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عند استقباله لوفد من االئتالف المغربي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

الكاتب الأول  لالتحاد: »لن ننخرط في اأي م�سروع 
للقانون الجنائي ل ين�س على اإلغاء عقوبة الإعدام«

اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إما  الجنائي،  القانون  ملشروع  بالنسبة  اليوم  “سقفنا 
وتكريس الحقوق والحريات،أو ال ننخرط في أي مشروع اليتضمن ذلك«. 

الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  عنه  أعلن  االلتزام،  هذا 
أثناء استقباله -صباح أمس- لوفد عن االئتالف املغربي من أجل إلغاء عقوبة 

اإلعدام برئاسة رئيسه  السيد النقيب األستاذ عبد الرحيم الجامعي..
واعتبر  األستاذ ادريس لشكر أن اللقاء حول مطلب اإللغاء، يجب أن يلتف 
اليتجزأ  جزء  وكفعاليات.فهو  كمنظمات  اإلنسان،  حقوق  مناضلي  كل  حوله 
من معركة التحديث والديمقراطية والقيم واملساواة، باإلضافة –طبعا- للحق 

األصيل في الحياة..فما أحوجنا اليوم يضيف الكاتب األول إلى جبهة عريضة 
من أجل بناء مغرب حقوق اإلنسان..

واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، بأجهزته وفريقيه بالبرملان، يدعم مطلب 
رهن  اللوجيستيكية  إمكانياته  كل  يضع  أنه  لكم  ويؤكد  ويسانده،  االئتالف 

إشارتكم«..
الشبكات  تعزز  مجتمعية  شبكات  خلق  ضرورة  إلى  لشكر  ادريس  ودعا 
والشعراء  للفنانني  شبكات  مثل  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  أجل  من  الحقوقية 

والشباب والعمال والنساء والطلبة...

املذكرات  لتتصدر  السياسية من جديد  املعادلة  في  الثقة  عادت 
االستحقاقات  إنجاح  أجل  من  والديباجات،  السياسية  واملطالب 

القادمة.
حقيقي  بامتحان  شهور  منذ  نمر  لم  أننا  لو  كما  الثقة،  عادت 

لهذه الثقة..
نختلف في املداخل التي يجب أن نسميها بها احترازاتنا بأن 

نخسر في جعل الثقة إلى جانبنا،
في  سيرتها  للثقة  نجدد  لكي  أحيانا  بائتة  أسئلة  طرح  ونعيد 

السياسة واليومي..
كما لو أننا غير معنيني بضمورها وتعثر سريانها في الحياة 
في  للنظر  قاعدة  على  االتفاق  منا  يستوجب  صار  مما  العامة.. 

موضوع الثقة اليوم، ثم غدا في االنتخابات..
1 - هل نحن نتكلم عن الثقة ذاتها عند الجميع

 وعن املداخل نفسها عند الجميع وعن منسوبها لدى الجميع؟
ال نعتقد بأن ذلك يحظى بالتعريف نفسه وبالتقدير نفسه لتاريخ 

الثقة الحديث في الفترة األخيرة من حياتنا الوطنية.
املبنية  الثقة،  شرط  إلى  يعود  أن  الراديكالي  اليساري  يختار 
على اتهام املنظومة السياسية بالعجز في تحقيق العدالة وانتهاك 
الحريات، ويحتاج إلى مساءلة الزاوية األكثر حدة في هذا البناء: 
شرط السياسة في الحرية، وقدرتهما معا على تهويل الخصاص 

في طرح الثقة…
وال يختلف الذي يقود الحكومة كثيرا  عنه، من هذه الزاوية:فهو 
أيضا يعتبر بأن شرط الثقة مرتبط بالشرط الحقوقي، وباإلشارات 
التي تبعثها الدولة عن نفسها ، بدون أن يسميها، كما لو أن الذي 

سيخوض االقتراع ال عالقة له بالحاضر الذي يقوده..
التأزيم  شروط  في  يفكر  وهو  نفسه،  الكالم  املعارض  يقول 

بالنسبة لألغلبية..
املغاربة  يعود  لكي  وصفة  عن  السياسي  االنفراج  في  سيبحث 
إلى الصناديق، ويعتبر بأن الثقة ما زالت تعاني من ضعف الحرية.
في الوثائق ما ال يطرح عادة في لقاءات الثقافة العامة بتوضيح 
ال يعفينا من املفارقة. واملفارقة فينا هي  أكبر وبأسئلة أكثر حدة: 
أن الجميع، في الوقت ذاته يشيد بالثقة التي عادت للمواطنني في 

الدولة واملوسسات،
أنها  الدليل على  تقيم  أن  التي يطالبونها من بعد  الدولة  تلك   
حسنة النية وأنها مضاءة بإرادة سماوية في نشر الثقة بقرارات 

غير دقيقة.  
الدولة الوقية واملوثوقة اليوم، هذه حقيقة، كل يشيد بها..

يشيد بااللتفاف حولها
 يشيد بأن املغاربة علقوا حريتهم ألنهم يثقون فيها

 ويقولون بوضوح الواثق بأنها مؤتمنة على سالمتهم وعيشهم 
وحلهم و حرياتهم حتى ولو عطلت الدستور من أجلهم…

فكيف تكون، في نظر من يستعد للماراطون االنتخابي، غير ذات 
السياسية،  الهيئات  تخاطب  من  أخرى  وبلغة  الثقة،  من  منسوب 
عندما تبحث عن إجراءات وعن قرارات ، بغض النظر عن فعاليتها 

أو صدقيتها أو  مشروعيتها؟
هل صاحب قرار يحـظى  بثقة ال توصف من فئات واسعة من 
الشعب الذي استأمنه أم صاحب القرار الذي عليه أن يثبت حسن 

النية في توفير شروط املشاورة  الواسعة؟
2 - ليست أزمة الثقة، هي نفسها في كل مراحل الفعل السياسي، 
لهذا فإن عالجها، له مدخله املرتبط بالنخب نفسها التي تخوض 
التنافس.. وقد بينت الحراكات الصعبة مشكلة حقيقة في منظومة 

الوساطة..
وبينت أيضا هشاشة البناء النخبوي فوق التراب الوطني…

وبينت أن األزمات ليست واحدة كلما وضع سؤال الثقة…
3 -  ال يمكن أن نشجع املغاربة على التصويت بطرح نقاش تقني 

محض في ترتيب األرقام:
وهو   ، واملهام  التعويضات  تعدد  يخص  حاسم  قرار  من  بد  ال 
بنفس  النخب  تطرحه  ال  لكن  العمومي،  الفضاء  في  شرط يحضر 

االقتناع، وبنفس الدرجة التي ينالها موضوع تقني ما..
 وهو شرط تم تقديمه باسم االشتراكيني املغاربة في قبة البرملان، 
واتخذ مساره املؤسساتي، يمكنه أن يساعد، من زاوية غير بعيدة 
العمليات  في  الثقة  تغذية  على  االنتخابية  القوانني  زاوية  عن 
وال بد من إنهاء  الكثير من مظاهر غير  السياسية ذات الصلة… 
مفهومة في حياتنا الديموقراطية الناشئة، كما هو حال التقاعدات 
غير املنظور إليها بطمأنينة كتقاعد الوزراء والبرملانيني وغيرهم، 
وكل ما له عالقة بالسلطة التمثيلية، لكي يعرف املغاربة بأنهم يمكن 
أن يثقوا في املؤسسات القادمة، وأن شيئا ما تغير، وليست األرقام 

وحدها املتعلقة بالنسبة التي تحركت قصد التصويت…
بأنه سيكون  املخاوف  يثير  الثقة،  أن  سقف  أيضا  والواضح   
منخفضا عندما يتعلق باالنتخابات… وهنا ال يمكن، أن نخلط بني 
وتدبير  الكبرى  األزمات  في  الدولة  مؤسسات  في  الثقة  السقفني: 

الجائحة، والثقة في الطاقم الخاص باالنتخابات ،  
في  ننخرط  بأننا  اقتناعنا  يكفي  ال  واضحة  مفارقة  في  نحن 
ال  الواسعة،اذ  املشاركة  على  نحصل  لكي  للوطن،  خدمة  التنافس 
بد من حد أدنى من الثقة في السلوك وفي املحيط العام ألخالقيات 
الوسائل  وتقوية  البالد  لخدمة  التطوع  وأخالقيات  التنافس 

الحزبية التمثيلية..
وأول القطر أن تكف املكونات التي تقود املؤسسات عن إرسال 

إشارات متناقضة، وأحيانا من أعلى الهرم املؤسساتي..
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بكى مهندس أردني وزوجته من املقيمني 
بعدما  الفرح  من  كثيرا  السعودية  في 
ستشارك  قلة  بني  من  باختيارهما  عرفا 
التي  العام  هذا  الحج  فريضة  أداء  في 
تقر ر أن تقام بأعداد محدودة جدا على 

خلفية تهديد فيروس كورونا املستجد.
الحديث،  التاريخ  في  األولى  وللمرة 
خارج  من  الحجاج  ماليني  يشارك  لن 
السعودية في مناسك الحج وذلك بسبب 
 2,5 أن  علما  الفيروس،  من  املخاوف 

مليون شخص أدوا املناسك في 2019.
داخل  املقيمني  من  كثيرون  وتقدم 
ويقول  الحج.  ألداء  للتسجيل  اململكة 
مسؤولون سعوديون إنهم تلقوا طلبات 
اختيار  وتم  جنسية،   160 من  أكثر  من 
في  املناسك  ألداء  متقدم  آالف   10 نحو 
تكن  لم  بأنها  كثيرون  وصفها  عملية 
في  السلطات  أعلنت  حيث  واضحة 
املناسك  الذين سيؤدون  عدد  أن  البداية 

هو ألف شخص فقط.
كثيرين  أمل  في خيبة  القرار  وتسبب 

كانوا يتأملون في أداء الفريضة.
محتملة  رئيسية  بؤرة  الحج  ويشكل 
الحجاج  ماليني  الن  العدوى  النتشار 
املواقع  قون على  يتدف  العالم  من حول 
الدينية املزدحمة في مدينة مكة املكر مة 

ألداء املناسك.
عاما(   29( األردني  املهندس  ويقول 
السعودية  العاصمة  في  يقيم  الذي 
املجال  في  العاملة  زوجته  مع  الرياض 
فرانس  لوكالة  اختيارهما  بعد  الصحي 
برس "مع هذا العدد الكبير من املتقدمني، 
باملئة  واحد  بنسبة  فرصة  لدينا  يكن  لم 

لالختيار".
وتابع "كنا مصدومني وسعيدين" عند 
املهندس  اختيارهما.وأكد  خبر  وصل 
األردني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
أنه شعر بأنه مضطر إللغاء منشوره عبر 
أعلن  الذي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
فيه اختياره ألداء الحج هذا العام خوفا 
من غضب وحسد العديد من الذين قوبلت 

طلباتهم بالرفض.
ناصر  النيجيري  يشعر  جهته،  ومن 
بالغبطة إثر اختياره للمشاركة في أداء 
الحج، موضحا "ملكت تذكرة ذهبية" بعد 
الحج.وأضاف  تأدية  طلبه  على  املوافقة 
"هذا الشعور ال يمكن وصفه بصراحة".

يوليو   29 في  سيبدأ  الذي  والحج 
املقبل، يعد من أكبر التجمعات البشرية 
األركان  أحد  ويشكل  العالم.  في  سنويا 
الخمسة لإلسالم وعلى من استطاع من 
املؤمنني أن يؤديه على األقل مرة واحدة 

في العمر.
أعلنت في وقت سابق  اململكة  وكانت 
شخص  ألف  لنحو  السماح  سيتم  أنه 
العام. لكن وسائل  بأداء الحج هذا  فقط 
سترتفع  األعداد  أن  ذكرت  محلية  إعالم 
وتسبب  آالف.  عشرة  نحو  إلى  لتصل 
املسلمني  ماليني  لدى  أمل  بخيبة  القرار 
الذين غالبا ما ينفقون مد خراتهم للسفر 
بعضهم  وينتظر  الحج،  مناسك  ألداء 
سنوات طويلة للحصول على موافقة من 

سلطاتهم وسلطات اململكة للحج.
سيال  السعودية  الحج  وزارة  وتلقت 
من االستفسارات عبر تويتر من كثيرين 

رفضت طلباتهم للمشاركة هذا العام.
تويتر  عبر  صورة  سيدة  ونشرت 
"لم  متسائلة  العام  هذا  طلبها  لرفض 
مضيفة  األسباب"،  ابداء  دون  الرفض 
بي".  املحيطني  كل  رفض  تم  "لألسف، 
نيجيرية  احداهما  أرملتان  وشعرت 
واخرى مصرية بالغضب لرفض طلبهما، 
وتكهنتا إن كان سبب عدم اختيارهن هو 
قريب  أي  محرم  بتسجيل  قيامهن  عدم 
تساءل  بينما  ملرافقتهن،  الرجال  من 
األماكن  بعض  تخصيص  تم  إن  آخرون 

للدبلوماسيني ورجال األعمال واألمراء.
فرانس  طلب  الحج  وزارة  ترد  ولم 

الحج  وزارة  وقالت  التعليق.  برس 
غير  نسبة  أن  سابق  وقت  في  والعمرة 
السعوديني من املقيمني داخل اململكة هي 
70 باملئة من إجمالي حجاج هذا العام، 

ونسبة السعوديني 30 باملئة فقط.
في  املشاركني  أن  الوزارة  وأكدت 
سيقتصرون  السعوديني  من  الفريضة 
على "املمارسني الصحيني ورجال األمن 

املتعافني من فيروس كورونا املستجد".
واشتكى مستخدم عبر تويتر قال أنه 
اصيب بفيروس كورونا املستجد وتعافى 
منه، من عدم اختياره، قائال "أنا ممارس 
يسبق  لم   )..( بكورونا  وأصبت  صحي 

لي الحج. ال أعلم ملاذا لم يتم قبولي".
زائر  باحث  وهو  كريم  عمر  ويرى 
املتحدة  للخدمات  امللكي  املعهد  في 
عملية  أبقت  السعودية  "السلطات  أن 
مسألة  كونها  للغاية  مبهمة  االختيار 

حساسة".
)آلية  "إبقاء  فإن  كريم،  وبحسب 
العام  التدقيق  عن  مخفية  االختيار( 
تم  إثارة ضجيج حول من  لتجنب  تأتي 

اختيارهم ومن رفض طلبه".
الحجاج  أعداد  من  الحد  قرار  وصدر 
تصارع  للمملكة حيث  وقت حساس  في 
املتدنية  الخام  أسعار  النفطية  الدولة 

التي قل صت العائدات في الوقت الذي 
يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب 

إجراءات الحد من فيروس كورونا.
أكد  الوباء،  تفشي  من  الرغم  وعلى 
كثيرون أنهم يشعرون بأنه من اآلمن أداء 
االزدحام  دون  العام  هذا  الحج  فريضة 
املعتاد وتكدس حشود هائلة في مواقع 
دينية صغيرة. وتنظيم الحج في العادة 

يمثل تحديا لوجسيتيا كبيرا.
وقال كريم "يرغب الكثيرون في تأدية 
الحج هذا العام ألنه على األرجح سيكون 
أقل عبئا وأكثر تنظيما بسبب الحشود 
أن  السعودية  السلطات  وأكدت  األقل". 
فيروس  لفحص  سيخضعون  الحجاج 
مكة  إلى  قبل وصولهم  املستجد  كورونا 
املكرمة، ويتوجب عليهم الخضوع لحجر 

صحي قبل وبعد أداء الفريضة.
زمزم  بمياه  الحجاج  تزويد  وسيتم 
املعبأة من البئر باإلضافة إلى حصى تم 

تعقيمه من أجل رمي الجمرات.
وترى فرح أبو شنب وهي فلسطينية 
طلبها  رفض  تم  الرياض  في  مقيمة 
الذي  الوحيد  "األمر  أن  الفريضة  ألداء 
مشكورة  الدولة  أن  هو  قليال  يصبرني 
أقامت فريضة الحج حتى لو كان العدد 

محدودا".

مذكرة االتحاد حول إصالح المنظومة االنتخابية

اإ�سالحات جوهرية ت�سكل قطيعة مع كل اأ�ساليب الإف�ساد ال�سابقة

2 من بين 10 اأ�سخا�س من 
الم�سابين بكوفيد 19 من كبار 

ال�سن والم�سابين باأمرا�س مزمنة
أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، رئيس الفدرالية 
الوطنية للصحة، أن 2 من بني 10 أشخاص من 
كبار  من  املستجد  كورونا  بفيروس  املصابني 
على  مشددا  مزمنة،  بأمراض  واملصابني  السن 
ضرورة أن تكون  اإلجراءات الوقائية الستقبال 
عيد األضحى أكثر قوة، داعيا في تصريح خّص 
التقيد  ضرورة  إلى  االشتراكي«،  »االتحاد  به 
الحاجزية  التدابير  تخص  التي  بالتعليمات 
والحرص على تطبيق شروط السالمة الصحية 
خالل إحياء هذه املناسبة حتى تمر بشكل آمن، 
فيروس  بعدوى  إصابات  تسجيل  تفادي  ويتم 

كوفيد 19. 
وأبرز رئيس الجمعية املغربية للعلوم الطبية أنه 
على رأس هذه اإلجراءات الوقائية نجد التباعد 
تفادي  جانب  إلى  العائلة،  أفراد  بني  الجسدي 
املصافحة والعناق، وعدم الجلوس الجماعي في 

أماكن ضعيفة وقليلة التهوية.

»ال�سحة العالمية« توؤكد اأن 
لقاحا �سد كورونا لن يتوفر 

قبل مطلع ال�سنة القادمة
تقدما  هناك  أن  للصحة  العاملية  املنظمة  أكدت 
فيما يتعلق بالتجارب حول لقاحات ضد فيروس 
التحلي  ضرورة  على  شددت  لكنها  كورونا، 
اللقاحات وجعلها  إنتاج هذه  أن  ذلك  بالواقعية، 

في املتناول  ال يمكن أن يتم إال في السنة املقبلة.
عدد  تجريها  التي  األبحاث  فإن  املنظمة  وحسب 
»أوكسفورد«  جامعة  متل  املختصة  الجهات  من 
مشجعة  نتائج  أظهرت  »أسترازينيكا«  وشركة 
في  بالهدوء  التحلي  إلى  دعت  أنها  غير  للغاية، 
الضرورية  التجارب  الالزم الجراء  الوقت  انتظار 

قبل السماح باستخذام هذه اللقاحات.   
وفي هذا اإلطار قال »مايك رايان«، مدير الطوارئ 
التوصل  تم  التي  النتائج  إن  للمنظمة  الصحية 
إلى  تشير  اللقاحات  باستخدام  اآلن  حتى  إليها 
من  األول  الجزء  قبل  استعمالها  إمكانية  عدم 
أن  من  التأكد   ضرورة  على  مشددا   ،2021 عام 
مزيد  انتظار  يتطلب  ما  وفعال، وهو  آمن  اللقاح 

03من الوقت.

ندعو للعمل من اأجل 
البّت في كل ما يتعلق 
بالمنظومةالنتخابية 

داخل اأجل ي�سمن عر�سها 
قبل اأكتوبر 2020 في 

دورة ت�سريعيةا�ستثنائية

 الرجاء يواجه صعوبات 
كبيرة إلعادة ماالنغو 

ونغوما

في  كبيرة  صعوبات  البيضاوي  الرجاء  فريق  يواجه 
العالقين  نغوما،  وفابريس  ماالنغو  بين  العبيه  استعادة 

بالكونغو الديمقراطية منذ شهر مارس الماضي.
إلى  قادمة  رحلة  عبر  الالعبان  يعود  أن  مقررا  وك��ان 
العاصمة الفرنسية باريس، صباح أمس الخميس، بيد أن 
هذه  عليهما  فوتت  كينشاسا،  بمطار  اإلدارية  التعقيدات 
الفرصة من أجل العودة إلى الدار البيضاء، األمر الذي فرض 
على الرجاء البيضاوي تكثيف اتصاالته مع السفارة المغربية 
ال  هناك، قصد إعادة هذا الثنائي، الذي سيكون لغيابه – 
في  الخضراء  المجموعة  أداء  على  كبير  تأثير   – محالة 
مبارياتها المقبلة، والتي ستكون بدايتها يوم االثنين المقبل 

بمواجهة الدفاع الجديدي، المؤجلة عن الدورة التاسعة.
وكانت مصادر رجاوية قد أكدت أن الالعبين سيعودان 
إلى الدار البيضاء يوم 15 يوليوز الجاري بعد إعادة فتح 
األجواء المغربية، قبل أن يتأخر األمر بسبب التعقيدات 

اإلدارية بالكونغو الديمقراطية.

إصابات جديدة في صفوف   

اتحاد طنجة

اتحاد  أس��وار  إل��ى  جديد  من  كورونا  فيروس  تسلل 
التي  المخبرية  التحاليل  أكدت  بعدما  المغربي،  طنجة 
منهم. أربعة  إصابة  الصغري  فئائه  العبو  لها   خضع 
وحسب بالغ لفارس البوغاز عممه على موقعه الرسمي، 
فقد أكدت التحاليل إصابة العبين من فئة األمل والعب من 

فريق الشبان وآخر من الصغار.
البروتوكول  لتدابير  المصابون  الالعبون  وخضع 
تداريب  إل��ى  وعودتهم  تعافيهم  انتظار  في  العالجي، 
األندية  باقي  غ��رار  على  فيها،  ان��خ��رط  ال��ذي  فريقهم، 
 األخ������رى، ع��ق��ب رف����ع ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ب��ال��م��غ��رب.
يذكر أن اتحاد طنجة، اضطر إلخضاع أفراد الفريق، إلى 
الكشف عن فيروس كورونا للمرة الثالثة، بعد التأكد من 

إصابة 3 عاملين بالنادي والعب واحد قبل فترة.

الياميق يعود إلى سرقسطة

أعلن فريق ريال سرقسطة، المنتمي إلى القسم الثاني 
من الدوري اإلسباني، وقبيل قبل خوضه مباريات »البالي 
المغربي  الدولي  تعافي  عن  لليغا،  الصعود  قصد  أوف« 
جواد الياميق، عقب اإلصابة التي كان قد تعرض لها سابقا.
وأشار الفريق اإلسباني إلى أن الياميق سيكون متاحا 
أمام المدرب فيكتور فرنانديز، بداية من مباراة إياب الدور 

األول من البطولة المصغرة.
وكان الياميق قد أصيب على مستوى العضلة الضامة، 

األمر الذي فرض غيابه عن الفريق في خمس مباريات.
 ومن شأن عودة الالعب السابق لفريقي الرجاء وأولمبيك 
خريبكة ان تمنح دفعة معنوية لفريق سرقسطة، الباحث 

عن بطاقة العودة إلى الليغا.
يذكر أن الياميق يلعب في صفوف سرقسطة على سبيل 
مستويات  وقدم  اإليطالي،  جنوة  فريق  من  قادما  اإلعارة 
جيدة تشفع له في البقاء بالدوري اإلسباني، حيث يجهز 

فريقه الحالي عرضا لتحويل إعارته إلى انتقال نهائي.

 راسلت إدارة المغرب الفاسي لجنة البرمجة بالجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم من أجل تأجيل مباراة الدورة 23 من بطولة 
القسم الثاني من الدوري االحترافي، والتي ستجمعه بجمعية سال 
بمدينة فاس يوم األحد 26 يوليوز الجاري، بعد اكتشاف عدة حاالت 

إصابة بفيروس كورونا في صفوف الالعبين والطاقم التقني.
السلبية  بالتحاليل  توصله  بادرت إدارة الفريق إلى وبمجرد 

تعليق الحصص التدريبية إلى تاريخ غير مسمى. 
وحسب مصدر من فريق المغرب الفاسي، الذي يحتل المرتبة 
الثانية في الترتيب العام، ويعمل جاهدا على تحقيق حلم الصعود 
إلى قسم الصفوة، فوجئ أول أمس األربعاء بإصابة عدد من العبيه 

وأطره التقنية بفيروس كورونا المستجد. وأشار مصدرنا إلى أنه 
تم نقل جل المصابين إلى المستشفى العسكري بمكناس، حيث 

سيدخلون في حجز صحي لمدة 14 يوما. 
وبلغ عدد المصابين إلى حدود مساء األربعاء سبعة، يتقدمهم 
المدرب منير الجعواني والمعد البدني محمد الزهراوي، والالعبين 
الشرقي البحري ونصر الدين طرينة ونبيل مرموق والعب كاميروني، 
باقي  الزال  فيما  الكتاني،  زبيدة  اإلداري��ة  الكاتبة  إلى  باإلضافة 
المخالطين تحت المتابعة الطبية، علما بأنه يتواجد ضمن الحاالت 
المشكوك فيها المدرب المساعد عادل السراج وبعض الالعبين 
اآلخرين، في انتظار خروج نتائج التحاليل التي أجريت لهم عقب 

اكتشاف الحاالت السبعة.
وبات لزاما أيضا خضوع أعضاء المكتب المسير للمغرب الفاسي 
للتحليالت المخبرية، خاصة وأن منهم من رافق الفريق في تجمعه 
التدريبي المغلق، الذي خضع له بمدينة أكادير، وامتد لعشرة أيام، 

علما بان مصادر مقربة من الفريق لم تستبعد أن يكون المدرب 
الجعواني هو من نقل العدوى، بعد مشاركته في دورة تكوينية 
خضع لها رفقة مجموعة من المدربين المغاربة بمركز محمد السادس 

لكرة القدم بالمعمورة.
بالفيروس،  تأثرا  المغربية  الفرق  أكثر  الفاسي  المغرب  وبات 
قد سجل  طنجة  اتحاد  كانت  بعدما  اإلصابات،  عدد  إلى  بالنظر 

سابقا أربع حاالت، والراسينغ البيضاوي.
ومن شأن هذا الطارئ أن يزيد من تعقيد أمور المغرب الفاسي، 
مازال تحت وقع صدمة خصم نقطتين من رصيده، بعدما  الذي 
تراجعت لجنة االستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم عن قرار اللجنة التأديبية الذي كان قد منحه االنتصار، على 
خلفية االعتراض الذي تقدم به ضد شباب الريف الحسيمي، في 
االحترافي  الدوري  ذهاب  في  جمعتهما  قد  كانت  التي  المباراة 

وانتهت بنتيجة التعادل.

خالد الطويل

الـريـــاضي
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بعد اكتشاف 
سبع حاالت إصابة 

بفيروس كورونا

املدرب منري الجعواين يسقط ضحية لفريوس كورونا                               تصوير مطيع

المغرب الفاسي يعلق تداريبه ويطالب بتأجيل مباراته أمام جمعية سال

سيكون الفريق المراكشي 
يوم األحد المقبل أمام 

عسير، حيث امتحان 
سيجد في طريقه الراسينغ 
البيضاوي، أحد الفرق 
المنافسة على بطاقة 
الصعود، وأي نتيجة سلبية 
قد تعقد مأمورية أبناء 
المدرب ميمون المختاري 
في كسب معركة البقاء، ألن 
الفريق يحتل حاليا الرتبة 14 
برصيد 24 نقطة-

الفتح يخضع 9 العبين لتحاليل الكشف عن كورونا
عبد المجيد النبسي 

خضع مساء أمس الخميس تسعة العبين من الفتح الرياضي، 
كان قد نودي عليه لمعسكرات تدريبية للمنتخبين الوطنيين، ألقل 

من 15سنة و17سنة، لفحوصات للكشف عن فيروس كوفيد – 19.
وتم إجراء هذه التحاليل، بعد أن أنهى الالعبون التسعة، فترة عزل 
صحي دامت 9 أيام قررتها الهيأة الطبية التابعة للنادي  كإجراء 

وقائي واحترازي.
الالعبين  لهؤالء  شقق  كراء  إلى  لجأت  قد  الفتح  إدارة  وكانت 
لتفادي أي اختالط لهم مع زمالئهم، بالرغم من كون هؤالء الالعبين 
التسعة كانوا قد خضعوا للفحص للتأكد من خولهم من الفيروس، 

قبل مغادرتهم المركز الوطني لكرة القدم.
وحسب مصادر من داخل فريق الفتح، فإن النادي طبق كل التدابير 
التي فرضتها الجامعة قبل استئناف البطولة الوطنية، سواء بالنسبة 

للفريق األول أو فريق األمل، الذي بدأ تجمعه مؤخرا.
الفيروس  تسلل  بعد  القلق  من  الرياضي حالة  الوسط  ويعيش 
الرياضية، وهو ما سيطرح عدة إكراهات أمام  إلى بعض األندية 
استئناف بطولة القسم الثاني، بعد تأكيد إصابة 4 العبين من فريق 
مؤكدة  إصابة  وهناك  الجعواني،  منير  ومدربهم  الفاسي  المغرب 
ألحد العبي أمل رجاء بني مالل، كان قد التحق بتداريب فريقه، بعد 

من تداريب شبان الفتح الرباطيعودته من مدينة إفران.

تأجيل الجمعين العامين إلى رابع شتنبر المقبل

عدم  بعد  مؤقتا  الكوكب  يقود  حنيش 
التوافق الورزازي

إ - العماري
أعلن فريق الكوكب المراكشي، عن تأجيل 
جمعيه العامين العادي واالستثنائي، اللذين 
كانا مقررين يوم 28 يوليوز الجاري، إلى يوم 
04 شتنبر المقبل، انطالقا من السابعة مساء 

بقاعة الندوات بالملعب الكبير.
وحسب بالغ للفريق المراكشي، فقد تقرر 
تشكيل لجنة  بالموازاة مع قرار التأجيل، » 
لمواكبة الفريق ومتطلباته حتى نهاية الموسم، 
يترأسها رضوان حنيش«، بمعية مجموعة من 
األعضاء يختارهم بنفسه، باإلضافة إلى فتح 
حسب نظام  باب الترشيح لرئاسة الفريق« 
الالئحة والقوانين الجاري بها العمل، وذلك 
لغاية متم 24 يوليوز كآخر أجل، حيث سيتم 
قبول ترشيح الرؤساء الذين تتوفر فيهم شروط 

العضوية الكاملة او تزكية 50 بالمائة من المنخرطين زائد 1.«
وجاء هذا قرار التأجيل عقب اجتماع كل من رضوان حنيش 
وفوؤاد الورزازي، اللذين كانا يتنافسان على رئاسة الفريق، 
من أجل التوافق حول الئحة واحدة، بفعل تباعد وجهات 

نظر المرشحين المتنافسين، وتعارض البرامج.
ومباشرة بعد تعيينه مشرفا على الفريق خالل هذه المرحلة 
االنتقالية، قام رضوان حنيش بزيارة الالعبين، الذين أضربوا 

عن التداريب منذ يوم السبت الماضي، مطالبين بمستحقاتهم 
العالقة، وطمأنهم على مستقبلهم، داعيا إياهم إلى استعادة 
روحهم المعنوية العالية، بغاية المنافسة بقوة على تأمين 

مقعد الفريق ضمن الدرجة الثانية.
وسيكون حنيش مطالبا بتوفير اإلمكانيات المالية الالزمة 
لتدبير هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها فارس النخيل، 
وتأمين بقائه بالدوري االحترافي الثاني، وإعادة التوازن 
عجزت  مسيرة  مكاتب  تعاقب  بفعل  الفريق  افتقده  الذي 

األمر  المراكشية،  الجماهير  رهانات  تحقيق  عن 
الذي دفع جمعيتي » األوفياء ومناصرو« الكوكب 
المراكشي إلى إصدار بالغ مشترك عبرتا فيه عن 
رفضهما لتحركات بعض المسيرين القدامى من 
أجل العودة لقيادة الفريق، رغم »فشلهم في تسيير 
الكوكب سابقا، وال نقبل أي محاولة لرجوع هذه 

الوجوه مهما كانت األسباب واألعذار«.
ويحاول فارس النخيل استعادة وضعه الهادئ، 
االستثمار  باب  لفتح  المناسبة  األجواء  وتوفير 

الخارجي، خاصة في 
السابق  الدولي  بها  يقوم  التي  المساعي  ظل 
عبروا  أجانب  مستثمرين  لجلب  مصطفى حجي 
عن رغبتهم في اقتحام مجال االستثمار الرياضي 

بالمغرب، عبر بوابة الكوكب.
وسيكون الفريق المراكشي يوم األحد المقبل 
طريقه  في  سيجد  حيث  عسير،  امتحان  أم��ام 
الراسينغ البيضاوي، أحد الفرق المنافسة على 
بطاقة الصعود، وأي نتيجة سلبية قد تعقد مأمورية أبناء 
المدرب ميمون المختاري في كسب معركة البقاء، ألن الفريق 
يحتل حاليا الرتبة 14 برصيد 24 نقطة، جمعها من خمسة 
انتصارات وتسعة تعادالت وثمان هزائم، مبتعدا بأربع نقط 
األخير  قبل  ما  المركز  القاسمي، صاحب  االتحاد  فقط عن 

المؤدي إلى بطولة الهواة.

الكوكب املراكيش... فارس بال جواد                    تصوير رمزي
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« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية مرضية، 
فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي».     

 صدق ا� العظيم
الكتابة االقليمية البن مسيك سيدي 
عثمان تنعي الفقيدة مدني الحاجة 

حليمة والدة ا�ستاذ رحال صبور العلوي 

في لقاء جمع النقابة الديمقراطية للثقافة بوزير الثقافة والشباب والرياضة 

النقابة تقدم تصورها حول تعميم ودعم الثقافة الرقمية..
وتدعو إلى إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية

جالل كندالي 

2 من بين 10 أشخاص من المصابين بكوفيد 19 من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة

احترام التدابير الوقائية وشروط السالمة الصحية ضرورة 
إلحياء عيد األضحى بعيدا عن الجائحة الوبائية

وحيد مبارك
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اقتناء خروف العيد بنقرة واحدة على األنترنت
إيمان بروجي 
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 عند استقباله لوفد من االئتالف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ا�عدام

�لكاتب �لأول  لالحتاد: لن ننخرط يف �أي م�شروع للقانون 
�جلنائي ل ين�ص على �إلغاء عقوبة �لإعد�م

�ل�شبيبة �لحتادية فرع �شف�شاون ت�شتنكر بناء مر�آب 
بـ 3 طو�بق وملعب بالع�شب �ل�شطناعي بال�شطح

مراسلة خاصة
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منظمة �لفاو ت�شيد مببادرة 
جاللة �مللك جتاه �لبلد�ن 

�لإفريقية
عزيز الساطوري
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منظمة �ل�شحة �لعاملية 
توؤكد �أن لقاحا �شد كورونا لن 
يتوفر قبل مطلع �ل�شنة �لقادمة
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المندوبية السامية للتخطيط ..

 �نخفا�ص متو�شط �لدخل �ل�شهري للن�شيطني 
�مل�شتغلني بالن�شف خالل فرتة �حلجر �ل�شحي

شفشاون 
 مراسلة خاصة 
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جالل كندالي 

“ ”

“https://fda.agriculture.gov.ma/gue”

“ ”

وز�رة �لفالحة تطلق من�شة �إلكترونية مخ�ش�شة 
لإيد�ع ملفات طلب �لإعالنات للفالحين 
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الجمعة 24 يوليوز 2020 املوافق 03 ذوالحجة 1441 العدد 12.600

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
2020/07/23

12.470 
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/2020/041 :رقم
)جلسة عمومية(

 2020 شتنبر    3 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على  
صباحا سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد 
بالدار البيضاء 8 زنقة  لحسن  
العرجون، فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 

األثمان ألجل:
ACHAT DE MATE-
RIEL MEDICO-TECH-
NIQUE, PRODUITS 
DE COUCHAGE, 
MATERIEL DE BUAN-
DERIE, MATERIEL DE 
BUREAU, MATERIEL 
DE CUISINE, MATE-
RIEL DE LITERIE, 
MATERIEL INFORMA-
TIQUE, MOBILIER DE 
BUREAU, MOBILIER 
MEDICAL POUR LE 
SERVICE DE   PSY-

CHIATRIE
)في 58 حصة(

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

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
*يعفى املتنافسون من الضمان 
كلفة  مبالغ  حددت  املؤقت. 
مع  بالدرهم  املقتنيات  تقدير 
يلي:  كما  الرسوم  احتساب  
)خمسة  5.051.180,03درهم 
ألفا  وخمسون   وواحد  ماليني 
وثالثة  درهما  وثمانون  ومائة 

سنتيمات(.
تقدير  كلفة  مبالغ  *حددت 
بالدرهم  السنوية  الصيانة 
كما  الرسوم  احتساب   مع 
)ثالثة  33.264,00درهم  يلي: 
وأربعة  ومائتان  ألفا  وثالثون 

وستون درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من النظام 
  D1580/15/DEPP رقم 

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

الدار البيضاء .
ويمكن للمتنافسني إما :

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

الدار البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها 

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة .
تودع العينات والبيانات التقنية 
أو  الفرنسية  )باللغة   املطلوبة 
اللغة  إلى  مترجمة  أخرى  بلغة 
مرفوقة  مفصلة  الفرنسية( 
بشهادة  تسجيل املواد  الطبية  
و6   5-4 رقم   وبامللحقات 
)انظر  ينبغي،  كما  مملوئني  
املادة  14 من  نظام االستشارة(،  

لدى  املديرية  العامة
اللوازم(  و  املعدات  )مصلحة 
لحسن   زنقة    ،8 ب  الكائنة 
العرجون   الدار البيضاء. وذلك 
إلى غاية يوم   2 شتنبر  2020 

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

املادة  9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2171/ا.د

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

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/2020/065 :رقم
على   2020/09/03 يوم  في 
الساعة الحادية عشر والنصف 
صباحا سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي  ابن رشد   
بالدار البيضاء 8 زنقة  لحسن  
العرجون، فتح األظرفة املتعلقة 
بطلب العروض بعروض اثمان 
  CHUIRC/2020/065 رقم: 
)حصة  االقمشة   شراء  ألجل: 

فريدة(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  واللوازم( 
لحسن العرجون الدار البيضاء، 
ويمكن كذالك تحميله الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
)عشرة  10.000,00درهم  يلي: 

أالف درهم(
كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
طرف  من  محددة  الرسوم 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
احتساب  مع  72.004,08درهم 
الفا  وسبعون  )اثنان  الرسوم  
وأربعة  دراهم وثمانية سنتيم 

مع احتساب الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 19يونيو  
االستشفائي  املركز  بصفقات 

ابن رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  إيداعها مقابل وصل   -

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والئحة  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات، التي  يستوجبها  
بالنسبة   العروض   طلب  ملف 
ايداعها   يجب  املواد   لجميع 
واللوازم  املعدات  مصلحة  لدى 
للمركز  العامة  باملديرية 
ابن  الجامعي   اإلستشفائي 
رشد  الكائنة ب 8، زنقة لحسن 
وذلك   البيضاء،  الدار  العرجون 
 2020/09/02 يوم  غاية  الي 
قبل الساعة الثانية بعد الزوال.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2172/ا.د

*************
شركة:

STE«HERBSLAMNAI» 
SARL 

شركة محدودة املسؤولية  
برأسمال100.000,00درهم
املقر االجتماعي: دوار فاس 

اوريبل انجيل يوملان
إشعار بتأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
بميسور بتاريخ 2020/07/08، 
األساسي  القانون  وضع  تم 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

حسب الخصائص التالية: 
التسمية:

STE«HERBSLAMNAI» 
SARL 

نشاط الشركة:
** البناء واألشغال املختلفة.

  ** االستــــيراد والتصـديـــر.
** جمع وتقطير وبيع األعشاب 

الطبية والعطرية.
شركة  القانوني:  الشكل 

محدودة املسؤولية.
- مدة الشركة: 99 سنة تحتسب 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
فاس  دوار  الشركة:.  مقر   -

اوريبل انجيل بوملان  
الف  مائة  الشركة  رأسمال   -
مقسمة  100.000درهم  درهم 
فئة  من  حصة   1000 على 
موزعة  حصة،  لكل  100درهم 

على الشكل التالي: 
ملنعي:  الرحيم  عبد  السيد   *

500 حصة
 500 ملنعي:  سفيان  السيد   *

حصة
- التسيير: تم تعيني السيد عبد 
للشركة  مسير  ملنعي  الرحيم  

ملدة غير محددة.
من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
إلى متم دجنبر من  فاتح يناير 
كل سنة عدا السنة األولى التي 
التسجيل في  تاريخ  تبتدئ من 
مع  وتنتهي  التجاري  السجل 

متم دجنبر 2020.
إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
باملحكمة  الشركة  ملف 
بميسور  لبوملان  االبتدائية 
بتاريخ   2020/195 عدد  تحت 

.2020/07/20
ع.س.ن/2183/ا.د ع.س.ن /2180/ إد

ع.س.ن /2182/ إد
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ع.س.ن /2194/ إد
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املواطنات واملواطنني أثناء الحمالت االنتخابية.

  إعادة النظر في املرسوم املتعلق باستعمال القاعات 
السياسية  األحزاب  لدن  من  للدولة  التابعة  العمومية 
لجعل ترخيص االستعمال بيد السلطة املحلية وحدها، 

حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.

األماكن  بتحديد  املتعلق  املرسوم  في  النظر  إعادة   
عقلنة  بغية  االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة 
تحديد األماكن املخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق 

باستعمال األعمدة الكهربائية.

الدينية  واملؤسسات  املساجد  حياد  مبدأ  تقنني 
والقائمني عليها من خالل تحويل منشور وزارة األوقاف 
املتعلق بحياد املساجد والقائمني  والشؤون اإلسالمية 
 26 بتاريخ  الصادر  التشريعية  االنتخابات  في  عليها 
مرسوم  أو  للوزير  تنظيمي  قرار  إلى   2016 يوليوز 

لرئيس الحكومة.

ذات  الرأي  استطالعات  نتائج  نشر  أو  إنجاز  منع 
الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل اإلعالم السمعي 
الناخبات  أصوات  في  التأثير  لعدم  والرقمي  البصري 

والناخبني.

رابعا، عملية االقتراع:
جعل يوم االقتراع يوم أربعاء. 

والتشريعية  والجهوية  الجماعية  االنتخابات  إجراء 
خالل يوم واحد.

األصوات  أساس  على  االنتخابي  املعامل  احتساب 
ذلك  في  بما  االقتراع،  عملية  أثناء  عنها  املعبر  العامة 

األصوات امللغاة.

للجماعات  بالنسبة  الفردي  االقتراع  نمط  توسيع 
الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.  

في  التصويت  مكاتب  عدد  من  التقليص  ضرورة 
ناخب  ألف  يقل عن  ال  بتحديد معدل معني  املدن، وذلك 
من  البوادي  استثناء  مع  مكتب تصويت،  لكل  بالنسبة 

هذا اإلجراء.

املحلية  الجماعات  موظفي  تعيني  إمكانية  حذف 
مكاتب  رؤساء  وتعيني  التصويت،  ملكاتب  كرؤساء 

التصويت من بني متقاعدي الوظيفة العمومية.

مقر  من  بكل  التصويت  مكاتب  أعضاء  الئحة  نشر 
املوالي  اليوم  في  املعنية  والجماعة  اإلقليم  أو  العمالة 
لالنتخابات.  اإلقليمية  اللجنة  عن  يصدر  الذي  للتعيني 

ويمكن ألي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.

شكل  بتحديد  املتعلق  املرسوم  في  النظر  إعادة   .
تقنية  باعتماد  الفريدة  التصويت  ورقة  ومضمون 
التصويت املعني حتى  إلى مكتب  الترقيم، مع اإلشارة 
بشكل  التصويت  ورقة  تسريب  مسؤولية  تحديد  يتم 

أسهل.

التصويت  قاعة  داخل  النقال  الهاتف   منع استعمال 
لكتابة  أو  للمحادثة  )سواء  الحاضرين  كل  قبل  من 
الرسائل القصيرة( باستثناء الهاتف الوحيد املخصص 

من طرف اإلدارة.

الرقم  من  الواردة  الهاتفية  النصية  الرسالة  اعتبار   
2727 قرينة قاطعة ملمارسة حق التصويت.

الصحيحة  االنتخابية،  األوراق  بجميع  االحتفاظ   
منها وامللغاة واملتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في 

جميع الطعون االنتخابية.

األصغر  فوز  إعالن  يتم  األصوات،  تعادل  في حالة    
سنا بدل األكبر سنا.

بالعمليات  املتعلقة  الطعون  أن  على  التنصيص   
من  ذلك  في  مصلحة  له  من  إال  يمارسها  ال  االنتخابية 
يتم  ال  حتى  السياسية  األحزاب  أو  الدائرة  مرشحي 
كثيرة  بقضايا  القضاء  وإغراق  الطعن  عمليات  تمييع 

كما هو منصوص عليه اليوم.

خامسا، العقوبات:
وثائق  املكاتب  ومحاضر  التصويت  أوراق  اعتبار   
رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات 

املشددة في القانون الجنائي.

 تشديد العقوبات في املجال االنتخابي بشكل يجعلها 
القانون  في  عليها  املنصوص  العقوبات  مع  متالئمة 

الجنائي.

مثال  عقوبات.  إلى  املؤدية  األفعال  بعض  تدقيق 
وضع اإلعالنات االنتخابية في غير مكانها أو في مكان 
مخصص ملرشح آخر، يجب أن يتعلق األمر بحالة تلبس 
أو إثبات قاطع، حتى ال يحاول املرشحون إلصاق التهم 
بغيرهم. وعالوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل األفعال 
النقال  بالهاتف  بالرسائل  )اإلشهار  تجريمها  تم  التي 

.)...

سادسا، التمويل المتكافئ:
الهيئات  تمكني  أجل  من  مضبوطة  معايير  اعتماد   
حجمها  يراعي  الذي  املتكافئ  التمويل  من  السياسية 
بحسب  املالي  للتوزيع  معامالت  وضع  عبر  التمثيلي، 
املمثلة  السياسية  )الهيئات  املالئم  التمثيلي  التصنيف 
البرملان  في  املمثلة  الهيئات  بفريقني،  البرملان  في 

بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية املمثلة في البرملان، 
الهيئات السياسية غير املمثلة في البرملان(.

السياسية،  لألحزاب  ومنصف  عادل  تمويل  لضمان   
وجب اعتماد مبدأ التأطير  املنصوص عليه في الفصل 
الحزبي،  اإلعالم  تجلياته:  جميع  في  الدستور  من   7

املؤتمرات، األنشطة، املقرات، الدبلوماسية املوازية.

سابعا، التقطيع االنتخابي:
يضمن  بما  االنتخابي  التقطيع  في  النظر  إعادة   
املناطق  الفعلي بني  والتكامل  التوازن  من  نوع  تحقيق 
العملية  للمملكة، ويساهم في تطوير  الترابية املختلفة 

السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية واالجتماعية.

ثامنا، الطعون االنتخابية:
ممارسة  في  بالحق  السياسية  لألحزاب  االعتراف   
املادة  بتعديل  وذلك  هذه،  بصفتها  االنتخابية  الطعون 
88 من القانون التنظيمي ملجلس النواب واملادة 89 من 

القانون التنظيمي ملجلس املستشارين.

من  بالتجريد  يتعلق  ما  في  القوانني  بني  املالءمة   
واألقاليم  والعماالت  الجماعات  مجالس  في  العضوية 
اإلجراء  هذا  وتعميم  املعني،  الحزب  طلب  على  بناء 
ليشمل  التجريد من العضوية في مجلسي البرملان، وذلك 
بتعديل  املادة 11 من القانون التنظيمي ملجلس النواب 

واملادة 12 من القانون التنظيمي ملجلس املستشارين. 

تاسعا، تعزيز النزاهة:
توسيع دائرة محاربة الفساد من خالل اتخاذ تدابير 

ملموسة للحد من الرشوة االنتخابية.    

االنتخابية  للعملية  السليم  السير  مراقبة  تعزيز 
املدني  املجتمع  مكونات  إشراك  على  العمل  خالل  من 
باالستحقاقات  الصلة  ذات  الحكامة  ومؤسسات 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وخاصة  االنتخابية، 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  والهيئة 

ومحاربتها.

عاشرا، تأليف أجهزة 
المؤسسات التمثيلية:

التزكية  باشتراط  يتعلق  ما  في  القوانني  بني  املالءمة 
الجماعات  مستوى  على  األجهزة  لرئاسة  الترشح  في 
والعماالت واألقاليم والجهات، وتعميم هذا اإلجراء ليشمل 
داخل  مكاتبها  في  والعضوية  األجهزة  لرئاسة  الترشح 
التنظيميني  القانونني  بتعديل  وذلك  البرملان،  مجلسي 

والنظامني الداخليني ملجلسي النواب واملستشارين.
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تماسك مؤسساتي  بناء على ما أظهرته الدولة من   -
العاملية  الوبائية  األزمة  محك  على  اجتماعي  وتضامن 
»كوفيد 19« من حيث االنخراط الجماعي وراء القرارات 
الطوارئ  حالة  بتدابير  وااللتزام  الحكيمة  امللكية 

الصحية. 
املؤسسات  في  املواطن  ثقة  ملنسوب  واستثمارا   -
واجتماعي  سياسي  رصيد  من  يمثله  وما  الوطنية، 
املكتسبات  ترسيخ  أجل  من  عليه  الحفاظ  ينبغي  مهم 
الدستورية،  الثوابت  ظل  في  اإلصالحات  ومواصلة 

خاصة اإلصالح املؤسساتي.
- وأخذا بعني االعتبار للتحوالت العميقة التي أحدثتها 
اقتصادية  تحديات  من  تفرضه  وما  الوبائية  األزمة 
واجتماعية وثقافية وبيئية ال يمكن كسب رهاناتها إال 
بواسطة نخب سياسية نزيهة ومؤهلة تفرزها منظومة 

تمثيلية سليمة.
في  بالدنا  الذي قطعته  للمسار السياسي  وتعزيزا   -
أفق  إلى  يتطلع  والذي  الدستورية  اإلصالحات  مجال 
أفضل لترسيخ مقتضيات دستورية قائمة على توسيع 

مجال الحقوق والحريات وضمان التوازن بني السلط. 
املتضمنة  الدستورية  املقتضيات  إلى  واستنادا   -
والحكامة  الجهوي  والتصور  الديمقراطية  لآلليات 
القانون  دولة  ترسيخ  إلى  والرامية  السياسية، 
واملؤسسات وتطوير البناء الديمقراطي وتخليق الحياة 

السياسية.
- وانطالقا من أهمية االستمرار في اعتماد سلسلة من 
الدستورية  للمقتضيات  تفعيال  السياسية  اإلصالحات 
من  مجموعة  في  النظر  إعادة  من  ذلك  يقتضيه  وما 

النصوص التشريعية والتنظيمية.
االشتراكي  االتحاد  في  نعتبر  أننا  من  وانطالقا   -
)التشريعية  االنتخابية  العمليات  أن  الشعبية  للقوات 
باملأجورين(  واملتعلقة  واملهنية  والجماعية  والجهوية 
التمثيلية  املؤسسات  النبثاق  األساسية  املحطة  هي 

املسيرة للشأن العام الوطني والجهوي واملحلي.
وتجاوز  االنتخابية  العملية  تطوير  في  ورغبة   -
خاصة  املحطات،  مختلف  في  شابتها  التي  االختالالت 
 ،2015 لسنة  الجماعية  االستحقاقات  في  املسجلة 

والتشريعية لسنة 2016. 
املنظومة  أن إصالح  نؤكد على  االعتبارات،  لكل هذه 
االنتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو 
استغالل للدين في العملية االنتخابية، وهو ما يستدعي 
إصالحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب اإلفساد 
تأخر  أي  تتحمل  ال  الحالية  الظرفية  أن  السابقة بحكم 

إضافي.

الوطني  للمجلس  املتكررة  للتوصية  وتفعيال  ولذلك، 
االنتخابية،  للقوانني  املبكر  باإلصدار  اإلنسان  لحقوق 
ندعو للعمل من أجل البث في كل ما يتعلق باملنظومة 
االنتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 
حوار  لفتح  ندعو  كما  استثنائية.  تشريعية  دورة  في 
املعنية  الحكومية  القطاعات  مختلف  مع  وموسع  مبكر 
الغرف  بانتخابات  املتعلقة  واملراسيم  القوانني  حول 

املهنية واملأجورين. 
وبناء عليه، فإننا نقترح ما يلي:

أوال، اللوائح االنتخابية:
للتسجيل  وحيدة  وثيقة  الوطنية  البطاقة  اعتماد 
العمليات  أساس  واعتبارها  االنتخابية،  اللوائح  في 
الذين  الشباب  لكل  التلقائي  التسجيل  مع  االنتخابية، 

سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.  

بشكل  والناخبني  للناخبات  اإللكتروني  التسجيل 
فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.

لتبسيط  القيد  نقل  في  اإللكترونية  الطريقة  اعتماد 
مساطر تحيني عناوين الناخبات والناخبني املسجلني. 

من  العالم  مغاربة  لتمكني  مبسطة  آليات  اعتماد 
املشاركة في العمليات االنتخابية. 

5حذف املقتضيات التي تمنع األجانب من التصويت 
أو الترشيح في الجماعات املحلية بشرط املعاملة باملثل.

بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح 
كل  االبتدائية،  املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة  االنتخابية 
املساطر  تبسيط  مع ضرورة  نفوذها،  دائرة  في  واحدة 
فيها  والطعن  اللوائح  هذه  على  االطالع  يجعل  بما 

اختصاصا قضائيا. 

من مصالح  انطالقا  وذلك  االنتخابية،  اللوائح  تنقية 
املتوفني  كل  قائمة  بعث  عليها  التي  املدنية  الحالة 

املطلوب التشطيب عليها. 

الوطني  الصعيد  على  املعلوماتية  املعالجة  تعزيز 
واملحلي، مع تمكني األجهزة الوطنية للهيئات السياسية 
من نسخة من اللوائح االنتخابية، جماعة جماعة، وذلك 

خالل شهر يناير من سنة إجراء االنتخابات.

ثانيا، تقديم الترشيحات:
اعتماد  خالل  من  والشباب  النساء  تمثيلية  توسيع 
تؤسس  جهوية  بلوائح  العمل  من  تمكن  مالئمة  آليات 
مقعدا   30 زيادة  مع  جهة،  كل  في  الناخبني  عدد  على 
بني  متكافئة  لوائح  واعتماد  سنة   40 من  أقل  للنساء 

النساء والشباب بصفة تراتبية.   

بدل  برمتها  الجماعة  على  اإلضافية  الالئحة  تعميم   
تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر االنتخابية. 

الجمع  عدم  من  للتمكن  التنافي  حاالت  توسيع 
جميع  تشمل  املتعددة،  االنتدابية  املسؤوليات  بني 
املسؤوليات التمثيلية لتمتد فضال عن رئاسة املجالس 

إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان. 

عدم قبول ترشيح أي مرشح النتخابات سابقة لم يدل 
السابقة  حملته  مصاريف  حساب  وضع  أنه  يثبت  بما 
وتم  وضعها  من  ترشيح  أو  املختصة،  الجهات  أمام 

رفضها. 

ثالثا، الحملة االنتخابية:
بهدف  أيام   10 إلى  االنتخابية  الحملة  مدة  تقليص 

عقلنة الزمن االنتخابي.

النظر في  بإعادة  الكيدية، وذلك  للمخالفات  التصدي 
اعتبارها  عدم  من  يمكن  بما  الوطنية  الرموز  استعمال 

مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية االنتخابية. 

اإلقليمية  واللجان  الوطنية  اللجنة  تشكيل  عقلنة 
ومجموعات  فرق  على  املتوفرة  األحزاب  من  لتتألف 
نيابية، وتوسيع صالحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة 
االنتخابية عملية االقتراع وضبط كل االختالالت وترتيب 

الجزاءات بشأنها.  

السمعي  التواصل  وسائل  استعمال  طريقة  مراجعة 
مع  وتفاعال  قربا  أكثر  يجعلها  بما  العمومية  البصري 

االحتاد اال�صرتاكي للقوات يقدم 44 مقرتحا الإ�صالح املنظومة االنتخابية

 اعتماد معايير 
مضبوطة من 

أجل تمكين 
الهيئات 

السياسية 
من التمويل 

المتكافئ الذي 
يراعي حجمها 

التمثيلي، عبر 
وضع معامالت 

للتوزيع المالي 
بحسب التصنيف 
التمثيلي المالئم

اعتماد البطاقة 
الوطنية وثيقة 

وحيدة للتسجيل 
في اللوائح 

االنتخابية، 
واعتبارها أساس 

العمليات 
االنتخابية، 

مع التسجيل 
التلقائي لكل 
الشباب الذين 

سيكونون سنة 
2021 قد بلغوا 

من العمر 18 سنة
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املواطنات واملواطنني أثناء الحمالت االنتخابية.

  إعادة النظر في املرسوم املتعلق باستعمال القاعات 
السياسية  األحزاب  لدن  من  للدولة  التابعة  العمومية 
لجعل ترخيص االستعمال بيد السلطة املحلية وحدها، 

حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.

األماكن  بتحديد  املتعلق  املرسوم  في  النظر  إعادة   
عقلنة  بغية  االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة 
تحديد األماكن املخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق 

باستعمال األعمدة الكهربائية.

الدينية  واملؤسسات  املساجد  حياد  مبدأ  تقنني 
والقائمني عليها من خالل تحويل منشور وزارة األوقاف 
املتعلق بحياد املساجد والقائمني  والشؤون اإلسالمية 
 26 بتاريخ  الصادر  التشريعية  االنتخابات  في  عليها 
مرسوم  أو  للوزير  تنظيمي  قرار  إلى   2016 يوليوز 

لرئيس الحكومة.

ذات  الرأي  استطالعات  نتائج  نشر  أو  إنجاز  منع 
الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل اإلعالم السمعي 
الناخبات  أصوات  في  التأثير  لعدم  والرقمي  البصري 

والناخبني.

رابعا، عملية االقتراع:
جعل يوم االقتراع يوم أربعاء. 

والتشريعية  والجهوية  الجماعية  االنتخابات  إجراء 
خالل يوم واحد.

األصوات  أساس  على  االنتخابي  املعامل  احتساب 
ذلك  في  بما  االقتراع،  عملية  أثناء  عنها  املعبر  العامة 

األصوات امللغاة.

للجماعات  بالنسبة  الفردي  االقتراع  نمط  توسيع 
الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.  

في  التصويت  مكاتب  عدد  من  التقليص  ضرورة 
ناخب  ألف  يقل عن  ال  بتحديد معدل معني  املدن، وذلك 
من  البوادي  استثناء  مع  مكتب تصويت،  لكل  بالنسبة 

هذا اإلجراء.

املحلية  الجماعات  موظفي  تعيني  إمكانية  حذف 
مكاتب  رؤساء  وتعيني  التصويت،  ملكاتب  كرؤساء 

التصويت من بني متقاعدي الوظيفة العمومية.

مقر  من  بكل  التصويت  مكاتب  أعضاء  الئحة  نشر 
املوالي  اليوم  في  املعنية  والجماعة  اإلقليم  أو  العمالة 
لالنتخابات.  اإلقليمية  اللجنة  عن  يصدر  الذي  للتعيني 

ويمكن ألي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.

شكل  بتحديد  املتعلق  املرسوم  في  النظر  إعادة   .
تقنية  باعتماد  الفريدة  التصويت  ورقة  ومضمون 
التصويت املعني حتى  إلى مكتب  الترقيم، مع اإلشارة 
بشكل  التصويت  ورقة  تسريب  مسؤولية  تحديد  يتم 

أسهل.

التصويت  قاعة  داخل  النقال  الهاتف   منع استعمال 
لكتابة  أو  للمحادثة  )سواء  الحاضرين  كل  قبل  من 
الرسائل القصيرة( باستثناء الهاتف الوحيد املخصص 

من طرف اإلدارة.

الرقم  من  الواردة  الهاتفية  النصية  الرسالة  اعتبار   
2727 قرينة قاطعة ملمارسة حق التصويت.

الصحيحة  االنتخابية،  األوراق  بجميع  االحتفاظ   
منها وامللغاة واملتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في 

جميع الطعون االنتخابية.

األصغر  فوز  إعالن  يتم  األصوات،  تعادل  في حالة    
سنا بدل األكبر سنا.

بالعمليات  املتعلقة  الطعون  أن  على  التنصيص   
من  ذلك  في  مصلحة  له  من  إال  يمارسها  ال  االنتخابية 
يتم  ال  حتى  السياسية  األحزاب  أو  الدائرة  مرشحي 
كثيرة  بقضايا  القضاء  وإغراق  الطعن  عمليات  تمييع 

كما هو منصوص عليه اليوم.

خامسا، العقوبات:
وثائق  املكاتب  ومحاضر  التصويت  أوراق  اعتبار   
رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات 

املشددة في القانون الجنائي.

 تشديد العقوبات في املجال االنتخابي بشكل يجعلها 
القانون  في  عليها  املنصوص  العقوبات  مع  متالئمة 

الجنائي.

مثال  عقوبات.  إلى  املؤدية  األفعال  بعض  تدقيق 
وضع اإلعالنات االنتخابية في غير مكانها أو في مكان 
مخصص ملرشح آخر، يجب أن يتعلق األمر بحالة تلبس 
أو إثبات قاطع، حتى ال يحاول املرشحون إلصاق التهم 
بغيرهم. وعالوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل األفعال 
النقال  بالهاتف  بالرسائل  )اإلشهار  تجريمها  تم  التي 

.)...

سادسا، التمويل المتكافئ:
الهيئات  تمكني  أجل  من  مضبوطة  معايير  اعتماد   
حجمها  يراعي  الذي  املتكافئ  التمويل  من  السياسية 
بحسب  املالي  للتوزيع  معامالت  وضع  عبر  التمثيلي، 
املمثلة  السياسية  )الهيئات  املالئم  التمثيلي  التصنيف 
البرملان  في  املمثلة  الهيئات  بفريقني،  البرملان  في 

بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية املمثلة في البرملان، 
الهيئات السياسية غير املمثلة في البرملان(.

السياسية،  لألحزاب  ومنصف  عادل  تمويل  لضمان   
وجب اعتماد مبدأ التأطير  املنصوص عليه في الفصل 
الحزبي،  اإلعالم  تجلياته:  جميع  في  الدستور  من   7

املؤتمرات، األنشطة، املقرات، الدبلوماسية املوازية.

سابعا، التقطيع االنتخابي:
يضمن  بما  االنتخابي  التقطيع  في  النظر  إعادة   
املناطق  الفعلي بني  والتكامل  التوازن  من  نوع  تحقيق 
العملية  للمملكة، ويساهم في تطوير  الترابية املختلفة 

السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية واالجتماعية.

ثامنا، الطعون االنتخابية:
ممارسة  في  بالحق  السياسية  لألحزاب  االعتراف   
املادة  بتعديل  وذلك  هذه،  بصفتها  االنتخابية  الطعون 
88 من القانون التنظيمي ملجلس النواب واملادة 89 من 

القانون التنظيمي ملجلس املستشارين.

من  بالتجريد  يتعلق  ما  في  القوانني  بني  املالءمة   
واألقاليم  والعماالت  الجماعات  مجالس  في  العضوية 
اإلجراء  هذا  وتعميم  املعني،  الحزب  طلب  على  بناء 
ليشمل  التجريد من العضوية في مجلسي البرملان، وذلك 
بتعديل  املادة 11 من القانون التنظيمي ملجلس النواب 

واملادة 12 من القانون التنظيمي ملجلس املستشارين. 

تاسعا، تعزيز النزاهة:
توسيع دائرة محاربة الفساد من خالل اتخاذ تدابير 

ملموسة للحد من الرشوة االنتخابية.    

االنتخابية  للعملية  السليم  السير  مراقبة  تعزيز 
املدني  املجتمع  مكونات  إشراك  على  العمل  خالل  من 
باالستحقاقات  الصلة  ذات  الحكامة  ومؤسسات 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وخاصة  االنتخابية، 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  والهيئة 

ومحاربتها.

عاشرا، تأليف أجهزة 
المؤسسات التمثيلية:

التزكية  باشتراط  يتعلق  ما  في  القوانني  بني  املالءمة 
الجماعات  مستوى  على  األجهزة  لرئاسة  الترشح  في 
والعماالت واألقاليم والجهات، وتعميم هذا اإلجراء ليشمل 
داخل  مكاتبها  في  والعضوية  األجهزة  لرئاسة  الترشح 
التنظيميني  القانونني  بتعديل  وذلك  البرملان،  مجلسي 

والنظامني الداخليني ملجلسي النواب واملستشارين.

www.alittihad.info www.alittihad.infowww.twitter.com/alittihad_alichtirak www.twitter.com/alittihad_alichtirakwww.facebook.com/alittihad_alichtiraki www.facebook.com/alittihad_alichtirakijaridati1@gmail.com jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al IchtirakiAl Ittihad Al Ichtiraki خاص05 04  الجمعة 24 يوليوز 2020 املوافق 03 ذوالقعدة 1441 العدد 12.600الجمعة 24 يوليوز 2020 املوافق 03 ذوالقعدة 1441 العدد 12.600خاص

تماسك مؤسساتي  بناء على ما أظهرته الدولة من   -
العاملية  الوبائية  األزمة  محك  على  اجتماعي  وتضامن 
»كوفيد 19« من حيث االنخراط الجماعي وراء القرارات 
الطوارئ  حالة  بتدابير  وااللتزام  الحكيمة  امللكية 

الصحية. 
املؤسسات  في  املواطن  ثقة  ملنسوب  واستثمارا   -
واجتماعي  سياسي  رصيد  من  يمثله  وما  الوطنية، 
املكتسبات  ترسيخ  أجل  من  عليه  الحفاظ  ينبغي  مهم 
الدستورية،  الثوابت  ظل  في  اإلصالحات  ومواصلة 

خاصة اإلصالح املؤسساتي.
- وأخذا بعني االعتبار للتحوالت العميقة التي أحدثتها 
اقتصادية  تحديات  من  تفرضه  وما  الوبائية  األزمة 
واجتماعية وثقافية وبيئية ال يمكن كسب رهاناتها إال 
بواسطة نخب سياسية نزيهة ومؤهلة تفرزها منظومة 

تمثيلية سليمة.
في  بالدنا  الذي قطعته  للمسار السياسي  وتعزيزا   -
أفق  إلى  يتطلع  والذي  الدستورية  اإلصالحات  مجال 
أفضل لترسيخ مقتضيات دستورية قائمة على توسيع 

مجال الحقوق والحريات وضمان التوازن بني السلط. 
املتضمنة  الدستورية  املقتضيات  إلى  واستنادا   -
والحكامة  الجهوي  والتصور  الديمقراطية  لآلليات 
القانون  دولة  ترسيخ  إلى  والرامية  السياسية، 
واملؤسسات وتطوير البناء الديمقراطي وتخليق الحياة 

السياسية.
- وانطالقا من أهمية االستمرار في اعتماد سلسلة من 
الدستورية  للمقتضيات  تفعيال  السياسية  اإلصالحات 
من  مجموعة  في  النظر  إعادة  من  ذلك  يقتضيه  وما 

النصوص التشريعية والتنظيمية.
االشتراكي  االتحاد  في  نعتبر  أننا  من  وانطالقا   -
)التشريعية  االنتخابية  العمليات  أن  الشعبية  للقوات 
باملأجورين(  واملتعلقة  واملهنية  والجماعية  والجهوية 
التمثيلية  املؤسسات  النبثاق  األساسية  املحطة  هي 

املسيرة للشأن العام الوطني والجهوي واملحلي.
وتجاوز  االنتخابية  العملية  تطوير  في  ورغبة   -
خاصة  املحطات،  مختلف  في  شابتها  التي  االختالالت 
 ،2015 لسنة  الجماعية  االستحقاقات  في  املسجلة 

والتشريعية لسنة 2016. 
املنظومة  أن إصالح  نؤكد على  االعتبارات،  لكل هذه 
االنتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو 
استغالل للدين في العملية االنتخابية، وهو ما يستدعي 
إصالحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب اإلفساد 
تأخر  أي  تتحمل  ال  الحالية  الظرفية  أن  السابقة بحكم 

إضافي.

الوطني  للمجلس  املتكررة  للتوصية  وتفعيال  ولذلك، 
االنتخابية،  للقوانني  املبكر  باإلصدار  اإلنسان  لحقوق 
ندعو للعمل من أجل البث في كل ما يتعلق باملنظومة 
االنتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 
حوار  لفتح  ندعو  كما  استثنائية.  تشريعية  دورة  في 
املعنية  الحكومية  القطاعات  مختلف  مع  وموسع  مبكر 
الغرف  بانتخابات  املتعلقة  واملراسيم  القوانني  حول 

املهنية واملأجورين. 
وبناء عليه، فإننا نقترح ما يلي:

أوال، اللوائح االنتخابية:
للتسجيل  وحيدة  وثيقة  الوطنية  البطاقة  اعتماد 
العمليات  أساس  واعتبارها  االنتخابية،  اللوائح  في 
الذين  الشباب  لكل  التلقائي  التسجيل  مع  االنتخابية، 

سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.  

بشكل  والناخبني  للناخبات  اإللكتروني  التسجيل 
فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.

لتبسيط  القيد  نقل  في  اإللكترونية  الطريقة  اعتماد 
مساطر تحيني عناوين الناخبات والناخبني املسجلني. 

من  العالم  مغاربة  لتمكني  مبسطة  آليات  اعتماد 
املشاركة في العمليات االنتخابية. 

5حذف املقتضيات التي تمنع األجانب من التصويت 
أو الترشيح في الجماعات املحلية بشرط املعاملة باملثل.

بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح 
كل  االبتدائية،  املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة  االنتخابية 
املساطر  تبسيط  مع ضرورة  نفوذها،  دائرة  في  واحدة 
فيها  والطعن  اللوائح  هذه  على  االطالع  يجعل  بما 

اختصاصا قضائيا. 

من مصالح  انطالقا  وذلك  االنتخابية،  اللوائح  تنقية 
املتوفني  كل  قائمة  بعث  عليها  التي  املدنية  الحالة 

املطلوب التشطيب عليها. 

الوطني  الصعيد  على  املعلوماتية  املعالجة  تعزيز 
واملحلي، مع تمكني األجهزة الوطنية للهيئات السياسية 
من نسخة من اللوائح االنتخابية، جماعة جماعة، وذلك 

خالل شهر يناير من سنة إجراء االنتخابات.

ثانيا، تقديم الترشيحات:
اعتماد  خالل  من  والشباب  النساء  تمثيلية  توسيع 
تؤسس  جهوية  بلوائح  العمل  من  تمكن  مالئمة  آليات 
مقعدا   30 زيادة  مع  جهة،  كل  في  الناخبني  عدد  على 
بني  متكافئة  لوائح  واعتماد  سنة   40 من  أقل  للنساء 

النساء والشباب بصفة تراتبية.   

بدل  برمتها  الجماعة  على  اإلضافية  الالئحة  تعميم   
تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر االنتخابية. 

الجمع  عدم  من  للتمكن  التنافي  حاالت  توسيع 
جميع  تشمل  املتعددة،  االنتدابية  املسؤوليات  بني 
املسؤوليات التمثيلية لتمتد فضال عن رئاسة املجالس 

إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان. 

عدم قبول ترشيح أي مرشح النتخابات سابقة لم يدل 
السابقة  حملته  مصاريف  حساب  وضع  أنه  يثبت  بما 
وتم  وضعها  من  ترشيح  أو  املختصة،  الجهات  أمام 

رفضها. 

ثالثا، الحملة االنتخابية:
بهدف  أيام   10 إلى  االنتخابية  الحملة  مدة  تقليص 

عقلنة الزمن االنتخابي.

النظر في  بإعادة  الكيدية، وذلك  للمخالفات  التصدي 
اعتبارها  عدم  من  يمكن  بما  الوطنية  الرموز  استعمال 

مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية االنتخابية. 

اإلقليمية  واللجان  الوطنية  اللجنة  تشكيل  عقلنة 
ومجموعات  فرق  على  املتوفرة  األحزاب  من  لتتألف 
نيابية، وتوسيع صالحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة 
االنتخابية عملية االقتراع وضبط كل االختالالت وترتيب 

الجزاءات بشأنها.  

السمعي  التواصل  وسائل  استعمال  طريقة  مراجعة 
مع  وتفاعال  قربا  أكثر  يجعلها  بما  العمومية  البصري 

االحتاد اال�صرتاكي للقوات يقدم 44 مقرتحا الإ�صالح املنظومة االنتخابية
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حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر يوليوذو الحجةاأليام

282004:4413:3917:1920:4122:09اإلثنين

292104:4513:3917:1920:4022:09الثالثاء

12204:5113:4217:2120:4222:09األربعاء

22304:5213:4217:2120:4222:08الخميس

32404:5313:4217:2120:4122:07الجمعة

42504:5413:4217:2120:4022:06السبت

52604:5513:4217:2120:3922:05األحد
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@  عائشة بلحاج (طنجة 1981) شاعرة وكاتبة وإعالمية 
مغربية. ”قبلة الماء“ هي مجموعتها الشعرية الثانية 
بعد ”ريح تسرق ظلي“، الصادرة عن منشورات بيت الشعر 
بالمغرب، 2017.

أنيس الرافعي يدمج الواقعي بالفانتازي في «أرخيل الفراغ» مواجها خوف كورونا

ن�شو�ص مغربية عن �لحجر ت�شتند ��ل� �لت�ش�ي� ��ل�وتو�ر��ي�

� ���ة �ل���� ل����شة ب�ح��� ���� ���ر� كن�دبة

إنها محاولة صادقة 
من الرافعي للبحث 
عن جمالّيات كتابة 
جديدة، ال تستقّر 
عند حدود الرؤية 
والفهم الُمتداول 
وإّنما تخترق هذا 
المحظور داخل 

مفهوم الكتابة 
نفسها
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االشتراكي
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«موسم الظل» تلقي الضوء على الحياة الَقَبلية والممارسات العنصرية

�لكاميرونية ليونور� ميانو تروي 
تجارة �لرقيق في �أفريقيا

ن�و قر��ة نو�ية � �ل�م� �لرق�ي
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@ أستاذة باحثة 
صدر لها مؤخرا كتاب 
«الرواية التجريبية التّشكُل 
والّسماُت»

سلمان زين الدين 

تكتسب «موسم 
الظل» فرادتها من 
خالل إماطة الظل 
عن مرحلة تاريخية 
معّينة في منطقة 
غير مفتوحة للقارئ 

العربي، وإلقاء 
الضوء على مسألة 
إنسانية حّساسة ما 
تزال تلقي بظاللها 
القاتمة على التاريخ 

المعاصر

سلمان زين الدين
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تشكيل 

�لمر�أ� �مر��ا�ا �لم�����
 قراءة في رواية «نهاران» للكاتبة المغربية لطيفة حليم

  مراد الخطيبي
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قراءة للوحات فريدة بن محمود

م�شاحات للجمال باأجمل �لألو�ن
لحسن ملواني

:

إشارة :
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ثمة أسئلة كبرى تطرح على النخب الثقافية العربية التي كانت تقف، في بعض نماذجها القوية، على 
محك التنافر القطري، غير قادرة على رسم طريق التكامل الثقافي الغربي. غير أن أطروحات كثيرة 
أنجزها مثقفون ومفكرون عرب ما زالت حتى اآلن تطفو على السطح، لراهنيتها وقوة مضامينها، ذلك 
أن البالد العربية ما زالت مستهدفة أكثر  من أي وقت آخر، زمانيا ومكانيا، مع العلم بأن تلك النخبة 
تعلم يقينا أن األحداث التاريخية العربية زاخرة بالصراعات، التى ما زالت تتكرر بصورة طبق األصل 
فى تاريخنا الحديث- بغض النظر عن تلك المرحلة التي كان العرب يتبؤون فيها عالميا الهرم 
السياسي والحضاري.
في ما يلي حوارات فكرية مع بعض أعالم الثقافة والفكر في الوطن العربي.

حــوارات فكرية

روؤية �لكتاب لق�ش�ص �لقر�آن

 حاوره:  محمد الحجيري علي حرب:

ق�ش�ص �لقر�آن في كتاب 
���شا�ر ي���ية بالقر�آن� 
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دراسات قرآنية

(2)

بطاقة:

يعرف الكاتب والفيلسوف 
اللبناني علي حرب المعروف 
بآرائه النقدية الحرة والمثيرة 

ل�عجاب، والمتميز بنصه 
الفكري الرشيق القائم على 

نوع من فن الكتابة، وقد أغنى 
حرب الحقل الفلسفي في 

موضوعات تردد كثيرون في 
ولوجها، وبرع بنقده مأزق 
الهوية وأوهام الحقيقة، 

انتقل جهده من البحث عن 
الحقيقة إلى نقد خطابها؛ إذ ال 
نستطيع ا�مساك بها، وكتابته 
بقيت ابنة زمنها، ودائًما تجدد 

منطلقاتها.
هذا حوار  أجرته معه مجلة 

«الفيصل» في بيروت وحاورته 
حول كتبه وقضايا أخرى.

أحمد البهنسي

ظهرت إّبان مرحلة 
االستشراق ا�سرائيلي 
-وهي المرحلة الثالثة 
وا�خيرة من مراحل 
المدرسة اليهودية في 
االستشراق (اليهودية، 
الصهيونية، ا�سرائيلية)- 
عّدة كتابات حول 
قصص القرآن الكريم؛ 
ولم يكن ذلك غريًبا إذ 
إن المدرسة اليهودية 
في االستشراق بجميع 
مراحلها واتجاهاتها مثَّلت 
امتداًدا للمدارس الغربية 
في االستشراق، وكّررت 
ما طرحته هذه المدارس 
الغربية من فرضيات 
حول القرآن الكريم، 
وبالتالي فقد (كّررت) 
الكتابات االستشراقية 
ا�سرائيلية هي ا�خرى 
نفس فرضيات اقتباس 
القرآن الكريم لهذه 
القصص من العهَدْين 
القديم والجديد، خاّصة 
لقصص ما ُيعرف 
في الديانة اليهودية 
بــ(ا�باء أو البطاركة) 
مثل: آدم، وإبراهيم، 
ويوسف، ويعقوب، وهي 
سة أو  الشخصيات المؤسِّ
الكبرى في الفكر الديني 
اليهودي؛ إذ أطلقت 
الكتابات االستشراقية 
ا�سرائيلية عليهم لفظ 
«ا�نبياء المشتركون»، أي: 
المشتركون بين اليهودية 
وا�سالم.
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 يعود الفضل في تقديم أ�مل تأويل ��كا� الع�قة 
 � ضحية في ا�س�� �ل� المتصو� بين الحلم والت�
اني ع�ر�. فقد أدر� ه�ا  األندلسي� ابن عربي� �القرن ال��
ت� عن “�ضرة الخيا�”. ا��كا� في �طار نظري�
 ” ر� م� ؤ� ا ت� ل� م� ع� ت� اف� ب� ا أ� انطلق ابن عربي� من �وا� ا�بن � “ي�
ضحية بأكملها �ل� رهان تأويل الحلم،  خضع مسألة الت� لي�
فهو يقو� � “والولد عين أبي�. فما رأى ]الوالد[ ي�ب� سوى 
نفس�.”وفدا� ب�ب� عظيم“فظهر بصورة كب� من �هر 
بصورة �نسان. و�هر بصورة ولد، بل بحكم ولد من هو 
عين الوالد.” وهك�ا، ف�ن� مو�و� الحرمان ال�� يخضع 
فل.  ت�، وعن طريق ا�بن، هو الط� �لي� األ� من �ي� ماهي�
م� ابن عربي� يندر�  أويل ال�� قد� و� ��� أن� ه�ا الت�
� يقو� عل� اعتبار  صو� في �طار تقليد عريق في الت�
 la ف� هي ف�. والن� ضحية الكبرى” تضحية بالن� “الت�
وح، وهي التي  psyché، وهي الج�� الحيواني� الفاني من الر�
� قربانا، وعل� ه�ا  تظهر في صورة الحمل الوديع المقد�
. حو يسلم الغنوصي� نفس� �ل� الفنا� في ا�لهي� الن�
مها في  ة التي قد� ظري� ��� أن� طرافة ابن عربي� تكمن في الن�
ات  ظري� ق ب�سحا�. فهي من أرق� وألط� الن� ” المتعل� “الف��
ق بما يعتمل في األ� من �و� �ل�  لة للحلم المتعل� المؤو�
فل، وللمرور من الفعل الخيالي� �ل� الواقع � قتل الط�

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

Al Ittihad Al Ichtiraki 12.600فسحة10 1441 3 2020 24

نظرات في التصوف

محمد حلمي عبد الوهاب  

ة  �اسم الوردة�، �األ�ر المفتوح�، � القار� في الحكاية�، �باودولينو� و�يرها من األعما� الروا�ي�
 � ر ا�يطالي أمبرتو �يكو. �بدا� �يكو مستفي� ومتنو� ة للمفك� بجان� ع�رات المقا�ت األكاديمي�
ة، كما  ة والتاريخي� ر، تر� لنا العديد من المقا�ت النقدي� فهو ناقد وفيلسو� وروا�ي ومنظ�
ة.  ة التأويلي� ة المعاصرة، والمعروفة بالسيميا�ي� ظريات في السيميا�ي� و�ع أسا� ��دى أهم� الن�
ة باري� ريفيو. المقتطفات التالية من �وار أ�رت� مع� مجل�

ر �و �أ� �ش��ص ينت� معرفة  �أمبرتو �إيكو:  �لمفك�
جديدة ب�شكل �إبد�عي  �3�

أمبرتو إيكو

مصطفى الناسي

ترجمة: ليلى زنكنه

�لو�شي� �ل�� �تل �ال� فتيات ب�شطات  بعد �أن ما�ص عليهن �لجن�ص ب�شادية
سفاحون في مواجهة جرائم استثنائية                       �8�

كيف تصبح كاتًبا؟

 7
 6

سيبحر معنا القار� من ��� هات� الحلقات في ملفات  تتسم بالرع� �را� أفعا� ��رامية قا� بها متهمون أدانهم القضا� نها�يا 
بأ�كا� تتراوح مابين ا�عدا� والسجن المؤبد �ي� ارتبطت أسما�هم بملفات كبيرة مرتبطة أساسا بعالم الجريمة وتفننوا في 
ارتكا� أفعا� ��رامية �طيرة بوعي منهم أو بدون وعي �ل� أن تحولوا �ل� كوابي� م�عجة بالنسبة للمواطنين ور�ا� األمن. 
منهم من �ل لسنوات بعيدا عن أعين ا�من التي كانت تترصد� فيما ��رون وقعوا كما تقع الطيور عل� أ�كالها مبا�رة بعد 
ارتكابهم لفعلهم الجرمي أو في مسرح الجريمة 
ا�تحاد ا��تراكي تفت� اليو�  تفاصيل ه�� الجرا�م  ف�نها تبق�  مجرد قضايا من مجموعة ملفات عرفتها المحاكم المغربية 
من� بداية السبعينيات من القرن الما�ي �ل� يومنا ه�ا.. فيما تاري� العدالة المغربية ملي� بالقضايا الم�ابهة وبأعداد 
كبيرة، �� أن القضايا التي أ�ترنا� اليو� تعتبر م�يرة �دت �ليها انتبا� الرأ� العا� الوطني، كما عرفت نقا�ا و�دا� واسعا من 
طر� ا��صا�يين وعلما� ا��تما� وعلما� الجريمة.. فيما �لت تفاصيلها راسخة في عقو� العديد من الضحايا وعا��تهم..
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ل�� ه�ا ال�تاب  �الصحو�� الن�و� ال�هو�� في الو�يات المتحد� األمري��ة� 
، بل هو كتاب يتجرأ على  مجر� س�ر� �ات�ة سا�ر� ل�خ� مث�ر للجد� جدا�
مواجهة أكثر القضايا تحديا� في العصر الحديث ب�ما�ة فا�قة�

ين بنظم  ل�� كتاب �ي��د �يو� �الصحو�� لضعا� القلوب، أو ألولئك المعتد�
معتقداتهم، بل ألولئك ال�ين � يخ�و� من أ� تح��هم الحقا�� واألف�ار التي ربما 
تضع المعتقدات الراسخة مو�ع ت�ا��� ��� كتاب ثور� ت�ور� ربما �يه� الحضار� 
من األعما�� كما يقو� �ل�د ويتني �Glade Whitney� العالم ال�ار� في علم الوراثة 
ال�لوكي� ي�ر� �ي��د �يو� معظم كتاب� لوجهة �ظر� في األعرا� وتضم�ناتها 
المجتمع�ة والت�ورية، ول�ن� ��اية مث�ر� لرجل عر� بو��� �ور� كاري�اتورية 
رسمتها ل� وسا�ل ا�ع�� المعا�ية�
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لي� لي أ�ي� دور� بما كنت�
كانت مصادفة� أ�ن أكون�

را� ... ك� ذ�
ومصادفة� أ�ن أ�رى قمرا�

�� بالساهرات تحر� �ا�با� مثل� ليمونة ي�
ولم أ�جتهد�

كي أ�جد�
ية� � ر� �امة� في أ��د� موا�ع جسمي� س�

�محمود دروي��
كان مصادفة أن ولدنا في أجسادنا. الجسد غالفنا 

ال�ي يقدمنا �ل� العالم بهويات يحددها المجتمع. 
كي� يتعامل ال�ا���� مع ه�ا المجسم ا�جباري ال�ي 

جد في�� هل سا�� يوما عالقت� ب�� هل يم�ن� أن  و�
ي�تار التدخل في� لتجمي�� أو �حوي���

�م �ن ال�ا����، ل� قدر� اختيار الجسد ال�ي ي�تب�، فيتحو� ا�مر �ل� نو� من 
المساكنة داخل هويات جنسية أخرى. هل يتدخل ال�ا���� في ه�ا ا�ختيار� وهل 

يسم� ل��ات وهي ��ت� أن �ن�ا� لستستقر داخل جسد م�ت�� عن جنس��

لع�نا في لح�ة قاسية من التحو� العني� 
ل��من، � نرى من� �� ما نحيا� من أيا� 
وليا� �قي�ة ومت�ير�. فال نجد �� من يبصر ه�ا 
التحو� في القيم والوجدان وا�ف�ار لدى م��رين 
وأدبا�، وبع� كبار ال�اع�ين ممن امت��وا �دوسا 
استثنا�ية.

وه�� الح�قات اختيارات من أقوا� لم��رين 
وفالس�ة وسياسيين وأدبا� من م�ت�� 
التعبيرات، من عصرنا ومن عصور سابقة ، ينتمون 
ال� �يارات م�ت��ة، كان لهم ���ير من خال� 
كتابا�هم او أفعالهم. أقوا� هي و�ايا م�تو�ة 
ع�� العقل والوجدان، هدفها ا�نسان والمجتمع 
والحيا�، �ت�� �ي�ة ال�بر وال��ا� و�نتصر 
ل�مل..

76 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

��ل��� �ل�ا�شمي ��اأ�شي�� �ل��لة �ل��شال�ية� ل�شي� ��م�� �ل�مني
كتب لها وقع

�شريفة بن عي�شى

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

غالف الكتاب

21  الجسد المشتهى
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* كاتب. من المغرب

 � ل يمكننا �أن ن�شم�
�شكال� ل��ش� ��الي� 

تعويض النقص 
هو الصناعة الوحيدة 

المتاحة أمام الجسد كي 
ُيعّد جسًدا

عبد الرحيم جيران @



الكلمات   المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

abousalma10@gmail.com
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صعبة
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32404:5313:4217:2120:4122:07الجمعة

42504:5413:4217:2120:4022:06السبت

52604:5513:4217:2120:3922:05األحد
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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
2020/07/23

12.470 
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/2020/041 :رقم
(جلسة عمومية)

 2020 شتنبر    3 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة  على  
صباحا سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي ابن رشد 
بالدار البيضاء 8 زنقة  لحسن  
العرجون، فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 

األثمان ألجل:
ACHAT DE MATE-
RIEL MEDICO-TECH-
NIQUE, PRODUITS 
DE COUCHAGE, 
MATERIEL DE BUAN-
DERIE, MATERIEL DE 
BUREAU, MATERIEL 
DE CUISINE, MATE-
RIEL DE LITERIE, 
MATERIEL INFORMA-
TIQUE, MOBILIER DE 
BUREAU, MOBILIER 
MEDICAL POUR LE 
SERVICE DE   PSY-

CHIATRIE
(في 58 حصة)

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

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
*يعفى املتنافسون من الضمان 
كلفة  مبالغ  حددت  املؤقت. 
مع  بالدرهم  املقتنيات  تقدير 
يلي:  كما  الرسوم  احتساب  
(خمسة  5.051.180,03درهم 
ألفا  وخمسون   وواحد  ماليني 
وثالثة  درهما  وثمانون  ومائة 

سنتيمات).
تقدير  كلفة  مبالغ  *حددت 
بالدرهم  السنوية  الصيانة 
كما  الرسوم  احتساب   مع 
(ثالثة  33.264,00درهم  يلي: 
وأربعة  ومائتان  ألفا  وثالثون 

وستون درهما).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقة  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من النظام 
  D1580/15/DEPP رقم 

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

الدار البيضاء .
ويمكن للمتنافسني إما :

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

الدار البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها 

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة .
تودع العينات والبيانات التقنية 
أو  الفرنسية  (باللغة   املطلوبة 
اللغة  إلى  مترجمة  أخرى  بلغة 
مرفوقة  مفصلة  الفرنسية) 
بشهادة  تسجيل املواد  الطبية  
و6   5-4 رقم   وبامللحقات 
(انظر  ينبغي،  كما  مملوئني  
املادة  14 من  نظام االستشارة)،  

لدى  املديرية  العامة
اللوازم)  و  املعدات  (مصلحة 
لحسن   زنقة    ،8 ب  الكائنة 
العرجون   الدار البيضاء. وذلك 
إلى غاية يوم   2 شتنبر  2020 

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

املادة  9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2171/ا.د

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

املركز االستشفائي الجامعي 
ابن رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض 
مفتــوح

CHUIRC/2020/065 :رقم
على   2020/09/03 يوم  في 
الساعة الحادية عشر والنصف 
صباحا سيتم في مكاتب  املركز 
اإلستشفائي الجامعي  ابن رشد   
بالدار البيضاء 8 زنقة  لحسن  
العرجون، فتح األظرفة املتعلقة 
بطلب العروض بعروض اثمان 
  CHUIRC/2020/065 رقم: 
(حصة  االقمشة   شراء  ألجل: 

فريدة).
يمكن سحب ملف طلب العروض 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي 
املعدات  (مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،8 ب  الكائنة  واللوازم) 
لحسن العرجون الدار البيضاء، 
ويمكن كذالك تحميله الكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

حدد  مبلغ  الضمان املؤقت كما 
(عشرة  10.000,00درهم  يلي: 

أالف درهم)
كلفة تقدير األعمال مع احتساب 
طرف  من  محددة  الرسوم 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
احتساب  مع  72.004,08درهم 
الفا  وسبعون  (اثنان  الرسوم  
وأربعة  دراهم وثمانية سنتيم 

مع احتساب الرسوم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم وايداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقة  
رقم  النظام  من   و31  و29 
بتاريخ     D1580/15/DEPP
املتعلق   2015 19يونيو  
االستشفائي  املركز  بصفقات 

ابن رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   -
بإفادة  املضمون  البريد 
طلبات  مكتب  إلى  باالستالم 
العامة  بالكتابة  العروض 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  إيداعها مقابل وصل   -

أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
والئحة  املطلوبة  العينات  ان 
لهاته العينات، التي  يستوجبها  
بالنسبة   العروض   طلب  ملف 
ايداعها   يجب  املواد   لجميع 
واللوازم  املعدات  مصلحة  لدى 
للمركز  العامة  باملديرية 
ابن  الجامعي   اإلستشفائي 
رشد  الكائنة ب 8، زنقة لحسن 
وذلك   البيضاء،  الدار  العرجون 
 2020/09/02 يوم  غاية  الي 
قبل الساعة الثانية بعد الزوال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/2172/ا.د

*************
شركة:

STE«HERBSLAMNAI» 
SARL 

شركة محدودة املسؤولية  
برأسمال100.000,00درهم
املقر االجتماعي: دوار فاس 

اوريبل انجيل يوملان
إشعار بتأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
بميسور بتاريخ 2020/07/08، 
األساسي  القانون  وضع  تم 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

حسب الخصائص التالية: 
التسمية:

STE«HERBSLAMNAI» 
SARL 

نشاط الشركة:
** البناء واألشغال املختلفة.

  ** االستــــيراد والتصـديـــر.
** جمع وتقطير وبيع األعشاب 

الطبية والعطرية.
شركة  القانوني:  الشكل 

محدودة املسؤولية.
- مدة الشركة: 99 سنة تحتسب 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
فاس  دوار  الشركة:.  مقر   -

اوريبل انجيل بوملان  
الف  مائة  الشركة  رأسمال   -
مقسمة  100.000درهم  درهم 
فئة  من  حصة   1000 على 
موزعة  حصة،  لكل  100درهم 

على الشكل التالي: 
ملنعي:  الرحيم  عبد  السيد   *

500 حصة
 500 ملنعي:  سفيان  السيد   *

حصة
- التسيير: تم تعيني السيد عبد 
للشركة  مسير  ملنعي  الرحيم  

ملدة غير محددة.
من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
إلى متم دجنبر من  فاتح يناير 
كل سنة عدا السنة األولى التي 
التسجيل في  تاريخ  تبتدئ من 
مع  وتنتهي  التجاري  السجل 

متم دجنبر 2020.
إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
باملحكمة  الشركة  ملف 
بميسور  لبوملان  االبتدائية 
بتاريخ   2020/195 عدد  تحت 

.2020/07/20
ع.س.ن/2183/ا.د ع.س.ن /2180/ إد

ع.س.ن /2182/ إد

ع.س.ن /2181/ إد

ع.س.ن /2194/ إد
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شركة
STE «LAMO

TIDOUKLA» SARL 
شركة محدودة املسؤولية  
برأسمال1000.000٫00درهم

املقر االجتماعي: شارع  

الحسن الثاني ميسور.
إشعار بتأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
بميسور بتاريخ 2020/06/16، 
األساسي  القانون  وضع  تم 
املسؤولية  محدودة  لشركة 

حسب الخصائص التالية: 
التسمية:

STE «LAMO
TIDOUKLA» SARL 

نشاط الشركة:
وخط  االتصال  قنوات  ربط   **

الصحي  الصرف  مياه  أنابيب 
واملياه الصالحة للشرب

**بيع اثات املكاتب
ومزود  املحاسبة  اآلالت   **
النقدية  وتسجيالت  املكاتب 

واآلالت املماثلة  األخرى
** االستــــيراد والتصـديـــر

** متحادت.
** متعهد تقديم الطعام

املحالت  واجهات  تنظيف   **
والبنيات

** تنظيف الحدائق
** مقاول الزراعة أو الصيانة

شركة  القانوني:  الشكل 
محدودة املسؤولية.

- مدة الشركة: 99 سنة تحتسب 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
الحسن  شارع   الشركة:  مقر   -

الثاني ميسور. 
رأسمال الشركة مليون درهم   -
مقسمة  1000.000درهم 
فئة  من  حصة   10000 على 
موزعة  حصة،  لكل  100درهم 

على الشكل التالي: 
 5000 عشير:  محمد  السيد   *

حصة
السيد لحبيب سامي: 5000   *

حصة
السيد  تعيني  تم  التسيير:   -
محمد عشير مسير للشركة ملدة 

غير محددة.
من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
فاتح يناير إلى متم دجنبر من 
كل سنة عدا السنة األولى التي 
تبتدئ من تاريخ التسجيل في 
مع  وتنتهي  التجاري  السجل 

متم دجنبر 2020.
إيداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
باملحكمة  الشركة  ملف 
بميسور  لبوملان  االبتدائية 
بتاريخ   2020/139 عدد  تحت 

.2020/06/25
ع.س.ن/2188/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
قطاع املياه والغابات

املديرية الجهوية للمياه 
والغابات ومحاربة 

التصحرالرباط سال زمور 
زعير

إعـالن عـن طـلـب عـروض 
مـفـتـوح
رقـم: 

2020/03/م.ج.م.غ.م.ت.ر.س.ز.ز

على   2020 غشت   25 يوم 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
للمياه  الجهوية   باملديرية 
التصحر  ومحاربة  والغابات 
زعير، شارع  زمور  الرباط سال 
الخميسات،  الوليد  ابن  خالد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض بعروض أثمان ألجــل  
إدارية  مسكان  بتهيئة  القيام 
تابعة للمديرية الجهوية للمياه 
زمور  سال  الرباط  والغابات 
إلى  مقسم  بالخميسات  زعير 

ثالثة حصص. 
الحصة رقم 01: املسكن اإلداري 
الكائن بزنقة يوسف بن تشفني 

الحي اإلداري الخميسات
الحصة رقم 02: املسكن اإلداري 
الكائن بزنقة كابتان بلحوسني 

الحي اإلداري الخميسات 
الحصة رقم 03: املسكن اإلداري 
الكائن بشارع خالد ابن الوليد 

الحي اإلداري الخميسات
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  مجانا  العروض 
املديرية  بمقر  املحاسبة 
والغابات  للمياه  الجهوية 
الرباط سال زمور زعير ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
بوابة الصفقات العمومية على 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  حدد 
آلف  عشرون  في    املؤقت 
(20.000,00درهم) لكل حصة.

مبلغ  في  حدد  األشغال  تقدير 
يناهز:

وستة  مائة   :01 رقم  الحصة 
وخمسة  ألف  وتسعون 
وثالثون درهما وأربعون سنتم 

(196035.40درهم)
مائة وثمانية   :02 رقم  الحصة 
وستمائة  ألف  وتسعون 
درهما  وتسعون  وثمانية 
سنتم  وستون  وثمانية 

(198698.68درهم)
الحصة رقم 03: مائة وعشرون 
الفا وتسعمائة وستة واربعون 
سنتيمات  وخمس  درهما 

(120946.05درهم)
كل من محتوى  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفــات  وتقديم 
املـواد  ملقتضـــيات  مطابقني 
و148مــن  و31  و29   27
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املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أضرفتهم،  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باستالم إلى املكتب املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -
باملديرية  الضبط  بمكتب 
والغابات  للمياه  الجهوية 
زعير  زمور  سال  الرباط 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  الكترونيا  إرسالها   إما   -

بوابة الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 

في  املقررة  تلك  بها هي  اإلدالء 
املادة 10 من نضام االستشارة

غير  للمتنافسني  بالنسبة 
يتعني  باملغرب  املقيمني 
املثبتة  الوثائق  تقديم  عليهم 
نضام  من   10 املادة  في 

االستشارة. 
ع.س.ن/2190/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

وزارة الـداخـلـيـة
جهة مراكش اسفي

إقليم أسفي
جماعة سبت جزولة 

إعـــالن عـن طـلـب عـروض 
مـفـتـوح

INDH/GZL/2020/02 :رقم
على   2020/08/27 بتاريخ 
عشرة   الحادية  الساعة  
قاعة  فـي  سيتـم  صباحا 
جماعة  بمقر  االجتماعات 
األظـرفة  فـتــح  جزولة   سبت 
عـــــروض  بـطـلـب  الـمـتـعـلـقـة 
املسبح  تهيئة  ألجـــل:  أثـمـان 

البلدي بسبت اجزولة.
صاحب املشروع: رئيس جماعة 

سبت جزولة 
مـحدد  املـؤقـت  الضمـان 
الف  ثالثون  مبلغ  في 

درهما(30.000.00درهم).
من  األعمال محددة  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 

1354332,00درهم
طـلـب  مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
الصفقات  بمكتب  الـعـروض 

بالجماعة.
يـمـكـن كذلك نقله إلكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وإيداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـق  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
 ،27 الـمواد  لـمـقـتـضـيـات 
الـمـرسـوم  مـن  29 و31 
الصادر    349  2-12- رقـم 
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بالصفقات العمومية.
مسموحة  االلكترونية  اإلجابة 
رقم  القرار  ملقتضيات  طبقا 
شتنبر   04 بتاريخ   20-14
2014 املتعلق بتجريد املساطر 
إبرام  في  املادية  الصفة  من 

الصفقات العمومية
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني:

- إما تقديم عروضهم الكترونيا 
االلكترونية  البوابة  طريق  عن 

للصفقات العمومية
عـن  أطرفتهم  إرسـال  إمـا   -
الـمـضـمـون  الـبريـد  طـريـق 

بـإفـادة باالستالم  
وصـل  مـقـابـل  إيـداعها  إمـا   -
بمكتب الصفقات بجماعة سبت 

جزولة 
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
بـدايـة  عـنـد  اللجنة  لـرئـيـس 
الـجـلـسـة وقـبـل فـتـح األظرفة.

- الـوثـائـق الـمـثـبـتـة الـواجـب 
اإلدالء بـهـا هـي تـلـك الـمـقـررة 
نظام  من  و5   4 املواد  فـي 

االستشارة.
لتسليم العينات املطلوبة في   -

ملف 

ع.س.ن/2191/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسقي 
عمالة إقليم الرحامنة
املجلس االقليمي 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة     

على   2020/08/17 يوم  في 
سيتم  عشر  الحادية  الساعة 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات)  (قاعة  الرحامنة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
لعمالة  أثمان  العروض 
عروض  طلب  ألجل:  الرحامنة 
الدراسة  2020/05/م.ا:  رقم 
املخطط  بانجاز  املتعلقة  
القليم  املندمج  االقليمي 

الرحامنة                    
املؤقتة:  الضمانة 
15.000.00درهم (خمسة عشر 

االف درهم)
محددة  التوريدات  تقدير  كلفة 
وتسعة  مئة  ستة  مبلغ:  في 
وتسعون الف وستة مئة درهم 

(699600.00درهم)
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
بالعمالة كما يمكن تحميلها من 

بوابة الصفقات العمومية.
من املوقع االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

.gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني, بطلب 
منهم طبق الشروط الواردة في 
املواد 27,29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
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بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل 

بالعمالة
عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   -
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة. 
إن الوثائق الواجب اإلدالء بها 
هي تلك املقررة في املادة 6 من 

قانون االستشارة. 
املتنافسني  على  ملحوظة: 

االدالء ب: 
Les copies certifiées 
conformes aux origi-
naux des certificats 
d'agrément dans les do-
maines d'activités : D13
ع.س.ن/2192/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة

وزارة التجهيـز والنقـل 
واللوجستيك واملاء

الوكالة الوطنية للتجهيزات 
العامة

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل  واللوجستيك واملاء  

بميدلت
إعـالن عـن طـلب عـروض 

مفـتـوح
رقـم 2020/33 

على   2020/08/18 يوم  في 
الساعة العاشرة صباحا، سيتم 
اإلقليمي  املدير  السيد  بمكتب 
واللوجستيك  والنقـل  للتجهيز 
األظرفة  فتح  بميدلت،  واملاء 
العروض  بطلب  الخاصة 
"اعداد  ألجل:  أثمان  بعروض 
الدراسات التقنية وتتبع اشغال 
 - إعادة بناء مسجد تكرسيفت 
عياد- القروية سيدي  الجماعة 

إقليم ميدلت." 
طلب  ملف  سحب  يمكن  
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
زنقة  واللوجستيك،  والنقـل 

أكادير ميدلت.
ويمكن كذلك تحميله الكترونيا 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
* الضمان املؤقت غير مطلوب. 

محددة  الخدمات  تقدير  كلفة   *
املشروع  صاحب  طرف  من 
50.200,00درهم  مبلغ:  في 
(خمسون الف ومائتان درهم).

من  كل  يكون  أن  يجب   *
ملفات  وايداع  وتقديم  محتوى 
ملقتضيات  مطابق   املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
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املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني :

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
كتابة  مكتب  إلى  باالستالم 
املدير اإلقليمي للتجهيز والنقـل 

واللوجستيك بميدلت.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
اإلقليمي  املدير  كتابة  بمكتب 
واللوجستيك  والنقـل  للتجهيز 

بميدلت.
إما تسليمها مباشرة لرئيس   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بالطريقة  إيداعها  إما   *
بوابة  عبر  االلكترونية 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  بها هي  اإلدالء 
عليها في املادة رقم 4 من نظام 

االستشارة .
الوثائق  يتضمن  التقني  امللف 

التالية :
- بالنسبة للمقيمني باملغرب:

على املتنافسني اإلدالء بنسخة 
شهادة  من  عليها  مصادق 
التالية:  املجاالت  في  املوافقة، 

D17+D16+D15+D14
املقيمني  لغير  بالنسبة   -
بامللف  االدالء  يجب  باملغرب: 
نظام  في  اليه  املشار  التقني 

االستشارة
ع.س.ن/2198/ا.د

ع.س.ن /2196/ إد

ع.س.ن /2199/ إد

ع.س.ن /2197/ إدع.س.ن /2189/ إد

ع.س.ن /2195/ إد
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في  كبيرة  صعوبات  البيضاوي  الرجاء  فريق  يواجه 
العالقين  نغوما،  وفابريس  ماالنغو  بين  العبيه  استعادة 

بالكونغو الديمقراطية منذ شهر مارس الماضي.
إلى  قادمة  رحلة  عبر  الالعبان  يعود  أن  مقررا  وك��ان 
العاصمة الفرنسية باريس، صباح أمس الخميس، بيد أن 
هذه  عليهما  فوتت  كينشاسا،  بمطار  اإلدارية  التعقيدات 
الفرصة من أجل العودة إلى الدار البيضاء، األمر الذي فرض 
على الرجاء البيضاوي تكثيف اتصاالته مع السفارة المغربية 
ال  هناك، قصد إعادة هذا الثنائي، الذي سيكون لغيابه – 
في  الخضراء  المجموعة  أداء  على  كبير  تأثير   – محالة 
مبارياتها المقبلة، والتي ستكون بدايتها يوم االثنين المقبل 

بمواجهة الدفاع الجديدي، المؤجلة عن الدورة التاسعة.
وكانت مصادر رجاوية قد أكدت أن الالعبين سيعودان 
إلى الدار البيضاء يوم 15 يوليوز الجاري بعد إعادة فتح 
األجواء المغربية، قبل أن يتأخر األمر بسبب التعقيدات 

اإلدارية بالكونغو الديمقراطية.

إصابات جديدة في صفوف   
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اتحاد  أس��وار  إل��ى  جديد  من  كورونا  فيروس  تسلل 
التي  المخبرية  التحاليل  أكدت  بعدما  المغربي،  طنجة 
منهم. أربعة  إصابة  الصغري  فئائه  العبو  لها   خضع 

وحسب بالغ لفارس البوغاز عممه على موقعه الرسمي، 
فقد أكدت التحاليل إصابة العبين من فئة األمل والعب من 

فريق الشبان وآخر من الصغار.
البروتوكول  لتدابير  المصابون  الالعبون  وخضع 
تداريب  إل��ى  وعودتهم  تعافيهم  انتظار  في  العالجي، 
األندية  باقي  غ��رار  على  فيها،  ان��خ��رط  ال��ذي  فريقهم، 
 األخ������رى، ع��ق��ب رف����ع ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ب��ال��م��غ��رب.

يذكر أن اتحاد طنجة، اضطر إلخضاع أفراد الفريق، إلى 
الكشف عن فيروس كورونا للمرة الثالثة، بعد التأكد من 

إصابة 3 عاملين بالنادي والعب واحد قبل فترة.
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أعلن فريق ريال سرقسطة، المنتمي إلى القسم الثاني 
من الدوري اإلسباني، وقبيل قبل خوضه مباريات «البالي 
المغربي  الدولي  تعافي  عن  لليغا،  الصعود  قصد  أوف» 
جواد الياميق، عقب اإلصابة التي كان قد تعرض لها سابقا.

وأشار الفريق اإلسباني إلى أن الياميق سيكون متاحا 
أمام المدرب فيكتور فرنانديز، بداية من مباراة إياب الدور 

األول من البطولة المصغرة.
وكان الياميق قد أصيب على مستوى العضلة الضامة، 

األمر الذي فرض غيابه عن الفريق في خمس مباريات.
 ومن شأن عودة الالعب السابق لفريقي الرجاء وأولمبيك 
خريبكة ان تمنح دفعة معنوية لفريق سرقسطة، الباحث 

عن بطاقة العودة إلى الليغا.
يذكر أن الياميق يلعب في صفوف سرقسطة على سبيل 
مستويات  وقدم  اإليطالي،  جنوة  فريق  من  قادما  اإلعارة 
جيدة تشفع له في البقاء بالدوري اإلسباني، حيث يجهز 

فريقه الحالي عرضا لتحويل إعارته إلى انتقال نهائي.

 راسلت إدارة المغرب الفاسي لجنة البرمجة بالجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم من أجل تأجيل مباراة الدورة 23 من بطولة 
القسم الثاني من الدوري االحترافي، والتي ستجمعه بجمعية سال 
بمدينة فاس يوم األحد 26 يوليوز الجاري، بعد اكتشاف عدة حاالت 

إصابة بفيروس كورونا في صفوف الالعبين والطاقم التقني.
السلبية  بالتحاليل  توصله  بادرت إدارة الفريق إلى وبمجرد 

تعليق الحصص التدريبية إلى تاريخ غير مسمى. 
وحسب مصدر من فريق المغرب الفاسي، الذي يحتل المرتبة 
الثانية في الترتيب العام، ويعمل جاهدا على تحقيق حلم الصعود 
إلى قسم الصفوة، فوجئ أول أمس األربعاء بإصابة عدد من العبيه 

وأطره التقنية بفيروس كورونا المستجد. وأشار مصدرنا إلى أنه 
تم نقل جل المصابين إلى المستشفى العسكري بمكناس، حيث 

سيدخلون في حجز صحي لمدة 14 يوما. 
وبل� عدد المصابين إلى حدود مساء األربعاء سبعة، يتقدمهم 
المدرب منير الجعواني والمعد البدني محمد الزهراوي، والالعبين 
الشرقي البحري ونصر الدين طرينة ونبيل مرموق والعب كاميروني، 
باقي  الزال  فيما  الكتاني،  زبيدة  اإلداري��ة  الكاتبة  إلى  باإلضافة 
المخالطين تحت المتابعة الطبية، علما بأنه يتواجد ضمن الحاالت 
المشكوك فيها المدرب المساعد عادل السراج وبعض الالعبين 
ا�خرين، في انتظار خروج نتائ� التحاليل التي أجريت لهم عقب 

اكتشاف الحاالت السبعة.
وبات لزاما أيضا خضوع أعضاء المكتب المسير للمغرب الفاسي 
للتحليالت المخبرية، خاصة وأن منهم من رافق الفريق في تجمعه 
التدريبي المغلق، الذي خضع له بمدينة أكادير، وامتد لعشرة أيام، 

علما بان مصادر مقربة من الفريق لم تستبعد أن يكون المدرب 
الجعواني هو من نقل العدوى، بعد مشاركته في دورة تكوينية 
خضع لها رفقة مجموعة من المدربين المغاربة بمركز محمد السادس 

لكرة القدم بالمعمورة.
بالفيروس،  تأثرا  المغربية  الفرق  أكثر  الفاسي  المغرب  وبات 
قد سجل  طنجة  اتحاد  كانت  بعدما  اإلصابات،  عدد  إلى  بالنظر 

سابقا أربع حاالت، والراسين� البيضاوي.
ومن شأن هذا الطارئ أن يزيد من تعقيد أمور المغرب الفاسي، 
مازال تحت وقع صدمة خصم نقطتين من رصيده، بعدما  الذي 
تراجعت لجنة االستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم عن قرار اللجنة التأديبية الذي كان قد منحه االنتصار، على 
خلفية االعتراض الذي تقدم به ضد شباب الريف الحسيمي، في 
االحترافي  الدوري  ذهاب  في  جمعتهما  قد  كانت  التي  المباراة 

وانتهت بنتيجة التعادل.

خالد الطويل
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بعد اكتشاف 
سبع حاالت إصابة 

بفيروس كورونا

املدرب منري الجعواين يسقط ضحية لفريوس كورونا                               تصوير مطيع

سيكون الفريق المراكشي 
يوم األحد المقبل أمام 

عسير، حيث امتحان 
سيجد في طريقه الراسينغ 
البيضاوي، أحد الفرق 
المنافسة على بطاقة 
الصعود، وأي نتيجة سلبية 
قد تعقد مأمورية أبناء 
المدرب ميمون المختاري 
في كسب معركة البقاء، ألن 
الفريق يحتل حاليا الرتبة 14 
برصيد 24 نقطة-

9
عبد المجيد النبسي 

خضع مساء أمس الخميس تسعة العبين من الفتح الرياضي، 
كان قد نودي عليه لمعسكرات تدريبية للمنتخبين الوطنيين، ألقل 

من 15سنة و17سنة، لفحوصات للكشف عن فيروس كوفيد – 19.
وتم إجراء هذه التحاليل، بعد أن أنهى الالعبون التسعة، فترة عزل 
صحي دامت 9 أيام قررتها الهيأة الطبية التابعة للنادي  كإجراء 

وقائي واحترازي.
الالعبين  لهؤالء  شقق  كراء  إلى  لجأت  قد  الفتح  إدارة  وكانت 
لتفادي أي اختالط لهم مع زمالئهم، بالرغم من كون هؤالء الالعبين 
التسعة كانوا قد خضعوا للفحص للتأكد من خولهم من الفيروس، 

قبل مغادرتهم المركز الوطني لكرة القدم.
وحسب مصادر من داخل فريق الفتح، فإن النادي طبق كل التدابير 
التي فرضتها الجامعة قبل استئناف البطولة الوطنية، سواء بالنسبة 

للفريق األول أو فريق األمل، الذي بدأ تجمعه مؤخرا.
الفيروس  تسلل  بعد  القلق  من  الرياضي حالة  الوسط  ويعي� 
الرياضية، وهو ما سيطرح عدة إكراهات أمام  إلى بعض األندية 
استئناف بطولة القسم الثاني، بعد تأكيد إصابة 4 العبين من فريق 
مؤكدة  إصابة  وهناك  الجعواني،  منير  ومدربهم  الفاسي  المغرب 
ألحد العبي أمل رجاء بني مالل، كان قد التحق بتداريب فريقه، بعد 

من تداريب شبان الفتح الرباطيعودته من مدينة إفران.

تأجيل الجمعين العامين إلى رابع شتنبر المقبل

إ - العماري
أعلن فريق الكوكب المراكشي، عن تأجيل 
جمعيه العامين العادي واالستثنائي، اللذين 
كانا مقررين يوم 28 يوليوز الجاري، إلى يوم 
04 شتنبر المقبل، انطالقا من السابعة مساء 

بقاعة الندوات بالملعب الكبير.
وحسب بالغ للفريق المراكشي، فقد تقرر 
تشكيل لجنة  بالموازاة مع قرار التأجيل، « 
لمواكبة الفريق ومتطلباته حتى نهاية الموسم، 
يترأسها رضوان حني�»، بمعية مجموعة من 
األعضاء يختارهم بنفسه، باإلضافة إلى فتح 
حسب نظام  باب الترشيح لرئاسة الفريق» 
الالئحة والقوانين الجاري بها العمل، وذلك 
لغاية متم 24 يوليوز ك�خر أجل، حيث سيتم 
قبول ترشيح الر�ساء الذين تتوفر فيهم شروط 

العضوية الكاملة او تزكية 50 بالمائة من المنخرطين زائد 1.»
وجاء هذا قرار التأجيل عقب اجتماع كل من رضوان حني� 
وفو�اد الورزازي، اللذين كانا يتنافسان على رئاسة الفريق، 
من أجل التوافق حول الئحة واحدة، بفعل تباعد وجهات 

نظر المرشحين المتنافسين، وتعارض البرام�.
ومباشرة بعد تعيينه مشرفا على الفريق خالل هذه المرحلة 
االنتقالية، قام رضوان حني� بزيارة الالعبين، الذين أضربوا 

عن التداريب منذ يوم السبت الماضي، مطالبين بمستحقاتهم 
العالقة، وطمأنهم على مستقبلهم، داعيا إياهم إلى استعادة 
روحهم المعنوية العالية، بغاية المنافسة بقوة على تأمين 

مقعد الفريق ضمن الدرجة الثانية.
وسيكون حني� مطالبا بتوفير اإلمكانيات المالية الالزمة 
لتدبير هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها فارس النخيل، 
وتأمين بقائه بالدوري االحترافي الثاني، وإعادة التوازن 
عجزت  مسيرة  مكاتب  تعاقب  بفعل  الفريق  افتقده  الذي 

األمر  المراكشية،  الجماهير  رهانات  تحقيق  عن 
الذي دفع جمعيتي « األوفياء ومناصرو» الكوكب 
المراكشي إلى إصدار بالغ مشترك عبرتا فيه عن 
رفضهما لتحركات بعض المسيرين القدامى من 
أجل العودة لقيادة الفريق، رغم «فشلهم في تسيير 
الكوكب سابقا، وال نقبل أي محاولة لرجوع هذه 

الوجوه مهما كانت األسباب واألعذار».
ويحاول فارس النخيل استعادة وضعه الهادئ، 
االستثمار  باب  لفتح  المناسبة  األجواء  وتوفير 

الخارجي، خاصة في 
السابق  الدولي  بها  يقوم  التي  المساعي  ظل 
عبروا  أجانب  مستثمرين  لجلب  مصطفى حجي 
عن رغبتهم في اقتحام مجال االستثمار الرياضي 

بالمغرب، عبر بوابة الكوكب.
وسيكون الفريق المراكشي يوم األحد المقبل 
طريقه  في  سيجد  حيث  عسير،  امتحان  أم��ام 
الراسين� البيضاوي، أحد الفرق المنافسة على 
بطاقة الصعود، وأي نتيجة سلبية قد تعقد مأمورية أبناء 
المدرب ميمون المختاري في كسب معركة البقاء، ألن الفريق 
يحتل حاليا الرتبة 14 برصيد 24 نقطة، جمعها من خمسة 
انتصارات وتسعة تعادالت وثمان هزائم، مبتعدا بأربع نقط 
األخير  قبل  ما  المركز  القاسمي، صاحب  االتحاد  فقط عن 

المؤدي إلى بطولة الهواة.

الكوكب املراكيش... فارس بال جواد                    تصوير رمزي


