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منذ تنصيب المجلس من طرف جاللة الملك قبل ثالثة سنوات 

وزير العدل يح�ضر  لأول مرة اجتماع المجل�س 
الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية ويلقي عر�ضا اأمام اأع�ضائه

لجنة الطوارئ بالكاف تح�ضم في م�ضير 
مباريات دوري الأبطال خالل اأيام
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الإعالم والإعدام : مطلب 
الإلغاء اإن�ضاني وحقوقي

n مصطفى العراقي
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في ندوة رقمية نظمتها «لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص بالحزب

»ال�ضجل الجتماعي الموحد« ورهانات العدالة الجتماعية

مجل�س النواب ي�ضادق على 
م�ضروع قانون المالية المعدل  
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موظفو جماعة الدارالبي�ضاء 
يحذرون من الم�ضا�س بتعوي�ضاتهم

2020

«19 »
« »

 « »
2021

»
 «

دعوات لإجراء اختبارات الك�ضف 
عن »كوفيد 19« في اأو�ضاط 

الم�ضابين باأمرا�س مزمنة
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مغاربة تائهون للح�ضول على �ضهادة 
الخلو من » كوفيد 19« �ضعيا وراء 

العودة اإلى دول الإقامة
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»المندوبية« تفند مزاعم 
تعذيب سجين مغربي سابق يحمل 
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  توقيف شخص بالرشيدية بتهمة 
التهريب الدولي للمخدرات 
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مراكش: مريض بالقلب 
يطلب المساعدة 
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 لتطويق الجائحة: دعوات إلجراء اختبارات الكشف عن 
»كوفيد 19« في أوساط المصابين بأمراض مزمنة

وحيد مبارك
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 كوفيد19-.. عيد األضحى في أجواء استثنائية هذا العام
فدوى الغازي
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ضد سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل 

الجبهة االجتماعية المغربية تحتج غدا الخميس بالرباط 

المديرية ا�قليمية بعين السبع الحي المحمدي 

19.30 أعلى معدل 
في االمتحان الوطني، 

و573 ميزة حسن 
جدا و597 ميزة 

حسن
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الإعالم والإعدام: 
مطلب الإلغاء 

اإن�ساني وحقوقي
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الموظفون بجماعة الدارالبي�ساء 
يطالبون بم�ستحقاتهم المادية ويحذرون 

من الم�سا�س بتعوي�ساتهم

جعفر هيكل،  ا�خصائي في ا�مراض المعدية والصحة العامة:

 النظام ال�سحي يجب اأن يكون قادرا على مواجهة 
»رجات مفاجئة« محتملة للجائحة

مطرح مديونة اإدانة في وجه التدبير المحلي البي�ساوي
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غياب توجيهات واضحة �جراء االختبارات في المؤسسات العمومية 
مقابل ا�حالة على مستشفى شبه خاص

مغاربة تائهون للح�سول على �سهادة الخلو من فيرو�س 
» كوفيد 19« �سعيا وراء العودة اإلى دول الإقامة

اأفكار اأولية عن تجديد التنظيم الحزبي(تابع ص 1)

مصطفى العراقي 
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مكتب تطوان : 
عبد المالك الحطري

في ندوة رقمية نظمتها «لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص» بالحزب 

»ال�سجل االجتماعي املوحد« 
ورهانات العدالة االجتماعية
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 بن يونس المرزوقي: 
المشروع يتضمن إشارات 

عديدة ال يفهم من خاللها 
أن ا�مر يتعلق با�سر 

الراغبة في االستفادة من 
السجل االجتماعي 

حكيمة لعال: 
المشروع غيب مبدأ 

المساواة ولم يتم بذل أي 
مجهود لتحديث أو تغيير 

يالئم أهدافه كما يجب 
إعادة بناء نصه من جديد 

بشكل متكامل 

إدريس لكريني: 
 ال يمكن أن نضمن تنزيال 

أو أجرأة لهذا المشروع 
دون استحضار الكرامة 
ا�نسانية وتجنب البعد 

ا�حساني في هذه العملية 

 أحمد الدحماني : 
القانون يفتقد لقواعد 
واضحة للتوجيه فضال 

عن عدم تضمنه لمفهوم 
الهشاشة االجتماعية

السعدية السعدي : 
المشروع لم يسبقه أي 

نقاش وبرامج الدعم 
العمومي والتنمية البشرية 

لم يتم بعد تقييمها

فاطمة الزهراء الشيخي : 
اهتمامنا بمشروع « السجل 
االجتماعي الموحد «  ينطلق 

من هويتنا االشتراكية 
الديمقراطية المبنية على 

مبدأ العدالة االجتماعية
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حــوارات فكرية
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حاورته:  ريتا فرج علي زيعور

��ا��������ي� ا�����
�������ا���ا��ي�

 “ ”

 p
“ ”

 n

 …

 :
…

 p

 “ ”

n

 …( )  ( ) ( )  ( )

 “ ”
)

)  …(
 (…

 …

.( )
 p

 n

 “ ”

“ ”

 p

”
“

n

 -

 …

.« ”

 …
 :“ ”

 :

 …
 –  –

)
.(…

 –

 –

 …

…

…

 p

 « »   n

“ ”

 …

 –
 :

 ( )  p

 –
( )

…

 “ ”

بسام الجمل

»  :

[27].«

.( 652/ 32 )

[28]

 :
[29].« »

 (Michael Cook)
 (Strata)

 ( )  (Strata)
(Street)

[30]

:
 -

 (Castell)
 -

 -

 -

 -

 -

 -
.( )

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.

(3)

������
قدم علي زيعور، أستاذ التحليل 
النفسي والفلسفات النفسية، 

في أعماله ومؤلفاته، نتائج علمية 
مبهرة وجديدة في الفلسفة 
العربية الراهنة وحقول علم 

النفس والتحليل النفسي وعلم 
االجتماع. اقترنت كتاباته بالمنهج 

التحليلي المتعدد التخصصات، 
مما سمح له بالنفاذ إلى ا�فكار 
وواضعيها وا�عالم والظواهر 
التاريخية في المجالين العربي 

وا�سالمي، ضمن رؤية موسوعية 
تأخذ من حقول عدة.

وقد أجرى صاحب ”الفلسفة 
المحضة والفلسفات النفسية 

والطبيعية“  دراسة «في العمق» 
لبعض «الحداثيين» يتقدمهم 
عاِلم ا�سالميات محمد أركون 

(2010-1928) والفيلسوف المغربي 
محمد عابد الجابري (1935-2010)، 
باالضافة إلى قضايا أخرى ترتبط 
بأطروحته في «فلسفة الوعي».
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المالحظة الثانية 
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 ي�و� ال��ل �ي ��دي� ��مل �أويل ���ا� ال��قة 
 � ��ية �ي ا���� �ل� المتصو� بي� ال�ل� والت�
ا�ي ��ر�. ��د ���� ��ا  ا��دل�ي� اب� �ربي� �ال�ر� ال��
ت� �� “��ر� ال�يا�”. ا���ا� �ي ��ا� ��ري�
 ” ر� م� �� ا �� ل� م� �� �� ا�� ب� ا �� ا�طل� اب� �ربي� م� �وا� ا�ب� � “ي�
��ية بأ�مل�ا �ل� ��ا� �أويل ال�ل��  ��� م�ألة الت� لي�
��و ي�و� � “والولد �ي� �بي�. �ما ��� ]الوالد[ ي�ب� �و� 
����.”و�دا� ب�ب� ��ي�“���ر بصو�� ��� م� ��ر 
بصو�� ���ا�. و��ر بصو�� ولد� بل ب��� ولد م� �و 
�ي� الوالد.” و���ا� ���� مو�و� ال�رما� ال�� ي��� 
�ل.  ت�� و�� �ري� ا�ب�� �و الط� �لي� ا�� م� �ي� ما�ي�
م� اب� �ربي� ي�د��  أويل ال�� قد� و� ��� ��� ��ا الت�
� ي�و� �ل� ا�ت�ا�  صو� �ي ��ا� ��ليد �ري� �ي الت�
 la ي� �� ��. وال�� ��ية ال��ر�” ���ية بال�� “الت�
و�� و�ي التي  psyché� و�ي ال��� ال�يوا�ي� ال�ا�ي م� الر�
� قربا�ا� و�ل� ��ا  ���ر �ي �و�� ال�مل الو�ي� الم�د�
. �و ي�ل� ال��و�ي� ���� �ل� ال��ا� �ي ا�ل�ي� ال��
م�ا �ي  ة التي قد� �ري� ��� ��� �را�ة اب� �ربي� ��م� �ي ال��
ات  �ري� � ب���ا�. ��ي م� ��ق� و�لط� ال�� ” المت�ل� “ال���
� بما ي�تمل �ي ا�� م� �و� �ل�  لة لل�ل� المت�ل� الم�و�
�ل� وللمرو� م� ال��ل ال�يالي� �ل� الواق� � قتل الط�
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نظرات في التصوف

������ ا����� �ا����� 
�18�

هالة أحمد فؤاد  

ة  �ا�� الو����� �ا��ر الم�تو��� � ال�ا�� �ي ال��اية�� �باو�ولي�و� و�ير�ا م� ا��ما� الروا�ي�
 � ر ا�يطالي �م�ر�و �ي�و. �بدا� �ي�و م�ت�ي� ومت�و� ة للم��� ب�ا�� ��رات الم�ا�ت ا��ا�يمي�
ة� �ما  ة والتا�ي�ي� ر� �ر� ل�ا ال�ديد م� الم�ا�ت ال��دي� ��و �اقد و�يل�و� و�وا�ي وم���
ة.  ة التأويلي� ة الم�ا�ر�� والم�رو�ة بال�يميا�ي� �ريات �ي ال�يميا�ي� و�� ��ا� ��د� ���� ال��
ة با�ي� �ي�يو. الم�تط�ات التالية م� �وا� ��ر�� م�� م�ل�

ا������ ا����� ا���� ����� 
� �����س� ���س�

أمبرتو إيكو ترجمة: ليلى زنكنه

����س��� ���� �� ��� ����
سفاحون في مواجهة جرائم استثنائية                       �6�

كيف تصبح كاتًبا؟
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bildungsroman

�ي��ر م��ا ال�ا�� م� ��� �ا�� ال�ل�ات �ي مل�ات  �ت�� بالر�� �را� ���ا� ��رامية قا� ب�ا مت�مو� ��ا��� ال��ا� ��ا�يا 
بأ��ا� �تراو� مابي� ا��دا� وال��� الم�بد �ي� ا���ط� ��ما��� بمل�ات ��ير� مر��طة ��ا�ا ب�ال� ال�ريمة و����وا �ي 
ا���ا� ���ا� ��رامية �طير� بو�ي م��� �و بدو� و�ي �ل� �� ��ولوا �ل� �وابي� م���ة بال���ة للموا��ي� و��ا� ا�م�. 
م��� م� �ل ل��وات ب�يدا �� ��ي� ا�م� التي �ا�� �تر�د� �يما ��رو� وق�وا �ما ��� الطيو� �ل� ���ال�ا م�ا�ر� ب�د 
ا���اب�� ل��ل�� ال�رمي �و �ي م�ر� ال�ريمة 
ا���ا� ا��ترا�ي ��ت� اليو�  ��ا�يل ��� ال�را��  ����ا ����  م�ر� ق�ايا م� م�مو�ة مل�ات �ر�ت�ا الم�ا�� الم�ربية 
م�� بداية ال���ي�يات م� ال�ر� الما�ي �ل� يوم�ا ��ا.. �يما �ا�ي� ال�دالة الم�ربية ملي� بال��ايا الم�اب�ة وبأ�دا� 
��ير�� �� �� ال��ايا التي ��تر�ا� اليو� ��ت�ر م�ير� �دت �لي�ا ا�ت�ا� الر�� ال�ا� الو��ي� �ما �ر�� ��ا�ا و�دا� وا��ا م� 
�ر� ا��صا�يي� و�لما� ا��تما� و�لما� ال�ريمة.. �يما �ل� ��ا�يل�ا �ا��ة �ي ��و� ال�ديد م� ال��ايا و�ا�����..
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Glade Whitney
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لي� ل� ���� دور� �م� ك���
ك�ن� ���د�ة� ��� �كو��

را� ... ك� ��
و���د�ة� ��� ��ر� �مرا�

�� ��ل���را� ��ر� ������ ���� ليمونة ي�
ول� ��ج��د�

ك� ��جد�
ية� � ر� ���ة� �� ���د� �وا�� ج�م�� س�

���مود دروي��
ك�� ���د�ة �� ولدن� �� �ج��دن�. ال��د ����� 

ال�� ي�د��� �ل� ال��ل� ��وي�� ي�دد�� الم��م�. 
كي� ي����� ال������ �� ��ا الم��� ا�ج��ر� ال�� 

جد �ي�� �� س��� يو�� ����� ��� �� يم��� ��  و�
ي���ر ال�د�� �ي� ل��مي�� �و ��وي���

�� �� ال������� ل� �در� ا��ي�ر ال��د ال�� ي����� �ي��و� ا��ر �ل� نو� �� 
الم��ك�ة دا�� �وي�� ج��ية ��ر�. �� ي�د�� ال������ �� ��ا ا���ي�ر� و�� 

ي�م� ل��ا� و�� ���� �� ���ا� ل�����ر دا�� ج�د ����� �� ج����

ل���� �� ل��ة ��سية �� ال��و� ال��ي� 
ل����� � نر� ��� �� �� ن�ي�� �� �ي�� 
ولي�� ��ي�ة و���ير�. �� ن�د �� �� ي��ر ��ا 
ال��و� �� ال�ي� والوجدا� وا����ر لد� ���ري� 
و�د���� و��� ك��ر ال����ي� �م� ا����وا �دوس� 
اس�����ية.

و��� ال����� ا��ي�را� �� ��وا� لم��ري� 
و��س�ة وسي�سيي� و�د��� �� ����� 
ال���يرا�� �� ��رن� و�� ��ور س���ة � ي��مو� 
ال� �ي�را� �����ة� ك�� ل�� ���ير �� ��� 
ك������� او ����ل��. ��وا� �� و��ي� ���و�ة 
��� ال��� والوجدا�� �د��� ا�ن��� والم��م� 
وال�ي��� ���� �ي�ة ال��ر وال���� و����ر 
ل���..

74 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

ة – ا���س����ة� �� ��� ا������ »ا���س�� �ا�������
كتب لها وقع

ا������ ��ا���

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

4

غالف الكتاب

19  الجسد المشتهى
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فلسطين

����� ���س�� 
��� ����س�� ����� 

ــر بــعــض الــنــصــوص  ــذك  أت
فيها  كتبت  التي  القليلة 
من  وتفاجأت  جسدي  عن 

أنها صور ناقصة

طارق عسراوي



الكلمات   المسهمة11
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة

 « »

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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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

طبع من عدد أمس
2020/07/18/19

12.470 
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش 
إعالن عن تكملة طلب العروض 

مفتوح
DT4105720 :رقم

جلسة علنية
للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء و املاء الصالح للشرب 
- قطاع الكهرباء عن  تكملة طلب 

العروض مفتوح املتعلق بتوريد، 
قاطع  وتشغيل  إختبار  تركيب، 

التيار املتحكم فيه عن بعد.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
للمقاوالت الصغرى و املتوسطة 
كما هي معرفة في املادة األولى 
للقانون 53-00 املتعلق بميثاق 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في    األشغال  إلنجاز 

2.731.444,80درهم (م.ا.ر)
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
سحب  يمكن  50000درهم. 
بالعنوان  االستشارة  ملف 
التالي:  مكتب الصفقات بمديرية 
للمكتب  والصفقات   التموين 
الصالح  املاء  للكهرباء  الوطني 
 ,65 الكهرباء  قطاع  للشرب- 
عفان2000   بن  عثمان  زنقة 
البريد  صندوق  البيضاء  الدار 
13498 الدار البيضاء - املغرب.
الهاتف:522.66.81.64(212)
الفاكس:522.66.81.89(212)

القانون  االطالع على هذا  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
ww.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات   التموين 
الصالح  املاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب- قطاع الكهرباء 65, زنقة 
البيضاء،   الدار  عفان  بن  عثمان 
الجلسة  تاريخ وساعة عقد  قبل 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
تاريخ  قبل  والصفقات  التموين 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسات  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الساعة   2020/08/26 على 
مديرية   بمقر  صباحا  التاسعة 
بالعنوان  والصفقات  التموين 

املشار أعاله.
ع.س.ن/2141/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
أثمـان مفتــوح

رقم:
CHUIRC/2020/052

الساعة  على   2020/09/01 في 
الحادية عشرة صباحا   سيتم 
االستشفائي  املركز  مكاتب  في 
بالدار  رشد  ابن  الجامعي 
لحسن  زنقة   8 البيضاء 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
ولوازم  مواد  شراء  ألجل: 

األسنان (334 حصة منفصلة) 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
االستشفائي  املركز  مديرية  من 
مصلحة  رشـد)  ابن  الجامعي 
ب  (الكائنة  واللوازم  املعدات 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
تحميله  كذلك  ويمكن  البيضاء، 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
- يعفى املتنافسون من الضمان 

املؤقت. 
- كلفة تقدير االعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ:

مع  4.238.367.95درهم 
احتساب الرسوم (أربعة ماليني 
ألف  وثالثون  وثمانية  ومائتان 
وستون  وسبعة  مائة  وتالت 
درهم وخمسة وتسعون سنتيم) 

مع احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
27 و29 و31 من النظام  املواد 
 D1580/15/DEPP رقم   
بتاريخ 19 يونيو 2015 املتعلق 
باملركز  الخاصة  بالصفقات 
-الدار  رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم،  إيداع   *
تسليم، بالكتابة العامة للمديرية 
االستشفائي  للمركز  العامة 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
البريد  طريق  عن  إرسالها  أو   *
املضمون، بإفادة باالستالم، إلى 

املكتب املذكور أعاله
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
العينات مصحوبة  يتعني وضع 
الطبية  املواد  تسجيل  بشهادة 
نظام  من   5 املادة  (انظر 
مصلحة  (لدى  االستشارة 

باملديرية  واللوازم  املعدات 
االستشفائي  للمركز  العامة 
ب  الكائنة  رشد  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
يوم  غاية  إلى  وذلك  البيضاء 
الساعة   قبل   2020/08/31
(تاريخ  الزوال  بعد  الثانية  

ووقت أخر اجل لإليداع).  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2146/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي  ابن رشـد
إعــالن عـن طلــب عــروض 

أثمـان مفتــوح
رقم:

CHUIRC/2020/050
على   2020/09/03 يوم   في 
صباحا  العاشرة   الساعة  
املركز  مكاتب  في  سيتم 
االستشفائي الجامعي ابن رشد 
لحسن  زنقة   8 البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
اثمان  بعروض  العروض  بطلب 
 CHUIRC/050/2020 رقم   
ألجل: شراء أدوات طب االسنان  

(147حصة منفصلة).
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
املعدات  (مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  واللوازم) 
لحسن العرجون الدار البيضاء.

ويمكن  كذلك تحميله إلكترونيا 
من بوابة الصقفات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
املتنافسون معفيون من تقديم   -

الضمان املؤقت.
مع  االعمال  تقدير  كلفة    -
من  محددة  الرسوم  احتساب 
في  املشروع    صاحب  طرف 
5.555.716,68درهم  مبلغ: 
(خمسة  الرسوم   احتساب  مع 
وخمسة  مائة  وخمس  ماليني 
مائة  وسبع  ألف  وخمسون 
وثمانية  درهمًا  عشر  وستة 
احتساب  مع  سنتيما  وستون 
الرسوم). يجب أن يكون كل من 
ملفات   وايداع  وتقديم  محتوى 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
املواد 27 و29 و 31 من النظام 
 D 1 5 8 0 / 1 5 / D E P P قم ر

بتاريخ 19 يونيو 2015 املتعلق 
باملركز  الخاصة  بالصفقات 
الدار   - رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

وصل  مقابل  أظرفتهم،  إيداع   *
تسليم، بالكتابة العامة للمديرية 
االستشفائي  للمركز  العامة 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
البريد  طريق  عن  إرسالها  أو   *
املضمون، بإفادة باالستالم، إلى 

املكتب املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
العينات مصحوبة   يتعني وضع 
الطبية  املواد  تسجيل  بشهادة 
نظام  من   5 املادة  (انظر 
مصلحة   لدى  االستشارة) 
باملديرية  واللوازم  املعدات 
العامة للمركز االستشفائي  ابن 
رشد  الكائنة ب 8 ، زنقة لحسن 
وذلك  البيضاء  الدار  العرجون 
 2020/09/02 يوم  غاية  إلى 
بعد  الثانية  الساعة  قبل  
اجل  أخر  ووقت  (تاريخ  الزوال 

لإليداع). 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في   املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 10  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2147/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

رقم:
CHUIRC/2020/055

(جلسة عمومية)
على    2020 شتنبر   01 يوم  في 
والنصف  العاشرة  الساعة  
صباحا سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد 
زنقة  لحسن    8 البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
بطلب العروض بعروض األثمان 

ألجل:
ACHAT DU MATERIEL 
DE LITERIE ET DE 
COUCHAGE (en 13 lots 
séparés) 

طلب  ملف  سحب  يمكن   
املركز  مديرية   من   العروض 
اإلستشفائي ابن رشد (مصلحة 
ب  الكائنة  واللوازم)  املعدات 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
من  تحميله  عبر  البيضاء،أو 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  من  املتنافسون  *يعفى 

املؤقت. 
كلفة  مبالغ  *حددت 
يلي:  كما  املقتنيات  تقدير 
مع  درهم   4.957.472,70
احتساب الرسوم  (أربعة ماليني 
وخمسون  وسبعة  وتسعمائة 
الفا وأربعمائة واثنان وسبعون 
مع   سنتيما  وسبعون  درهما 

احتساب الرسوم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
النظام  27 و29 و31 من  املواد 
  D1580/15/DEPP رقم 
بتاريخ 19 يونيو 2015 املتعلق 
باملركز  الخاصة  بالصفقات 
رشد-الدار  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 
العروض  طلبات  مكتب  إلى 
للمديرية  العامة  بالكتابة 
ابن  اإلستشفائي  للمركز  العامة 
رشد، الكائنة ب 8، زنقة لحسن 

العرجون الدار البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة .
املطلوبة   العينات  تودع  
قائمة  مع  الحصص  لجميع 
يستوجبها  التي  املحتويات، 
املطلوب  العروض  طلب  ملف 
(مصلحة  العامة  املديرية  لدى 
ب  الكائنة  واللوازم)   املعدات 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8
يوم                                                    غاية  الى  وذلك  البيضاء 
الساعة   قبل   2020 غشت   31

الثانية بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2148/ا.د

ع.س.ن /2140/ إدع.س.ن /112/ إت

ع.س.ن /2150/ إد
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بعدما قررت لجنة المسابقات العودة إلى النظام القديم

علق مصدر مسؤول بالجامعة 
الملكية المغربية لكرة 

هذه الرسالة القدم على 
باستغراب كبير، مشيرا إلى 
أنها في العمق تضرب 
مصالح ممثل الكرة المصرية 
في مسابقة الكاف، ألن 
المغربي يتوفر على فريقين 
في هذه المسابقة، هما 
حسنية أكادير ونهضة بركان، 
وستواجهان فيما بينهما 
على بطاقة التأهل للنهائي

( )

24
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طالب بسحب تنظيم مباريات نصف ونهائي كأس االتحاد من المغرب
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