 : 0524.62.33.60 :
Jaridati1@Gmail.com

 :  n

0536710765 : 0536690903 :

Jaridati1@Gmail.com
 12 70 : n
0539.94.31.07 : 0539.94.31.11

Jaridati1@Gmail.com
1 :  n

 6
0535.40.23.59 : 0535.52.08.86 :

Jaridati1@Gmail.com
79 : n

05.35.65.26.55 :
Jaridati1@Gmail.com

05 - 022

2020/11/27
12.470

 ������
�����

»
  «

 SOCIETE «ANAMR»
PROMOTION IMMO-

BILIERE SARL

 100.000,00

 :
13

15667:
 /1

2020/11/04 10/26
23

"
:  "

*

.K13000
*

K 141350
:

*

K124836
*

K303143
*

K206800
*

K134220
*

K153139
 /2

2020/11/11
2020/11/20

51534
59849

:
-3

:

 (100)
 1000)

 (
:
 :  -

14
 :  -

19
 :  -

14
 :  -

14
 :  -

11
 :  -

11
 :  -

17
-4

/4250/
*************

:
SDR/TAZA/2020/11

2020 22
10

 :

 -
 -

:
www.marchespublics.

gov.ma
 :

) 70 000,00
.(

1.907.112,00   :
)

 (

 27-

148 -31  29
2.12.349

 1434 8
 (2013 20)

24 2.19.69
.2019

 :
 -

:
www.marchespublics.

gov.ma
 -

 -

 -

 -

 7

2020/12/21

9
/4252/
*************

-

2020/12 2020/11 :
22

2020

:
 2020/11 :  -

 2020/12 :  -

:
 :01  -

 :02  -

:
www.marchespublics.

gov.ma

31
349-12-2

 1434 08
 (2013 20)

:
45300.00   -

149100.00  -

98100.00   -

:
7550.00  -

49700.00  -

32700.00  -

 :

29 27
349-12-2
:

:  (1
 -

 -

 -

)
.(

: (2

:  (3

/4258/ /4257//4251/

/4256/

11/2020/SDR/TAZA



إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

السبت - األحد 29/28 نونبر  2020 املوافق 13/12 ربيع الثاني 1442 العدد 12.703

اململك���ة املغ�ربي��ة
وزارة ال�داخلي�ة

عمالة إقليم الصويرة
املجلس اإلقليمي للصويرة
املديرية العامة للمصالح

إع���الن ع�ن ط�ل�ب ع�روض 
م�ف�ت�وح

رقم: 2020/25/م.إ 
في يوم 22 دجنبر 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
للصويرة،  اإلقليمي  باملجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل: 
مائي  خزان  وبناء  بئر  حفر 
بمركز  مكعب  متر   30 بسعة 
اقليم  أدغاس  بجماعة  ادغاس 

الصويرة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  املديرية  من  العروض 
اإلقليمي  باملجلس  للمصالح 
نقله  كذلك  ويمكن  للصويرة، 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 

الدولة:
www marchespublics.

 gov.ma
- حدد ثمن الضمان املؤق�ت في 
(ستة  مبل�: 00�6000درهم 

آالف درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
395.622,00درهم  مبل�:  في 
وتسعون  وخمسة  (ثالثمائة 
ألف وستمائة واثنان وعشرون 
درهما مع احتساب الرسوم). 

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31   29  ،27 امل�واد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
للمصالح  العامة  املديرية  إلى 

باملجلس اإلقليمي للصويرة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملديرية املذكورة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن العينات والنماذج املصغرة 
والوثائق الوصفية أو البيانات 
التقنية  الوثائق  أو  املوجزة 
ملف  التي يستوجبها  األخرى 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
للمصالح  العامة  باملديرية 
للصويرة  اإلقليمي  باملجس 
قبل يوم 21 دجنبر 2020 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.    
ع.س.ن/4259/ا.د

*************
اململك���ة املغ�ربي����ة
وزارة ال�داخلي�ة

عمالة إقليم الصويرة
املجلس اإلقليمي للصويرة
املديرية العامة للمصالح

إع���الن ع�ن ط�ل�ب ع�روض 
م�ف�ت�وح

رقم: 2020/26/م.إ 
في يوم 22 دجنبر 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
للصويرة،  اإلقليمي  باملجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
بومداغ  بدوار  بئر  حفر  ألجل: 
اقليم  أكليف  بجماعة  تنكلوين 

الصويرة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  املديرية  من  العروض 
اإلقليمي  باملجلس  للمصالح 

للصويرة.
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www marchespublics.

 gov.ma
املؤق�ت  الضمان  ثمن  حدد   -
درهم  مبل�: 00�5000  في 

(خمسة آالف درهم).

محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
252.720,00درهم   : مبل�  في 
(مائتان واثنان وخمسون ألف 
وسبعمائة وعشرون درهما مع 

احتساب الرسوم). 
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31   29  ،27 امل�واد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
للمصالح  العامة  املديرية  إلى 

باملجلس اإلقليمي للصويرة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملديرية املذكورة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.    
ع.س.ن/4260/ا.د

*************
اململك���ة املغ�ربي����ة
وزارة ال�داخلي�ة

عمالة إقليم الصويرة
املجلس اإلقليمي للصويرة
املديرية العامة للمصالح

إع���الن ع�ن ط�ل�ب ع�روض 
م�ف�ت�وح

رقم: 2020/27/م.إ 
في يوم 23 دجنبر 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
للصويرة،  اإلقليمي  باملجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجل: 
مائي  خزان  وبناء  بئر  حفر 
باملاء  الكعارير  دوار  وربط 
حد  بجماعة  للشرب  الصالح 

يمكن  الصويرة.  اقليم  الدرى 
العروض  طلب  ملف  سحب 
للمصالح  العامة  املديرية  من 
للصويرة،  اإلقليمي  باملجلس 
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www marchespublics.

 gov.ma
املؤق�ت  الضمان  ثمن  حدد   -
مبل�: 00�10.000درهم  في 

(عشرة آالف درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
454.956,00درهم  مبل�:  في 
وخمسون  وأربعة  (أربعمائة 
وستة  وتسعمائة  ألف 
وخمسون درهما مع احتساب 

الرسوم). 
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31   29  ،27 امل�واد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
للمصالح  العامة  املديرية  إلى 

باملجلس اإلقليمي للصويرة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملديرية املذكورة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن العينات والنماذج املصغرة 
والوثائق الوصفية أو البيانات 
التقنية  الوثائق  أو  املوجزة 
ملف  التي يستوجبها  األخرى 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
للمصالح  العامة  باملديرية 
للصويرة  اإلقليمي  باملجس 
قبل يوم 22 دجنبر 2020 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.    
ع.س.ن/4261/ا.د

*************
اململك���ة املغ�ربي����ة
وزارة ال�داخلي�ة

عمالة إقليم الصويرة
املجلس اإلقليمي للصويرة
املديرية العامة للمصالح

إع���الن ع�ن ط�ل�ب ع�روض 
م�ف�ت�وح

رقم: 2020/28/م.إ 
 2020 دجنبر   23 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على 

بقاعة  سيتم  صباحا، 
االجتماعات باملجلس اإلقليمي 
للصويرة، فتح األظرفة املتعلقة 
بطلب العروض بعروض أثمان 
وربط  مائي  خزان  بناء  ألجل: 
الصالح  باملاء  الكدية  دوار 
للشرب بجماعة تفتاشت اقليم 

الصويرة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العامة  املديرية  من  العروض 
اإلقليمي  باملجلس  للمصالح 
نقله  كذلك  ويمكن  للصويرة، 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 

الدولة:
www marchespublics.

 gov.ma
- حدد ثمن الضمان املؤق�ت في 
مبل�:00�5000 درهم (خمسة 

آالف درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
292.062,00درهم  مبل�:  في 
(مائتان واثنان وتسعون ألف 
مع  درهما  وستون  واثنان 

احتساب الرسوم). 
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31   29  ،27 امل�واد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
(20مارس2013)   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
للمصالح  العامة  املديرية  إلى 

باملجلس اإلقليمي للصويرة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملديرية املذكورة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن العينات والنماذج املصغرة 
والوثائق الوصفية أو البيانات 
التقنية  الوثائق  أو  املوجزة 
ملف  التي يستوجبها  األخرى 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
للمصالح  العامة  باملديرية 
للصويرة  اإلقليمي  باملجس 
قبل يوم 22 دجنبر 2020 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.    
ع.س.ن/4262/ا.د

*************
اململك����ة املغربي����ة
وزارة الداخلي�����ة

عمال����ة إقلي���م خنيف����رة
املجلس اإلقليمي
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2020/04/م.إ

في يوم 22 دجنبر 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد رئيس 
لخنيفرة  اإلقليمي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
الدراسة  ألجل:  أثمان 
لتطوير  التقنية  واملساعدة 
سلسلة قيمة النباتات العطرية 
على  «ن.ع.ط.»  والطبية 

مستوى إقليم خنيفرة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 

خنيفرة. 
ويمكن كذلك تحميله من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
الضمان املؤقت محدد في ثالثة 
آالف درهم (3.000,00درهم).

محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
وتسعني  وتسعة  مائة  مبل� 
وعشرين  وتسعمائة  ألفا 
(199.920,00درهم)  درهما 

مع احتساب جميع الرسوم
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
 ،148  ،31  ،29  ،27 املواد 
املرسوم  من  و150   149
الصادر   2-12-349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  (20مارس2013) 
بالصفقات العمومية، ومرسوم 
 20-14 رقم  االقتصاد  وزير 
القعدة  ذو   08 في  الصادر 
 (2014 شتنبر   04)  1435
إجراءات  برقمنة  املتعلق 

تفويت الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمصلحة الصفقات 

- إما إرسالها عن طريق البريد 

املضمون بإفادة باالستالم إلى 
املكتب املذكور.

- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 رقم  البند  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4263/ا.د

*************
اململك����ة املغربي����ة
وزارة الداخلي�����ة

عمال����ة إقلي���م خنيف����رة
املجلس اإلقليمي
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2020/05/م.إ

في يوم 23 دجنبر 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد رئيس 
لخنيفرة  اإلقليمي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
الكهربة  أشغال  ألجل:  أثمان 
لقيادة  التابع  بالدواوير 

الحمام إقليم-خنيفرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 
إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 
تحميله  كذلك  ويمكن  خنيفرة 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
درهما  وخمسمائة  آالف  ستة 

(6.500,00 درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
ألفا  وثالثني  أربعمائة  مبل� 
وأربعني  وخمسة  وثمانمائة 
سنتيما  عشر  وثالثة  درهما 
مع  (430.845,13درهم) 

احتساب جميع الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
 ،148  ،31  ،29  ،27 املواد 
املرسوم  من  و150   149
الصادر   2-12-349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  (20مارس2013) 
بالصفقات العمومية، ومرسوم 
 20-14 رقم  االقتصاد  وزير 
القعدة  ذو   08 في  الصادر 
(04شتنبر2014)   1435
إجراءات  برقمنة  املتعلق 

تفويت الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمصلحة الصفقات 

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 رقم  البند  في 

االستشارة 
ع.س.ن/4264/ا.د

*************
ذ.خليد الغزواني
مفوض قضائي

تابع لدائرة املحكمة االبتدائية 
بطنجة

شارع محمد الخامس عمارة.
ط 3 رقم 8 طنجة 84

الهاتف: 06.66.07.48.41
ملف تنفيذي مرجعنا:  

2020/38
مرجع املحكمة: 
2020/6304/66

طالب االجراء: وفا سلف
املطلوب ضدها: ليلى بنقاسم

إعالن عن بيع منقوالت باملزاد 
العلني

نحن ذ. خليد الغزواني مفوض 
املحكمة  بدائرة  قضائي 
بصفتنا  بطنجة  االبتدائية 

هاته.
قضائي  بيع  سيقع  انه  نعلن 
يومه  العلني  باملزاد 
بموقف   2020/12/03
 2 بالعرفان  الكائن  السيارات 
الساعة  على  طنجة  بوخالف 

العاشرة صباحا.
لفائدة:  وفا سلف

ادريس  االستاذ  عنها:  ينوب 
الدار  بهيئة  محام  الشرايبي 

البيضاء
ليلى  السيدة:  مواجهة  في 

بنقاسم
يشمل البيع السيارة التالية:

فييستا  فورد  نوع  من  سيارة 
لوحتها  ford fiesta

الثمن  وحدد   64584 ب   40

مبل�  في  للبيع  االفتتاحي 
85.000درهم

السادة  انتباه  ونلفت 
سيكون  االداء  ان  املتزايدين 
شيك  بواسطة  او  نقدا  حاال 
 10 زيادة  مع  االداء  مضمون 

باملئة لفائدة الخزينة العامة.
ع.س.ن /4253/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
بعروض أثمان

رقم: 2020/03/ج.و.ف
في يوم ثاني وعشرين دجنبر 
وعشرين  ألفني  عام  من 
الساعة  على   (2020/12/22)
صباحا،   (11) عشرة  الحادية 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
فتح  افريحة  أوالد  بجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
بعروض  املفتوح  العروض 
2020/03/ج.و.ف  رقم:  أثمان 
�جل:  إيجار السوق األسبوعي 
افريحة  أوالد  لجماعة  التابع 
الجماعية  املجزرة  باستثناء 

برسم سنة 2021.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التخطيط  مكتب  من  العروض 
والصفقات  والدارسات 
التابع  والصيانة  واألشغال 
كما  افريحة  أوالد  لجماعة 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  يمكن 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  حدد 
ألف  ثالثني  مبل�:  في 

(30.000,00درهم).
الشهري  اإليجار  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
ثمانية  مبل�:  في  املشروع 
وثالثمائة  ألف  عشرة 
مع  درهم   (18.300,00)

احتساب جميع الرسوم.
من  كل  يكون  إن  ويجب 
محتوى، تقديم و إيداع ملفات 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
املواد27، 29 و31 من املرسوم 
الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
التخطيط  بمكتب  وصل 
والصفقات  والدراسات 
بجماعة  والصيانة  واألشغال 

اوالد افريحة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املصلحة املذكورة.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة الحادية عشرة عشر من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن /4266/إ.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض 
بعروض أثمان مفتوح
رقم: 2020/04/ج.و.ف

في يوم ثاني وعشرين دجنبر 
وعشرين  ألفني  عام  من 
الساعة  (2020/12/22)على 
سيتم  الزوال،  بعد  الواحدة 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
االظرفة  فتح  افريحة  اوالد 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  أثمان  املفتوح   بعروض 
�جل:  2020/04/ج.و.ف 
الجماعية  املجزرة  إيجار 
افريحة  أوالد  لجماعة  التابعة 

برسم سنة 2021.
طلب  ملف  سحب  يمكن  
التخطيط  مكتب  من  العروض 
واألشغال  والدراسات 
لجماعة  التابع  والصيانة  
كذلك  يمكن  كما  افريحة  أوالد 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
حدد الضمان املؤقت في مبل�: 
ثالثة آالف (3.000,00درهم).

الشهري  اإليجار  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
ألفني  مبل�:  في  املشروع 
(2.000,00درهم) مع احتساب 

جميع الرسوم).
من  كل  يكون  إن  ويجب 
ملفات  وإيداع  تقديم  محتوى، 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
املواد27، 29 و31 من املرسوم 
الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8 في 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
التخطيط  بمكتب  وصل 
واألشغال  والدارسات 
اوالد  بجماعة  والصيانة 

افريحة.
- إماإرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املصلحة املذكورة.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
نظام  من  عشرة  الثانية  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن /4267/إ.د

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

جهة مراكش -آسفي
عمالة إقليم آسفي

دائرة احرارة
قيادة مول البركي
جماعة مول البركي
مصلحة املمتلكات

إعالن عن سمسرة عمومية
أنه  العموم  علم  في  ليكن 
ستجرى في يوم الخميس  24 
الساعة  على    2020 دجنبر 
بمقر  صباحا  عشر  الحادي 
جماعة مول البركي   سمسرة 
املزاد  طريق  عن  عمومية 

العلني لبيع: 
- 19 جدر أشجار الكاليبتوس.
- 88 جدع  أشجار الكاليبتوس.
في  الراغبني  على  يتعني 
السمسرة  في  املشاركة 

العمومية تقديم: 
-  وصل إيداع الضمانة املؤقتة 
3000,00درهم  قدرها  التي 
(ثالثة االف درهم)  مسلمة من 
طرف قابض جمعة اسحيم أو 

بنكية.
التعريف  بطاقة  من  نسخة    -

الوطنية مصادق عليها. 
وجدوع  جدور  معاينة  يمكن 
املراد  اوكاليبتوس  أشجار 
بمقر  العلني  باملزاد  بيعها 
خالل  البركي  مول  جماعة 
يومي  22 و23 دجنبر 2020 
إلى  صباحا   10 الساعة  من 

الساعة 12 زواال. 
في  اإلفتتاحي  الثمن  حدد 
20.000,00درهم  مبل�: 

(عشرون ألف درهم) 
يشترط على الفائز بالسمسرة 
أداء ثمن البيع حاال مع زيادة 
10 % من أجل تغطية مختلف 

الصوائر. 
ع.س.ن/4269/ا.د

*************
طلب إعالن الشركة

PIERE GHIATA SARL AU
الصفة القانونية

SARL
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

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

تحمل الخصائص التالية:
اشغال  االجتماعي:  الهدف 
 - التشجير   - البناء  مختلفة 

الصيانة
الشركة:  رأسمال 

100000.00درهم
درهم مقسمة الى 1000 حصة 
للحصة  درهم    100 فئة  من 

الواحدة
موزعة على الشكل التالي:

 1000 جواد  اسطيط  السيد: 
حصة

املدة: 99 
التأسيس  من  ابتداء  سنة 
وضع  تاريخ  من  اي  النهائي 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
الى 31 دجنبر من كل سنة ما 
من  تبتد�  األولى  السنة  عدا 

تاريخ التسجيل.

سيدي  دوار  االجتماعي:  املقر 
عبد هلل واد امليل تازة
املسير: اسطيط جواد

رقم التقييد بالسجل  التجاري:  
898 بتازة

ع.س.ن /4270/إ.د ع.س.ن /4254/ إد

ع.س.ن /4268/ إد



3

.4

20

.(38 )

.» »
15

عبدالمجيد بنهاشم

الـريـــاضي
a12.703 1442 13-12 2020 29-28 - 14

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

من حصة تدريبة للطاس يف ملعب املباراة بغامبيا

عوافق الجمع العام 
على الئحة المكتب 

الجديد المسير 
لفريق الكوكب 

المراكشي برئاسة 
رضوان حنيش، لينهي 

بذلك الفراغ اإلداري 
الذي كان يعيشه 

الفريق بعد مالءمة 
قوانينه مع قانون 

التربية البدنية 30.09.
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ذهاب كأس الكونفدرالية ا�فريقية

الجمع العام العادي واالنتخابي للكوكب

3
مراكش : محمد فالل

 2019 /2018)
 2019)  (

(  2020  /
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منصة الجمع العام                 ت: رمزي



أعلن نادي أوملبيك آسفي لكرة القدم عن تعاقده مع 
املهاجم البرازيلي جاردسون بوالكو ملوسمني رياضيني.

بوالكو،  أن  بالغ،  في  للنادي،  املديري  املكتب  وذكر 
الذي يعد من مواليد 21 غشت 1993، يشغل مركز وسط 
ساو  تومبينز،  سانتوس،  ألندية  ولعب  هجومي  ميدان 

لويز وكالفيز.
ويأتي تعاقد الفريق املسفيوي مع الالعب البرازيلي 
البطولة  النادي استعداد ملنافسات  قصد تعزيز صفوف 
الوطنية اإلحترافية التي ستنطلق رسميا يوم 4 دجنبر 

املقبل.

ويعد املهاجم جاردسون بوالكو ثاني العب برازيلي 
كالوديو  البرازيلي  املدافع  بعد  الفريق،  تشكيلة  يعزز 

رافاييل الذي جدد العقد الذي يربطه بالفريق.
وكثفت إدارة النادي املسفيوي مؤخرا من تحركاتها، 
انتدابات وازنة تليق بالنادي وتمثيله في  بهدف إجراء 

املنافسات املحلية والقارية.
املوسم  أنهى  قد  آسفي  أوملبيك  نادي  أن  يذكر 
البطولة  ترتيب  من   13 املركز  في  املاضي،  الرياضي 
الوطنية، برصيد 33 نقطة (6 انتصارات و15 تعادال و9 

هزائم).

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

مكتب الرباط 
:عبد المجيد النبسي 

امللكي،  الجيش  جماهير  رفضت 
اإلداري  التسيير  طريقة  من  الغاضبة 
للفريق العسكري ،التغييرات الجزئية 
رئيس  حرمو  محمد  عليها  أقدم  التي 
امللكي  الجيش  لنادي  املديري  املكتب 
إدارة   مستوى  على   ، الفروع  متعدد 
القدم  كرة  ،فرع  امللكي  الجيش  فريق 

،وتوعدت بالتصعيد من احتجاجاتها 
بكل الطرق القانونية، واملتاحة .

وكان الجنرال حرمو، ولنزع فتيل  
«إلتراس»   داخل  املتصاعد،  االحتقان 
بعض  على  أقدم  العسكري،  الفريق 
التغييرات في بعض املناصب اإلدارية. 
منصب الكاتب  وهمت التغييرات: 
كما  العام،  للكاتب  اإلداري،ونائبا 
للفريق،  سيتم تعيني كاتب عام جديد 

كانت له تجربة سابقة مع الفريق.
حرمو  محمد  الجنرال  ويهدف 

من  للفريق،  قوية  شحنة  إعطاء  إلى 
،التي  أجل الخروج من مرحلة الفراغ 
منذ   ، العسكري  الفريق  يعيشها 
من  تحول  حيث  10سنوات،  من  أكثر 

«زعيم» إلى منشط للبطولة فقط.
الفريق  إلتراس»  بأن»  يذكر 
مجموعة  نظمت  ،كانت  العسكري 
،للتعبير  االحتجاجية  الوقفات  من 
بها  يدير  التي  للطريقة  رفضها  عن 
ما  وهو  الفريق   األيوبي  الكولونيل 

كان أدى إلى اعتقال مجموعة منهم.

 »∏jRGôÑdG ºLÉ¡ªdG ™e óbÉ©àj »Ø°SBG ∂«ÑªdhCG
ø««°VÉjQ ø«ª°Sƒªd ƒc’ƒH ¿ƒ°SOQÉL
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 á«æWƒdG ádƒ£ÑdG áYôb 
 áYÉ≤dG πNGO Ωó≤dG Iôµd

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم املتنوعة أن مراسيم 
عملية سحب قرعة البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة 
(الثانية  دجنبر  فاتح  يوم  ستجرى   ،2020-2021 ملوسم 

زواال بمقر العصبة بالرباط).
الصحية  لالحترازات  نظرا  أنه  للعصبة  بالغ  وذكر 
ستنقل عملية سحب القرعة مباشرة عبر صفحتها الرسمية 
تنطلق  أن  على  (فايسبوك)،  االجتماعي  التواصل  ملوقع 

برمجة البطولة الوطنية ابتداء من يومي 26 و27 دجنبر.

 á«æWƒdG ádƒ£ÑdG 
hó«é∏d ≈dhC’G

 تنظم الجامعة امللكية املغربية للجيدو وفنون الحرب 

15 و30 دجنبر املقبل، منافسات البطولة  يومي  املشابهة، 
الوطنية األولى عن بعد في صنف «الكاطا».

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية االفتراضية مشاركة 
والصغار  والفتيان  والكبار  الشبان  فئات  من  ممارسني 

والبراعم والكتاكيت (ذكورا وإناثا).

Ö°ü©dG ΩÉµM á«bôJ 

 تنظم املديرية الوطنية للحكام ،يوم 29 نونبر الجاري، 
املباراة الوطنية الخاصة بترقية حكام العصب لولوج درجة 

حكم وطني.
املباراة  هذه  أن  للحكام  الوطنية  للمديرية  بالغ  وذكر 
أربعة  في  مترشحا، ستجرى   507 مشاركة  ،التي ستعرف 
والقنيطرة،  وسطات  وأكادير  مكناس  وهي  جهوية  مراكز 
وذلك في احترام تام للتدابير الصحية املعمول بها ملواجهة 

جائحة كوفيد 19.

باعدي، أبرز مغادري الحسنية

 ¿ÉchõæHh hóLCG
 ÖcƒµdÉH ¿É≤ëà∏j

محمد فالل

التحق الالعبان أحمد أجدو و شكيب بنزوكانب بتداريب الكوكب املراكشي تمهيدا للتوقيع 

الرسمي لهما . وجدير بالذكر أن أجدو سبق وأن حمل قميص مجموعة من األندية الوطنية أبرزها 

الجيش امللكي والوداد البيضاوي وأخرها أوملبيك مراكش ، غير أن الوضعية القانونية الحالية 

للكوكب ال تسمح له بأية تعاقدات إال بعد انعقاد الجمع العام االنتخابي ، وبعد حصول الفريق 

على الشرعية القانونية بانتخاب رئيس جديد وتسديد الديون املتراكمة . 

 ، للفريق  رسمي  مدرب  غياب  في  مزرية  ظروف  في  تجري  الكوكب  تداريب  أن  إلى  يشار 

انعدام التجهيزات اللوجستيكية ، تردي ظروف العمل ، وأخيرا لم يجر الفريق أية ودية 

للوقوف على جاهزية الالعبني بدنيا وتقنيا استعدادا للبطولة الوطنية ومنافسات 

كاس العر� ، وهذا م�شر يوحي بأن الكوكب سيعيش في املوسم الرياضي 

الجديد على نفس سيناريو املوسم املاضي .

    عبد اللطيف. البعمراني 

الفريق  رفقة  يوقع  لكي  طموح  له  أن  يبدو  والذي  شبيل،  منير  السويدي   - التونسي  املدرب  مع  تعاقده  منذ 
السوسي على موسم تنافسي، قام املكتب املسير ببعض االنتدابات،حيث تعاقد ملوسمني مع  الالعب املهدي الهاكي، 

28سنة، ويلعب كمهاجم، وقد قدم من فريق أوملبيك خريبكة.
   كما التحق رسميا بحسنية أكادير ،وملوسمني، العب الوسط رشيد أبو الزهر، 29 سنة. وقد سبق للوافد الجديد 
أن لعب لعدة فرق نذكر منها الفتح الرباطي الذي تلقى تكوينه به، كما جاور كال من شباب املسيرة، اتحاد آيت ملول، 

أوملبيك الدشيرة، وسريع واد زم خالل املوسم املاضي.
   وبموازاة مع هذا، أعلن املكتب املسير للفريق األكاديري على موقعه الرسمي بأنه قد تم االنفصال بالتراضي 
مع الالعب الفلسطيني تامر صيام. ويبدو أن هذا االنفصال يمثل خطوة لتعاقد الفريق مع مهاجم إيفواري، وذلك 

خالل األيام القليلة القادمة.
   بالنسبة للمباريات اإلعدادية التي أجراها الفريق األكاديري، نشير إلى أنه بعد مشاركته في دوري الصداقة 
الذي ينظمه نادي أوملبيك الدشيرة، والذي فاز به فريق شباب املحمدية، لعب مباراة ودية أمام إتحاد طنجة انتهت 
بالتعادل اإليجابي 2-2. كما واجه في آخر مباراة له فريق أتحاد آيت ملول، وآلت نتيجتها للحسنية ب 2-5. وتعد 

هذه املباراة هي املباراة اإلعدادية الخامسة التي يخوضها الفريق األكاديري.

ójó÷G º°Sƒª∏d äGOGó©à°S’Gh ôjOÉcCG á«æ°ùM äÉHGóàfG
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