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لقاء الكاتب الأول مع جهات اأوربا والرباط 
- �سال - القنيطرة وفا�س - مكنا�س

تواصل الجهات التنظيمية لالتحاد االشتراكي 
املجلس  أعضاء  لقاءات  عقد  الشعبية  للقوات 
األستاذ  للحزب  األول  الكاتب  برئاسة  الوطني 

إدريس لشكر .
إدريس  األستاذ  يعقد  الدينامية،  هذه  في 
االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  لشكرالكاتب 

للقوات الشعبية اجتماعا:
- مع أعضاء املجلس الوطني لجهة أوربا يوم 

الجمعة 3 يوليوز 2020 على الساعة 8 والنصف 
ليال توقيت مغربي بتطبيق زووم.

الرباط  لجهة  الوطني  املجلس  أعضاء  مع   -  
سال القنيطرة يوم السبت 4 يوليوز 2020 على 

الساعة 10 صباحا بتطبيق زووم
فاس-  بجهة  الوطني  املجلس  أعضاء  مع 
مكناس يوم السبت 4 يوليوز 2020 على الساعة 

6 مساء بتطبيق زووم.

في زيارة األخ الكاتب األول لسفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية:

التحاد ال�ستراكي يندد بقرار الكيان ال�سهيوني المنتهك لقرارات ومعاهدات الأمم المتحدة
ويعلن ت�سبثه بالحقوق الفل�سطينية ودعمه لنداء فل�سطين اإلى �سعوب ودول العالم

قام األخ إدريس لشكر، الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، صباح 
يوم األربعاء فاتح يوليوز 2020، بزيارة للسيد جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطني 
الكيان  بقرار  الشديد  الحزبي  التنديد  عن  التعبير  أجل  من  املغربية،  اململكة  لدى 

الصهيوني بضم املستوطنات في الضفة الغربية وغور األردن.  
طالع  األخوان  للحزب  الوطني  املجلس  عضوا  حضره  الذي  اللقاء،  هذا  وخالل 
التاريخية  املواقف  على  األول  الكاتب  األخ  أكد  العاقد،  وأحمد  األطلسي  سعود 
وقواه  املغربي  الشعب  من  كجزء  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد  واملبدئية 
الحية، الحزبية والنقابية واملجتمعية، التي تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد 
االحتالل اإلسرائيلي. وأبرز الدور التاريخي والحيوي للمملكة املغربية بقيادة جاللة 
امللك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق املشروعة للشعب 
سلمية،  تسوية  إلى  التوصل  أجل  من  واملتواصلة  الدؤوبة  وجهوده  الفلسطيني، 
وعادلة، ودائمة وشاملة للصراع العربي اإلسرائيلي، وذلك عبر إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
املتهورة  للخطوة  إدانته  عن  الفلسطيني  للسفير  لشكر  إدريس  األخ  أعرب  كما 
السالم  وجهود  الدولية  لإلرادة  التام  التجاهل  تعكس  التي  الصهيوني  للكيان 
واالنتهاك الخطير لقرارات ومعاهدات األمم املتحدة، منوها بموجة التضامن الدولية 
واإلقليمية التي من شأنها الضغط على الكيان الصهيوني وحمله على التراجع عن 

هذا القرار الخطير.

 وشدد األخ الكاتب األول أيضا على دعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الحقوق 
االشتراكية  األممية  داخل  خاصة  الدولية،  املحافل  في  الفلسطيني  للشعب  العادلة 
والتحالف التقدمي، معلنا إطالق حملة واسعة النطاق لدعم نداء فلسطني إلى شعوب 
العريضة  على  التوقيع  في  واالتحاديني  االتحاديات  انخراط  ومؤكدا  العالم،  ودول 

الداعمة للنداء الفلسطيني املذكور.
من جانبه، عبر السيد جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطني لدى اململكة املغربية، 
التاريخي  الظرف  هذا  في  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  ملبادرة  شكره  عن 
الصعب، مشيدا باملواقف الثابتة للمملكة املغربية وملواقف جاللة امللك، رئيس لجنة 

القدس.
عن  مفصلة  صورة  االتحادي  للوفد  السفير  السيد  قدم  اللقاء،  هذا  وخالل   
باشرتها  التي  التحركات  مختلف  وعن  الفلسطينية،  للقضية  األخيرة  التطورات 
اإلسرائيلية  للسياسة  التصدي  أجل  من  الدولي  الدعم  لحشد  الفلسطينية  السلطة 

االستعمارية.
 وأكد السيد جمال الشوبكي عن حاجة الفلسطينيني لدعم شعوب ودول العالم 
سواء من خالل تأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطني من أجل حماية الحقوق 
عنها  تعبر  التي  والتضامنية  اإليجابية  املواقف  تعزيز  خالل  من  أو  الفلسطينية، 
اليوم العديد من األطراف الدولية، والتي من شأنها مواجهة الغطرسة اإلسرائيلية 

وحمل حكام إسرائيل على التراجع عن قرارهم االستيطاني الخطير.

موؤتمر دولي يدعو مجل�س الأمن اإلى ال�سطالع 
بم�سوؤوليته لمنع تنفيذ مخطط ال�سم الإ�سرائيلي

تحت  دولي  مؤتمر  في  املشاركون  دعا 
املجتمع  عنوان "مع السالم ضد االحتالل" 
الدولي  األمن  مجلس  السيما  الدولي، 
إلى  املتحدة،  لألمم  العامة  والجمعية 
إجراءات  واتخاذ  بمسؤوليته  االضطالع 
الضم  مخطط  تنفيذ  ملنع  وحازمة  فورية 
للسالم  فرصة  أي  ينهي  الذي  اإلسرائيلي 

ويقوض األمن والسلم الدوليني.
وأكدوا خالل املؤتمر الذي نظم من طرف 
فلسطني  دولة  في  القضاة  قاضي  ديوان 
بتعاون مع دار اإلفتاء الفلسطينية ووزارة 
عبر  االثنني  الدينية،  والشؤون  األوقاف 
تقنية االتصال املرئي، على ضرورة "رفض 
انهاء  قبل  االحتالل  دولة  مع  التطبيع 
والعربية  الفلسطينية  لألراضي  احتاللها 
الدولية  الشرعية  قرارات  وتنفيذ  املحتلة، 
السيادة  كاملة  فلسطني  دولة  بإقامة 
قرار  وتنفيذ  القدس،  مدينة  وعاصمتها 

أكد  الذي  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الالجئني  وتعويض  العودة  حق  على 

الفلسطينيني".
مواصلة  وإدانة  رفض  على  وشددوا 
االستيطانية  مخططاتها  تنفيذ  إسرائيل 
واالحتاللية، بما فيها مخطط الضم ألجزاء 
إضفاء  ومحاولة  الغربية،  الضفة  من 
الشرعية على املستوطنات اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية ومدينة القدس.
خطة  رفض  على  التأكيد  جددوا  كما 
السالم األمريكية املعروفة ب"صفقة القرن"، 
واإلسالمية  الدولية  باملواقف  مشيدين 
مع  الصفقة،  لهذه  الرافضة  والعربية 
أفعال  إلى  املوقف  هذا  ترجمة  إلى  الدعوة 
على األرض، واتخاذ خطوات عاجلة وعلى 
املستقلة  فلسطني  بدولة  االعتراف  رأسها 
 1967 عام  يونيو  من  الرابع  حدود  على 

وعاصمتها مدينة القدس.

بنديدي: الديون 
الم�سمونة التي 
قدمتها الحكومة 

للمقاولت 
قد ي�سددها 

المواطنون بدل 
الباطرونا 

اإلداري   املجلس  عضو  بنديدي،  سعد  قال 
كابتال  »ميديترانيا  االستثماري  للصندوق 
للمغرب  بالنسبة  الكبرى  إن  مشكلة  بارتنر« 
هي أن أزمة كوفيد 19 تأتي في سياق  ماكرو- 
تداعيات  له  ستكون  مالئم  غير  اقتصادي 
املغربية  للشركات  التنافسية  القدرة  على 
هذا  وفي  أرباحها،  على  سلبا  سيؤثر  كما 
طرف  من  املقدمة  االستجابة  كانت  السياق، 
إطالق خطوط  عن  عبارة  العمومية  السلطات 
أن  اعتبار  على  املقاوالت،  لفائدة  ائتمانية 
املشاغل  من  يعد  والرساميل  السيولة  انعدام 

الرئيسية للشركات املغربية. 
وقال بنديدي، في حوار أجرته مع الصحيفة 
هذا  أن  »أعتقد   »24 »ميديا  االلكترونية 
املوضوع لم يتم تناوله بشكل صحيح .. بينما 
في  جيدة  بتدابير  القيام  تم  أخرى،  دول  في 
األملاني،  بالتفاعل  فوجئت  لقد  االتجاه.  هذا 
على سبيل املثال، الذي اقترح تقديم مساعدات 
لتحويل  خيار  مع  ولكن  للشركات،  ائتمانية 
هذا الدين إلى حقوق ملكية. وهنا  نرى أنهم 
فكروا على الفور في آلية  لحل إشكالية رأس 

املال ...«.
الوجوه  أحد  يعد  الذي  بنديدي،  وأوضح 
»في  ببالدنا،  واألعمال  املال  عالم  في  البارزة 
ُيطلب من رجل  ، كان املنطق كما يلي:  أملانيا 
إذا  االئتمانية.  احتياجاته  تحديد  األعمال 
ولكن  املبلغ،  هذا  منحه  يتم  مليوًنا،  طلب 
بإخباره أنه إذا لم يسدد، سيتم  الدخول معه 
لهذه  تأثيران  وهناك  الشركة..  رأسمال  في 
الشركة  تستطع  لم  إذا  أوال،  االستراتيجية. 
إلى رأس مال. وثانيا،  الدين  السداد، يتحول 
طلب  إلى  األعمال  رجل  الوضع  هذا  سيدفع 
القليل من الديون، حتى ال يفقد السيطرة على 
تحويل  خيار  فإن  وبالتالي   .. الحقا  حصته 
الدين إلى رأس املال يحسن طلبات القروض، 
وباالضافة إلى ذلك، ال تستثمر الدولة باألموال 
املفقودة. ألنه، في حالة عدم قدرة الشركة على 
في  بيعها  يمكن  فائدة  تسترد  فإنها  السداد، 
يوم ما بقيمة أفضل.. في الواقع ، هذا املنطق 
ليس في جينات نظامنا االقتصادي. بدال من 

03ذلك، نحن نفكر دائما في البنوك .. 
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اخت�سا�سي في التخدير والإنعا�س يحذر
من مر�س يترب�س بالمواطنين داخل الحّمامات

اجتماعات اأع�ساء المجل�س الوطني 
الجهوية مدخل لتحوّل الأداة التنظيمية 

حّذر الدكتور سعيد العباري من 
الحمامات  على  التلقائي  اإلقبال 
ألبوابها  فتحها  بعد  العمومية 
الطوارئ  تخفيف  لقرار  تفعيال 
دام ألشهر  إغالق  الصحية، عقب 
مؤكدا  الصحي،  الحجر  بسبب 
على  الحرص  ضرورة  على 
االستحمام،  مكان  تنظيف 
شخصيا  ذلك  على  والوقوف 
تبعات  أية  من  وقائي  كشكل 
وعدم  فيها،  مرغوب  غير  صحية 
االقتصار على اإلجراءات التي قد 
املؤسسات  هذه  أرباب  بها  يقوم 
واملرافق، التي افتقدها املواطنون 

بشكل كبير.

n فتح اهلل رمضاني

لألحزاب  التنظيمية  باألداة  يقصد 
والقواعد  الضوابط  مجموع  السياسية، 
األحزاب  داخل  العالقات  تنظم  التي 
املنتمني  بني  العالقات  سواء  السياسية، 
أو  أعضائها،  بني  أي  األحزاب  لهذه 
العالقات بني األجهزة املكونة لها، وكذلك 
املنتمني  وبني  أجهزتها  بني  العالقات 
إليها، وهي العالقات والضوابط والقواعد 
التي تمكن هذه األحزاب من نشر أفكارها 

وتحقيق أهدافها.
الفيلسوف  يرى  اإلطار،  هذا  في 
أن  لوكاش«  »جورج  املجري  املاركسي 
الذي  اإلطار  هوذلك  الحزبي،  التنظيم 
الحزب  نشاط  يتخذه  الذي  الشكل  يحدد 
شكل  أنه  أي  أهدافه،  تحقيق  أجل  من 
يعتبر   واملمارسة.  النظرية  بني  التوسط 
أول  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الحزبي  التنظيم  ملفهوم  يؤسس  حزب 
االتحاديون  الرواد  اقتنع  حيث  باملغرب، 
وتصوراتهم  أفكارهم  انتشار  ضمان  بأن 
رهني بوجود أداة تنظيمية قادرة على لعب 
دور القنطرة بينهم وبني املغاربة، حيث إن 
السياسية،  بالقضايا  االتحاديني  اهتمام 
وهو  التنظيمية،  باملسألة  دائما  ارتبط 
االهتمام الذي كان عنوانه العالقة الجدلية 
بالقضايا  السياسية  القضايا  تربط  التي 
التنظيمية، ومضمونه البحث في أساليب 
لكن  عملية،  إجابات  تشكل  وآليات 
املطروحة  األسئلة  لكل  نظرية  بخلفيات 
وأدائه  بحضوره  واملرتبطة  الحزب  على 

النضالي.
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فرع التحاد ال�ستراكي للقوات 
ال�سعبية بتال�سينت ي�ستنكر 

الرتفاع ال�ساروخي لفواتير 
ا�ستهالك الكهرباء

الفريق التحادي بالجماعة الترابية 
لتارودانت يطالب وزارة الداخلية 

بافتحا�س تقني وقانوني ل�سفقة التطهير 
ال�سائل بحي اأكفاي وزرايب اأولد بنونة

الوليات المتحدة وا�ستقرار العالم
n د. ادريس الفينة

مسألة  تناولوا  أن  للمحللني  يسبق  لم 
على  ذلك  وأثر  املتحدة،  الواليات  استقرار 
وكل  دائما  ثابتا  كان  املعطى  هذا  العالم. 
تتناول  كانت  الدورية،  والتقارير  التحليالت 
استقرار  العالم.  دول  باقي  استقرار  عدم 
الواليات املتحدة، كان دائما صمام األمان لكل 
الدولة  التجارة  بتطور  ماسمح  وهو  العالم، 

مع  القوى  وتوازن  األموال  رؤس  وتدفقات 
مختلف الدول املارقة واملهددة لألمن العاملي.

الواليات  منه  استفادت  االستقرار،  هذا 
املتحدة األمريكية والعالم بشكل عام. وسمح 
أساسية  عملة  يصبح  أن  األمريكي  للدوالر 

لجزء هام من التداوالت العاملية. 
يتزعزع  بدا  الثالث،   املعطى  هذا  اليوم، 
التوقف  مع  خصوصا  هامة  بنسبة 
وغياب  األمريكي  لالقتصاد  االضطراري 

وعدم  السابقة،  للوِتيرة  لعودته  محدد  أفق 
االستقرار الداخلي الذي بدا ياخذ حجما غير 
عادي، كما أن إدارة الرئيس ترامب للواليات 
املتحدة األمريكية بشكل غير معهود به سابقا، 
جعل صورة هذا البلد  تهتز حتى عند أقرب 
الحلفاء األمريكيني. اهتزاز املوقع األمريكي، 
ليس باألمر الهني لباقي العالم خصوصا مع 
وجود دول كالصني ،روسيا ،اليابان وأملانيا 
العالم،  مجريات  على  راضية  تكن  لم  التي 
بعد  أمريكا  فرضتها  التي  القواعد  حسب 
الحرب العاملية الثانية . لكنها كانت تشتغل 
املناسبة  الظروف  تتوفر  أن  انتظار  في  بها 
إلعادة التفاوض بشأنه من موقع أفضل. ما 
يقع في أمريكا، يذكرنا بالفترة الصعبة التي 
القديمة،  الرومانية  اإلمبراطورية  منها  مرت 
والتي كانت عقيدة دولتها آنذاك مبنية على 
قوة السالح واالقتصاد، كما كانت مبنية على 
نظرية واحدة، وهي أن تطور واستقرار روما 
خاضع  العالم  باقي  استقرار  عدم  عبر  يمر 
لم  وغير  خاضع لسيطرة روما. حكام روما 
يكونوا يتوقعوا أن التحوالت االستراتيجية 
الداخلية، تسقط روما بعد  خمس مئة سنة 
من الحكم. أعتقد أن استقرار أمريكا، لم يعد 
أساس  على  عامليا  بل  داخليا  مطلبا  فقط 
بتحقيق  تسمح  بالتأكيد  جديدة  قواعد 

أهداف رخاء جديد. 

ابت�سام مرا�س تقدم مقترح قانون با�سم الفريق ال�ستراكي 
لإحداث موؤ�س�سة البنك الغذائي المغربي

قدمت ابتسام مراس عضو الفريق االشتراكي بمجلس النواب بمقترح 
قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي املغربي، كمؤسسة عمومية 

ذات استقالل مالي وإداري. 
التدخل  الغذائي  بالبنك  ويناط  مادة،  ثالثني  من  املقترح  هذا  يتكون 
العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة، على 
وتقديمها  األغذية  مختلف  جميع  على  بالعمل  البنك  يقوم  أن  أساس 
املحتاجني مع إعطاء األولوية لألشخاص في وضعبة صعبة أو إعاقة، مع 
الغذائية على املغاربة أو األجانب املحتاجني  توزيع األغذية والوجبات 
مع  الغرض،  لهذا  واملالية  الغذائية  والهبات  التبرعات  وقبول  وجمع 
القيام بحمالت تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل املتاحة، 
القطاعني  إبرام الشراكات مع  وتخزين األغذية بغرض توزيعها، وكذلك 
العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع األغذية، إلى غير ذلك من 

األهداف التي ضمنها الفريق االشتراكي في مواد هذا املقترح. 

الأمن الداخلي الإ�سرائيلي يتهم �سحافية وزوجها 
بات�سالت مع حزب اهلل في المغرب 

03

03

»شني  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  جهاز  قال 
من  زوجني  رصد  إنه  املاضي،  الثالثاء  يوم  بيت«، 
املغرب،  في  هلل  حزب  من  بانضار  إسرائيل  عرب 
وأضاف أن الصحافية بيروت حمود أجرت اتصاالت 
مع حزب هلل في املغرب وتونس بني عامي 2008 
اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  جهاز  وكان  و2012، 
التعاون  يحاوالن  بأنهما  الصحافية وزوجها  اتهم 

مع حزب هلل اللبناني املدعوم من إيران.

jaridati1@gmail.com
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ليدك تُمطر 
جيوب المواطنين 

بفواتير حارقة
وحيد مبارك

» 19 »

جائحة كوفيد فرضت 
على 80 ألف مستخدم 

بمراكز االتصال التأقلم 
مع األزمة الصحية ونصف 

العدد يشتغل عن بعد
 

وحيد مبارك

 « »
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جهة الدار البيضاء- سطات تسلم أقنعة وقائية 
للمرشحين للبكالوريا
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  من ضمنها  السعودية، وا�مارات ، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة 
عمان،الغابون،  والسنغال، وغينيا، وكوت ديفوار 

  26 دولة تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب أمام 
مجلس حقوق اإلنسان بجنيف

44

26

"

."
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"
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"
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قال ان إعادة تنشيط الحركة االقتصادية 
هي رهان المغرب خالل المرحلة المقبلة

العثماني: إعادة 
التنشيط االقتصادي  يمتد إلى 2021، واإلقالع 

االقتصادي   مع تجديد النموذج التنموي



الحدث03
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

12.571 1441 10 2020 2

 اخت�صا�صي في التخدير والإنعا�ض يحذر من مر�ض 
يترب�ض بالمواطنين داخل الحّمامات

بنديدي: الديون الم�صمونة التي قدمتها الحكومة للمقاولت 
قد ي�صددها المواطنون بدل الباطرونا 

أفكاره تلتقي مع مقترحات االتحاد االشتراكي بتحويل جزء من الديون إلى مشاركة الدولة في رأسمال الشركات المستفيدة

جالل كندالي 
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 « »

المقترح يحاصر ثقافة االسترزاق ويقطع مع عمليات خلق الوالءات السياسية باسم المساعدات الخيرية

 الأمن الداخلي الإ�صرائيلي
 يتهم �صحافية وزوجها بات�صالت 

مع حزب اهلل في المغرب    

االتحاد االشتراكي
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ابت�صام مرا�ض تقدم مقترح قانون با�صم الفريق ال�صتراكي 
لإحداث موؤ�ص�صة البنك الغذائي المغربي
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على ضرورة "رفض 
التطبيع مع دولة 

االحتالل قبل انهاء 
احتاللها ل�راضي 

الفلسطينية والعربية 
المحتلة، وتنفيذ 
قرارات الشرعية 

الدولية بإقامة دولة 
فلسطين كاملة 

السيادة وعاصمتها 
مدينة القدس، وتنفيذ 

قرار الجمعية العامة 
ل�مم المتحدة الذي 
أكد على حق العودة 

وتعويض الالجئين 
الفلسطينيين".

 دعا املشاركون في مؤتمر دولي تحت عنوان 
الدولي،  املجتمع  االحتالل"  ضد  السالم  "مع 
السيما مجلس األمن الدولي والجمعية العامة 
بمسؤوليته  االضطالع  إلى  املتحدة،  لألمم 
تنفيذ  ملنع  وحازمة  فورية  إجراءات  واتخاذ 
مخطط الضم اإلسرائيلي الذي ينهي أي فرصة 

للسالم ويقوض األمن والسلم الدولي�.
طرف  من  نظم  الذي  املؤتمر  خالل  وأكدوا 
فلسط�  دولة  في  القضاة  قاضي  ديوان 
ووزارة  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  مع  بتعاون 
عبر  اال�ن�  الدينية،  والشؤون  األوقاف 
"رفض  ضرورة  على  املرئي،  االتصال  تقنية 
التطبيع مع دولة االحتالل قبل انهاء احتاللها 
املحتلة،  والعربية  الفلسطينية  لألراضي 
وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة 
مدينة  وعاصمتها  السيادة  كاملة  فلسط� 
لألمم  العامة  الجمعية  قرار  وتنفيذ  القدس، 
املتحدة الذي أكد على حق العودة وتعويض 

الالجئ� الفلسطيني�".
مواصلة  وإدانة  رفض  على  وشددوا 
االستيطانية  مخططاتها  تنفيذ  إسرائيل 
ألجزاء  الضم  مخطط  فيها  بما  واالحتاللية، 
من الضفة الغربية، ومحاولة إضفاء الشرعية 
الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  على 

الغربية ومدينة القدس.
كما جددوا التأكيد على رفض خطة السالم 
األمريكية املعروفة ب"صفقة القرن "، مشيدين 
والعربية  واإلسالمية  الدولية  باملواقف 

الرافضة لهذه الصفقة، مع الدعوة إلى ترجمة 
واتخاذ  األرض،  على  أفعال  إلى  املوقف  هذا 
خطوات عاجلة وعلى رأسها االعتراف بدولة 
فلسط� املستقلة على حدود الرابع من يونيو 

عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
االنقسام  إنهاء  إلى  ودعوا من جانب آخر، 
الوحدة  وتعزيز  الفلسطينية،  الساحة  في 
األراضي  وحدة  على  التأكيد  مع  الوطنية، 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
لتجزئة  محاوالت  أية  ورفض  غزة،  وقطاع 
التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن األراضي 
التدخالت  الفلسطينية األخرى، ووقف جميع 
الخارجية من أي جهة تعيق الوحدة واللحمة 

الفلسطينية.
غد  يوم  يكون  أن  إلى  املشاركون  دعا  كما 
للقدس  يوما  يوليوز  من  الثالث  الجمعة 
في  الجمعة  خطبة  وتخصي�  وفلسط�، 
لفلسط�  كافة  اإلسالمي  العالم  مساجد 
تحركات  إلى  والدعوة  العادلة،  وقضيتها 
القرن"  ولـ"صفقة  لالحتالل  رافضة  شعبية 

ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية .
األئمة  من  عشرات  مشاركة  املؤتمر  وعرف 
والبرملاني�  والسياسي�  والدعاة  والعلماء 
من حوالي �ال�� دولة حول العالم ، ضمنهم 
الحمزاوي،  محمد  بفلسط�    املغرب  سفير 
الشعب  لدعم  الدولية  اللجنة  ورئيس 

الفلسطيني،   طالع السعود األطلسي.

المغرب داعم  أساسي 
للقضية 

 

أكد سفير املغرب بفلسط� محمد الحمزاوي 
امللك  جاللة  قيادة  تحت  املغربية  اململكة  أن 
ستظل  القدس،  لجنة  رئيس  السادس  محمد 
على الدوام داعما أساسيا للقضية الفلسطينية 
العادلة للشعب الفلسطيني ولحقوقه املشروعة 
بما يحقق تطلعاته في العي� بحرية وكرامة .
السالم  "مع  مؤتمر  الحمزاوي خالل  وجدد 
املغربي  املوقف  على  التأكيد  االحتالل"   ضد 
الفلسطينية  للقضية  األخيرة  املستجدات  من 
الخطوات  لجميع  تام  بشكل  الرافض 
تقدم  قد  التي  الجانب  األحادية  واإلجراءات 
األراضي  في  اإلسرائيلية  السلطات  عليها 
األحادية  التدابير  هذه  أن  وتابع  املحتلة. 
الشرعية  لقرارات  واضحا  انتهاكا  تشكل 
املس  شأنها  ومن  الدولي  والقانون  الدولية 
وتقوض  دوليا  عليه  املتوافق  الدولت�  بحل 
كل الجهود الرامية إلى تحقيق السالم العادل 

والشامل الذي يتطلع إليه املجتمع الدولي.
املغرب  بتشبث  املغربي  الدبلوماسي  وذكر 
لحل  استراتيجي  كخيار  بالسالم  الكامل 
وقناعته  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع 
الجانب�  ب�  التفاوضي  النه�  بأن  التامة 
السبيل  يظل  واإلسرائيلي  الفلسطيني 
حل  إلى  التوصل  أجل  من  والناجع  الوحيد 

الشعب  يمكن  الصراع  لهذا  ودائم  منصف 
إقامة  في  املشروعة  حقوقه  من  الفلسطيني 
دولته املستقلة تتوفر لها شروط الحياة ذات 

سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى  وبإلحاح  املغرب  دعوة  على  شدد  كما 
الفاعلة،  الدولية  األطراف  مع  الجهود  تكثيف 
لصون  العالم  في  للسالم  املحبة  والقوى 
الفلسطيني  للشعب  املشروعة  الحقوق 
املخالفة  اإلسرائيلية  للممارسات  والتصدي 
للشرعية الدولية والعمل على اطالق دينامية 
املنطقة  شعوب  لكل  تضمن  للسالم  بناءة 

العي� في استقرار. 
وأشار إلى أن املؤتمر ينعقد في ظرفية دقيقة 
الفلسطينية  للقضية  بالنسبة  جدا  وحساسة 
وللسالم في منطقة الشرق األوسط ، الفتا إلى 
السالم  تختار طريق  أن  إسرائيل وعوض  أن 
االلتزام  على  الفلسطيني  الجانب  دأب  كما 
بذلك، اختارت طريقا آخر وهو االستمرار في 
االحتالل واالستيطان وتعريض حقوق الشعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف لخطر وشيك 
وأهم ما في ذلك حقه في إقامة دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع 
من يونيو 1967 استنادا إلى قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية وعلى أساس 
حل الدولت�. بدوره أكد رئيس اللجنة الدولية 
السعود  طالع  الفلسطيني،  الشعب  لدعم 
تعتبر  الفلسطينية  القضية  أن  األطلسي، 
مستوى  نفس  في  يجعلها  مما  وطنية  قضية 
بقضية  واملبدئي  اإلجماعي  املغربي  االرتباط 
الصحراء  مغربية  عن  دفاعا  الوطنية  وحدته 

وتثبيتا لها وضد االنفصال.
وأضاف أن هذا املوقف املبدئي من القضية 
صاحب  دائما  ويعكسه  "عكسه  الفلسطينية 
رئيس  بصفته  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
التعاون  منظمة  عن  املنبثقة  القدس  لجنة 
في  الفلسطيني  للحق  نصرته  في  اإلسالمي 
دينيا  ودائمة  مطلقة  مبدئية  نصرة  التحرر، 
انتظام  جانب  إلى  واجتماعيا،  وسياسيا 
األحزاب املغربية وهيئات املجتمع املدني صفا 
وطني  وبحماس  القضية  نفس  حول  واحدا 

حول مساندة الكفاح الوطني الفلسطيني".
السعي  مقابل  أنه  أخرى،  جهة  من  وأكد 
الفلسطيني للسالم تصعد إسرائيل لعدوانها 
على حقوق الشعب الفلسطيني وتتجاوز بذلك 
كل قرارات األمم املتحدة وتفاهمات واتفاقات 
محذرا  الدولت�،  حل  أنتجت  والتي  اسلو 
وتجهز  االحتالل  تكرس  الضم  خطة  أن  من 
العربية  الفلسطينية  السلمية  التطلعات  على 
لحل  وهدما  تقويضا  وتشكل  والعاملية، 
إلى  الفلسطيني  الشعب  يحول  بما  الدولت� 
شعب أسير تحت االحتالل اإلسرائيلي وفاقد 
لحقه في دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.
من جهته، قال قاضي قضاة فلسط� محمود 
الهبا�، إن فلسط� مستهدفة اليوم أكثر من 
أمريكية  مشاريع  خالل  من  مضى  وقت  أي 
الفلسطيني  الشعب  محو  تريد  وإسرائيلية 
القرن"  بـ"صفقة  واملتمثلة  العادلة،  وقضيته 
التي تستهدف  اإلسرائيلية  الضم  ومخططات 
أكثر من �ال�� باملائة من أرض الضفة الغربية 
القضية  تصفية  على  بذلك  وتعمل  املحتلة، 
الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة 

للحياة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعت باقي املداخالت في هذا املؤتمر، الذي 
والعلماء  األئمة  من  عشرات  مشاركة  عرف 
�ال��  حوالي  من  والبرملاني�  والسياسي� 
السيما  الدولي،  املجتمع  العالم،  حول  دولة 
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة، 
لالضطالع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية 
االحتاللي  الضم  مخطط  تنفيذ  ملنع  وحازمة 
األمن  ويقوض  للسالم  فرصة  أي  ينهي  الذي 

والسلم الدولي�.

م���ر ��لي ���� م�ل� ا�م�
�ل� ا��ط�� �����لي�� ل��� ���ي� 

مخطط الضم اإلسرائيلي



 « »
5100

)
»  (

2021

.«
»

«

 2013 »
 « »

.«

»

.«
»

.«

»

.«

 « »

 « »

 :

.2012

2014

2359
2017 21

2017
5

  الحاجة لنصر دائم 
على الجهاديين 

5
600

7

»

.«
»

.«

 « » -
 « »

»
.«

»

.«

»
 «

 « «

2019

250
.2018

»

.«

5 (-5 )

»

.«

 « »

100
60

.2021 150

خاص05
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

12.571 1441 11 2020 2

دعا الرئيس 
الموريتاني 

الشركاء 
الدوليين إلى 
«التزام صريح 
وقوي اتجاه 

دول الساحل 
من اجل 

ايجاد حلول 
مناسبة ودائمة 

لمواجهة 
االشكاليات 
المطروحة».

تنعقد قمة 
نواكشوط في 

ظرف استثنائي 
ناتج عن انتشار 
جائحة كورونا 
ما فرض على 

السلطات 
الموريتانية 

اتخاذ سلسلة 
من ا�جراءات 

ا�منية والصحية 
المشددة 

من أجل نجاح 
تنظيم القمة 

وضمان سالمة 
المشاركين فيها

 تزداد فرنسا 
تفاؤال بشأن 

فعالية حملتها 
ضد الجهاديين 

في منطقة 
الساحل يحذر 
خبراء من أن 

النجاحات 
القصيرة ا�مد 

قد ال تحقق 
بمفردها نصرا 

دائما

مور��ان�ا ���ص� ا�و� ��� وا���� � �م� 
كورونا  ومكا�ص�  ��ن�صا  � ا��صاحل
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مراسلة خاصة 
2020

900 1000

ال�ص��ا� ت�ن� م�صير� م�نيي النقل� وال�ي�ا� ال��نية تد�و 
ا�ل� ا�د�ال الحاف�� ا�ل� ال�ح�ا� ال�ر�ية

محمد إنفي
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�صكاية �صد وزير و�صنو� ال�صغير بخ�صو�ض ما ارتكبا في حق القانون من تحقير

جالل كندالي

الفريق ال�اد� با��ا�ة ال�ابية 
لتارودان� ي�ال� وزار� الدا��ية 

بافتحا�ض تقني و�انو� ل�صفقة الت��� 
ال�صائل بحي اأ�فا� وزراي� اأولد بنونة

عبد اللطيف الكامل

2020 29

 300

»

.«

فر� التحاد ال�صترا�ي ل�قوا� ال�ص�بية بتال�صين� ي�صتنكر الرتفا� 
ال�صارو�ي لفواتير ا�صت��� الك�ربا�

(تابع ص 1)

 " "

"
  "

"
 "

 -  -

 "
"

 "  "

 " "
1965

ا�ت�ا�ا� اأ��صا� ال����ض الو�ني  ال��وية مد�ل لتحّول الأدا� التن�ي�ية 
فتح ا� رمضاني
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الدارالبي�صا��� الم�البة 
باإحدا� ���ر لل�صرطة بالعنق

26
2020

 « »  « »
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 «
 /

7
  «

« »
» «38

.«

تحاليل ��برية ل�ا�د� البحار� و��ني� 
ال�صيد البحري باإقليم الح�صيمة

.«19 - »
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1100
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 (19  - )
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انتقادات لتدبير تزويد �صاكنة 
�ما�ة الني� بالما� ال�صروب  

»  « »
»  «

»  «
» «

   .«
«

»  «
2015

» 2009

  .«
 فجر مبارك

ان��� اأ�ص�ا� ��صاري� ا�تما�ية 
باأقاليم ��ة ال�صر�

2020
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«

« 45 24

.«

6
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2019 »

21
2019
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5
5
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سميرة البوشاوني

   عبداللطيف الكامل

2020 26
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بإقليم الناظور 

من انعكاسات “كورونا “على منتوج الصناعة التقليدية بعاصمة سوس
اإكراهات �الية ت�دد �البية الت�ار بالإ���� و��ال� 

بتد�ل ال��ات الم�ص��ولة لإنقا� الق�ا�

سبق أن أجنزت تقارير وصدرت »توصيات« بشأنه

ن�صا� �قل� ي��ر� �صاكنة دوار العيايد�  ب�ما�ة ال�صاحل اولد احريز

��دينة الم�� 
والك�ا�ات ��ل� 
و�ا� �قاري 
يناهز 12 
هكتارا

ادريس بنبنور    
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حــوارات فكرية

��� ������� ال��ل� ا������ �ص���� ال�ص���ص� �ال����را���

حاوره: ابراهيم العريسطيب تيزينـي

هل القرا�� 
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خالد الّسليكي 
 

1 - في ا�عجاز 
اللغوي
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دراسات قرآنية

قال إبراهيم الخطابي ( 
319هـ388-هـ) في «بيان إعجاز 
القرآن» إن الناس انقسموا إلى 
طائفتين إذ زعمت طائفة «أن 
إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من 
ا�خبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان كما زعم آخرون أن إعجازه 
من جهة البالغة وهم ا�كثرون 
من علماء أهل النظر، وفي 
كيفيتها يعرض لهم ا�شكال، 
ويصعب عليهم منه االنفصال، 
ووجدت عاّمة أهل هذه المقالة 
قد جروا في تسليم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد 
وضرب من غلبة الظن دون 
التحقيق له وإحاطة العلم به»..
واضح من كالم الرجل أن ا�عجاز 
القرآني، يأتي من مستوى 
االشتغال الداللي اللغوّي، أي 
إّنه نّص له معنى، وهذا المعنى 
ال يتحّقق إال انطالقا من ا�داة 
اللغوية الموظفة في النص. 
والحال أن المستويين معا 
يحضران بقوة في النص القرآنّي. 
وقد زادت سلطة المقدس من 
تعميقهما، مما جعل االعتناء 
بهما حاضرا طوال مراحل إنتاج 
الفكر الديني ا�سالمي. غير أّن 
المرحلة ا�ولى من حياة النّص 
القرآنّي، تميزت بهيمنة البحث 
في المستوى اللغوّي، أي بالّنسق 
اللغوّي اّلذي يتأّسس عليه. في 
حين كان االهتمام بالمستوى 
الداللّي وما يحمله من تطّلع إلى 
الغيب والمستقبل حديثا، بعد 
أن استنفدت الدراسات البالغية 
واللغوية كل معينها، وتراجعت 
بعض الحقائق التي اعتبرت 
مطلقة فيما يخص اللغة، أمام 
التطور المهول والمفاجئ 
للعلوم في سائر نواحي الحياة.

(2)

������
يعتبر الدكتور طيب تيزيني، 
واحدًا من المفكرين العرب 
الذين حاولوا المقاربة بين 

«الفكر االشتراكي العلمي»- 
بحسب تعبيرات تلك 

المرحلة- وبين التراث الفكري 
العربي. وكان كتاب "من 

التراث الى الثورة" الذي كرسه 
كاسم كبير في الساحة 

الفكرية العربية، وصارت له 
شعبية طيبة في أوساط 

الفكر التقدمي الذي ثّمن عاليًا 
مشروعه المسمى منذ البداية 

"مشروع رؤية جديدة للفكر 
العربي منذ بواكيره حتى 

المرحلة المعاصرة".

�1�
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 يعو� ال��ل �ي ت�دي� أ�مل ت�ويل ���ا� الع�قة 
 � ��ية �ي ا���� �ل� المتصو� بين ال�ل� والت�
اني ع�ر�. ��د أ�رج ��ا  ا�ندل�ي� ابن عربي� �ال�رن ال��
ته عن “��ر� ال�يا�”. ا���ا� �ي ��ار ن�ري�
 ” ر� م� �� ا ت� ل� م� ع� �� ا�� ب� ا أ� ان�ل� ابن عربي� من �وا� ا�بن � “ي�
��ية ب�كمل�ا �ل� ر�ان ت�ويل ال�ل��  ��� م��لة الت� لي�
��و ي�و� � “والولد عين أبيه. �ما رأ� ]الوالد[ ي�ب� �و� 
ن��ه.”و�دا� ب�ب� ع�ي�“���ر بصور� ك�� من ��ر 
بصور� �ن�ان. و��ر بصور� ولد� بل ب��� ولد من �و 
عين الوالد.” و���ا� ��ن� مو�و� ال�رمان ال�� ي��� 
�ل.  ته� وعن �ري� ا�بن� �و ال�� �ليه ا�� من �ي� ما�ي�
مه ابن عربي� يندرج  �ويل ال�� قد� و� ��� أن� ��ا الت�
� ي�و� عل� اعت�ار  صو� �ي ��ار ت�ليد عري� �ي الت�
 la ي� �� ��. والن� ��ية ال��ر�” ت��ية بالن� “الت�
و�� و�ي التي  psyché� و�ي ال��� ال�يواني� ال�اني من الر�
� قربانا� وعل� ��ا  ت��ر �ي �ور� ال�مل الو�ي� الم�د�
. �و ي�ل� ال�نو�ي� ن��ه �ل� ال�نا� �ي ا�ل�ي� الن�
م�ا �ي  ة التي قد� �ري� ��� أن� �را�ة ابن عربي� ت�من �ي الن�
ات  �ري� � ب���ا�. ��ي من أرق� وأل�� الن� ” المتعل� “ال���
� بما يعتمل �ي ا�� من �و� �ل�  لة لل�ل� المتعل� الم�و�
�ل� وللمرور من ال�عل ال�يالي� �ل� الواق� � قتل ال��
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نظرات في التصوف

م�اي�� الد�يا وا����� 
�1�

هالة أحمد فؤاد  

يوا�ل ال�ات� ا�يرلند� كول� ما� كان مراكمة ت�اربه ا�بداعية التي ت�تل�� 
�نيويور�� وت�ت�ل عل� ��ا�ات�ا �ي تم��رات�ا المتعد�� والمتناق�ة. و� ي�عنا 
�ي ��ا الم�ا� ا� أن ن�كد عل� �ن� ا�بدا� �ين يعان� � �يا� ال�يا�� بتع�ير كول� 

ما� كان و�و ما ن�ت�د� عربيا ا� �ي �ا�ت نا�ر� ���ا� يعر��ا ال�مي�..��

كول� ما� كان: لي�ض �ل� الكا�� اأن 
يكون ديداكتيكيا اأو ملقن درو�ض

كولم ماك كان

بنيونس عميروش

عزيز الحالج

أجرى الحوار: مينه تران هاي
ترجمة: مصطفى بدوي

��يو��ض ��ي�و�ض: من البديهي اأن ي�ص� ال�ديد من ال��ا�ين �صوم� م�دد� لبي� اأ��اله�
�ر�� �ا��ة �كورونا�� ومن �ون ��عار م���� قرار ��ر الت�و� عل� ال�نانين الت��يليين� ما �عل�� ي�ل�ون أبوا� بيوت�� وم�تر�ات�� 
علي�� �واعية وكر�ا� ويلت��ون بالعال� ا��ترا�ي كروا� بديل للم�اركة ع�ر الملص� أو التصوير� ���اما �ي الت��ي� ب��ور� ال�ا��ة .
ا�تل� ال�نانون الت��يليون �ي أمر �اته الع�لة ا�ن�انية الم�روبة علي��� �ل يم�ن اعت�ار�ا �تر� ان��ا� عل� ال�ات �ي ال�عد الديني 
وال�عد الرو�ي� أ� �د �نا� عل� �رية ال�دن والن��� أ� منا��ة ���� العنان لل��ر وال�يا� وا�بدا� و�عا�� ترتي� أوراق�� والت�امات�� 
والت�قل� م� الوا�د ال�ديد.. من ���  من�� تع�ير� يو�� ل�وا���� وقل��� وتوتر�� وت�ارب�� اليومية� ين��ون بع��ا بما لدي�� من موا� 
وأ�ر� بوا��ة ال�ن الرقمي.
 ول�ن كان ال�نان الت��يلي  يترق� من� وق� �ويل اعترا�ا ر�ميا به..ول� يت�ت ل�د ا�ن� ��ن كورونا �اع� من معاناته� وأعا� ت�ركاته.��مة 
من ي��ل ال�ن ��له الو�يد �
ن�اور اليو�� ال�نان الت��يلي أ�مد �اريد من مواليد ���� بالدار ال�ي�ا�� بعد �را�ته العليا ب�امعة م�مد ال�ام� بالربا� �نة ����� 
ل��� ب�ل�ا� �رو� �ي عل� ال�ما� بمدر�ة ال�نون ال�ميلة بالدار ال�ي�ا�. ن� ا�تا�ا لل�ي�وبيدا�و�يا �� لل�ل��ة �نة ���� و�يما بعد ك� ي� ع�
ا بو�ار�  ن� �نة بعد �ل� م�ت�ار� ي� � ن�ا�ه �نما� ال�ن وال��ا�ة بالم�ر� ���� �نة ���� �معية �قرية م�تر�ات ال�نانين�� �� ع� كر�
ا لديوان و�ير ال��ا�ة وا�تصا� �ل� �اية ����. ال��ا�ة �مدير�
أ�� ر��ة ال�اعر م�مد ا��عر� �و�ير ال��ا�ة ا������ المعر� الو�ني ال��ير لل�نون الت��يلية � GENAP� من� ���� لعد� �ورات. �� 
ار� لل�ن المعا�ر والترا� ال�صر� �نة ����. ن� أ�� م�لة ���

الفنانون التشكيليون بين جائحة «كورونا» وا�قصاء من الدعم

كيف تصبح كاتًبا؟
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شاعر عربي - ا�ردن

��� ��� ������  �������� ������ ������� �� ������� ������� ��م������ 
 ��� ����� ���� �� �� � م��� ���� ����� ����� ���� م��� ����� ����
م����� ���� ������� ������ �� ����� ������ ��م��� ������
�ن ����  ������� ����� �� ������� ����� �������� ���� ����� ���� ���
م��������� �� ����� ����ن � ����� من �� ������ ������� ������� ���� ���� 
��� ��������� ������� م��� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ���� ������� 
 ������� ��� �� ������ ������ �Glade Whitney� ����� ���� ���� ��� ������� من
�������� ���� ����� ���� م��� ����� ����� ���� �� ������ ���������� 
��������� ���������� ����� ����� م���� ���� ��� ����� ���� ����������� 

��������� ����� ����� �� ������

هناك رقابة ذاتية 
قاسية تمنعي 
من الكتابة بحرية 
تامة. كل ما احرص 
عليه، هو أن أكون 
صادقة حين أقرر 
كتابة شيء ما
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لي� لي أ��� �و�� �م� كن��
ك�ن� �����ة� أ�ن أكون�

را� ... ك� ��
و�����ة� أ�ن أ��� �مرا�

�� ��ل���را� ��ر� ������ ���� ليمونة ي�
ولم أ�ج��د�

كي أ�جد�
ية� � ر� ���ة� �ي أ��د� �وا�� ج�مي� س�

���مو� ��وي��
ك�ن �����ة أن ولدن� �ي أج���ن�. ال��د ���ن� 

ال�� ي�د�ن� �ل� ال��لم ��وي�� ي�د��� الم��م�. 
كي� ي����� الك����� �� ��ا الم��م ا�ج���� ال�� 

جد �يه� �� س��� يو�� ����ه �ه� �� يمكنه أن  و�
ي���� ال�د�� �يه ل��مي�ه أو ��وي�ه�

�م �ن الك������ له �د�� ا��ي�� ال��د ال�� يك��ه� �ي��و� ا��ر �ل� نو� �� 
الم��كنة �ا�� �وي�� جن�ية أ�ر�. �� ي�د�� الك����� �ي ��ا ا���ي��� و�� 

ي�م� ل��ا� و�ي �ك�� أن �ن�ا� ل�����ر �ا�� ج�د ����� �� جن�ه�

ل��ن� �ي ل��ة ��سية �� ال��و� ال�ني� 
ل����� � نر� �نه �� �� ن�ي�� �� أي�� 
ولي�� ��ي�ة و���ير�. �� ن�د �� �� ي��ر ��ا 
ال��و� �ي ال�يم والوجدان وا��ك�� لد� ��كري� 
وأ����� و��� ك��� ال����ي� �م� ا���كوا �دوس� 
اس��ن��ية.

و��� ال����� ا��ي��ا� �� أ�وا� لم�كري� 
و��س�ة وسي�سيي� وأ���� �� ����� 
ال���يرا�� �� ��رن� و�� ��و� س���ة � ين�مون 
ال� �ي��ا� �����ة� ك�ن ل�م ���ير �� ��� 
ك������م او أ���ل�م. أ�وا� �ي و��ي� ���و�ة 
��� ال��� والوجدان� �د��� ا�ن��ن والم��م� 
وال�ي��� ���� �ي�ة ال��ر وال���� و�ن��ر 
ل���..
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57 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

�ا����� ا�ي���� �� ا��ل��� ا����د� الأ����ية� �� ���يد ����
كتب لها وقع

ا��ص��� ا��ي���

محمد خضير

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

(4/4)

غالف الكتاب

(2)  الجسد المشتهى

�قيقة ا���صد 
الأنيقة
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
��بة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو ��بة

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

أوقات  الصالة 
ح��  �وقي� 
الدار البيضاء 

الفجر......................4و29
الظهر...................13و37
العصر...................17و17
املغرب...................20و47
العشاء.................22و20

الخميس 2 يوليو 2020 املوافق 10 ذي القعدة 1441 العدد 12.581
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الخميس 02 يوليوز 2020 املوافق 11 ذوالقعدة 1441 العدد 12.580

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة 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 - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
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

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  

مفتوح
رقم: 2020/16/ق.ت.ش.ر

على   2020/08/13 في 
صباحا   العاشرة  الساعة 
سيتم في قاعة االجتماعات 
الجهوي  باملكتب 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
16 شارع محمد  الكائن ب 
فتح  بالجديدة  السادس  
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
اثمان  بعروض  العروض 
حراسة  خدمات  أجل:  من 
شبكات  ومنشات  املآخذ 

الري بمنطقة دكالة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
شبكة  تسيير  لقسم  التابع 
الري وصرف املياه باملكتب 
لالستثمار  الجهوي 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  16 شارع محمد 
أو  املغرب،   - الجديدة 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
الف  سبعون  في  املؤقت 

(70.000درهم).
الخدمات  مبلغ  يتراوح 
خالل  انجازها  املحتملة 
اإلطار  سنة من مدة صفقة 
الناتجة عن طلب العروض 
حد  بني  أعاله  إليه  املشار 
ماليني  ثالثة  من  أدنى 
درهم  ألف  وخمسمائة 
وحد  (3.500.000درهم) 
ماليني  سبعة  من  أقصى 
(7.000.000درهم)  درهم 
مع احتساب الضريبة على 

القيمة املضافة.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
27 و29  للمواد  ملقتضيات 
الصفقات  نظام  من  و31 
للمكتب الجهوي لالستثمار 
الصادر  لدكالة  الفالحي 
 2014/03/11 بتاريخ 
بتاريخ   1 رقم  وتعديله 

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 

االستالم  بإفادة  مشفوعة 
الجهوي  املكتب  إلى 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
16شارع محمد  الكائن ب  
 - الجديدة  السادس، 

املغرب.
- إما إيداعها، مقابل وصل، 
الخاص  الضبط  بمكتب 
باملكتب الجهوي لالستثمار 
16 شارع  لدكالة،  الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب. 
الكترونيا  إيداعها  إما   -
صفقات  بوابة  طريق  عن 

الدولة:
www. marchéspu-

blics.gov.ma
- إما تسليمها لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  طلب 
الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
موقع  إلى  زيارة  تنظم 
األشغال يوم 2020/07/21 
العاشرة  الساعة  على 
صباحا واالنطالق من مقر 

املكتب الجهوي.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
قانون  من   11 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/1940/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة تطوان 

إعالن عن طلب عروض 
مفتـوح 

على   2020/07/24 يـوم 
عشرة   الحادية  الساعة 
مكتب  في  سيتم  صباحا، 
تطوان،  جماعة  رئيس 
الكائن بمقر الوالية سابقـا 
شـارع 10 ماي، فتح االظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
التالية:  اثمان  بعروض 
 :2020/07 رقم:  ط.ع.م. 
واألمن  املراقبة  الحراسة، 
واملرافق  االدارية  للبنايات 
لجماعة  التابعة  العمومية 

تطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
الصفقات بجماعة لتطوان، 
الكائن بمقر الوالية سابقـا 
ويمكن  ماي،   10 شـارع 
كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمـان  مبلغ  حدد   *
ألف  عشرين  في  املؤقت 

درهم (20.000,00درهم)
* كلفة تقدير األعمال محددة 
ومائة  ماليني  ثالثة  في: 
وخمسمائة  ألف  أربعة  و 
درهم  وأربعون  وأربعة 
مع  (3.104.544,00درهم) 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
31، 148و149 من املرسوم 
رقم 2.12.349 الصادر في 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باستالم إلى املكتب 

املذكور.
مقابل وصل  إيداعها  إما   -
بجماعة  الصفقات  بمكتب 
تطوان، الكائن بمقر الوالية 

سابقـا شـارع 10 ماي.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
- اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  االدالء 
املنصوص عليها في املادة 

4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1955/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم 2020/02
جلسة عمومية

 28 الثالثاء  يوم  في 
يوليوز2020  على الساعة 
صباحًا   عشرة  الحادية 
دار  بجماعة   بمقر  سيتم 
بوعزة فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 
أثمان مفتوح ألجل التأمني 
واملسؤولية  الحريق  على 
أعضاء  وتأمني  املدنية  

املجلس.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
دار  بجماعة  الصفقات 
نقله  كذلك  ويمكن  بوعزة 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املؤقت  الضمان   -
مبلغ  في  محدد  للمشاركة 
(ألفان  2.200,00درهم 
متضمنة  درهم،  ومئتان 

جميع الرسوم).
- الكلفة التقديرية لخدمات 
طرف  من  محددة  التأمني 
صاحب املشروع في مبلغ:  
(مائة  درهم   109.739,73
وسبعمائة  الفا  وتسعة 
درهما  وثالثون  وتسعة 
سنتيما،  وسبعون  وثالثة 

متضمنة لجميع الرسوم)
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى   جمادى   08 في 
 (2013 30مارس )1434
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
- إما إيداع أظرفتهم مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل 
دار  بجماعة  الصفقات 

بوعزة.
- إما إيداعها إلكترونيا عبر 
بوابة الصفقات العمومية.

مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/1956/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

والية جهة سوس ماسة
عمالة تارودانت
جماعة ايغرم 

إعــالن عـن طلب عروض 
أثمان مفتــوح

رقم: 01/جم.ايغ/2020
يوليوز2020   29 يوم  في 
الثانية  الســاعة  على 
ظهرا  ونصف  عشر 
السيـــد  مكتب  في  سيتم 
ايغرم فتح  جماعة  رئيس 
بطلب  املتعلقة  األظــرفــة 
ألجــل  أثمـان  عــروض 

خدمات التأمني التالية: 
املجلس  اعضاء  تأمني    *

الجماعي اليغرم.
*  تأمني الحريق واملسؤولية 

املدنية للجماعة.
واليد  الشسيعني  تأمني    *
للجماعة  املؤقتة   العاملة 

اليغرم. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض مجـانـا بمصلحة 
ويمكن  للجماعة  الصفقات 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان املؤقت حدد في ألف 

درهم (1.000.00درهم)
لخدمات  التقديرية  التكلفة 

طرف  من  محددة  التأمني 
صاحب املشروع في مبلغ: 
درهم  ألف  عشر  خمسة 

(15.000.00درهم) 
محتوى  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
مطابق  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم   املرسوم  من  و31 
في  349-12-2الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات  العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املصلحة املذكورة.
إما إيداعها مقابل وصل   *

باملصلحة املذكورة اعاله.
أظرفتهم  إرسال  إما   *
الطريقة  بواسطة 
البوابة  عبر  اإللكترونية 
للصفقات  املغربية 

العمومية:
www.marchespubics.

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

فتح األظرفة.
املثبتـة  الوثائـق  إن 
هي  بها،  اإلدالء  الـواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  مـن   4 املادة  فـي 

االستشارة.
ع.س.ن/1959/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
بوجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح
رقم:

DO3109788
 DO3109785و

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
التابعة  وجدة  للتوزيع 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع 
رفوفي  الد  شارع  بملتقى 
وزنقة ابن سينا وجدة عن 

طلبات العروض رقم:
املتعلق   :DO3109785
كهربائية  مولدات  باقتناء 
بقدرة  x 1 400 كف و250  
x 2 كف للمديرية الجهوية 

للتوزيع بوجدة.
التقديري  الثمن  يحدد   *
في  األشغال  إلنجاز 
هم  ر 1د . 2 1 9 . 2 0 0 , 0 0

(م.ا.ر)
مبلغ  يحدد   *
في:  املؤقتة  الضمانة 

20.000,00درهم 
* زيارة ملوقع املشروع غير 

مقررة.
املتعلق    :DO3109788
قواطع  وتركيب  بتوريد 
فئة  من  الكهربائي  التيار 
22 كف بموقع مراكز املنبع 
الجهوية  للمديرية  التابعة 

للتوزيع بوجدة.
التقديري  الثمن  يحدد   *
في:  األشغال  إلنجاز 

960.960,00درهم (م.ا.ر)
املؤقتة  الضمانة  مبلغ   *

غير محدد.
* تنظم زيارة ملوقع املشروع 
 03 الخميس  بتاريخ 
2020 على الساعة  شتنبر 

بموقع  صباحا  العاشرة 
مراكز التحويل عني طايرت 
مصلحة  رئيس  بحضور 
بوجدة  التوزيع  االستغالل 

السيد النصري هشام.
يتعني  التي  املستندات 
على املتنافسني اإلدالء بها 
من   10 الفصل  في  مقررة 

نظام االستشارة.
ملفات  سحب  يمكن 
بالعنوان  االستشارة 
الصفقات  مكتب  التالي: 
التموين  بمديرية 
للمكتب  والصفقات  
املاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
عثمان  زنقة   ،65 الكهرباء 
الدار  عفان2000   بن 
البريد  صندوق  البيضاء 
 - البيضاء  الدار   13498

املغرب.
الهاتف:

(212)(5)22.66.82.67
(212)(5)22.66.80.21

الفاكس:
(212)(5)22.43.31.12

هذا  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  القانون 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

وكذلك عبر بوابة الصفقات 
العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

االستشارة  ملفات  تسلم 
مجانا.

ملفات  إرسال  حالة  في 
االستشارة من طرف املكتب 
املتعاهدين،  أحد  إلى 
بناء  البريد،  بواسطة 
املتعاهد  كتابي  طلب  على 
املكتب  فإن  نفقته،  وعلى 
غير مسؤول عن أي مشكل 
التوصل  بعدم  مرتبط 

بامللف.
العروض  تحضير  يجب 
دفتر  ملقتضيات  طبقا 
التحمالت مللف االستشارة 

و:
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
ملديرية التموين والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  واملاء 
الكائن  الكهرباء  قطاع 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ،65
البريد  صندوق   000  20
 - البيضاء  الدار   13498
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب. 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
طريق  عن  ترسل  أو   -
البريد املضمون مع إشعار 
مكتب  إلى  بالتوصل 
التموين  ملديرية  الضبط 
والصفقات للمكتب الوطني 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عثمان  زنقة   ،65 الكائن 
الدار    20000 عفان  بن 
البريد  صندوق  البيضاء 
13498 قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 

لفتح األظرفة بتاريخ:
 DO3109788 &
االربعاء   :DO3109785

07 اكتوبر 2020 
التاسعة  الساعة  على 
املكتب  بمقر  صباحا 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

قطاع  للشرب-  الصالح 
زنقة   ,65 الكائن  الكهرباء 
عفان2000   بن  عثمان 
 13498 البريد  صندوق 

الدار البيضاء .
ع.س.ن/1960/ا.د
*************

اململكة املغربية
أرشيف املغرب

إعالن عن طلب عروض 
مفتوحة

رقم: 2020/03 
(جلسة عمومية)

 24 الجمعة  يوم  في 
الساعة  على  يوليوز2020 
العاشرة صباح سيتم بمقر 
املغرب  أرشيف  مؤسسة 
ابن  شارع   05 ب:  الكائن 
الرباط   - اكدال  بطوطة، 
املتعلقة  األظرفة  فتح 
مفتوح  عروض  بطلب 
رقم  أثمان  بعرض  خاص 
اقتناء  ألجل   2020/03
بالحفظ  الخاصة  العلب 
(حصة  لألرشيف  الوقائي 

فريدة).
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مؤسسة  بمقر  العروض 
قسم   ) املغرب  أرشيف 
واملالية)  اإلدارية  الشؤون 
املذكور  بالعنوان  الكائن 
تحميله  يمكن  كما  أعاله، 
بوابة  من  إلكترونيا 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

 blics.gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان    -
 ) 8.000,00درهم  في: 

ثمانية آالف درهم)؛
للوازم  التقديري  املبلغ   -
هو:  اقتناؤها  املزمع 
ألفا  وستون  ثالثمائة 
درهم مع احتساب الرسوم 

(360.000،00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
ملقتضيات املادتني 27 و29 
املتعلق  النظام  من  و31 
وأشكال  شروط  بتحديد 
أرشيف  صفقات  إبرام 

املغرب.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم ، مقابل 
مؤسسة  بمقر   ، وصل 
 ،  05  : املغرب  أرشيف 
شارع ابن بطوطة ، اكدال، 

الرباط.
طريق  عن  إرسالها  أو   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب اآلنف 

الذكر؛
بصفة  إيداعها  أو   -
إليكترونية ببوابة صفقات 

الدولة؛
مباشرة  تسليمها  أو   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
كل  على  يتعني   كما  
إيداع  املتنافسني 
الوصفية   الوثائق 
ت  لعينا ا و لتقنية  ا و
املوجزة  والبيانات 
املتضمنة  باملواد  الخاصة 
العروض  طلب  ملف  في 
أرشيف  مؤسسة  بمقر 
الساعة  قبل  املغرب 
بعد  والنصف  الرابعة 
الخميس  يوم  من  الزوال 

.2020/07/23
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
و12  و10   09 املادتني  في 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1961/ا.د
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اململكــة املغربيــة
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليــم قلعة 
السراغنة 

جماعة تماللت 
إعـالن عـن عـرض أثمـان 

مفتوح 
رقـم: 2020/03 

 2020/07/27 يـوم  فـي 
الحادية  الساعــة  على 
سيتــم  صباحا،  عشرة 
بمقــر الجماعــة الحضريـة 
فتـــح  تماللت   ملدينــة 
بطلـب  املتعلقــة  األظرفـــة 
رقم  املفتوح   العروض 
ب:  املتعلق   2020/03

شراء الوقود والزيوت.  
طلب  ملــف  سحـب  يمكـن 
التجهيز  بمكتـب  العروض 
ببلــديـة  والصفقـات 

تماللت.
سحبه  كذلك  ويمكـن 
بوابــة  من  إلكترونيـا 

الصفقــات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمــان  مبلــغ  حدد 
مبلــغ  في  املؤقــت 
درهم    االف  عشرة 

(00�10.000درهم )   
 كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب املشروع 
في مبلــغ:  أربعمائة وسبعة 
وخمسمائة  ألف  وثالثون 
درهم  وثمانون  وثالثة 

(00�437.583درهم)
من  كل  يكـون  أن  يجـب 
وإيداع  وتقديــم   محتـوى 
املتنافسيــن  ملفـــات 

ملقتضيـات  مطابقيـن 
و31  و29   27 املادتيـن 
 2-12- رقــم  املرســـوم  من 
 8 في   الصادر   349
 1434 األولى   جمادى 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�: 

طريق  عن  إرسالهــا  إما   -
بإفــادة  املضمون  البريــد 
املكتب  إلــى  باالستالم 
السيــد  اسم  في  املذكور 

رئيس املجلــس البلــدي.
أظرفتهــم   إيـداع  إمــا   -
بمكتــب   وصل  مقابــل 
والصفقات  التجهيز 

بالجماعة.
مباشرة  تسليمهــا  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بدايــة  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفــة.
بطريقة  إيداعها  إما   -
بوابة  عبر  إلكترونية 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها   اإلدالء 
املنصوص عليها في نظام 

اإلستشارة. 
ع.س.ن/1962/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء 

مديريـة أنظمة املعلومات 
والتواصل 

إعـــالن عن طلب عــــروض 

مفتـــــوح بعروض أثمــــان
 10/2020-DSIC :رقم

في يوم االثن� 27 يوليوز 
العاشرة  الساعة  على 
بقاعة  سيتم  صباحا 
االجتماعات بمديرية أنظمة 
والتواصل  املعلومات 
والنقل  التجهيز  وزارة 
واللوجستيك واملاء، شارع 
ماء العين� بالرباط -أكدال 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
على  بناء  مفتوح  عروض 
املتعلق  أثمـــان  عروض 
بــ: صيانة برنام� التدبير 
للمراسالت  اإللكتروني 

.«DOCFLOW»
ملـــف  سحــب  يمكن 
كتابة  من  العروض  طلــب 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
واللوجستيك  والنقل 
ماء  شارع  بالرباط  واملاء 
ويمكن  -أكدال،  العين� 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

في  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  عشرة  مبلغ: 

(10.000,00درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مائة  مبلغ:  في  املشروع 
الف  وستون  وواحد 
وتسعون  وتسعمائة 
سنتيما  وأربعون  درهم 
الرسوم  احتساب  مع 

(161.990,40درهم)  
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق�  املتنافس� 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
31 و148 من املرسوم رقم 
في  الصادر   2-12-349
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسيـــن:

إمــا إرسال أظرفتهم عن   *
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى كتابة 
املعلومات  أنظمة  مديرية 

التجهيز  وزارة  والتواصل 
والنقل واللوجستيك واملاء 
بالرباط شارع ماء العين� 

- أكدال.
أظرفتهم  إيــداع  إما   *
كتابة  وصـل  مقابل 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
واللوجستيك  والنقل 
شارع ماء  واملاء بالرباط - 

العين�- أكدال.
من   7 للمادة  طبقا   *
االقتصاد  وزير  مرسوم 
 20-14 رقم  واملالية 
القعدة  ذي   8 في  املؤر� 
(4سبتمبر2014)،   1435
إيداعها  للمنافس�  يمكن 
بوابة  في  الكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
األظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفـــة
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/1964/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء 

مديريـة أنظمة املعلومات 
والتواصل 

إعـــالن عن طلب عــــروض 
مفتـــــوح بعروض أثمــــان
 12/2020-DSIC :رقــــــم
 24 الجمعة  يوم  في 
على   2020 يوليوز 
صباحا  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
املعلومات  أنظمة  بمديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
واللوجستيك  والنقل 
العين�  ماء  شارع  واملاء، 
فتح  -أكدال  بالرباط 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
على  بناء  مفتوح  عروض 
املتعلق  أثمـــان  عروض 

تدبير  برنام�  صيانة  ب:  
االتفاقيات.

ملـــف  سحــب  يمكن 
كتابة  من  العروض  طلــب 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
واللوجستيك  والنقل 
ماء  شارع  بالرباط  واملاء 
ويمكن  -أكدال،  العين� 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

في  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  عشرة  مبلغ: 

(10.000,00درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مئتان  مبلغ:  في  املشروع 
درهم  ألف  عشر  وثالثة 
الرسوم  احتساب  مع 
مع  (213.000.00درهم 

احتساب الرسوم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق�  املتنافس� 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
31 ،34 و148 من املرسوم 
رقم 349-12-2 الصادر في 
املتعلق   2013 مارس   20

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسيـــن:

إمــا إرسال أظرفتهم عن   *
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى كتابة 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
والنقل واللوجستيك واملاء 
بالرباط شارع ماء العين� 

- أكدال.
أظرفتهم  إيــداع  إما   *
كتابة  وصـــــل  مقابل 
املعلومات  أنظمة  مديرية 
التجهيز  وزارة  والتواصل 
واللوجستيك  والنقل 
شارع ماء  واملاء بالرباط - 

العين�- أكدال.
من   7 للمادة  طبقا   *
االقتصاد  وزير  مرسوم 
 20-14 رقم  واملالية 
القعدة  ذي   8 في  املؤر� 
(4سبتمبر2014)،   1435
إيداعها  للمنافس�  يمكن 
بوابة  في  الكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
األظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفـــة
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة
ع.س.ن/1965/ا.د
*************

احمد بهناس
مفوض قضائي 

لدى املحكمة االبتدائية 
وجدة

إعالن بإجراء حجز 
تنفيذي على عقار غير 

محفظ
ملف حجز تنفيذي 

2020/15
حكم رقم: 2019/211
ملف رقم: 799/ 2018

بناء على النسخة التنفيذية 
رقم  الحكم  موضوع 
عن  الصادر   ،2019/211
وجدة  االبتدائية  املحكمة 
 ،2019/02/12 بتاري� 

ملف رقم  799/ 2018
يحيى  السيد  لفائدة 

هاشمي
يحيى  األستاذ  عنه  ينوب 
بهيئة  محامي  كعواشي 

وجدة
محمد  السيد  ضد 

احميدوش
لغالليس  دوار  عنوانه 

قيادة سيدي يحيى وجدة
امتناع  وبناء على محضر 
بتاري�  طرفنا  من  املنجز 

2020/01/03
املقدم  الطلب  على  وبناءا 
كتابة  مصلحة  رئيس  إلى 
الضبط باملحكمة االبتدائية 

إجراء  أجل  من  وجدة، 
عقار  على  تنفيذي  حجز 
للسيد  اململوك  محفظ  غير 
املتمثل  احميدوش  محمد 
بدوار  الكائن  منزله  في 
يحيى  سيدي  لغالليس 
ألداء  ضمانا  وذلك  وجدة 

مبلغ 104822,00درهم.
بهناس  احمد  نحن 
لدى  قضائي  مفوض 
وجدة،  االبتدائية  املحكمة 
حجز  إجراء  تم  أنه  نعلن 
تنفيذي على العقار الكائن 
واملكون  أعاله  بالعنوان 
وطابق  سفلي  طابق  من 
يحده  مرآب،  وبه  علوي 
منزل  غربا  زنقة،  شرقا 
شماال  محمد،  الدحماني 
ملك هاشمي يحيى (طالب 
منزل  وجنوبا  اإلجراء) 
لحالل جمعة. وعينا زوجة 
حارسا  عليه  املحجوز 

عليه.
وبتاري� 2020/06/30 تم 
بالسجل  الحجز  تسجيل 
املمسوك لدى السيد رئيس 

املحكمة االبتدائية وجدة.
ع.س.ن/1966/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم تارودانت
دائرة تالوين
جماعة تالوين

اعالن عن طلبات العروض 
املفتوحة

سيتم بمقر جماعة تالوين 
املتعلقة  االظرفة  فتح 
بطلبات العروض بعروض 

اثمان التالية:
طلب  رقم  املوضوع: 

العروض:
كراء   TAL/2020/22
لجماعة  الجماعية  املجزرة 
تالوين فيما تبقى من سنة  
2020 من فاتح غشت الى 
سنة  من  دجنبر   31 غاية 
مبلغ  اشهر)   5)  2020
عشرة  املؤقتة  الضمانة 
(10.000.00درهم)،  الف 
والحد االدنى لواجب الكراء 
منه  ينطلق  الذي  الشهري 
يحدد  املتنافس�  عرض 
الف  عشر  احدى  مبلغ  في 
(11.000,00 درهم)  درهم 
الفصل  من  ح  لفقرة  طبقا 
بالصفقات  الخاص   20
وساعة  تاري�  العمومية. 
  28 الثالثاء  االظرفة  فتح 
يوليوز 2020 على الساعة 

الحادية عشر صباحا.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
لجماعة  التابعة  املمتلكات 
كذلك  ويمكن  تالوين، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

blics.gov.ma
طلب  ملف  ارسال  ويمكن 
املتنافس�  الى  العروض 
الشروط  منهم طبق  بطلب 
29- املواد:  في  الواردة 
املرسوم  من   27-25-24
الصادر   2.18.933 رقم 
 2019 ابريل   29 بتاري� 
املرسوم  وتتميم  بتغيير 
في  الصادر   02.12.349
بتحديد   2013 مارس   20
ابرام  واشكال  شروط 
صفقات الدولة وكذا بعض 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق�  املتنافس� 
ملقتضيات املرسوم السالف 

الذكر.
ويمكن للمتنافس�:

- إما ايداع اظرفتهم مقابل 
املمتلكات  بمصلحة  وصل 
بداية  قبل  ساعة  أدناها 
الجلسة وقبل فتح االظرفة.
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  املضمون  البريد  
املكتب  الى  باالستالم 

املذكور
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  االدالء  الواجب 

واملقررة  بها  املنصوص 
من   28 و   27 املادة  في 
 2.18.933 رقم  املرسوم 
ابريل   29 بتاري�  الصادر 
وتتميم  بتغيير   2019
 0 2 . 1 2 . 3 4 9 م سو ملر ا
مارس   20 في  الصادر 
كما  وهي  املذكور   2013

يلي:
1 - امللف االداري:

بالشرف  التصريح   -
لهذا  املعد  النموذج  وفق 

الغرض.
الوثائق  او  الوثيقة   -
السلطات  تثبت  التي 
املخولة الى الشخص الذي 

يتصرف باسم املتنافس.
- شهادة القابض في محل 
املسلمة  الضريبة  فرض 

منذ اقلمن سنة.
- شهادة الصندوق الوطني 
االجتماعي  للضمان 

املسلمة منذ اقل من سنة.
- نسخة من بطاقة التعريف 

الوطنية مصادق عليها.
شهادة القيد في السجل   -

التجاري.
- نسخة من دفتر التحمالت 
ونظام االستشارة مصادق 
عليها وملتزم ببنودها من 

طرف املتنافس.
- وصل الضمانة املؤقتة او 
الشخصية  الكفالة  شهادة 
تقوم  التي  التضامنية  او 

مقامها.
بنظافة  املتنافس  التزام   -

املرافق ومحيطها.
2 - امللف التقني:

بيان  تتضمن  مذكرة   -
الوسائل البشرية والتقنية 
املشار  املرافق  لتسيير 

اليها اعاله
3 - امللف:

عليه  موقع  االلتزام  بيان 
الكرائية  السومة  يب� 
املرفق  هذا  اليجار 
مع  واالرقام  بالحروف 

احتساب الضرائب.
كل  يكون  أن  يجب 
من  بها  املدلى  الوثائق 
خاضعة  املتنافس  طرف 
على  التصديق  الجراءات 

االمضاء.
الوثائق  جميع  ملحوظة: 
العروض  بطلبات  املتعلقة 
رهن  توجد  املفتوحة 
بالبوابة  املتعهدين  اشارة 

اإللكترونية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املمتلكات  لدى مصلحة  أو 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/1958/إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم تارودانت
دائرة تالوين
جماعة تالوين

اعالن عن طلبات العروض 
املفتوحة

سيتم بمقر جماعة تالوين 
املتعلقة  االظرفة  فتح 
بطلبات العروض بعروض 

اثمان التالية:
طلب  رقم  املوضوع: 
 TAL/2020/20العروض
تالوين  االثن�  سوق  كراء 
فيما تبقى من سنة 2020 
الى  غشت  فاتح  من 
سنة  من  دجنبر   31 غاية 
مبلغ  اشهر)   5)    2020
عشرة  املؤقتة  الضمانة 
(10.000.00درهم)،  الف 
والحد االدنى لواجب الكراء 
منه  ينطلق  الذي  الشهري 
يحدد  املتنافس�  عرض 
الف  عشر  اثنا  مبلغ  في 
12.000.00درهم)   ) درهم 
الفصل  من  للفقرة ح  طبقا 
بالصفقات  الخاص   20
وساعة  تاري�  العمومية. 
  28 الثالثاء  االظرفة  فتح 
يوليوز 2020 على الساعة 

العاشرة  صباحا.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 
لجماعة  التابعة  املمتلكات 
كذلك  ويمكن  تالوين، 

بوابة  من  الكترونيا  نقله 
صفقات الدولة:

www.marchespu-
blics.gov.ma

طلب  ملف  ارسال  ويمكن 
املتنافس�  الى  العروض 
الشروط  منهم طبق  بطلب 
 24- املواد.  في  الواردة 
املرسوم  من   29  -27-  25
الصادر   2.18.933 رقم 
 2019 ابريل   29 بتاري� 
املرسوم  وتتميم  بتغيير 
في  الصادر   02.12.349
بتحديد   2013 مارس   20
ابرام  واشكال  شروط 
صفقات الدولة وكذا بعض 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 

ومراقبتها.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق�  املتنافس� 
ملقتضيات املرسوم السالف 

الذكر.
ويمكن للمتنافس�:

- إما ايداع اظرفتهم مقابل 
املمتلكات  بمصلحة  وصل 
أدناها  للجماعة  التابعة 
الجلسة  بداية  قبل  ساعة 

وقبل فتح االظرفة.
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  املضمون  البريد 
املكتب  الى  باالستالم 

املذكور.
املثبتة  الوثائق  ان   -
هي  بها  االدالء  الواجب 
واملقررة  بها  املنصوص 
من   28 و   27 املادة  في 
 2.18.933 رقم  املرسوم 
ابريل   29 بتاري�  الصادر 
وتتميم  بتغيير   2019
 0 2 . 1 2 . 3 4 9 م سو ملر ا
مارس   20 في  الصادر 
كما  وهي  املذكور   2013

يلي:
1 - امللف االداري:

بالشرف  التصريح   -
لهذا  املعد  النموذج  وفق 

الغرض.
الوثائق  او  الوثيقة   -
السلطات  تثبت  التي 
املخولة الى الشخص الذي 

يتصرف باسم املتنافس.
- شهادة القابض في محل 
املسلمة  الضريبة  فرض 

منذ اقلمن سنة.

- شهادة الصندوق الوطني 
االجتماعي  للضمان 

املسلمة منذ اقل من سنة.
- نسخة من بطاقة التعريف 

الوطنية مصادق عليها.
شهادة القيد في السجل   -

التجاري.
- نسخة من دفتر التحمالت 
ونظام االستشارة مصادق 
عليها وملتزم ببنودها من 

طرف املتنافس.
- وصل الضمانة املؤقتة او 
الشخصية  الكفالة  شهادة 
تقوم  التي  التضامنية  او 

مقامها.
بنظافة  املتنافس  التزام   -

املرافق ومحيطها.
2 - امللف التقني:

بيان  تتضمن  مذكرة   -
الوسائل البشرية والتقنية 
املشار  املرافق  لتسيير 

اليها أعاله.
3 - امللف:

عليه  موقع  االلتزام  بيان 
الكرائية  السومة  يب� 
املرفق  هذا  اليجار 
مع  واالرقام  بالحروف 

احتساب الضرائب.
كل  تكون  أن  يجب 
من  بها  املدلى  الوثائق 
خاضعة  املتنافس  طرف 
على  التصديق  الجراءات 

االمضاء.

الوثائق  جميع  ملحوظة: 
العروض  بطلبات  املتعلقة 
رهن  توجد  املفتوحة 
بالبوابة  املتعهدين  اشارة 

اإللكترونية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
املمتلكات  لدى مصلحة  أو 

التابعة لهذه الجماعة.
ع.س.ن/1957/إ.د ع.س.ن /1963/ إد

آسفي
إعالن عن ضياع

ضاع للسيد محمد قتيبة الحامل للبطاقة الوطنية رقم  
للملك   ..   13225/23 عدد  العقاري  الرسم   H634715
بوزيد  ب�سفي، سيدي  الكائن  النميشي»  «حفرة  املسمى 
أرض  من  املتكون  سنتيار   80 آر   85 هكتار   2 مساحته 
فالحية، املرجو ممن عثر عليه تسليمه للمحافظة العقارية 

ب�سفي.
ع.س.ن/1946/ا.د
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ال�ا� ي��� ��� �فريقيا 2021 ويبقي 
على دورة 2023 في ��عد�ا

شدد أحمد أحمد 
على أن الكاف 

تدير »ال 
كرة القدم في 

إفريقيا بمفردها، 
ولكن بالتعاون 
مع الحكومات 

واالتحادات وهي 
قبل اتخاذ أي 

قرارات تستطلع 
 آراء الجميع«.

الجامعة تنتظر 300 مليون سنتيم لمواجهة تداعيات كورونا
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