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هنيئًا للقادة العرب، وويٌل لل�شعوب!  

متهم بمهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج التهامات وادعاءات باطلة والتشهير

وزارة الداخلية تتابع محمد زيان    ق�شائيا

…

!

 :

:

 :

 :

 :

 :

 :

…

اللقاحات: 
�شاللة جديدة 

من الأ�شئلة عبد الحميد 
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

محمد بنعبد القادر وجواد شفيق موفدا المكتب السياسي للحسيمة 

التحاد ال�شتراكي دبر مرحلة الحتجاجات بعقالنية ودافع 
عن المطالب الم�شروعة بالقليم تحت خيمة كبرى هي الوطن

الفريق ال�شتراكي بمجل�س النواب ي�شائل وزيري القت�شاد  والتربية 
حول التوتر الجتماعي بقطاع البريد، وتعميم منحة التعليم العالي
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�شهم �شركة »ليدك« 
يوا�شل خ�شارته 

في بور�شة 
الدارالبي�شاء 
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تحديد اأ�شل كورونا الم�شتجد يزداد 
تعقيدا بعد عام على بدء انت�شار الجائحة

ف�شل ال�شلط  ،   من �شرورات الحكامة   
 وبناء الوطن الديموقراطي 

ت�شفية م�شتمرة لرموز 
الحركة التحادية
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02 لفتيتزيان

املالحي

بعزيز

في   كل الدوائر،  
 وفي   كل الجلسات 

والحلقات التي
تجمع المغاربة،   صار 

السؤال ا�ول هو  : 
 امتى اللقاح،   امتى   
 التلقيح،   ولماذا لم 

نبدأ لحد الساعة،  
 مع أننا صرحنا بأن 

دجنبر سيكون شهر 
االنطالقة؟



مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني
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مكتب الرباط:
 عبد الحق الريحاني
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متهم بمهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج 
التهامات وادعاءات باطلة والتشهير

وزارة الداخلية تتابع محمد زيان  قضائيا
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ا النقابة الوطنية للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 
تؤكد أنها الهيئة الوحيدة المخول لها التحدث باسم األساتذة

باسم ا� الرحمن الرحيم : 
« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  »
 صدق ا� العظيم .
 

والدة الزميلة مريم ريحان  في ذمة ا� 
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محمد بوفطايم في ذمة ا�

 المرحومة فاطمة بطاف في ذمة ا� 
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إنا � وإنا إليه راجعون

الشوباني :
قل خسرت… 

وهنينا !
حمدان بوعضة
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الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل وزيري االقتصاد  والتربية حول 
التوتر االجتماعي بقطاع البريد، وتعميم منحة التعليم العالي

املالحيبعزيز

امزازي بننشعبون

في حق 
المنطق.. 

وحق العقل
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الإبراهيمي يك�صف الإكراهات التي عّطلت و�صول 
اللقاحات �صد كوفيد 19 اإلى بالدنا

محمد بنعبد القادر وجواد شفيق موفدا المكتب السياسي للحسيمة 

التحاد ال�شتراكي دبر مرحلة الحتجاجات بعقالنية ودافع عن المطالب 
الم�شروعة بال�قلي� تح� �يمة كبر� �ي الوطن 

 وكالة الأنباء ال��شبانية � وا�ش�طن �دد 
ال�شحراء   وا�طل�" ��ربية  ال�اب�  "دعم�ا 

باريس- يوسف لهاللي 
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قمة »كوكب واحد بباري�س تباطو�  � ج�ود ا�نقا� البيئة ب�ع� ا�ا�حة 
التي ��شد فداحة ا�طر ا��تب عن الأزمات البيئية
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االقتصادي

 �شهم �شركة »ليدك« يوا�ش� خ�شارت� � بور�شة الدارالبي�شاء ويفقد 5 % م� قيمت� � اأق� م� اأ�شبو�
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الكونفدرالية الم�ربية لمه� المطعمة تدعو ال� ا�درا� قطاعاتها �شم� لال�نعا�� القت�شادي
خسائرها تراوحت بين 35 و95 % حسب القطاعات ومعدل العجز فاق 50 %

n االتحاد االشتراكي
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البداية  في  الصني  عم  الذي  الهلع  من   
إلى  لدى بكني وصوال  الشفافية  بنقص  مرورا 
اتهامات دونالد ترامب.. بعد عام على تسجيل 
يسهم  العالم،  في  بكوفيد-19  وفاة  أول 
معرفة  احتمال  إبعاد  في  اجلائحة  تسييس 

احلقيقة يوما بشأن نشأة الفيروس.
اسمه  يزال  ال  الذي  الرجل  هذا  وفاة  وبعد 
 1,9 من  يقرب  ما  سجل  اليوم،  حتى  مجهوال 
مليون وفاة أخرى حول العالم في غضون عام 

واحد.
وإن بات واضحا أن الوباء ظهر للمرة األولى 
نهاية 2019 في سوق هوانان الواسع في ووهان 
برية حية، فال ميكن  تباع حيوانات  حيث كانت 
مهد  يشكل  املكان  هذا  بأن  بالضرورة  اجلزم 

الفيروس الفتاك.
وقتا  يحتاج  الفيروس  أن  إلى  ذلك  ويعود 
التفشي  له  تتيح  بدرجة  ليتحول  طويال 
جامعة  في  األوبئة  عالم  وفق  بسرعة، 

جورجتاون في واشنطن دانيال لوسي.
إثر  للعدوى  السريع  االنتقال  فإن  وبالتالي 
 2019 ديسمبر  في  اإلصابات  أولى  عن  اإلبالغ 

يعني أن انتشاره بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.
املستبعد  "من  أنه  إلى  لوسي  ويشير 
متاما" أن يكون الفيروس نشأ في سوق ووهان، 
مضيفا "هو ظهر طبيعيا قبل أشهر عدة، رمبا 

قبل سنة أو حتى أكثر".
لكن مشكلة أساسية تكمن في محاولة 
السلطات الصينية الترويج لفرضية غير مدع 
من  الصني  إلى  الوباء  دخول  عن  بالوثائق  مة 
اخلارج، مدفوعة بحرصها على التنصل من أي 

مسؤولية في نشوء الفيروس.
وتقول بكني إن آثارا للفيروس اكتشفت في 
مياه الصرف الصحي في إيطاليا والبرازيل قبل 
ظهور املرض في ووهان. غير أن هذه التحاليل ال 
تثبت شيئا لناحية حتديد أصل الفيروس، وفق 

خبراء.
في  الصحي  احلجر  السلطات  وأعلنت 
ووهان في 23 كانون الثاني/يناير، ثم في كامل 
مقاطعة هوباي التي تتبع لها املدينة، ما ألزم 

أكثر من خمسني مليون نسمة منازلهم.
تفسير  بأي  مذاك  تدل  لم  بكني  أن  غير 
مقنع عن أصل الفيروس مع االكتفاء بقلة من 
املعلومات بشأن العينات املسحوبة من ووهان.
اتخاذ  عن  فتمنعوا  األجانب  اخلبراء  أما 
في  وأعيقت  املوضوع.  في  حاسمة  مواقف 
منظمة  من  فريق  مهمة  األخيرة  اللحظات 
الصحة العاملية كان يفترض وصوله األسبوع 
ال  إنها  بكني  قالت  بعدما  الصني،  إلى  املاضي 
تزال "تتفاوض" مع املنظمة بشأن سير املهمة.
كبرى  أهمية  الفيروس  أصل  حتديد  يرتدي 
إذ  في الوقاية من إعادة ظهور جائحة جديدة، 
يتيح ذلك توجيه اجلهود الوقائية نحو أجناس 
تربيتها  أو  صيدها  ومنع  محددة  حيوانية 

وتفادي التفاعالت مع البشر.
منظمة  رئيس  داشاك  بيتر  ويقول 
املتخصصة  األمريكية  أالينس"  "إكوهيلث 
في الوقاية من األمراض "إذا ما توصلنا لفهم 
محاربة  من  سنتمكن  )األوبئة(،  ظهور  سبب 

الوسائط الناقلة لها".

إشادة  البحت  العلمي  الصني  دور  ولقي 
اإلعالن  إلى  سارعت  بعدما  البداية،  في  دولية 
التي  للضبابية  خالفا  الفيروس  مجني  عن 
)متالزمة  "سارس"  وباء  مع  بها  تعاملت 

االلتهاب التنفسي احلاد( في 2002 و2003.
جامعة  من  بل  ديانا  األحياء  عاملة  وتقر 
"أظهرت  الصني  بأن  البريطانية  أنغليا  إيست 

انفتاحا نسبيا".
مطلع  في  ووهان  فوضى  خضم  في  لكن 
2020، قد تكون آثار فيروسية طمست أو نقلت 

ما يزيد املعضلة تعقيدا.
داشاك "ال شيء مفاجئ في  بيتر  ويوضح 
عينها،  بالطريقة  حتصل  جائحة  كل  ذلك. 

وسط الفوضى والهلع".
على املقلب السياسي، يحاذر نظام الرئيس 
في مجريات  بالتفصيل  اخلوض  جينبينغ  شي 
انتقادات  بعد  اجلائحة،  من  األولى  األسابيع 
أفواه  كم  محاوالت  بسبب  حينها  طاولته 
خطورة  من  للتحذير  سعوا  الذين  األطباء 

الفيروس منذ ديسمبر 2019.
لي  الطبيب  الشرطة  اتهمت  هؤالء،  ومن 
توفي  لكنه  لشائعات"،  بـ"الترويج  وينليانغ 
 2020 فبراير  من  السابع  في  كوفيد-19  جراء 
وفاته  وأثارت  ووهان.  في  مستشفى  داخل 
غضبا عارما ضد النظام الصيني عبر شبكات 

التواصل االجتماعي.
لكن مع سيطرتها على اجلائحة في الربيع 
منقذا  نفسها  تطرح  بكني  باتت  الفائت، 
للبلدان  لقاحاتها  عرض  خالل  من  لإلنسانية 
العام  "للخير  منتجات  بوصفها  الفقيرة 

العاملي".
اإلطار  هذا  في  بكني  لدى  الوارد  غير  ومن 

التسامح مع األصوات املنتقدة.
وفي نهاية ديسمبر، حكم القضاء الصيني 
"مواطنة  حق  في  سنوات  أربع  بالسجن 
في  العام  اإلغالق  مجريات  غطت  صحافية" 

ووهان.
ثني  في  األمريكية  اإلدارة  موقف  وأسهم 
معارفها  تشارك  عن  الصينية  السلطات 
حول الفيروس، بحسب بيتر داشاك الذي يأمل 
دونالد  مغادرة  مع  اجلانبني  بني  للجليد  كسرا 

ترامب البيت األبيض في األيام املقبلة.
املنتهية  األمريكي  الرئيس  موقف  وأجج 
واليته التنافر بني البلدين من خالل حديثه عن 
"فيروس صيني" وتلميحه إلى إمكان أن يكون 
الفيروسات  لعلم  مختبر  من  تسرب  عن  نتج 

في ووهان، وهي فرضية استبعدها العلماء.
انتقلت  العدوى  أن  إلى  اخلبراء  ويشير 
من  أيا  يجهلون  يزالون  ال  لكنهم  اخلفاش  من 
احليوانات األخرى أدى دور الوسيط لنقل العدوى 

إلى اإلنسان.
سنحدد  بأننا  "قناعة  داشاك  بيتر  ويبدي 
نقلت  التي  اخلفافيش  نوع  املطاف  نهاية  في 
مضيفا  املرجح"،  العدوى  ومسار  الفيروس 
لكننا سنحوز  تام  يقني  يوما  لدينا  يكون  "لن 

بالتأكيد أدلة صلبة".
احليواني املسؤول عن  أن حتديد اجلنس  غير 
نقل العدوى أمر ثانوي برأي ديانا، وهي تقول إن 
، يجب ببساطة وضع حد  "املصدر قلما يهم 

في  األجناس  من  املشؤوم  املزيج  لهذا 
باحليوانات  االجتار  وقف  يجب  األسواق. 

البرية املعدة لالستهالك الغذائي".

منظمة الصحة
 إلى الصين 

يصل فريق خبراء من منظمة الصحة 
بعد  الصني  إلى  األسبوع  هذا  العاملية 
وباء  منشأ  في  للتحقيق  انتظار  طول 
اإلثنني،  بكني  أعلنت  ما  وفق  كوفيد-19، 
في  وفاة  أول  إعالن  من  عام  بعد  وذلك 
البالد جراء ما كان في ذلك الوقت فيروسا 

غامضا.
غاية  في  ال10  اخلبراء  زيارة  وتعتبر 
عدم  على  احلريصة  لبكني  احلساسية 
حتمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي 
عبر  شخص  مليون   1,9 من  بأكثر  أودى 
العالم، وجنحت الصني في القضاء عليه 

إلى حد كبير.
وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب 
إن زيارة فريق اخلبراء ستبدأ اخلميس، بعد 
كانت  التي  الزيارة  تأجيل  من  أسبوع 

مقررة األربعاء املاضي.
املدير  أعرب  للصني،  نادر  انتقاد  وفي 
تيدروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام 
أدهانوم غيبرييسوس األسبوع املاضي عن 

"خيبة األمل" جراء هذا التأجيل.
وكتب  بكني،  بإعالن  اآلن  رحب  لكنه 
على تويتر "نتطلع إلى العمل مع نظرائنا 
)الصينيني( في إطار هذه املهمة احلاسمة 
انتقاله  وطريق  الفيروس  أصل  لتحديد 

إلى البشر".
فعل  رد  كان  األخيرة،  األشهر  خالل 
إجراء  طلب  على  الصينية  احلكومة 
وعمدت  للغاية،  ا  سيئ  مستقل  حتقيق 
أستراليا  على  جتارية  عقوبات  فرض  إلى 

التي أصرت على ذلك.
تفاصيل  أي  اإلثنني  بكني  تقدم  ولم 

عن مجريات الزيارة، لكن من املتوقع أن 
عند  الصحي  للحجر  احملققون  يخضع 
ومن  الصينية.  األراضي  إلى  وصولهم 
املقرر ان تستمر مهمهتم من خمسة 

إلى ستة أسابيع.
كيف  معرفة  إلى  املهمة  وتهدف 
انتقل الفيروس من اخلفاش إلى البشر. 
الصني  فرضتها  التي  املهلة  لكن 
للقبول بإجراء حتقيق مستقل يعني أنه 
اآلثار  على  العثور  الصعب  من  سيكون 

األولى لإلصابة.
علماء   10 من  البعثة  تتكون 
وهولندا  املتحدة  واململكة  )الدمنارك 
وأملانيا  وفيتنام  وروسيا  وأستراليا 
واليابان(  وقطر  املتحدة  والواليات 
اختصاصاتهم  مجاالت  في  معروفني 

اخملتلفة.
ووهان،  إلى  يتوجهوا  أن  املقرر  ومن 
الصني  في وسط  الواقعة  املدينة  وهي 
فيها  فرض  منطقة  أول  كانت  والتي 
يناير  العالم في 23  احلجر الصحي في 

.2020
اإلعالن  مت  حتديدا،  املدينة  هذه  وفي 
جراء  وفاة  أول  عن  اليوم،  من  عام  قبل 
11يناير  في  املستجد،  كورونا  فيروس 

.2020
منذ  الصينية  السلطات  ومتكنت 
الربيع من السيطرة إلى حد بعيد على 
في  كما  ووهان  في  الفيروس  تفشي 
الوطنية  احلصيلة  وتبقى  البالد  بقية 
منذ  وفاة   4636 مبستوى  الرسمية 

منتصفمايو.
واالثنني، كان السكان منصرفني إلى 
فيما  االعتيادية،  اليومية  اهتماماتهم 
لزمت وسائل اإلعالم الرسمية الصمت 

حول هذه الذكرى األولى.
كسيونغ  يدعى  ستيني  وقال 
يقصده  ه  متنز  في  ليانشينغ 
كمامات،  يضع  بعضهم  متقاعدون، 

صباحية  رياضية  بتمارين  القيام  أو  للرقص 
"ووهان هي اآلن املدينة األكثر أمانا في الصني 

وحتى في العالم".
لتدابير  متاما  مدركون  "السكان  وتابع 
الوقاية، حتى حفيدي يضع كمامة حني يخرج، 

وعمره ال يتعدى السنتني".
وواجهت الصني انتقادات لطريقة تعاملها 
مع الوباء في بداية انتشاره، واتهمت الشرطة 
أطباء في ووهان كشفوا وجود الفيروس، بنشر 

شائعات.
بالسجن  الشيوعية   السلطات  وحكمت 
تشانغ  الصحافية  املواطنة  على  سنوات  أربع 
شان التي كتبت تقارير عن احلجر الصحي في 

ووهان.
ولم يعلن اسم أول ضحية معروفة للوباء، 
كل ما نعرفه أنه رجل في الـ61 من العمر كان 

يقصد سوق هوانان للتبضع.
وفي األول من يناير 2020، أغلقت السلطات 
للوباء  كبرى  بؤرة  أول  تعتبر  التي  السوق  هذه 
معدة  حية  برية  حيوانات  فيها  تباع  وكانت 
لالستهالك من احملتمل أن تكون هي التي نقلت 

الفيروس إلى البشر.
وكانت السوق ال تزال مغلقة اإلثنني خلف 
الصينية  احلكومة  تسمح  ولم  طويل.  سور 

للخبراء املستقلني بالتحقيق فيه.
جديدة  بؤرة  األخيرة  األيام  في  وسجلت 
احمليطة  هاباي  محافظة  في  للوباء  محدودة 
مئة  حوالى  عن  اإلثنني  أعلن  حيث  ببكني، 
إصابة خالل الساعات الـ24 األخيرة، وهو أعلى 

رقم على الصعيد الوطني منذ يوليو.
في  شخص  مليون   18 على  ويحظر 
حدود  من  اخلروج  شاسعتني  منطقتني 
منطقة  سكان  خضع  واالثنني،  بلدياتهم. 
ريفية تابعة لبكني، يبلغ عددهم نصف مليون 

نسمة، إلجراء مماثل.

ترخيص أوروبي 
للقاح موديرنا 

 أعلنت وكالة األدوية األوروبية األربعاء، أنها 
أعطت الضوء األخضر الستخدام لقاح شركة 
كورونا  لفيروس  املضاد  األمريكية  موديرنا 
املستجد، وعلى اإلثر أعلنت املفوضية األوروبية 
رئيستها  نشرتها  رسالة  في  له،  الترخيص 

أورسوال فون دير اليني على تويتر.
يسمح  الذي  الثاني  هو  واللقاح 

باستخدامه في االحتاد األوروبي.
دفعة  تعطي  أن  املوافقة  هذه  شأن  ومن 
االحتاد  في  دولة   27 في  التطعيم  حلمالت 
ببطء  تتعلق  انتقادات  إليها  جهت  و  األوروبي 
أو اململكة  املتحدة  بالواليات  العملية، مقارنة 

املتحدة أو إسرائيل.
الناظمة ومقرها امستردام  وقالت الهيئة 
أوصت  األوروبية  األدوية  "وكالة  إن  بيان  في 
للقاح  مشروط  لتسويق  الترخيص  مبنح 
موديرنا املضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة 
بفيروس  عاما   18 سن  من  ابتداء  االشخاص 

كورونا 2019".

ترخيص  على  يحصل  لقاح  ثاني  وهذا 
السماح  بعد  األوروبية،  األدوية  وكالة  من 
باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك في دول االحتاد 

ال27.
األدوية  لوكالة  التنفيذية  املديرة  وقالت 
إميير كوك في بيان إن "هذا اللقاح يوفر لنا أداة 

أخرى للتغلب على حالة الطوارئ احلالية".
والتزام  جهود  على  دليل  "إنه  وأضافت 
جميع املعنيني بأن يكون لدينا توصية إيجابية 
إعالن  على  عام  من  أقل  بعد  للقاح  ثانية 

منظمة الصحة العاملية عن اجلائحة".
أورسوال  األوروبية  املفوضية  رئيسة  وقالت 
سارا  "نبأ  ميثل  الترخيص  إن  اليني  دير  فون 
جلهودنا في توفير مزيد من لقاحات كوفيد-19 

إلى األوروبيني".
ومارست العواصم األوروبية ضغوطا على 
وكالة األدوية األوروبية إلعطاء الضوء األخضر 
الستخدام اللقاح الذي انتجته شركة موديرنا 
جميع  في  الوباء  يتفشى  فيما  األميركية، 

أنحاء أوروبا.
بدأت حملة التطعيم في 27 ديسمبر في 
وهولندا  بطيئة.  بوتيرة  ولكن  األوروبي  االحتاد 

هي األخيرة التي تبدأ حملتها األربعاء.
ميشال  شارل  األوروبي  اجمللس  رئيس  وأكد 
قمة  سيعقدون  التكتل  قادة  أن  الثالثاء 
الشهر  خالل  الصحية  األزمة  حول  افتراضية 

اجلاري.
لنحو  اللقاحات  توفير  أن  ميشال  وأوضح 
450 مليون شخص في االحتاد األوروبي يشكل 

"حتديا هائال ".
الدول  جانب  "إلى  أنه  على  أصر  لكنه 
نهار  ليل  األوروبية  املفوضية  تعمل  األعضاء، 
اللقاحات  عدد  زيادة  ميكننا  أنه  من  للتأكد 
املتاحة" مع "احترام استقاللية وكالة األدوية".
على  ديسمبر   18 في  اللقاح  هذا  وحصل 
لألغذية  األمريكية  اإلدارة  من  طارئة  موافقة 
املوافقة  من  أسبوع  بعد  إيه(  دي  )إف  واألدوية 
حذو  كندا  وحذت  فايزر-بايونتيك.  لقاح  على 

الواليات املتحدة في 23 كانون األول/ديسمبر.
فايرز/ بلقاح  حملتها  بريطانيا  وأطلقت 
بايونتيك، ولقاح اخملتبر البريطاني أسترازينيكا 

الذي طوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
أسهل  تخزينه  بأن  موديرنا  لقاح  يتميز 
الصفر خالفا  مئوية حتت  درجة   20 يتطلب  إذ 
تخزينه  ميكن  ال  الذي  فايزر-بايونتيك  للقاح 
متدنية  حرارة  بدرجة  إال  الطويل  املدى  على 
أجبر  ما  الصفر،  درجة حتت   70 إلى  جدا تصل 
لعملية  خاصة  حاويات  تطوير  على  اجملموعة 

نقله.
مماثلة،  فعالية  معدالت  اللقاحان  وأظهر 
وفقا خملتبراتهما، تبلغ 95 في املئة )فايزر( و94,1 

في املئة )موديرنا(.
"أسترازينيكا"  أعلنت شركة  من جهتها، 
أن فعالية لقاحها تبلغ 70 في املئة لكن ميكن 
أن تصل إلى 100 في املئة بعد إعطاء اجلرعتني.

األدوية  وكالة  أشارت  املاضي،  األسبوع 
شركة  طورته  الذي  اللقاح  أن  إلى  األوروبية 
يحصل  لن  أكسفورد  وجامعة  أسترازينيكا 

على ترخيص في االحتاد األوروبي في يناير.

الفيروس   يحتاج وقتا طويال 
ليتحول بدرجة تتيح له 

التفشي   بسرعة،   وفق عالم 
ا�وبئة في   جامعة جورجتاون 

في   واشنطن دانيال لوسي . 
 وبالتالي   فإن االنتقال السريع 
للعدوى   يعني   أن انتشاره بدأ 

قبل ذلك بفترة طويلة 

تحديد اأ�شل كورونا الم�شتجد يزداد تعقيدا
 بعد عام على بدء انت�شار الجائحة 
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جماعة نصرة 
ا���� 

والمسلمين 
الموالية للقاعدة 

�و�� ن�و��ا �� 
السا�� ا��ر�ق�

أشار مركز إفريقيا 
للدراسات االستراتيجية 

في دراسة إلى أن الواردات 
السنوية للجماعة تقد 

ر بما "بين 18 و25 مليون 
دوالر، تتأتى بشكل أساسي 

من عمليات االبتزاز على 
الطرق التي تسيطر عليها" 
وبدرجة أقل من "عمليات 

الخطف مقابل فديات".
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الأم�ار �ك�ش� وا�� الب�ية الت�تية ببلديتي ال�شوالم و�شيدي رحال ال�شاطىء 

��ك� م�ل�� ��ما�ة اأكلمام اأزكزا«با��ليم ��ي�رة

 وفاة امراأة  حامل بقرية  تحولت أحياء سكنية إلى برك مائية بعد اختناق قنوات الصرف الصحي
اأول�ازي
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فجر مبارك

 وفاة مت�شردين  بكل من 

اأزمور وال�ديدة �
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عبد الكريم جبراوي 

ا�نقا� ركا� �شيارة  با�مل�شيل  
بعد انزل��ا  في م�عر� ��ير
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بمركز سوس العالمة بتارودانت

�توي� الت�مي�  المتاألقين في م�تل� الم�اف�شات  المدر�شية

عقب استقالة نصف أعضائه
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المغــرب موئــال ومنطلقا
دراسات في رحالت تمت بين 1791 - 1958

أكـــــورا
AGORA

عبد الهادي السعيد يصدر «ِسْفَره» الشعري الخامس 
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ف�شل ال�ش�� � م� �ش���ا� ا���مة  
����� ال��� ال�����ا��  �� 

خليهوريه

محمد الوحداني

مصطفى المتوكل الساحلي

ت�شفية م�ش���� ل�م�� ا���ة ا�����ة م� ���� 
ا��� �����ا� ا�� �ا�� ال��� �ال�ش��ية ا���ا�

جمال المحافظ
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  حل المسهمة

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

حل ال���ة الم����ة

abousalma10@gmail.com���ا�� ��� ��م�

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
���ة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو ���ة
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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 الجي� 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 مراك�: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراك�
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
2021/01/12

12.470

 ������
�����

العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة

إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح - بزيادة 

او تخفيض -
  T-TOPO/2021/04 :رقم

جلسة عمومية
اشغال  التنصيب لشبكة 
VRD  والتحديد وإعداد 
امللفات التقنية للمسح 

الطبوغرافي وتسوية امللكية 
املشتركة لعملية جوطية بحي 
النصر بتمارة، مجمع الصناع 
التقليديني ومنطقة األنشطة 

الحرفية
على  فبراير2021    04 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
مكاتب  في  ستتم  صباحا، 
 - سال   - الرباط   - العمران 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة 
قطاع  النرجس،  زنقة   ،31
الرباط   - الرياض  حي   ،17
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي) 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
لشبكة  التنصيب  بأشغال 
وإعداد  والتحديد    VRD
للمسح  التقنية  امللفات 
امللكية  وتسوية  الطبوغرافي  
بحي  لعملية جوطية  املشتركة 
النصر بتمارة، مجمع الصناع 
األنشطة  ومنطقة  التقليديني 

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

 gov.ma
حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  درهم     4 000.00
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
طرف  من  محددة 
في:  املشروع  صاحب 
مع  223.080,00درهم 

احتساب الرسوم .
يجب على املرشحني  أن يرفقوا 
مطابقة   بنسخة  ملفاتهم  
التسجيل  لشهادة  لألصل 
للمهندسني  الوطنية  بالهيئة 
املساحني الطبوغرافيني بصفة 

خاصة. 
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
بمكتب الصفقات املذكور أعاله.

لرئيس  أو تسليمها مباشرة   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/077/ا.د

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

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض اثمان 

مفتوح
 K-TOPO/2021/03 :رقم

جلسة عمومية
اشغال  تكميلية لتحديد 
وإعداد امللفات التقنية 

بعملية البستان الشطر االول  
بالقنيطرة

على  فبراير2021    04 في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
العمران  مكاتب  في  ستتم 
القنيطرة   - سال   - الرباط   -
زنقة   ،31 باملجموعة  الكائنة 
حي   ،17 قطاع  النرجس، 
(قاعة  الرباط   - الرياض 
السفلي)  بالطابق  االجتماعات 
عملية  عمومية  جلسة  في 
بأشغال   املتعلقة  األظرفة  فتح 
تكميلية لتحديد وإعداد امللفات 
التقنية بعملية البستان الشطر 

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  22.000.00درهم 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
طرف  من  محددة 
في:  املشروع  صاحب 
مع  1.251.288,00درهم 

احتساب الرسوم.
يجب على املرشحني  أن يرفقوا 
مطابقة   بنسخة  ملفاتهم  
التسجيل  لشهادة  لألصل 
للمهندسني  الوطنية  بالهيئة 
املساحني الطبوغرافيني بصفة 

خاصة. 
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
بمكتب الصفقات املذكور أعاله.

لرئيس  أو تسليمها مباشرة   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة.
ع.س.ن/078/ا.د

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

عمالة اقليم خريبكة
دائرة وادي زم

قيادة بني خيران 
جماعة ايت عمار

اعالن عن طلب عروض 
مفتوحة 

رقم: 2021/01
على   2021 فبراير   9 يوم  في 
بمقر  العاشرة صباحا  الساعة 
دار الجماعةسيتم فتح االظرفة 
املتعلقة بطلب العروض مفتوح 
السوق  مرفق  كراء  الجل 
عمار  ايت  جمعة  االسبوعي 
 2021 املالية  السنة  برسم 
 2021 فبراير   10 من  املمتدة 

وهي   2021 دجنبر   31 الى 
كالتالي:

والوقوف  الدخول  واجبات 
باالسواق

والدراجات  السيارات  مرفق 
والفندق

مرفق املجزرة
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الحسابات  بمكتب  العروض 
للجماعة، او تحميله انطالقامن 
العمومية  الصفقات  موقع 

للدولة من املوقع االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
كما  محددة  املؤقتة  الضمانة 

يلي:
ملرفق  بالنسبة  550.00درهم 
والوقوف  الدخول  واجبات 

باالسواق
للمرفق  600.00درهم 
السيارات والدراجات والفندق

ملرفق  بالنسبة  1000.00درهم 
املجزرة

لاليجار  التقديري  الثمن 
الشهري محدد كما يلي

والوقوف  الدخول  واجبات 
درهم   550.00 ب  باالسواق 

شهريا
والدراجات  السيارات  مرفق 
والفندق: 550.00درهم شهريا

  1000.00 ب  املجزرة  مرفق 
شهريا. 

يجب ان يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
االولى  في8جمادى  الصادر 
املحدد   (2013/03/20)  1434
لشروط واشكال ابرام صفقات 
القواعد  بعض  وكذا  الدولة 

املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل   اظرفتهم  ايداع  اما   -
الحسابات  بمصلحة  وصل 

بالجماعة
- او ارسالها عن طريق البريد 
املضمون بافادة باالستالم الى 

املصلحة املذكورة
مباشرة  تسليمها  واما   -
الجلسة  بداية  عند  للرئيس 

وقبل فتح االظرفة
كل  يقدمه  الذي  امللف  وضع 
مختوم  ظرف  في  متنافس 

يحمل كما يلي:
اسم وعنوان املتنافس:

العروض  طلب  موضوع 

املفتوح.
فتح  جلسة  وساعة  تاريخ 

االظرفة.
فتح  عدم  يجب  بانه  التنبيه 
الظرف اال من طرف رئيس لجنة 
الجلسة  خالل  العروض  طلب 

العمومية لفتح االظرفة
ملف  على  يحتوي  ظرف   -  1
اداري يتضمن الوثائق التالية

طلب الكراءيتم فيه االشارة الى 
نوع املرفق املزمع كراءه ويجب 
بكيفية  الطلب  هذا  يبني  ان 
مدققة اسم الطالب مع عنوانه 
ورقم  سكناه،  ومحل  الكامل، 
وكل  والبنكي  البريدي  حسابه 

املعلومات االضافية.

يتضمن  بالشرف  التصريح 
ورقم  سكناه  ومحل  االسم 
والبنكي  البريدي  حسابه 

مصادق عليه.
شهادة مسلمة منذ اقل من سنة 
الوطني  الصندوق  طرف  من 
للضمان االجتماعي تثبت بانه 
في وضعية قانونية اتجاه هذه 

املؤسسة.
شهادة مسلمة منذ اقل من سنة 
من طرف القابض الجماعي في 
مصادق  الضريبة  فرض  محل 

عليها.
شهادة القيد بالسجل التجاري
لبطاقة  شمسية  صورة 
مصادق  الوطنية  التعريف 

عليها.
دفتر التحمالت مصادق عليه

الوثائق او الوثائق التي تثبت 
السلطات املخولة الى الشخص 
الذي يتصرف باسم املتنافس.

املؤقتة  الضمانة  وصل  اصل 
الشخصية  الكفالة  شهادة  او 
والتضامنيةو التي تقوم مقامه 

عند االقتضاء.
الوسائل  تتضمن  مذكرة 
ينوي  التي  البشريةوالتقنية 
لتسيير  تخصيصها  املرشح 

املرفق مصادق عليها.
املالي  ظرف يتضمن امللف   - 2

ويحتوي على الوثائق التالية
توضيح  فيها  يتم  التزام  عقد 

للسومة  املقترح  العرض  مبلغ 
بالحروف  الشهرية  الكرائية 
هذا  كراؤها،  املراد  واالرقام 
ويعتبر كل تعهدال يحتوي على 
الضمانة  ووصل  االلتزام  عقد 

املؤقتة يعتبر الغيا.
كراء  حالةعدم  في  لالشارة 
او  أعاله  املذكورة  املرافق 
املحدد  التاريخ  في  احداهما 
لذلك فانه سيتم عرضها للكراء 

من جديد.
يمكن  املعلومات  من  للمزيد 
املداخيل  بوكالة  االتصال 
العمل  أوقات  داخل  الجماعية 

االدارية.
ع.س.ن/079/إ.د

ع.س.ن /081/ إدع.س.ن /080/ إد

ع.س.ن /083/ إد
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 النجم التركي مراد يلديريم 
يت�لم بال�رب�ة �ي ��ام�« ��  

بف�ش� ���ت� ال��ربي

بمشاركة المخرجين المغربيين عبد ا�له الجوهري وعلي الصافي..

�كرامة« ����� ����� ا����شان« 
ي�تتم ��ال�ا�� �ي�ل� ا����� الفا���



النسور الخضر يشعلون 
�ض� �ما�ير ا�سما�يل�

تجمع عدد كبير من جماهير فريق االسماعيلي المصري 
أمام ملعب اإلسماعيلية لمهاجمة إدارة النادي، وذلك بعد 
البيضاوي في نصف نهائي كأس  الرجاء  أمام  الخسارة 

محمد السادس لألندية العربية البطلة.
وخسر اإلسماعيلي أمام الرجاء بثالثية دون رد في إياب 
نصف النهائي ليودع البطولة، التي كان يراهن على جوائزها 

المالية لتصحيح أوضاعه.
جماهير  مــن  المئات  تجمع  الــمــبــاراة  نهاية  وعقب 
إدارة  ضد  وهتفوا  اإلسماعيلية  ملعب  أمام  اإلسماعيلي 

النادي.
كما طالبت الجماهير إدارة النادي بالرحيل بسبب تراجع 

نتائج الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.
 يذكر أن هذا اللقاء يعد السادس في تاريخ المواجهات بين 
فريق اإلسماعيلي المصري و األندية المغربية، حيث تمكن 
فريق «الدراوي�» سنة 2007 من إقصاء فريق الوداد من 
دور ثمن نهائي كأس الكونفدرالية اإلفريقية، إثر فوزه ذهابا 
 في الدار البيضاء (1 – 0) وإيابا في االسماعيلية (2 – 0).
ومني اإلسماعيلي سنة 2015 بالهزيمة أمام الرجاء بهدف 
نظيف في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، وفي 
الدورة الماضية من البطولة العربية واجه اإلسماعيلي نادي 
الرجاء من جديد وتعادل الفريقان سلبيا ذهابا وإيابا، وصعد 

فريق الرجاء بالضربات الترجيحية.

�مد ا� يعو� �ل� الم�ر�
أن  الـــثـــالثـــاء،  أمـــس  أول  إخـــبـــاري،  تــقــريــر  ذكـــر 
الــــــرزاق حــمــد اهلل، مــهــاجــم فــريــق  ــمــغــربــي عــبــد  ال
ــالده. ــى ب ــدم، ســيــغــادر إل ــق لــكــرة ال  النصر الــســعــودي 

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن حمد اهلل سيسافر إلى المغرب 
 للخضوع للعالج، بعد تعرضه إلصابة في العضلة الضامة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن حمد اهلل سيبقى في المغرب 
لمدة تتراوح بين عشرة أيام و15 يوما.

الحالي،  الموسم  في  واحــدا  هدفا  اهلل  حمد  وسجل 
كأس  دوري  من  التاسعة  المرحلة  في  االتفاق  شباك  في 
السعودي). المحترفين  (دوري  سلمان  بن  محمد   األمير 

ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة في 
ترتيب الدوري السعودي.

ويعي� حمد اهلل على خالف مع إدارة الفريق، خاصة 
الحديث عن  بدأ  الموسم، حيث  تراجع مستواه هذا  بعد 
إمكانية التخلي عنه في فترة االنتقاالت الشتوية، بيد أن 
منع الفريق األصفر من إبرام تعاقدات جديدة بسبب متاعبه 

المالية، قد يطيل مقامه إلى نهاية الموسم.

استعاد فريق الرجاء البيضاوي عافيته وأعاد ترتيب أوراقه سريعا، بعد خروجه 
السينغالي  تونغيت  فريق  يد  على  إفريقيا  أبطال  دوري  من  والمفاج�  المبكر 
المغمور، حيث حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس محمد السادس لألندية العربية 
البطلة، بعد تغلبه في الملعب الكبير لمراك�، مساء أول أمس االثنين، على ضيفه 
االسماعيلي المصري بثالثية بيضاء في إياب نصف النهائي، لينجز مهمة تأخرت 

عن موعدها بحوالي عشرة أشهر.
وإذا كانت أرضية ملعب مركب محمد الخامس قد شلت حركة الالعبين أمام 
تونغيت مساء يوم الثالثاء 05 يناير الجاري، ف�ن ملعب مراك� الكبير كان بساطا 
جميال، ساعد الالعبين على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات ومهارات كروية، 

فحققوا العبور نتيجة وأداء، وتصالحوا بالتالي مع عشاقهم.
ورغم أنه افتقد خدمات مدربه األول جمال السالمي، ومساعده محمد البكاري 
بسبب فيروس كورونا، وناب عنهما المساعد الثاني، هشام أبو شروان، كما افتقد 
كذلك صانع األلعاب عبد اإلله الحافيظي، الذي لم يتعافى بشكل تام من اإلصابة 

التي كانت قد تعرض لها أمام نهضة بركان، إال أنه استعاد هدافه الكونغولي 
الديمقراطي بين ماالنغو، الذي كان قد أصيب مطلع الشهر الجاري بفيروس كورونا، 
وكانت وضعيتها إلى غاية يوم السبت إيجابية، ما جعل إدارة الفريق األخضر 
تخضعه لفحص جديد جاءت نتيجته مساء األحد سلبية، لتتقدم بملتمس إلى 
االتحاد العربي مرفوقا بنتائج التحاليل الطبية وكذا فحص على مستوى القلب، 
فحصلت في النهاية على موافقة الجهة المنظمة للبطولة، األمر الذي بعث كثيرا 

من االطمئنان داخل الفريق األخضر.
ورغم أنهم احتكروا اللعب خالل الجولة األولى، وسيطروا على مجريات اللعب، 
إال أنهم لم يقلقوا راحة حارس االسماعيلي، إال فيما نذر، حيث كانت أبرز محاولة 

لسفيان رحيمي في الدقيقة الثالثة، أبعدها الحارس ببراعة. 
الرجاء،  العبي  وجه  في  والممرات  المنافذ  غلق  في  المصري  الفريق  ونجح 
وامتص حماسهم في نصف الملعب، لينجح في إنهاء الجولة األولى بنتيجة التعادل 
األبيض، وهو ما كان يطمح إليه، طالما أنه دخل المواجهة مسلحا بامتياز الهدف 
 الواحد، الذي كان قد انتصر به في لقاء الذهاب باالسماعيلية يوم 16 فبراير 2020.
أظهر  حيث  الثانية،  الــدولــة  بــدايــة  مــع  الــخــضــراء  المجموعة  وجــه  وتغير 
الدراوي�،  لفريق  الدفاعي  التحف�  من  التخلص  في  كبيرة  إرادة  الالعبون 
خاصة وأن أبو شروان، الذي كان في الموعد، اعتمد على محمود بنحليب في 

للرجاء،  األمامي  الخط  أداء  فانتع�  الــوردي،  زكرياء  الوسط  خط  العب  مكان 
الدقيقة  في  رأسية  بضربة  الشباك  يهز  كاد  الذي  رحيمي،  سفيان  تحرر  حيث 
متولي. محسن  العميد  نفذها  خطأ  كرة مقوسة من ضربة  استقبل  بعدما   ،52"

واستغل رحيمي ذكاءه فانتزع بخفة كرة من رجل المدافع المصري محمد بيومي، 
الذي أسقطه في معترك العمليات، أمام الحكم العراقي مهند قاسم، الذي أعلن 
 عن ضربة جزاء، انبرى لها العميد متولي، مسجال هدف التقدم في الدقيقة 61.

هدف متولي أربك حسابات المدرب المصري طارق العيساوي، الذي بادر إلى دكة 
احتياطه من أجل إعادة رص الصفوف وتعزيز األداء الهجومي، لكن رد أبو شروان 
كان قويا وفعاال عبر الكونغولي ماالنغو، الذي أخذ مكان  نوح السعداوي، ليتمكن 
بعد دقيقتين فقط من نزوله من هز الشباك المصرية، برأسية في قلب المرمى إثر 

عرضية متقنة من الظهير عبد اإلله مدكور (66).
وبعد هذا الهدف، تخلى الدراوي� عن تحفظهم الدفاعي، فاندفعوا نحو مرمى الزنيتي، 
قبل أن يطلق عليهم محمود بنحليب رصاصة الرحمة في الدقيقة 86، بعد لعبة رجاوية 
 متقنة، كانت بدايتها مع الظهير األيسر عبد اإلله جبيرة، الذي قام بمجهود فردي مميز.
ـــدة الــســعــودي في  ــســور الــخــضــر مـــوعـــدا مـــع اتـــحـــاد ج ــن ــضــرب ال وســي
بــالــربــاط،  ــر مـــوالي عــبــد اهلل  ــي الـــذي ســيــقــام عــلــى مجمع األم الــنــهــائــي، 
ــر. ا�خ النهائي  النصف  فــي  الــشــبــاب  مــواطــنــه  «العميد»  تخطى   بعدما 

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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كأس محمد السادس ل�ندية العربية

الر�ا� 
يستعيد 
�ا�يت� 

�ي��ق ���� 
���� األ�عا�

سيبحث فريق الرجاء البيضاوي عن 
الثانية بعد  للمرة  العربية  البطولة  لقب 
2006 (بمسمى دوري أبطال العرب)، وذلك 
طمعا في الجائزة المالية التي ينالها البطل 
والبالغة 6 ماليين دوالر، ومن أجل الحد 
من أزمته المادية الخانقة التي يمر بها، وال 
 سيما بعد استقالة الرئيس جواد الزيات.

وضمن الفريق األخضر مبلغ 2.5 مليار 
سنتيم، المرصودة للوصيف، لكنه يأمل 
أن يظفر باللقب، والحصول على جائزة 
الستة ماليير، للتخلص من الديون، وأداء 
ومدربه  الالعبين  من  العديد  مستحقات 

األسبق محمد فاخر.
التي  المنح  الرجاء على سلم  وحاف� 

كان قد رصدها لالعبين في هذا البطولة، 
 30 مبلغ  من  العب  كل  سيستفيد  حيث 
مليون سنتيم نظير التأهل للنهائي، فيما 
سيكون من نصيبهم مبلغ 70 مليون سنتيم 

في حال الظفر باللقب.
وسضرب النسور موعدا في النهائي 
مع اتحاد جدة السعودي، الذي سبق أن 

حمل ألوانه المدرب المساعد الثاني، هشام 
أبوشروان، الذي قاد الفريق األخضر أمام 

االسماعيلي.
عقبة  تخطي  بعد  أبــو شــروان  وقــال 
حقق  الرجاء  إن  المصري،  االسماعيلي 
تأهل مستحقا، وسيكون في النهائي على 
موعد مع االتحاد السعودي، الذي قضيت 

معه تجربة احترافية جميلة، وتوجت رفقته 
باأللقاب.

وتوقع أبشروان أن يكون اللقاء النهائي 
الفريق  وأن  خاصة  الطرفين،  بين  قويا 
كثيرا  الموسم  هذا  استعاد  السعودي، 
الموسم  في  عاش  بعدما  مقوماته،  من 

 الرجاء يكرس شوكة االسامعييلالماضي متاعب كثيرة.

الفريق األخضر يضمن 2.5 مليار سنتيم

��و �ر�ان ي��د �ل� است��ا� الت��� 
�متول� يعد �الل�� العر��

الرجاء  بفريق  المساعد  المدرب  شــروان،  أبو  قال 
البيضاوي، عقب تخطي عقبة االسماعيلي المصري، في 
نصف نهائي كأس محمد السادس لألندية العربية «تأهلنا 
هذا  ألجل  عانينا  أننا  وال شك  مستحقا،  النهائي  إلى 
االنجاز وانتظرنا نحو سنة لخوض لقاء اإلياب. المباراة 
لم تكن سهلة وال سيما في الشوط األول إذ أغلق الفريق 
الثاني  الشوط  وفي  كامل،  نحو  على  منطقته  الخصم 
تحررنا عبر ركلة الجزاء الصحيحة، كما أن التغييرات وال 
سيما إقحام ماالنغو كان مصيبا إذ سجل الهدف الثاني 
وبعدها استغلينا انهيار االسماعيلي وسجلنا الثالث».
وعبر أبو شروان، في تصريح لقناة أبو ظبي الرياضية، 
عن سعادته بهذا اإلنجاز، الذي تحقق بتالحم كافة مكونات 

الفريق، والسيما طاقمه التقني.
وبدوره أهدى العميد، محسن متولي، التأهل لكافة 
الجماهير الرجاوية، التي قدم إليها اعتذاره بعد الخروج 

المبكر من دوري أبطال إفريقيا.
الرياضية  أبوظبي  لقناة  تصريح  في  متولي  ووجه 
مباشرة بعد نهاية قمة الرجاء واإلسماعيلي، شكره لكافة 
الغائبين عن مواجهة االسماعيلي، وتحديدا المدرب جمال 
السالمي ومساعده محمد البكاري، ورضوان الطنطاوي، 

وزكرياء الهبطي والمرحوم رشيد البوصيري.
وشدد متولي على أن الرجاء عاش ضغوطات كبيرة 
خالل األيام الماضية، لكنه تمكن من التغلب عليها، وعرف 
كيف يدبر مجريات المباراة، التي أنهاها بطريقة مثالية، 
رغم تراجع الفريق المصري إلى الوراء، وسد كافة المنافذ 

في وجه زمالئه، والسيما خالل الجولة األولى.
ووعد متولي في ختام تصريحه جماهير الرجاء بلقب 
الفريق  يقدمها  هدية  أحسن  يكون  حتى  العرب،  كأس 

لعشاقه األوفياء.
وعبرت كافة مكونات الفريق األخضر على سعادتها 
بهذا التأهل، حيث أبدى الرئيس رشيد األندلسي سعادته 
بهذا اإلنجاز، وبلوغ نهائي هذه المسابقة التي تحمل 

لقب جاللة الملك محمد السادس.
هذا  الرياضية،  لقناة  تصرح  في  األندلسي،  وأهدى 

الفوز للجماهير الرجاوية.
وأجمع كل من سفيان رحيمي وأنس الزنيتي ومحمود 
كانت  المهمة  أن  رغم  التأهل،  بنحليب على استحقاق 

الوراء،  إلى  تكثل  الذي  المصري،  الفريق  أمام  صعبة 
مؤكدين على أنهم انضبطوا لتعليمات الطاقم التقني، 
بقيادة المدرب جمال السالمي، الذي كان على تواصل 

دائم مع مساعده هشام أبو شروان.

أبورشوان ومتويل يعدان بتتويج عريب

ع.س.ن 082ا.د
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اÓŸيÚ من م�ستخدمي »وات�س�آب« 

�شيفقد�� ح�شاباتهم � 8 فÈاير م� � 
يوافقوا على »�شر� ��شو�شي«!
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م� يقوله العلم عن اأف�ش� ال�ر� 
لال��ال� عن التد�� � عام 2021!

.«-19 »

.« »

1

250000 300

2

 -

3

 :

4

 -

5
12000 50

6

7

اكت�شا� م����� ��افتا� 
�زمتا� ت��ا� ���شة العلماء
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م�شهد �شا�م�� ��� يعو� لز��ته 
بعد 4 اأيام من �نا�ته�� 
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حلوى الف���� �� 
�بز اأ�ا�ى ي�شنع 

كع� على �ي�ة 
لقا� كو���ا 
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