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املناهضون لعقوبة اإلعدام باملغرب:

اإدانة قوية  لجريمة اغت�صاب 
وقتل الطفل عدنان

�صرورة فتح نقا�ش مجتمعي 
عاجل حول عقوبة الإعدام

وجه كل من االئتالف املغربي من أجل إلغاء عقوبة 
اإلعدام  وشبكة البرملانيات والبرملانيني ضد 
عقوبة اإلعدام، وشبكة احملاميات واحملامني ضد 
عقوبة اإلعدام  وشبكة الصحافيات والصحافيني 
ضد عقوبة اإلعدام، يوم االثنني 16 شتنبر 
اجلاري، بالغا للرأي العام يدينون فيه بقوة 
جرمية اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف، 
معلنني رفضهم ألي استغالل سياسوي لدم 
الضحية و مأساة عائلته. ويف ما يلي نص البالغ: 

»

 :

بقية ص: 3

العثماني يجتمع مع ثمانية اأحزاب في غياب توافق 
�صيا�صي حول القوانين النتخابية

محمد الطالبي – مكتب الرباط

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
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كمال عبد اللطيف:
التفكير في الإ�صالم والتنوير

محمد بنطلحة:

عيونهم تقول هذا...
محمد بودويك:

الفاعلية الت�صويرية
لونيس بن علي:
»اأرخبيل الفزع« لأني�ش 

الرافعي

اجلمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني و مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطني

اإدانة وا�صتنكار �صديدان لكل الخطوات التطبيعية

الوداد يعمق جراح رجاء بني مالل 
واتحاد طنجة يفلت من الهزيمة

14

ضمن هذا العدد

امللحق الثقايف

الكاتب الأول اإدري�ش ل�صكر ي�صتقبل وفدي الجمعية المغربية لم�صاندة 
الكفاح الفل�صطيني ومجموعة العمل الوطنية من اأجل فل�صطين

وزير العدل يحث على الحوار 
المحلي واإعطاء الأ�صبقية للفاعل 

الوطني في مجال ال�صفقات 

02
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية مرضية، 
فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي».     

 صدق ا� العظيم

الحاج عبد المجيد ازدادو 
في ذمة اهلل

محمد الطالبي - الرباط

»
«

في بيان لجمعية ملتقى ا�سرة المغربية

 وزير العدل يحث على الحوار المحلي وإعطاء األسبقية 
للفاعل الوطني في مجال الصفقات

المرصد المغربي لنبذ اإلرهاب 
والتطرف يدعو إلى وضع 

استراتيجية أفقية وطنية 
لحماية الطفولة 

مراسلة خاصة

 /
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2019.2020

توقيف 186 مرشحا للهجرة 
السرية بعرض البحر األبيض 

المتوسط والمحيط األطلسي  

16 15

 186

 

تفكي� ال�لية الإر�ابية.. الع�ور بتمارة على عربة ت�ريد مملو�ة 
للم�صت�� ب� الر�ي�صي تحتوي على مواد متفجرة وقابلة لال�صتعال  

10

20

األمم المتحدة: عمرهالل يستعرض االستراتيجية 
الطاقية للمغرب في ظل الظرفية العالمية الصعبة
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األمين العام لمنظمة السياحة 
العالمية يؤكد أن الدورة 24 

للجمعية العامة المرتقبة 
بمراكش ستكون «تاريخية»

« » 2021
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76
13 15 107

112

عمر هالل

ا�صتنكار جريمة اغت�صاب وقتل الطفل عدنان.. والدعوة اإلى اإقرار تدابير وا�ليا� لمحاربة �ا�رة العن� �صد الأطفال

وزير العدل بنعبد القادر
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الم�صت�صفى الع�صكري المغربي ببيروت... رعاية طبية 
م�صتمرة لحالت الحرو� الناجمة عن النفجار

ال�صيادلة يدعون وزير ال�صحة لمنحهم اإمكانية 
تلقيح المواطنين �صد الإنفلونزا المو�صمية

تجديد رخ�صة ال�صياقة داخل ثالثة اأ�صهر الموالية
 لن�صرام ال�صنة العا�صرة على تاري� ا�صتالمها
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مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
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 بعد تقرير »�رين بي�ش« � »اأون�صا« 
يرد على ق�صية المبيدات المح�ورة

تابع ص: (1)
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الموقعـــــون:
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المناهضون لعقوبة اإلعدام بالمغرب:
 إدانة قوية  لجريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان

 �صرورة فتح نقا�ش مجتمعي وطني 
عاجل  حول عقوبة الإعدام

حجز 920 �ل� 
من مخدر ال�صيرا

 بميناء طنجة 
المتو�ص�

 920

42
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جاللة امللك محمد السادس أثناء تعيني أعضاء املجلس األعىل للسلطة القضائية وعىل يسار جاللته يقف األخ محمد الحلوي
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في ظل استمرار أعطاب التشخيص والتكفل:
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الصفحة من اعداد: وحيد مبارك



 عبد اللطيف أبي القاسم
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«ديو» غنائي  بين «البيغ» وسلمى رشيدمهرجان فاس للثقافة الصوفية في دورة افتراضية
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   في ��� �و�ونا�� ��وا� ل��ا�ة ف�� قا�ا� ال�صينما 
والعرو�ش الفنية في الأقاليم غير الموبوءة

 الم�ر� في�ص� الحليمي يعل� »�ا��ية« فيلم� 
ال�صينما�ي ال�وي� »15 يوم« للعر�ش

�ن�يم المل��� ال�صبابي 
لل�صينما الح�صانية بالعيون
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الفيلم الم�ربي »�ي� ال���ان« 
�صم� قا�مة المر�صحي� ل�وا�� 

»غران اأو� وو��« البولونية
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تجديد  موضوع  في  األعلى  العلمي  للمجلس  العامة  األمانة  مذكرة  على  بناء 
التعبئة  جهود  إطار  وفي   ،(19  - (كوفيد  جائحة  ملواجهة  والتعبئة  اليقظة 
والتحسيس،  نظم املجلس العلمي املحلي إلقليم الصويرة، بتنسيق مع املندوبية 
اإلقليمية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سلسلة لقاءات تواصلية مع األئمة 
وتفقد  الدينيني  القيمني  مع  التواصل  في  «االستمرار  في سياق  وذلك  املرشدين، 
أحوالهم وتأطيرهم ودعمهم بكل الوسائل املمكنة للمساهمة في الحد من انتشار 

هذا الوباء» يقول املنظمون.
الوقائية  للتدابير  احترام  في  املنظمة  أيضا،  اللقاءات،  هذه  استهدفت  وقد 
السلطات  تتخذها  التي  االحترازية  التدابير  كل  تنزيل  على  «العمل  الالزمة، 
العمومية ملواجهة الجائحة، واملشاركة في كل ما من شأنه أن يخفف من وطأتها عن 
املواطنني، ودعم جميع مبادرات العمل االجتماعي تجسيدا لقيم التضامن والت�زر، 

والتكافل التي حث عليها ديننا الحنيف».

ال�صو�ر�.. ل�اءات توا�صلية م� 
ا�أ�مة ب�صاأن ا�صتمرار الي��ة

تحو�� نم� التعليم 
من الح�صوري اإلى 

التعليم
عن بعد  بمو��ص�صتين 

ب�صيدي اإفني

الداخلة.. مواد 
ومعدات بيوطبية 

لدعم مجهود 
مكافحة انت�صار 
��وفيد� 19« 

«في إطار مسطرة تدبير حاالت اإلصابة 
نمط  تحويل  تقرر   ،19 كوفيد  بفيروس 
عن  التعليم  إلى  الحضوري  من  التعليم 
سيدي  بإقليم  تعليميتني  بمؤسستني  بعد، 
الجهوية  ل�كاديمية  بال�  يقول  إفني».. 
وادنون،  كلميم  لجهة  والتكوين  للتربية 
تم تحويل نمط التعليم من  مشيرا إلى أنه» 
«مؤقتا»،  بعد،  عن  التعليم  إلى  الحضوري 
بالثانوية  والتالميذ  للتلميذات  بالنسبة 

التأهيلية محمد اليزيدي ومجموعة مدارس 
االزدهار بجماعة تيغيرت باملديرية اإلقليمية 
لسيدي إيفني، واستمرار حضور األستاذات 
واألساتذة ملقرات عملهم ضمانا لالستمرارية 

البيداغوجية باملؤسستني املذكورتني».
و»تم اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع لجنة 
العمومية  السلطات  اإلقليمية، وكذا  القيادة 
جمعيات  وممثلي  الصحة  وزارة  ومصالح 
أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ» 

استمرار  إلى»  الفتا   ، ذاته  املصدر  يضيف 
الفاعلني  كافة  مع  التواصل  في  األكاديمية  
واملتدخلني واملعنيني، ومع الرأي العام وفق 

ما يقتضيه أي مستجد في املوضوع.»
التعليم  «نمط  فإن  نفسه  املصدر  ووفق 
التلفزية،  القنوات  طريق  عن  يتم  بعد  عن 
واألقسام   ،TelmidTice ومسطحة 
املبادرات  من  مجموعة  وكذلك  اإلفتراضية، 

التواصلية ل�ستاذات واألساتذة».

السمك  صيد  ومعامل  مراكب  ألرباب  املغربية  الجمعية  رصدت 
لتوزيع  درهم، ستخصص  مليون   2.5 بالداخلة حوالي  السطحي 
مواد ومعدات بيو طبية ملكافحة انتشار جائحة (كوفيد19-)، ودعم 

القطاع الصحي في جهة الداخلة - وادي الذهب.
وتم تسليم الدفعة األولى من املواد واملعدات،  االثنني  املنصرم 
في مقر الوالية،  «وتأتي هذه الخطوة اإلنسانية في أعقاب تطور 
إطار  في  تندرج  كما  الداخلة،  مدينة  في  املؤكدة  الحاالت  عدد 
من  الحد  أجل  من  اململكة  اتخذتها  التي  االستباقية  اإلجراءات 

تفشي الفيروس» حسب مصدر من الجمعية».
 15 املقاييس  متعددة  األولى خمس شاشات  الدفعة  و»تشمل   

بوصة ذات ضغط غازي بكلفة قدرها 175 ألف درهم، وخمس إبر 
ألف و500 درهم)، وأربعة أسرة لإلنعاش   60) الدفع  حقن ذاتية 
قماش  من  الواحد  لالستعمال  وزرة  ألف  و40  درهم)  ألف   140)
القماش  من  ل�حذية  غطاء  ألف   12 إلى  باإلضافة  منسوج،  غير 
غير املنسوج لالستعمال الواحد و04 آالف خوذة من القماش غير 
املنسوج. فيما تتضمن الدفعة الثانية   جهازا للصدمات الكهربائية 
(44 ألفا و500 درهم)، و80 ألف قفاز للفحص من الالتكس، و1000 
قناع واق متحرك، و 2500 بذلة طبية واقية و05 آالف قناع واق 
«FPP2/KN95»، أما املرحلة الثالثة فتشمل أربعة أجهزة تنفس 

لإلنعاش بكلفة إجمالية بلغت 800 ألف درهم».

������ ���ول� ل����� ال�ديد �� ا������ 

حمالت تح�صي�صية واإجراءات ميدانية باإقليم تارودانت 
للحيلولة دون ات�صاع رقعة تف�صي �ورونا

عبد الجليل بتريش 
 

مجموعة  تنظيم  تارودانت  اقليم  عرف 
من اللقاءات التحسيسية بمختلف مناطقه، 
سواء الجبلية أو السهلية، للحد من انتشار 
وباء كورونا، ما جعل الساكنة تنخرط بكل 
حس وطني ومسؤولية، عبر تنفيذ تعليمات 
السلطات العمومية الصحية، خاصة ارتداء 
الكمامة الواقية والحفا� على مسافة األمان، 
والتباعد الجسدي، والحد من التنقالت غير 
ذات الجدوى، عالوة على تجنب التنقل من 
استقبال  تفادي  و  املوبوءة  املناطق  وإلى 
الوافدين منها، و في هذا االطار عقد املجلس 
 2020 شتنبر   14 االثنني  يوم  اإلقليمي 
دورته العادية، حيث تمت املصادقة على نقط 
«ذات أولوية»، ضمنها  تزويد مناطق باملاء، 
واتفاقيات مع مختلف القطاعات، من صحة 
تسليم  تم   املناسبة  وبهذه  مدنية،  ووقاية 
سيارة إسعاف مجهزة لفائدة املركز الصحي 
تارودانت،  السوسي  املختار  االقليمي 
إلسعاف  مخصصتني  مجهزتني  وسيارتني 
سيارة  ثم  كوفيد19-،  بمرض  املصابني 
الوقاية  لفائدة مصالح  الدفع  رباعية  نفعية 
املدنية. كما تم تسليم حافلة نقل بسعة 24 
التخصصات  املتعددة   الكلية  لفائدة  راكبا 

بتارودانت.
اللجنة  اجتمعت  تايمة  أوالد  وبمدينة 
آليات  لوضع  والتتبع،  لليقظة  اإلقليمية 
الحمالت  مستوى  من  للرفع  تفاعلية 
تايمة  أوالد  ساكنة  لفائدة  التحسيسية 
من  بالتقليص  والحذر،  الحيطة  لتوخي 
على  الجهة، حفاظا  داخل وخارج  التنقالت 
مع  باملوازاة  باإلقليم،  الصحي  االستقرار 
اتخاذ   االجراءات االحترازية الوقائية التي 
من شأنها املساهمة في الحد من التداعيات 
السلبية لهذه الجائحة، كما تم انتداب لجنة 
للوقوف على كل اإلجراءات الصحية املتخذة 

واستقبال  ايواء  مؤسسات  مستوى  على 
التالميذ.

لجنة  قامت   2020 شتنبر   15 وبتاريخ 
«تويزي»  عملية  على  باإلشراف  إقليمية 
جماعة،   18 من  املكون  أوالدبرحيل  بقطب 
 13 ساكنة  تزويد  باألساس  همت  والتي 
باملاء  فرد،    3800 من  واملكونة  دوارا، 
الصالح للشرب، في أفق مواجهة ما تعرفه 
املنطقة من نقص في هذه املادة الحيوية مع 
توالي سنوات الجفاف، وقد خصص املجلس 
اإلقليمي والجماعات الترابية املكونة لقطب 
أوالد برحيل 19 شاحنة صهريجيه، وبلغت 
كمية املاء الصالح للشرب املوزعة ،في إطار 
الحجر  حالة  انطالق  منذ  تويزي  عملية 
الصحي وحالة الطوارئ الصحية، ما كميته 
ب  تقدر  ساكنة  على  مكعبا  مترا   43199
تخصيص  جانب  إلى  هذا  فردا.   71917
كمامات صحية وقائية، تم توفيرها من طرف 
 5000 عددها  و  مدنية  وجمعيات  محسنني 
دواوير  بمختلف  توزيعها  سيتم  كمامة، 
جماعات اوالد برحيل. مع  إعطاء االنطالقة 
مجموعة  وتوسيع  وإصالح  تهيئة  ألشغال 

من املسالك والطرق ،في سياق برنامج    فك 
العزلة عن العالم القروي.

املتواصلة،  التعبئة  بموضوع  وارتباطا 
فاللجن املحلية البالغ عددها 2128 املكونة 
من 9103 أعضاء ، بمختلف مناطق اإلقليم 
وكذا  الصغير،  و  الكبير  األطلس  بجبال 
تحت  االشتغال  تواصل  السهلية،  املناطق 
ومنتخبي  املحلية  السلطة  ممثلي   إشراف 
الجماعات وهيئات املجتمع املدني، الى جانب 
املصالح األمنية، من درك ملكي وأمن وطني 
واملصالح  مدنية،  ووقاية  مساعدة  وقوات 
الصحية، حيث أشرفت على توزيع ما قدره 
مصنوعة  وقائية  صحية  كمامة   185953
من الثوب قابلة إلعادة االستعمال، كما أنها 
الصحية  التحسيسية  الحمالت  تواصل 
الوقائية واالحترازية، من تعقيم للمؤسسات 
ومؤسسات  أصنافها،  بمختلف  التعليمية 
ايواء التالميذ و العمل على حثهم، بتنسيق 
اإلجراءات  كافة  التخاذ  التدريس،  هيئة  مع 
الوقائية واالحترازية، دون استثناء عمليات 
املواطنني  وتجمعات  تنقالت  ومراقبة  تتبع 

بمختلف الفضاءات واملرافق العمومية.

من إحدى الحمالت التحسيسية التي تشهدها مختلف جماعات اإلقليم....             «أرشيف»
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االشتراكي

كمال عبد اللطيف

التفكير في الإ�صالم والتنوير
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لم يعد بإمكاننا 
أن نواصل النظر 
إلى منتوج هذه 

الثقافة وفي 
قلبه فكر التنوير، 

باعتباره خارج� نشأ 
ر بمحاذاة  وتطوَّ
ثقافتنا، بل إنه 

يعتبر اليوم رافد� 
هام� من روافد 
ذاتنا التاريخية 

لة المتحوِّ

حاول الفكر العربي 
طيلة القرنين 

الماضيين، إنجاز 
عمليات في تمث�ل 

وترجمة ثم توطين 
قيم التنوير، ولم 

يكن ا�مر سهًال، فقد 
زاده تعقيد� ارتباطه 

بشروط التاريخ 
الجديدة المرتبطة 

بالهيمنة واالستعمار،  
با�عالء من قيم 

العقل وجدارة 
ا�نسان بالوجود

«المسؤولية والحكم» لحنة أرنت  عن منشورات الجمل« ميشل فوكو: السلطة والجنس» بترجمة لحسن احمامة 
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مقاربة تفكيكية لكتاب »العال� ا�ل� ا����� 
لنعوم ت�صوم�صكي

إنجاز: د الغزيوي بوعلي 
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ينطلق هذا الكتاب من مجموعة من 
األطروحات املتنوعة، باعتبارها ظاهرة 
تاريخية وفكرية، لذا يدعونا إلى قراءة 
حول إجناز مشروع تشومسكي بهدف 
إظهار فساد املنزع الثقايف األمريكي 
والعاملي، وكذا النزعات االختبارية التي 
تستند إلى مواقف توفيقية دون مباالة 
مبقتضيات الشروط املعوملة، والتي تتطلب 
منا كثيرا من احلسم وجرأة التفكيك، 
والتحليل.

ال يكتفي 
تشومسكي بالنقد 

في هذا الكتاب، 
بل إنه يدعو إلى 

القيام بثورة 
ديمقراطية تراعى 

فيها شروط الفعل 
ا�نساني الحر، وكذا 

السياسات التي 
تبلورت ما بعد 

الحرب الباردة

الكتاب يطرح، 
ترهات الحلم 

ا�مريكي، الذي 
اليزال يتردد صداه 
عبر كل الوسائل 

المرئية وغير المرئية، 
لكن السؤال الذي 
لم يطرحه صاحب 

الكتاب هو: هل 
الرجل ا�بيض هو 
السيد وا�خر هو 

العبد؟ وهل نعيش 
عصر ا�بارتايد؟
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ناقد وأكاديمي جزائري

 " " :
Jean Bourgos

"

 .(1) "
 " "  " "

 " "
 " "

"
" "  :  "

 :
 – ]

 .(2) [

 " "

 .(3)
"

 –
 -

 .(4) "
–

( )  :

( )
 –

" " " "
Piaget  " "

.(Bourgos)  :
"

 "
 .(5)

.!
 –

 – " "
 -

 ( )

 .(6) "
 –

" "

 –
 -

 -  –
 -

 -
"

 .(7) "

 –
 -

 " "

 :
"

 .(8) "
 -  –

 :

 -
 -

"
 .(9) "

"Joubert "

 "Pierre Reverdy "
" :

( )

"

 .(10) "

 -  –

 .(  – ) :

 –
 -

"

 "
.(11)

–

 احاالت:
 : -1

.1982 145 : 192
 :  : -2
 : 1978

.239
 : -3 

.26 : 1992 3
.77 :  : -4 

 : -5  

.269: 2000
 Jean Bourgos – 1982 – (pour une poétique

.(de l’imaginaire
 Edi Seuil-col Pierre : -6

vivre-P.270
.276 :  : -7 

 : -8 
.58: 2000 1

 : -9 
( )

.12: 1986
 Jean Louis Joubert- La -10  

.poésie-édi – 1977- Tunis-p 79
.277 :  : -11 

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

12.643 1442 29 2020 18
Al Ittihad Al Ichtiraki 09 الملحق الثقافي

محمد بودويك 

لونيس بن علي

نصوص «أرخبيل الفزع» �نيس الرافعي

�راءة ��ت��صة ب�ي�ي� ال���ة ال�و�ي�ية

الفاعلية التصويرية

المتخيل ال�صعري وبناء ال�صورة ال�صعرية

ال يؤول 
الرافعي 

اللوحة إال ألجل 
منح المعنى 

لكل هذا الفزع 
الذي ينعق 

مثل سرب من 
الغربان

الصورة الشعرية  
تحفر مجراها 

الفاتن من خالل 
كل نص شعري، 

بمعنى  أن ال 
مستقر لها.. وال 
ثوابت تتعين بها 

عدا تلقياتها 
القرائية، 
ومعاشرة

 الذوات لها
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محمد بنطلحة 
ـ عبر الحائط

هم أيضا
حينما سرنا بعكس املاء

لم يحركوا
ال هذه اليد

وال تلك
فقط

نظروا إلينا بعض الشيء
من وراء أصابعهم

وفي الحني غنمنا حلمني

قال األعمى :
أنا الذي رأيت

ولست ملزما بحذف أي لقطة
من أي مشهد

Tchao
هنالك

بلعنا ريقنا
وكلما اقتربنا من العشب الطفيلي

من الفجر
تفاءلنا بالريح الشرقية

وقلنا :
هل نغير الكأس
أم نغير املكان

الليلة
لن يكف الشالل

أي شالل
عن القفز 21 مرة

في كل مرة
حانة
حانة

سوف تستقرين أيتها األرض
هاهنا

بني السبابة والزناد
أيها الدوي

هات ما عندك

الالزمة
هذه الراقصة الحبلى

من أي جنس هي
الصدى

يدها فوق أكتافي
تعلو

وتهبط
مثل نع� يتسع الثنني

اليقظة والحلم

يا للصبر
منذ أن نادينا على األرض

باسم الرمانة
والعيون مفتوحة

بكاملها
على زلزال وشيك

بالعكس
أمهر العدائني

املالئكة
حينما لم يصلوا إلى ذروة الرعشة 

الكبرى
أغمضوا عيونهم

وركضوا
فوق أقواس

ممحوة

هنا ضحك األعمى
أولئك

قلما ظهروا له في حلم
دون أن تظهر امرأة

رأسها ممحاة
وذيلها مقص

فيما نحن
ملاذا سوف نرى كمنجاتنا في الجحيم

وال نرفعها إلى سدة البشر

أيضا
ملاذا

كلما كانت الخمرة من ت�
طلبت الدوامة نقطة نظام

وقالت
هذا أواني

في شتاء مضى

اللغة
حينما عميت عن كل شيء

تطوع الصمت
وصار عكازها

من كثرة الصمت

الورق
حتى هو

بأنفه األفطس
وظهره املتقشر

لم يطمئن إلى منظر الزرافات
وهن يجرين في دمائه

بدون أعناق
عندئذ غطى عينيه
غطاهما بأصابعه

كان سكران
ومن بني ما فكر فيه

ذاكرة أقصر
للزرافات

اللقطة الموالية
بدون موسيقى

هكذا بدأت الطاولة على طرف اللسان
والحبر

على إثر كل ضربة فوقها
كاللؤلؤ

لم نكن نحلم
كنا نرم�
وكان غيرنا

في ساحل كله ذهب
يجر املاء من ذيله

نحن
خوفنا لم يكن من املاء

وال من الظالم
ال

فاألسوأ من العائلة
والغجر
أعني

هؤالء الباقني على قيد الحلم
سرعان ما سمعوا سعال الفقمة

في إبانه
فتركوا ما في أيديهم

وجاؤوا
قبيل الليل

في عيد العنصرة
ودون أن نعلم بدقة

من أين
من اليابسة
أم من البحر

للتو
تراهن األقوياء منهم

في حضور األنثى
على الخاتم

والقبعة
في األخير

أطرقوا جميعا إلى األرض
ثم

فجأة
وضعوا جانبا

الخاتم
والقبعة

ومرروا بني شفاههم
ثقوب الهارمونيكا

للحق
كان ثمة أيضا

بائعو نقانق يرسم الدخان حولها
أكثر من عالمة استفهام

تحت
العني في العني

مصباحنا ليمونة سوداء
واملائدة
جيء بها

من أقصى تخوم الجسد

وحدنا إذن
العني في العني

واملصير املجهول

على وشك أن يفقد صوابه
خلف أكياس مليئة بالحصى والرمل

ما هم البحار في أماكنها
والشواط�
هي التي

في رشاقة الزرافات
مرة تزحف
ومرة تجري

هذا ما ورد على لسان املاء
ونحن نفسخ براهينه

بأسناننا

نحن
نحن األلى
كالعميان

حفيفنا بال شواط�
وحيثما عثرنا على جرار مختومة

استيقظنا في الحني

الالزمة
هذه الراقصة الحبلى

من أي جنس هي
الصدى

ببطء
وراء جوقة لم يم� في نحاسها

سوى اثنني
الليل والنهار

تنحنح
وقال للغبار

في أي ميناء نحن�

له المجد
سبابته ناقصة

والشاهد الوحيد
على كونها من فضة مغشوشة

هو البرق
في البداية

البرق
كان كالغمزة

كان أسود وحينما كرر نفسه
فاسود أكثر

وصار
كما لو بني حلمني

على هيئة قوارب من ملح
لم نمنع الطوفان

وقلنا :
ال بأس

الينبوع مستقبل املاء
واملصب ماضيه

كل هذا
والصفحة البيضاء

أي زفير الثلج
هي هي

كالفريسة
تنام في يديها

عيونهم تقول هذا...
شعر

�صرفة خوفو
نور الدين ِضَرار

إلى جوقة املالعني في صحبة:
َوديع أزمانو وشفيق بوهو    

 على مرأى من أفقه املُعتم،
ال َغيَم الليلَة 

ؤى، ه� املَغمور بالر� في َسديم�
وال َبريَق بعينيه..

ُد كتيبة� كما قائ�
في ُهدنة� مؤقتة،

أو نهاية� َحرب� خاسرة،
ًا بسحابات الدخان والغبار.. ي� َمغش�

نَتبهوا أيها الرِّفاق: ا�
ابُض هو ذا خوفو الر�

ه� املُتَرع� بمرارة الخسران،  بكأس�
بشعره املُسَدل� طوَع الريح،

بقامة َهوله� على شفير الروح..
يجلُس اآلَن وحيدًا
في انتظار القيامة..

1
من ساحة النصر نزواًل،
لحانة� سيردون صعودًا،

شرفة خوفو عالَية
وشارُع اللورين أسَفل

ة تغمز للسابلة، ه� الضوئي� بلوحات�
ة الشرطة املكرورة ودوري�
تجفُل من أشجار الليل، 

َوَعرَبَدة� الريح 
في عراء األرصفة..

2
ك� املعهود� لطف� وأنت� َحبيبتي ب�
ئ� بجنبي، على املَقَعد� املُهَتر�

ال داعَي لالرتياب مني،
ة� املوائد املجاورة.. أو من َضج�

اكتفي بمائك املعدني في كأسك� 
ل�وري، الب�

َوال دخَل لك� فيما يجري..
خليك هادئة بقلبي

موجة ساهمة في أنوائها،
نجمة سادرًة في عليائها،

ن�  هالة من َوجه� َساد�
في محراب القصيد،
ة  أو شاَمًة نوراني�

على َحوافِّ انعراجاتي
َلة.. في متاهاتَي املوغ�

3
هنا.. بنفس الشرفة الكابية،

من الطابق الرابع في شارع اللورين،
اء َكُعَقاب� ُمسَتكني� لعزلته الشم�

يرتشُف من آنية املساء 
زخات� املطر، 

ُم في الَفراغ وُيسه�
ة ل مر� ماَء ألو� َكأن�ه يكتشف الس�

ديم  عًة من ألياف الس� قب�
ر عالق� في  َد صحن� ُمَقع� أو ُمَجر�

الفضاء..

4
هنا.. في األعلى..

نفُسه خوفو األعَزل
إال من قصائَد ُمشاغبة

وغب�� الرؤى في عينيه
قة،  وسط األطياف� املُحد�

د� الزالزل، من شرفته املَُسلحة ض�
د� االنتحار، َجة� ض� من حواشيها املَُسي�

ه املتطايرة كألواح  ات� من مسَود�
الخراب..

عادة ال يفضي إليه في تيه املدينة
غيُر ردهة� مظلمة

ومصعد� ُمَعطل على الدوام 
في سمائه السابعة..

ال ُيجاريه في رحاب� الغيم
ف�  غيُر وميض� خاط�

ط� بألف بارقة،  أو نيزك� َساق�
ال ُيضاهيه في ُرهاب� األعالي

غيُر َنسر� جارح�
أو بهلوان� راقص� على الحبال� في 

الهواء..

5
ها الرِّفاق، َمهاًل أي�

لنا اآلَن
أن نكوَن في خلوته

أقَرَب للسماء

ًة هائلة، من نجم ُيداني َمجر�
أقَرَب ل�فق

من لطخة فرشاة 
لة، َيد� عالقة في لوحة� غير� ُمكَتم� ب�

أقرَب ل�غنيات
من لحن� مبحوح  

في جوقة حانة� صاخبة،
أقَرَب للكمنجات
َر  من قوس َتكس�

ة� ساهرة.. عند عطفة� َلم�
لة أزهى في َبهونا من َرقَصة� جاف�

وء� َترتخي من دائرة� الض�
على خاصرة املدينة،
أبهى من ثمالة الوقت�

في صباحاتنا املسدلة..

6
لنا اآلَن

أن نكوَن في حضرته
أقَرَب للظلِّ في عينيه

من شجر الليل
في تعاويذ زرقاء اليمامة،

أقَرَب للكأس� بيديه
من أحالمنا املطفأة

بأهذاب ليلى الكاهنة،
من سهاد أجفانها الغافية،

من َلَهج البوح املشتهى على شفتيها،

من َوَهج الدخان امللتهب�
من أصابع يديها،

من ُنفور الصدر املُشَرع
في طالئع هتافنا للَمدينة الفاضلة،

من نثار امللح على الكونتوار،

وخصالتها الحاشدة  
على إفريز غيمة�

ُمفَعَمة� باألغاني 
نرنو إليها خفية في الجوار..

7
يا لهذا السقوط الحر 

برشاقة شاعر وديع
على اإلسفلت� املُثَخن� بالليل

والظالل السائبة..
وال شيَء في مسقط رأسه 

غيُر بركة ضوء
ات� متناثرة ومسود�

بسحنات� أرواح ممزقة..

8
هكذا كانت دوما دواَليه 

ماُء الحانَية عليه ال تعنيه الس�
حاب.. بصدرها املوشى بأطراف الس�

ه ما أقرَبه، َها البحُر على ُبعد�
َها املَوُج تحت أقدامنا أغنية هادرة،

وأنت� صديقة قلبي
خليك هادئة بقربي،

ال داعي لالرتياب من مشهد عادي،
ة وال دخَل َلك  باملر�

في ما يجري بالغرفة املُجاورة..

9

ح ُد َصَخب� طاف� ُمَجر�
كما الحاُل كل� ليلة،

َوهديُر الحياة املتماوج 
يتصاعُد من األقبية املوحلة

أسَفَل العمارة..
هو ذا رقُصك� املحموُم

في دائرة الضوء املنثال� 
على كؤؤسنا املترعة،
هو ذا َصوُتك� املبحوُح
غير آسفة على شيء،

أبدًا غير آسفة على شيء باملرة،
َدة  هي ذي الزمتك� املَُتَجعِّ

على لفافة أسطوانة مشروخة 
َحشرَجة� الغياب.. ب�

10

خليك آلخر املشهد هادئة..
من شرفتنا العالية
على شفير عينيك 

تؤرجحنا نسائُم األنواء الباردة،
ونحُن في الفصل األخير 

من ليلتنا الشاعلة
نستأنُس بعزلة الشتاء

وكؤوسنا الفارغة..
تماما 

كالتياع القلب
في محطة عزالء

إال من وحشة الفراغ..
كالتماع البرق

في زقاق ُمثَخن� بقيء الحانات..
كانكساف النجم 
َية، ة َعال� في مجر�

وكامتعاض الوقت 
في مملكة ا�� 

ُمضَجرًا بفداحة الخلق 
وآخر ترتيبات القيامة..
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ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

abousalma10@gmail.com
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العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر غشتمحرماأليام

251405:4013:2816:5419:3920:54اإلثنين

261505:4113:2716:5319:3720:53الثالثاء

271605:4213:2716:5219:3620:51األربعاء

281705:4313:2716:5119:3520:50الخميس

291805:4313:2616:5019:3320:48الجمعة

1905:4813:2916:5319:3520:49السبت

2005:4913:2916:5219:3420:48األحد
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اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهنيوالتعليم العالي 
والبحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء 

سطات 
املديرية اإلقليمية الفداء مرس 

السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية 

واملالية والبناءات والتجهيز 
واملمتلكات

اإلعـالن عـن طـلب عـروض 
مـفـتـوحة

 E/03/03 :رقم
 2020 أكتوبر   12 بتاريخ  
صباحا،  العاشرة  الساعة  على 
االقليمية  باملديرية  سيتم 
الكائن  السلطان،  مرس  الفداء 
روما،  زنقة   ،24 بالرقم  مقرها 
فتح  الدارالبيضاء20490، 
عمومية  جلسة  في  األظرفة، 
الطوارئ  حالة  رفعت  إذا 
األثمان  عروض  لطلب  الصحية، 
الحراسة  خدمة  بتوفير  املتعلق 
املديرية  مقر  بنايات  وتأمني 
االقليمية  الفداء مرس السلطان 
واملؤسسات التعليمية العمومية 
التابعة لها، في حصتني: الحصة 
مقر املديرية ومؤسسات  األولى: 
اإلعدادي  الثانوي  التعليم 
الثانية:  والتأهيلي/والحصة 

مؤسسات التعليم االبتدائي.
مبلغ الضمان املؤقت لكل حصة:

للحصة  املؤقت  الضمان  مبلغ   *
(مئة  148000.00درهما  األولى 

وثمانية وأربعون ألف درهم).
للحصة  املؤقت  الضمان  مبلغ   *
الثانية 54000.00درهما (أربعة 

وخمسون ألف درهم).
لصاحب  التقديرية  التكلفة 

املشروع لكل حصة:
للحصة  التقديرية  الكلفة   *
6021604.80درهما  األولى: 
وعشرون  وواحد  ماليني  (ستة 
دراهم  وأربعة  مئة  وست  ألفا 

وثمانون سنتيما)
للحصة  التقديرية  الكلفة   *
2222899.20درهما  الثانية: 
واثنان  ومئتان  (مليونان 
وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعة 
وعشرون  درهما  وتسعون 

سنتيما)
يمكن سحب ملف طلب العروض 
اإلدارية  الشؤون  مصلحة  من 
والتجهي  والبناءات  واملالية 
للمديرية  واملمتلكات  زات 
السلطان  مرس  الفداء  االقليمية 
السالف  بالعنوان  مقرها  الكائن 
من  تنزيله  كذلك  ويمكن  ذكره، 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  يمكن  كما 
العروض إلى املتنافسني، بطلب 
في  الواردة  الشروط  منهم طبق 
الصفقات  مرسوم  من   19 املادة 
 349-12-2 رقم  العمومية 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
 .  2013 مارس   20 ل  املوافق 
ويجب أن يكون كل من محتوى 
وتقديم و إيداع ملفات املتنافسني 
 27 املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املشار  املرسوم  من  و31  و29 
بطريقة  إيداعها  أو  أعاله،  إليه 
قرار  ملقتضيات  طبقا  الكترونية 
 14 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير 
- 20 الصادر في 08 ذي القعدة 
1435 (04شتنبر2014) املتعلق 
الصفقات  إبرام  بتجريد مساطر 
املادية  الصفة  من  العمومية 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو 
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 10 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/2710/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن عن بيع عقار 

ملف إنذار عقاري رقم: 
2019/1487

لفائدة: البنك الشعبي نائبه 
األستاذ بنعمر سمير املحامي 

بهيئة وجدة 
ضد: عبد املومن الداودي

عنوانه: زنقة مداغ رقم 50 حي 
الحسني بركان

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  العموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/21
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
سيقع  املحكمة،  بهذه  الجلسات 
وآخر  ألكبر  العلني  باملزاد  بيع 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
الرسم  ذي  "شراعة336" 
العقاري عدد 18455/40 الكائن 

ببركان.
وهو عبارة عن منزل ذو واجهة 
سفلي  على  ويشتمل  واحدة 
وغرفتان  وصالون  مرآب  به 
ومطبخ وهول وحمام ومرحاض 
املنزل  السطح،  إلى  باإلضافة 
 18 آر   1 مساحة  على  يوجد 

سنتيار.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
مبلغ:  في  الخبير  طرف  من 

500.000,00درهم.
ويؤدي الراسي عليه املزاد الثمن 
حاال مع زيادة %3 لفائدة خزينة 

الدولة.
ويشترط ضمان األداء

وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط والتحمالت 
أو تقديم عروض، يجب االتصال 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
رهن  امللف  يوجد  حيث  بوجدة 

إشارة العموم.
ع.س.ن/2712/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني 
ملف إنذار عقاري بمثابة حجز 

عقاري رقم: 2017/64
لفائدة: البنك الشعبي لوجدة 
بواسطة دفاعه األستاذ ميمون 

رحو املحامي بهيئة وجدة
ضد: نور سعيد املال

عنوانه بحي املحمدي زنقة 
خالد بن الوليد 6 وجدة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  العموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
سيقع  املحكمة،  لهذه  الجلسات 
البيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
الرسم  ذي  «الباهية1/1» 
العقاري عدد 25120/40 الكائن 
بالسعيدية، وهو عبارة عن شقة 
بإقامة  تقع  األرضي  بالطابق 
واحد  مدخل   1 بلوك   AP6
صالون  من  وتتكون  السعيدية 
و2 غرف ومطبخ و2 حمامات و2 

مراحيض وحديقة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من 

1.200.000,00درهم.
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
وللمزيد من املعلومات أو االطالع 
على كناش الشروط والتحمالت 
االتصال  يجب  عروض،  وتقديم 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ملف  يوجد  حيث  بوجدة 

اإلجراءات رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/2713/ا.د

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

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض أثمان
 K-TRA/2020/83 :رقم

جلسة عمومية
للحماية  جدار  تشييد  أشغال 
غطاء  تهيئة  وكذلك   والتزين 
السريع  للطريق  محادى   نباتي 
ملخالف  بحي  طنجة  الرباط 
البرنامج  من  كجزء  السبع  عني 
لحي  الحضري  التأهيلى 

ملخاليف عني السبع بالقنيطرة
  2020 اكتوبر     16 يوم  في  
صباحا،  العاشرة  الساعة  على 
 - العمران  مكاتب  في  ستتم 
الرباط - سال - القنيطرة الكائنة 
النرجس،  زنقة    ،31 باملجموعة 
قطاع 17، حي الرياض - الرباط 
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي)  
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
للحماية  جدار  تشييد  أعمال 
غطاء  تهيئة  وكذلك   والتزين 
السريع  للطريق  محادة   نباتي 
الرباط طنجة بحي ملخالف عني 
البرنامج  من  كجزء   - السبع 
التأهيل الحضري لحي ملخاليف 

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.maو

في:  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
40.000,00درهم باسم العمران 

- الرباط - سال - القنيطرة.
 الكلفة التقديرية ل�شغال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
مبلغ  (2.203.200,00درهم مع 

احتساب الرسوم).
األدنى  والصنف  املؤهالت 
املطلوبني حسب تصنيف وزارة 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
* قطاع: 2

املؤهالت  3-2
الصنف األدنى: 2

* قطاع: 7
املؤهالت: 1-7

الصنف األدنى: 3 
* قطاع: 9 

املؤهالت: 1-9 
الصنف األدنى: 1

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله.
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2717/ا.د

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

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

بعروض أثمان
 K-TRA/2020/80 :رقم

جلسة عمومية
اشغال الصرف الصحي، مياه 
االمطار وحوض التسرب خارج 
املوقع لعملية اعادة هيكلة مركز 

سيدي طيبة
الشطر 2 أ 2 بالقنيطرة

في  يوم 13   اكتوبر 2020  على 
الحادية عشرة صباحا،  الساعة 
 - العمران  مكاتب  في  ستتم 
الرباط - سال - القنيطرة الكائنة 
النرجس،  زنقة    ،31 باملجموعة 
قطاع 17، حي الرياض - الرباط 
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي)  
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
مياه  الصحي،  الصرف  بأشغال 
التسرب خارج  االمطار وحوض 
املوقع لعملية اعادة هيكلة مركز 
 2 أ   2 الشطر  الطيبي  سيدي 

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.maو

حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  درهم   200.000,00 في   
 ? سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
 الكلفة التقديرية ل�شغال محددة 

في  املشروع  صاحب  طرف  من 
(13.873.024,68درهم  مبلغ: 

مع احتساب الرسوم).
األدنى  والصنف  املؤهالت 
املطلوبني حسب تصنيف وزارة 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
* قطاع: 1

املؤهالت: 1-1
الصنف األدنى: 3

* قطاع: 3
املؤهالت: 1-3

الصنف األدنى: 4
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2718/ا.د

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

القنيطرة
إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح - بزيادة او تخفيض -
 KH-TRA/2020/79 :رقم

جلسة عمومية
أشغال إنهاء الطرق الطرق 

والصرف الصحي بعملية الفلني 
الشطر6  (منطقة اعادة االيواء)  

بتيفلت   
في يوم 12 اكتوبر 2020  على 
العاشرة صباحا، ستتم  الساعة 
الرباط   - العمران  مكاتب  في 
الكائنة  القنيطرة   - سال   -
النرجس،  زنقة   ،31 باملجموعة 
قطاع 17، حي الرياض - الرباط 
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي)  
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
والصرف  الطرق  إنهاء  بأشغال 
(الشطر  الفلني  بعملية  الصحي 
االيواء)   اعادة  (منطقة    (6
بتيفلت،  تسحب ملفات عروض 
الصفقات  مكتب  من  األثمنة 

بالطابق الثاني لعمران - الرباط 
الكائنة  القنيطرة،   - سال   -
النرجس،  زنقة    ،31 باملجموعة 
الرباط  الرياض،  17، حي  قطاع 
كما يمكن التحميل من البوابات 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
في:  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  (110.000,00درهم) 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
الكلفة التقديرية ل�شغال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
مع  7.300.200,00درهم  مبلغ  

احتساب الرسوم 
األدنى  والصنف  املؤهالت 
املطلوبني حسب تصنيف وزارة 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
* قطاع: 2

املؤهالت: 2-2
الصنف األدنى: 4

* قطاع: 3
املؤهالت: 1-3

الصنف األدنى: 2
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2719/ا.د

*************
العمران الرباط 

العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة

إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح - بزيادة او تخفيض -
  K-TRA/2020/82 :رقم

جلسة عمومية
أشغال تهيئة معابر املشاة 
بتجزئة حدادة بالقنيطرة

في  يوم 15  اكتوبر 2020  على 
الحادية عشرة صباحا،  الساعة 

 - العمران  مكاتب  في  ستتم 
الرباط - سال - القنيطرة الكائنة 
النرجس،  زنقة    ،31 باملجموعة 
الرباط  الرياض،  17، حي  قطاع 
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
عمومية  جلسة  في  السفلي)  
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
املشاة  معابر  تهيئة  بأشغال 

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.maو

حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  (90.000,00درهم)  في: 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
 الكلفة التقديرية ل�شغال محددة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
مبلغ: (6.853.380,00درهم مع 

احتساب الرسوم).
األدنى  والصنف  املؤهالت 
املطلوبني حسب تصنيف وزارة 
والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
هما  املدينة  وسياسة  واالسكان 

كالتالي:
* قطاع: 2

املؤهالت: 3-2
الصنف األدنى: 4

* قطاع: 3
املؤهالت:1-3

الصنف األدنى: 1
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  (نونبر 2015).
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/2720/ا.د
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