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عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

عندما يح�سم ملك 
المغرب في �سكل 

الدولة المقبلة

الفريق االشتراكي يستحضر أزمة البالد، ويطالب 
بوقف تقاعد البرملانيني..

ادري�ض االزمي يرف�ض مناق�سة تعدد التعوي�سات، ويقول 
»مكاين�ض البيليكي اأو العمل في �سبيل اهلل«
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المدرب زوران يتخلى 
عن المغرب التطواني

إجناح أهداف صندوق محمد السادس لالستثمار

الم�سوؤولية م�ستركة بين االأبناك و�سندوق ال�سمان والمقاوالت

الدارالبي�ساء ترفع الراية 
البي�ساء في   مواجهة الجائحة

الدين الداخلي يرتفع اإلى اأزيد 
من 603 ماليير درهم
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اخلزينة اقترضت من السوق 
احمللي يف غشت مبالغ تقدر 

بنحو 44.5 مليار درهم

ال�ساحة الفنية الوطنية تفقد 
الفنان القدير �سعد اهلل عزيز
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كونفدرالية نقابات �سيادلة 
المغرب تتهم وزارة ال�سحة 

بتعطيل الد�ستور وعدم تنفيذ 
االأورا�ض الت�ساركية
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رئي�ض حزب ال�سعب 
االأوروبي يدعو اإلى �سراكة 

اأقوى مع المغرب
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نشر في موقع
«العربي الجديد»
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و�سول اأول وفد �سياحي 
اأ�نبي  اإ� مراك�ض 

منذ االإ�ال�
مكتب مراكش: 

عبد الصمد الكباص 
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كونفدرالية نقابات �سيادلة ا��رب تت�م وزارة ال�سحة 
بتعطيل الد�ستور وعدم تنفيذ االأورا�ض الت�ساركية

 علي اإ ديوب 
� �مة هلل

ا�ارتي �سرا� 
� �مة اهلل

�سقيقة االأ�ستا� �سعيد حما�  
� �مة اهلل

11
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إنا � وإنا اليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم

تنديدا بـ «تنكر» الحكومة لملفهم المطلبي بعد أن قطع أشواطا جد متقدمة

الدعوة اإ� اإ�سراب وطني اأطباء القطا� العام ي�سطرو� مرحلة �ديدة من برنا��م الن�سا�
مع حمل ال�سارات

دفاعا عن مطالب موظفي وزارة 
التربية الوطنية المقصيين خارج السلم

28
2020 16 1442
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وزارة االأوقا� تقرر اإعادة �سالة  ا�معة اإ� ا��سا�د
 انطالقا من يوم ا�معة ا�قبل 

قررت  الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آالف مسجد

عندما يح�سم ملك ا��رب 
� �سكل الدولة ا�قبلة
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الفريق االشتراكي يستحضر أزمة البالد، ويطالب 
بوقف تقاعد البرلمانيين ..

 ادري�ض االأزمي يرف�ض مناق�سة تعدد التعوي�سات، 
ويقول » كاين�ض البيليكي اأو العمل � �سبيل اهلل«

 محمد الطالبي – مكتب الرباط
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فرانك ري�ستر� دينامية جديدة 
بين المغرب وفرن�سا ب�ساأن تقا�سم 

 �سال�سل القيمة ال�سناعية
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م�ساعد وزير الخارجية االأمريكي 
ل�سوؤون ال�سرق االأدنى يزور 
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 الدي� الدا��� ير��� إل� أ�يد م� ��� ماليير درهم

الخزينة اقتر�س� من ال�سوق المحلي في ��س� مبال� تقدر
 بنحو 44.5 مليار درهم

المغرب يدعو بفيينا  اإلى اإجراءات ملمو�سة 
ومن�سقة �سد الجريمة عبر الوطنية

المجتمع المدني يطالب 
باإدرا� �ي اأوالد 

اعمارة �سمن م�سرو� 
اإعادة االعتبار للمدينة 
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د�الم�سطفى ا�ستيتو يعطي انطالقة المو�سم 
الجامعي الجديد من كلية الطب وال�سيدلة

ادريس العاشري
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إجناح أهداف صندوق 
محمد السادس لالستثمار

الم�سوؤولية م�ستركة بين االأبناك 
و�سندوق ال�سمان والمقاوالت
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ت���ي� ���� ��ا�ية
والتدابير  القيود  من  جملة  الحكومة  سّطرت 
احترامها  وفرض  تطبيقها  إلى  التي   دعت  الوقائية 
على  أولى  الدارالبيضاء،   في   مرحلة  في   عمالة 
الوبائية  الجائحة  تمدد  امتداد   14   يوما،   ملواجهة 
وتفادي   وقع أكبر قد تتسبب فيه صحيا واقتصاديا 
توالي   األيام،   وحتى  ومع  أنه  واجتماعيا،   إال 
أخرى،   لم   يالمس  ملدة   14   يوما  القرار  تمديد  بعد 
البيضاويون والبيضاويات أي   تحسن في   الوضعية 
الوبائية التي   زادت تعقيدا،   وعاين الكثير منهم كيف 
عنها   يغيب  الحديث  التي   يتم  اإلجراءات  تلك  أن 
من  جملة  الواقع،   بفعل  أرض  على  امللموس  أثرها 
التي   تعتمد  الخاصة  الفردية،   والقراءات  املسلكيات 
التهوين والتبخيس،   حتى من طرف بعض املسؤولني 
أنفسهم في   إدارات عمومية ومؤسسات تابعة للقطاع 
ما  وخامة،   وهو  أشد  بعواقب  الخاص،   مما   ينذر 
األيام  خالل  تسجيلها  التي   جرى  الوفيات  ترجمته 
األخيرة،   وأعداد الحاالت الخطيرة التي   توجد تحت 
التي   تصنف  االختراقي   االصطناعي   أو  التنفس 

ضمن خانة الحاالت الحرجة بشكل عام . 

���ي��� ������ا� ����ليمية
الصحية  املنظومة  الوبائية  الجائحة  أنهكت  لقد 
في   الدارالبيضاء خاصة،   وعلى صعيد الجهة عموما،  
 التي   أسقطت العديد من مهنيي   الصحة وتسببت في  
مما  االنتقال  عدواها  الحياة،   وواصلت   مفارقتهم 
املدن  في   قائمة  الصدارة  االقتصادية  العاصمة  بوأ 
املصابة،   ولم   يعد حضورها مقتصرا على الوحدات 
انضافت  أن  التجارية،   بعد  أو  واملهنية  الصناعية 
املؤسسات التعليمية إلى قائمة البؤر .  وأكدت مصادر  
كوفيد   19   انتقلت  فيروس  االشتراكي "  أن  " االتحاد 
عدواه إلى داخل األسوار التعليمية،   مرّجحة أن   يكون 
بني  بل�   حوالي   500   مصاب،   ما  قد  املصابني  عدد 
الذي   كان  وتالميذ،   في   الوقت  وإدارية  تربوية  أطر 
الرقم سابقا متوقفا عند حدود حوالي   300   إصابة،  
 منّبهة إلى ما وقع في   ارتباط بتصحيح االمتحانات 
التابعني  األطباء  إشراك  عدم  تبعات  األخيرة،   وإلى 
لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،   مشددة على 
املقبلة،   األيام  خالل  لالرتفاع  املرشح  العدد  هذا  أن 
 بسبب ضعف اإلجراءات الوقائية املعتمدة في   بعض 
لها،   املتوفرة  اإلمكانيات  إلى  املؤسسات،   بالنظر 

من  عددا  الفردي   والجماعي   الذي   يطبع   والتهاون 
السلوكات في   التعاطي   مع الوضع الوبائي   الذي   تمر 

منه بالدنا .  

�ا� ��ا�ي� عي�
" االتحاد االشتراكي " ،   أن  ل�   أكدت مصادر صحية 
عنها   يوميا،   ال  اإلعالن  التي   يتم  الرسمية  األرقام 
إلى  الوباء،   بالنظر  الفعلي   النتشار  الواقع  تعكس 
العدد املحدود لالختبارات التي   يتم القيام بها،   مبرزة 
املؤسسات  من  ملجموعة  معني  سقف  تحديد  تم  أنه 
الصحية التي   ال   يجب أن تتجاوز   50   إلى   100   عّينة 
على  كل مستشفى  موقع  الواحد،   بحسب  في   اليوم 
العدد  أن  إلى  االقتصادية،   مشيرة  العاصمة  صعيد 
املؤسسات  عنه  الذي   تعلن  اإلجمالي   لالختبارات 
العمومية ال   يتجاوز   2000   في   أحسن األحوال،   وفقا 
ملا   يتم التصريح به رسميا،   وتم التأكيد الحقا على 
أن هذا العدد قد ارتفع إلى حوالي   7   آالف اختبار بعد 
توسيع دائرة املختبرات التي   يمكنها القيام باختبار 

   PCR . الكشف بتقنية
العديد من  أن هناك  إلى  الجريدة  ونّبهت مصادر 
في   للكشف  اختبار  إجراء  التي   تعترض  صعوبات 
بالنسبة  العمومية،   خاصة  الصحية   املؤسسات 
باالكتظاظ  واملعوزة،   التي   تصطدم  الهشة  للفئات 
من  وجملة  الصحية  املؤسسات  على  والضغط 
العراقيل التي   تحول دون الكشف والتكفل املبكرين 
نطاق  على  العدوى  في   نشر  باملرضى،   مما   يساهم 
لألعراض  الحاملني  املرضى   غير  إغفال  واسع،   دون 
على  له  وناشرين  للمرض  ناقلني  الذين   يعتبرون 

نطاق واسع بشكل صامت؟

��� �ا�� ���و���
من  حالة  االقتصادية  العاصمة  شوارع  تعيش 
األمر  تعّلق  الجماعي،   سواء  بالنقل  املرتبطة  الفوضى 
بحافالت النقل العمومي   أو بعدد من سيارات األجرة من 
الصنفني،   في   غياب تام وكامل للشروط الوقائية التي  
 يتم التأكيد عليها في   كل   يوم وليلة،   واملتمثلة في   عدم 
تجاوز نصف الحمولة،   األمر الذي   حّول تلك الحافالت 
وسيارات األجرة،   التي   ال   يحترم عدد منها اإلرشادات 
وليس  العدوى  لنقل  متنقلة  بؤر  التوجيهية،   إلى 
املواطنني،   وتقريبها إليهم بفعل حالة االكتظاظ بسبب  
 غياب بدائل تمّكن من إيصالهم إلى وجهاتهم املنشودة . 

شوارع  االشتراكي "  في   كبريات  " االتحاد  وعاينت  
الواقية  الكمامات  حضور  االقتصادية   غياب  العاصمة 
داخل وسائل للنقل املشتركة،   من طرف بعض السائقني 
ومستعمليها على حد سواء،   التي   قد   يضعها البعض 
ما   يعني   الذقن،   وهو  سليم،   أي   تحت  بشكل   غير  لكن 
والعطاس  السعال  من  املنبعث  للرذاذ  املجال   فسح 
وحتى من الكالم لكي   يستقر في   أماكن أخرى،   مما   يهدد 

مريض  وجود  في   حال  بالفيروس  باإلصابة  املحيط 
داخل هذه الدائرة الضيقة . 

������ �م���ا� ���� ������
رغم أن العاصمة االقتصادية تتصدر قائمة املدن 
في   إدارات  املسؤولني  من  عددا  أن  املوبوءة،   إلى 
عقالنية،   وإجراءات  تدابير  أية  مختلفة،   لم   يأخذوا 
الظرفية  لحساسية  واستيعابهم  وعيهم  على   تؤكد 
محمد  امللك  الجاللة  ودقتها،   والتي   خّصها صاحب 
متتالية،   في   3   مناسبات  ملكية  بخطب  السادس 
التشريعية،   حيث  السنة  افتتاح  بمناسبة   آخرها 
نّبه وحذر من الجائحة وتبعاتها ودعا إلى املزيد من 
بعضهم  في   مواجهتها،   إذ   يصر  الجماعية  اليقظة 
على جلب املوظفني واملوظفات،   وتكديسهم في   مكاتب 
التهوية  مستوى  على  الوقائية  للمواصفات  تفتقد 
والتعقيم وفي   غياب تام للكّمامات،   علما بأنه   يمكن 
تفعيل آلية العمل عن بعد في   املصالح التي   يمكنها 
خدمات  استمرارية  بذلك،   وبالتالي   ضمان  القيام 
واملرتفقني،   إال  املوظفني  وحماية  املختلفة  املرافق 
" الشكلية " ،   املسؤولية   الذين   يتحملون  بعض  أن 
اليومي   الحضور  فرض  في   ضرورة   يتشددون 
مزمنة  بأمراض  املصابني  واملرضى  الحوامل   على 
عن  عملهم  أن   يكون  ممن   يمكن  واألمهات،   وغيرهم 
الحضور   من  أكثر  وعملية  مضافة  بقيمة  بعدهم 

" امليكانيكي "  بدون مردودية؟
كبيرة  الحّد،   فمجموعة  هذا  عند  ال   يقف  وضع 
الوطني   والصندوق  البريد  ومؤسسات  األبناك  من 
 للضمان االجتماعي   واملرافق التابعة لبعض شركات 
عشرات  تكديس  على  وغيرها،   تصر  االتصاالت 
خاصة  تدابير  وتفرض  مداخلها  أمام  املواطنني 
لولوجها فضاءاتها من أجل حماية العاملني،   لكنها 
تتغافل ما   يقع خارج أسوارها،   في   ظل   غياب أماكن 
للوقوف أو الجلوس بالنسبة لكبار السن واالحتماء 
من الشمس وغيرها من الصعوبات التي   تجعل الكل  
 يتكدس أمام األبواب،   ويتسابق للولوج إلى الداخل،  
التي   قد تتهددهم خالل مدة  املخاطر   بالرغم من كل 

االنتظار ! 

م����يا� م��ل�ة
يعتبر الولوج إلى مصالح اإلنعاش والعناية املركزة 
إذ  الحاالت  من  في   كثير  واملستحيلة  الشاقة  الخطوة 
بسبب  الحياة  املرضى  املواطنني  من  العديد  فارق 
التأخر في   تشخيص إصابتهم والتكفل بهم،   إما خارج 
أسوار املستشفيات أو ساعات قليلة بعد ولوجهم هذه 
موتى  أقارب  من  جهيد .  وقّص   عدد  جهد  بعد  املرافق 
االشتراكي "  " االتحاد  ل�   إنقاذهم  لتأتى  مرضى  أو 
 حكايات عن املشاق التي   تكبدوها بحثا عن سرير في  
املصالح  فيه  الذي   تؤكد  املستشفيات،   في   الوقت   أحد 

باملستشفيات  سرير  توفر   3   آالف  بالجهة  الصحية 
واإلنعاش،   املركزة  بالعناية  ضمنها   300   خاصة 
 ووجود حوالي   2000   سرير باملستشفيات امليدانية،  
 إال أنها تظل   غير كافية بفعل العدد املرتفع الذي   يتم 
تسجيله   يوميا،   األمر الذي   ال   يفسح إمكانية متابعة 
في   العزل  للجميع،   ولوال  في   املستشفيات  العالج 
املؤسسات  لوجدت  كبيرة  لحاالت  بالنسبة   املنازل 
أعداد  استيعاب  على  قادرة  نفسها   غير  الصحية 

املرضى . 
املستشفيات،   فالعديد  عطب  عناوين  وتتعدد 
بسبب  تظلمهم  رفع  مهنيي   الصحة   يواصلون  من 
العمل  في   فرض  وإجحافا  حيفا  ما   يعتبرونه 
ممن   يصفونهم  عن   غيرهم  كوفيد،   دونا  بمصالح 
املتعددة،   معاناتهم  املحظوظني،   ويبرزون  من 
عن  للكشف  االختبار  إجراء  صعوبة  بينها   ومن 
الحماية،   وفي   وسائل  أو   غياب  وضعف  الفيروس 
 هذا الصدد أفاد عدد من املرضى ببعض مستشفيات 
الدارالبيضاء،   أن القائمني على الشأن الصحي   الذين  
وضعهم،   لم   يستطيعوا  أن   يتابعوا  عليهم   يجب 
ب�   الخاصة  البذلة  انقراض  أيام بسبب  ملدة  ر�يتهم 
استفهام  عالمة  من  أكثر  ما   يطرح  " الكوفيد " ،   وهو 
عن الخصاص املسجل،   الذي   ينضاف إلى ما عرفته 

وتعرفه املفاعالت املخبرية وغيرها؟

�ع��� �م�ا��ا�
على  املفروضة  الصحية  الطوار�  حالة  تحل  لم 
بالدنا بسبب الجائحة الوبائية دون تسجيل مجموعة 
األحياء  من  بعدد  مستترة  تعد  التي   لم  الخروقات  من 
األعراس  لتنظيم  بالنسبة  الحال  هو  البيضاوية،   كما 

تنظم  العقيقة،   التي   باتت  وحفالت  امليالد  وأعياد 
املعتادة  الطقوس  كل  النهار،   وباعتماد  في   واضحة 
أكثر   أو  املواطنني  من  العشرات  واملألوفة .  وصار 
ويغنون  مختلفة   يرقصون  في   مناسبات   يتجمعون 
كورونا،   وهي   في   زمن  املوائد  حول  ويتحلقون 
التي   التسجيالت  من  العديد  التي   توثقها   املشاهد 
" يوتيوب "  وغيرها،   " أنستغرام "  و   موقع   بها   يعج 
التي   قد  االحتفاالت  هذه  على  شاهدة   التي   تعتبر 
األشخاص  من  املزيد  وإصابة  العدوى  بنشر  تهدد 
السلطات  من طرف  أي   تدخل  بالفيروس،   في   غياب 
املختصة للحيلولة دون تنظيمها أو على األقل اتخاذ 

تدابير وقائية إذا بات األمر مسموحا به؟

�و�   يومي
وغير  التسيب  من  املختلفة  املظاهر  هذه  أمام 

الفينة  بني  وقائي،   تطالعنا  ألي   شرط  املحترمة 

املحلية  ممثلي   السلطة  لبعض  مشاهد  واألخرى 

ما،   كما  منطقة  من  جائالت  بائعات  وهم   يطردون 

سوق  عن  " األربعاء "  وهي   عبارة  بمنطقة   وقع 

شعبي   معروف،   تعرض فيه عدد من النسوة بضاعة 

اجتماعية  شرائح  إلى  للبيع،   موجهة  جدّ   بسيطة 

وفئات هي   األخرى تعيش البساطة،   لكسب بضعة 

دراهم من أجل سدّ   الرمق،   في   ظل أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة تسببت فيها الجائحة . 

ترتفع،   االنتقاد  درجة  صارخة،   تجعل  مفارقة 

أحياء  التي   تعيشها  التسيب  حالة  إلى   بالنظر 

بوسط املدينة ومؤسسات إدارية ومقاوالت خاصة،  

التنقل  على  الحجر  فرض  احترام  عدم  جانب   إلى 

في   " سوط "  السلطة  برفع   االكتفاء  الليلي،   مقابل 

 وجه مثل هذه الفئات الهّشة التي   ال معيل وال دخل 

لها،   األمر الذي   يطرح أكثر من عالمة استفهام حول 

املنهجية املعتمدة في   مواجهة الجائحة . 

ما �� ���ة ���������ي�ا�
يتساءل عدد من املتتبعني للشأن الصحي   عن السرّ  
لتجربة  مسؤولي   الدارالبيضاء  استلهام   في   عدم 
طنجة،   وما شهدته من مواجهة حامية الوطيس مع 
الجائحة الوبائية بشكل مّكنها فعال من إعادة األمور 
إلى نصابها بعد فرض جملة من التدابير والحرص 
على تطبيقها الصارم،   حتى ال تكون إجراءات شكلية 

ال أثر لها في   الواقع . 
نموذج كان من املمكن االقتداء به،   بالنظر إلى أن 
كل ما تم اإلعالن عنه من إجراءات ملواجهة الفيروس 
في   مدينة الدارالبيضاء لم   يمّكن من تقليص منسوب 
انتشار العدوى التي   تواصل تمّددها،   مما   يفاقم من 
حجم التسا�ل واالستغراب في   نفس الوقت،   عن السر 
الذي   يجعل سلطات الدارالبيضاء الترابية والصحية 

عاجزة أمام الفيروس وترفع الراية البيضاء؟

الولوج إلى مصالح 
اإلنعاش والعناية 

المركزة خطوة شاقة 
في كثير من الحاالت، 

إذ فارق العديد من 
المرضى الحياة بسبب 

تأخر تشخيص إصابتهم 
والتكفل بهم، إما خارج 
المستشفيات أو ساعات 

قليلة بعد ولوجهم 
هذه المرافق

رغم أن العاصمة 
االقتصادية تتصدر 

قائمة المدن الموبوءة، 
إلى أن عددا من 

المسؤولين في إدارات 
مختلفة، لم يأخذوا 
أية تدابير وإجراءات 

عقالنية،  تؤكد على 
وعيهم واستيعابهم 

لحساسية الظرفية 
ودقتها،

��لت ��ة ��������ي�ا� ��ا� ��� ����و� ����   ��ع�ا�    ����   �ا�ة ��ا�ة �   ���   �ا�ة ��ا��   �ي   �ين �ل�   ع�� ���ا�� 
����ي�� ��م���� عل� م��و� ���ا�مة �����ا�ية �و���ا   ����   �ا�ة�   مما   ي��� عل� ��مة ��ية   ي��� م���ا ���� ��م��� 
����اع��   �ل�ا��ة ��و�ا�ية ���ي   تو��� ����ا��ا م����ة �ي   ��و� ��م�ي� من ����ايا�   �و�� ت�ل� ��م� ���ا� ���ن �� ����ا��  
ل�� ����ي   من ��   م���   مما ��� �ل���ا ت��� ��يلة ��اتو�ت�ا �ا��ة   يوما عن    ���ين   ي�ا�و� من �م��� م�م�ة �� ���ين   ي�لو ���
��� ��ات�� ����ا� �م��يين �ل��ة ���ين   يو���� �ي   ����و� ����� �ي   ����� �� ������ .   يو��   �ا�ة ��ي   ت�

لت   ����   �ا�ة ��ا�ة �   ���   ��ا�  ���
يف   ���و� ���� ����ا�ا� يف   ��و�� 

����ليمي   �ا��ة ت��� ��و��ي   ���   �ا�ة

الدارالبي�ساء ترفع 
الراية البي�ساء

في   مواجهة الجائحة

وحيد مبارك
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في الني�ر �ما في 
�ور�ينا فاسو، و�ذل� 

في ني�يريا ���ر 
دو� القار� من �ي� 
عدد السكان، وفي 
مالي، يثير انتشار 

اله�ما� ا�س�مية 
المت�رفة والعن� �ين 

الق�ائ� والم�تمعا� 
قلق قلق المدافعين 

عن �قو� ا�نسان 
والم�تم� الدولي

في �ينيا وسا�� 
العا�، يستخد� 

الرئيسان المنتهية 
واليتهما ��ة ��يير 

الدستور للترشح لوالية 
�الثة، مثيرين ��ر�ا� 

ا�ت�ا�ية �ل�� 
العديد من القتلى 
و��اف� اسميهما 
إلى الزعماء الذين 

استخدموا القانون 
لت�قيق �مو�ا�ه�

اأوقات �سعبة للديمقراطية في   م�ستهل دورة 
انتخابية في   دول   �ر� اإفريقيا   
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تشجع مجموعة من الشباب اليمنيني أن العاصمة 
على  واألزمات،  الحروب  ويالت  في  الغارقة  صنعاء 
لهم  يوفر  مما  متنقلة،  مكتبات  في  الكتب  قراءة 
االقتصادية  النزاعات واألوضاع  بعيدا من  متنفسا، 

السيئة.
وتتمثل الفكرة في حث اليمنيني على قراءة الكتب 
التي يمكنهم استعارتها مجانا، ضمن مبادرة تعتمد 

على تبر عات بسيطة ونادرة.
ووضع القائمون على مبادرة "اليمن تقرأ" خمسة 
أكشاك للمطالعة في أماكن عامة في صنعاء الخارجة 
منذ 2014 عن سيطرة الحكومة املعترف بها دوليا، 

ومن بينها مركز تجاري.

وتعود فكرتها إلى عام 2013 قبل سنة من سيطرة 
فر  بعدما  وقفها  تم  ولكن  العاصمة،  على  الحوثيني 

القائمون عليها من املدينة خوفا من الحرب.
مع  أعاد  عاما)   30) الغويدي  فوزي  الشاب  لكن 
أربعة من أصدقائه إطالق الفكرة في 2019 وحصلوا 

على إذن من السلطات الحاكمة في صنعاء.
ويصف الغويدي الفكرة بأنها "شمعة في الظالم".
أكشاك  توزيع  "عند  برس  فرانس  لوكالة  وقال 
في  الحياة مستمرة  أن  تشعر  الناس  نجعل  الكتب، 

اليمن".
سنوات  ست  من  أكثر  منذ  الفقير  البلد  ويشهد 
والقوات  إيران،  من  املدعومني  الحوثيني  بني  حربا 
املوالية لحكومة الرئيس املعترف به عبد ربه منصور 
بقيادة  تحالف  تدخل  مع  الحرب  وتصاعدت  هادي. 

السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015.
األشخاص  آالف  مقتل عشرات  النزاع عن  وأسفر 
غالبيتهم من املدنيني، بينما غرقت البالد وخصوصا 
وصحية  اقتصادية  أزمات  في  صنعاء  العاصمة 

وتعليمية متتالية.
وفي السابق، كانت صنعاء بمثابة املركز الثقافي 
لليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وقد اشتهرت 

بمدارسها وعلمائها.
بحسب الشاب محمد مهدي (32 عاما)، فإن "رائحة 
البارود تعم أرجاء الوطن، وتأتي هذه األكشاك لتعيد 
لنا الحياة"، مشيرا إلى أن الفكرة "جميلة في بالد لم 

تعد القراءة فيها من أولويات املواطن".
أكشاك  إلى  قادته  "الصدفة"  أن  مهدي  ويضيف 
الكتب، وبدأ باستعارتها وإعادتها بعد االنتهاء من 

قراءتها.
آالف  خمسة  نحو  تأمني  من  الجمعية  وتمكنت 
كتاب، وتتطلع إلى توفير عشرة أكشاك في العاصمة، 
املهمة  أن  إلى  ذلك  الذي يشير مع  الغويدي  بحسب 
التبرعات خاصة  ليست سهلة بسبب صعوبة جمع 

مع الظروف املعيشية الصعبة التي يمر بها اليمن.
وتزايدت معدالت الفقير في صنعاء في السنوات 
املتسولني  أعداد  ما ضاعف  الحرب،  األخيرة بسبب 
والعائالت غير القادرة على العيش من دون مساعدة 

من إحدى املنظمات.
كذلك وضعت الحرب مئات املدارس خارج الخدمة 

وأبقت ماليني االطفال من دون تعليم.

الذي  األساسي  "املعوق  إن  الغويدي  ويقول 
واجهنا وهو الدعم. أينما تذهب وتطلب الدعم للكتب 
يقول لك الناس إن دعم اإلغاثة افضل من دعم الثقافة 

ألن البالد تواجه مجاعة".
والكتب  الدينية  الكتب  قبول  الجمعية  وتتجنب 
السياسية ألنها وفقا للغويدي "تثير املشاكل في ظل 
الحرب التي تشهدها البالد والحالة االقتصادية التي 

تعيشها".
للتنفس،  هي  القراءة  أن  على  "نراهن  وتابع 
من حرب  للخروج من الحالة التي يعيشها املواطن" 

وغيرها.
وغالبا ما تأتي الطالبة الجامعية فاطمة الكثيري 

(24 عاما) الستعارة الكتب من األكشاك.
التي تدرس مادة اإلعالم أن هذه  الكثيري  وتقول 
األخيرة"،  السنة  خالل  التجارب  أهم  من  "واحدة 
معتبرة أن االكشاك "توفر كتبا من الصعب الحصول 
ارتفاع  أو  وجودها  عدم  بسبب  املكتبات  في  عليها 

أسعارها".
"تعطي  القراءة  خزانات  أن  الكثيري  وترى 
الشخص إحساسا بأنه موجود في مكتبه الخاصة، 
أن  على  مشددة  معقدة"،  غير  االسعتعارة  وآلية 
"القراءة تساعد الشخص على تصفية ذهنه وتوسيع 

مداركه" في زمن الحرب.

أنقاض المدرسة وخراب الحرب 
رغم أعمدتها املتضر رة وأسقفها املنهارة وأنقاض 
جدرانها االسمنتية، عاد الطالب إلى مدرسة "الوحدة" 
هذا  الجديد  التربوي  العام  أيام  أول  في  اليمنية 

االسبوع، ليستكملوا تعليمهم وسط خراب الحرب.
مدينة  أكبر  ثالث  تعز،  من  القريبة  املدرسة  في 
الصراع  من  سنوات  مزقته  الذي  الفقير  البلد  في 
ال  الحوثيني،  واملتمردين  الحكومة  بني  السلطة  على 
الكتابة  املكاتب وألواح  ناهيك عن  أبواب وال نوافذ، 

الخشبية.
ويستخدم الطالب دفاتر التمارين القديمة لتدوين 

مؤقتة  دراسية  فصول  في  يجلسون  حيث  دروسهم، 
برفقة معلمني تحلوا بالجرأة الكافية لتعليمهم تحت 
سقوف متداعية تبدو على وشك االنهيار فوق ر�وس 
الجميع. ويشير علي سلطان، والد أحد الطالب، إلى 
جدار كتب عليه باألحرف الحمراء "احذروا األلغام"، 
وهو يشرح متحدثا لوكالة فرانس برس السبب وراء 

القبول بعودة الطالب لهذه املدرسة.
تطهيره  تم  ألغام  حقل  وسط  في  املدرسة  وتقع 
جزئيا للسماح للطالب بالعودة بعدما تعرض ملبنى 

لقصف جوي قبل نحو أربع سنوات.
وقال سلطان عن األطفال الذين عادوا إلى املدرسة 
األربعاء في بداية العام الدراسي "كان الخيار صعبا، 

أو نواجه خطر إحضارهم  املنزل  أن نتركهم في  إما 
إلى هنا للدراسة بني هذه األنقاض".

للغاية"، في إشارة  بأوقات عصيبة  "مررنا  وتابع 
إلى القتال في املدينة الجنوبية الغربية التي تسيطر 
القوات الحكومية لكن الحوثيني يحاصرونها  عليها 

ويقصفونها بشكل عشوائي.
وبحسب عبد الواسع شداد، مدير التربية والتعليم 
في محافظة تعز، فإن "ما ال يقل عن 47 مدرسة دمرت 
مركز  وحدها،  تعز  مدينة  في  القتال"  في  بالكامل 

املحافظة.
وقال لفرانس برس "في ما يتعلق بالدمار حصلنا 

على نصيب االسد".

وتوجيه  املدارس  تلك  إغالق  على  أجبر  أنه  وذكر 
الطالب إلى املدارس األخرى التي يمكن أن تستوعبهم، 
حتى لو كانت في حالة سيئة واضطر بعض األطفال 

إلى املشي أميال ا للوصول إليها.
بسبب عدم وجود لوح للكتابة، تكتب جميلة الوافي 
األعمدة  أحد  على  الرصاص  بالقلم  اليوم  دروس 
االسمنتية الذي نجا من الدمار، بينما يجلس الطالب 
على األرض ويتبعونها باهتمام ويدونون املالحظات 

بعناية في دفاتر التمارين الخاصة بهم.
وبمجرد انتهاء الحصة الدراسية، يتسلقون نزوال 
من  لالنتقال  كسلم  يستخدمونه  حيث  منهارا  سقفا 

الطابق االول إلى األرضي.
 500 "لدينا  الوافي  جميلة  املدرسة  مديرة  وقالت 
قد  التي  املدرسة  إلنقاذ  كله  "العالم  داعية  طالب"، 

تنهار في أي لحظة".
ببعض  األطفال  يقوم  الخلفية،  الساحة  وفي 
التمارين الخفيفة قبل بدء اليوم الدراسي واالصطفاف 

بهدوء في انتظار انطالق الدروس.
أصل  من  طفل  مليوني  إن  املتحدة  األمم  وتقول 
اليمن ال يذهبون  الدراسة في  سبعة ماليني في سن 

إلى املدرسة على اإلطالق.
مدرسة   2500 من  أكثر  في  التعليم  إيقاف  وتم 
الهجمات،  من  تضرر  ثلثاها   ،2019 عام  بحلول 
أصبحت  أو  املتحاربة  القوات  تستخدمها  واألخرى 
مالج� للنازحني، وغيرها أغلقت ببساطة بسبب قلة 

املوارد وعدم القدرة على دفع الرواتب والتكاليف.
ويدور الصراع منذ منتصف 2014 بني املتمردين 
صنعاء  العاصمة  على  يسيطرون  الذين  الحوثيني 
وجزء كبير من شمال وغرب البالد، وحكومة يدعمها 

تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات اآلالف معظمهم 
من املدنيني، وأسفرت عما وصفته األمم املتحدة بأنه 
 3,3 حوالي  ونزح  العالم.  في  إنسانية  أزمة  أسوأ 
مليون شخص عن ديارهم بينما يحتاج 24,1 مليون 
املساعدة،  إلى  السكان  من   80% من  أكثر  أو  يمني 
بالنسبة  إنه  الوافي  األممية.وقالت  للمنظمة  وفقا 
البدائل  فإن  وطالبها،  ومعلميها  "الوحدة"  ملدرسة 

محدودة للغاية.
وأوضحت "يمكنك بالفعل مواصلة العمل في ظل 
الطالب  من  جيل  خسارة  عن  والتوقف  كبير  خطر 

يفتقرون إلى التعليم".

مكتبات متنقلة
� ��ن�ا� لل�رو�

من رائحة 
البارود والفقر
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بول البقر ورو�� 
من الو�سفات اليومية 
للهنو� �حاربة كورونا
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سفير االعالم العربي 
في فلسطينرئيس تحرير جريدة 
الصباح الفلسطينية

  سري القدوة

يصر المستوطنون 
ا�سرائيليون على 
تجريد المقاومة 
الفلسطينية من 
سالحها، وتدمير 

معسكراتها، ونسف 
أنفاقها، وهدم 
مقراتها، وقتل 

قادتها ومالحقة 
عناصرها، وإعادة 

فرض الحصار البري 
والبحري على سكان 

قطاع غزة بطريقٍة 
أخرى

الكثير من الهنود 
سيتناولون بول البقر 

من أجل مزاياه الصحية 
المفترضة، كما أن 

أعضاء في حزب مودي )
بهاراتياجاناتا( يوصون 

بتناول بول أو روث ا�بقار 
للوقاية من فيروس 

كورونا المستجد

د. مصطفى يوسف اللداوي

عزيز باكوش
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اأ�سجار الزيتون الفل�سطينية واالنتهاكات االإ�سرائيلية



عبد المجيد 
رشيدي

تكاد لوحاتها تنطق لتقول الكثير عن املرأة التي لم 
نعيمة  التشكيلية  الفنانة  املغربي،  املجتمع  ينصفها 
السبتي، أحسنت التعبير عن املرأة املغربية لتقول ما 

ال تستطيع الكلمات البوح به. 
عندما  أنها  السبتي،  لوحات  في  نظرك  يلفت  ما 
املرأة  واقع  تجسد  بذلك  وهي  وحيدة،  املرأة  ترسم 
املغربية وما تعانيه من عزلة ووحدة، وهذه املشاعرة 
تلمس في اللوحات التي تجسد املرأة إما وهي تخمن 

وحيدة، أو تنتظر الفرج القريب .
وتتوقف  السبتي  الفنانة  من  أكثر  تقترب  عندما 
أمام لوحاتها، تشي لك بعطاء إبداعي متواصل مسيج 
بالقلق  موشحة  ابداعاتها  كانت  وإذا  دائم،  بربيع 
والحزن واالنتظار، فال خوف عليها من خطر الجفاف، 
ففي لوحاتها، قصص جمالية شاعرية وصالة صامتة، 
وعندما تمسك ريشتها الناعمة لترسم لوحتها تشتاق 
إلى التكوين اللوني، كما الشاعر الذي يطلق القصيدة 
لذلك  يشبهها،  ما  إال  يعجبها  وال  ذاته،  أعماق  من 
جاءت تشكيالتها أقرب إلى املرأة املناضلة واملتحررة 

من جميع القيود .
في  تجلس  الصباح،  في  السبتي  تستيق�  عندما 
خلوة مبكرة مع نسائها املعلقات على الجدران داخل 
يومها  تستقبل  وهي  بعيد  من  يراقبنها  اللون  إطار 
بلغة  لوحة  كل  تحاكي  التفا�ل،  بمنتهى  الجديد 
العيون، فالعيون هي التشكيل البارز في تكوينها، ألن 
الفنانة، تعتقد أن العيون هي النافذة املطلة على عمق 
الفنان وكاشفة أسراره، والعتبارها أن اللوحات كائن 
هل  حي ينب� بالحياة، يصاحبها التسا�ل الدائم : 
الفنان يصنع اللوحة، أم اللوحة تصنع الفنان؟ فعال 
هي من تصنعها بحكم أنها مدافعة عن مثيالتها من 

النساء .
تستحضر  فطرّية  فنانة  هي  السبتي،  نعيمة 
من  املستلهم  الخاص  عاملها  من  لوحاتها  مواضيع 
خزان الذاكرة الحبلى بالرموز املغربية األصيلة، فهي 
ابنة مدينة قلعة السراغنة التي شكلت ذاكرة طفولتها 
توحي  لوحاتها  وكرم.  حب  من  فيها  ما  بكل  األولى 
بالتفا�ل واألمل وتجسد الفرح وبهجة النفس والروح 
ألنها  وذلك  النفس،  يبهج  ما  وكل  الفرح  على  قادرة 
أن  إال  يمكن  ال  السامية  رسالته  في  الفن  أن  تعتبر 
قدرتها  استثناء من جهة  كانت  الصفات،  يحمل هذه 
على اللعب بتقنيات البورتريه بخيال مغربي أصيل، 
التي  الجميلة  الر�يا  إلى  الفنانني  ميل  عليه  يغلب 
تنطوي عليها الصورة، يدها تسيل أنغاما ولم يكن ما 
ُيرى مؤكدا، فلوحاتها ال تزال تثرثر بذلك الكالم املبهم 
فلم  بالعقل،  يمر  أن  غير  من  القلب  إلى  يذهب  الذي 
ترسم السبتي من أجل أن تفهم، بل من أجل أن تحب .
الجدير بالذكر أن الفنانة نعيمة السبتي، ستعرض 
ومصر،  فرنسا،  من  بكل  الفنية  أعمالها  أجمل  قريبا 
والعربية السعودية، من خالل لوحاتها الرائعة حيث 
تتطرق أعمالها إلى كل ما يتعلق بالحياة وجمال املرأة، 
فاتحة وساخنة ستقدم  بألوان  بورتريهات  من خالل 
ووجهت  وفلسفتها،  باملشاعر  يتعلق  ما  كل  خاللها 
الفن والثقافة  الدعوة لكل املهتمني في مجال  الفنانة 

املعارض  التي تحتضن أعمالها، حيث لزيارة 

هذه  في  ستعرض  لوحاتها  أن  أكدت 
بني  والفن  الثقافة  تبادل  بهدف  الدول 
أن  السبتي،  وتؤكد  الصديقة،  البلدان 
حيث  شغفها  تاريخ  تعكس  لوحاتها 
الفنون  مجال  في  ذاتها  تحقيق  تنشد 
يبقى  اإللهام  أن  مضيفة  التشكيلية، 
الباعث الحقيقي لكل خطوة وكل نجاح.
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االشتراكي

التشكيلية المغربية نعيمة السبتي 

 لوحات تقراأ بجمالية �ساعرية و�سالة �سامتة
دعم وزارة ال�قا�ة…�

و�سجة � �� �ل�ا����

منشورات  عن  حديثا  صدر 
 ،(2020) أخوين  سليكي 
املغربي  جديد للباحث  مصنف 
إغالن بعنوان: «الفلسفة  حسن 

في املغرب إلى أين؟ «.
من  إغالن  حسن  يسعى 
إلى  هذا  السؤال  خالل 
الباحثني  من  مجموعة  محاورة 
في  املشتغلني  واألساتذة 
(محمد  باملغرب  الفلسفة  مجال 
محمد  كثير،  مزوز،إدريس 
عز  حدجامي،  عادل  مستقيم، 
أحمد  بناني،  حكيم  العرب 
معزوز،  العالي  عبد  الصادقي، 
اللحية،  الحسن  الشيكر،  محمد 

رشيد العلوي، نبيل فازيو، ومحمد مخوخ) بحثا عن بوصلة تقودنا إلى 
التفكير الجماعي في الدرس الفلسفي، واقعه ورهاناته وأفقه. 

نقرأ من مقدمة الكتاب:
املغرب  الفلسفي في  البحث  تأسيس  الرواد على  «اشتغل جيل من 
للفلسفة معنى  فلم يكن  أم في محيطها،  الجامعة  أكان ذلك في  سواء 
خارج انشغاالتهم البحثية من جهة، وانشغاالتهم املجتمعية من جهة 
محمد عزيز الحبابي، محمد عابد الجابري،  أخرى في جيل األساتذة: 
أحمد السطاتي، الطاهر واعزيز، سالم يفوت، العلوي، املصباحي، علي 
أومليل، بنسالم حميش، عبد السالم بنعبد العالي، محمد سبيال، كمال 
عبد اللطيف، عبد الرزاق الدواي، محمد ابراهيم بوعلوا، عبد املجيد 
الصغير، حمو النقاري، البعزاتي، املرسلي، طه عبد الرحمان، ومحمد 

وقيدي ...
الفكرية  توجهاتهم  اختالف  من  الرغم  على  األساتذة  هؤالء 
وتخصصاتهم األكاديمية، انخرطوا في مشروع تعليمي حداثي، فكان 
الدرس الفلسفي، بحق، درسا إنسانيا نبيال، لقد مألت الفلسفة األحزاب 

والنقابات والجمعيات واملخيمات، وشغلت اهتمام الشباب».    

صدر حديًثا عن دار خطوط وظالل كتاب  «شذرات.. ال تعترف ببعضها» 
للكاتب والناقد  محمد اشويكة. 

تبلورت فكرة جمع هذه اليوميات بعد أن تراكمت وصارت كال متماسكا 
ومتصاديا، وذلك ما جعل منها مادة أدبية وفكرية وثقافية وتأملية قابلة 

للتقاسم واملناقشة.
على  عمقها  في  تستند  اليوميات  فإن  الذاتية،  خلفيتها  من  بالرغم   
التفكير في اللحظي واآلني، وإن كان ماضيا فهو محكوم بلحظة التدوين 
استنطاق  على  قدرته  بمدى  وكذا  لصاحبها،  العام  وباملزاج  اليومية، 
فأن  والعالم.  املجتمع  في  يعتمل  وما  الذات،  حول  يجري  وما  اليومي، 
تكتب اليوميات، معناه، أنك تسعى للقبض على اللحظة في كل تجلياتها 
املمكنة، وذلك بغية مللمة شتاتها وشظاياها املتناثرة والهاربة: اليوميات 
مع  متخاصمة  ألنها  البعض  ببعضها  تعترف  ال  وشذرات  توترات 

صاحبها، ومع العوامل التي ساهمت في إنتاجها.
ليس بالضرورة أن تكون اليوميات عاكسة لسيرتنا الذاتية أو ملواقفنا 
وتموقعاتنا اإليديولوجية، وقد ال تهتم بالتأريخ لكل ما نقوم به أو ملا يقع 
الذات،  لبواطن  انعكاس  أم بعيدا، بل هي  قريبا  ، سواء كان  من حولنا 
«الحاضر/ هامش  على  وتعليق  فيه،  مغامر  وارتماء  للمستقبل  وحدس 

تأملي  وإحراج  املاضي»، 
للحظة  واقتناص  مفتوح، 
بصفاء  مشفوعة  إبداعية 

ذهني عالي اليقظة.
:»هذه  اشويكة  يقول   
تشظياتي،  يومياتي، 
لدي  تكن  لم  التي  توتراتي 
الطابع  من  إخراجها  نية 
أحاط  الذي  الحميمي 
ولكن  كتابتها،  لحظات 
هي  وها  انكشاف،  الكتابة 
يومياتي كاشفة عما يظهر 
ومكشوفة  يظهر،  ال  وما 

وفق املزاج واملقاس».

«الفلسفة في المغرب إلى أين؟ « لحسن إغالن

�� حا��� اأ�س�لة الدر�ض 
الفل�سف� عل� حيويت�ا�

«شذرات.. ال تعترف ببعضها»  لمحمد اشويكة

  اإحرا� تاأمل� مفتو�

الكتبجديد 

عزيز باكوش

والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  أصدرت      
الشعراء  التالميذ  ديوان   » مؤخرا  مكناس  فاس  لجهة 
أدبي  منجز  وهو   »  2019 دجنبر   13 نسخته  في 
سنة  ترسيخه  على  األكاديمية  دأبت  سنوي  وثائقي 
حميدة ، اعترافا بجهود التلميذات والتالميذ الشعراء، 
وتقديرا ملوهبتهم وتشجيعا لهم على مواصلة اإلبداع، 
وحفاظا على أعمالهم من الضياع وترصيدا ملجهوداتهم 

وتنميتها. 
في  املختارة  الشعرية  القصائد  يتضمن  الديوان 
الفائزة  التشكيلية  اللوحات  مع  فني  وتناغم  انسجام 
كل  تقام  التي  املوضوعاتية  الجهوية  املسابقات  في 
سنة تجسيدا للغايات الكبرى للفنون في ترسيخ القيم 
والتعايش،  واالنفتاح  التسامح  و  السلم  قيم  النبيلة، 
وهي الفضائل التي يسعى التشكيل والشعر ب�فاقهما 
الرحبة إلى ترسيخها لدى الناشئة في املدرسة املغربية 

.
للتوثيق  الجهوي  املركز  بصمة  يحمل  الديوان 

والتنشيط واإلنتاج التربوي 
جاء في 45 صفحة مزدانا بلوحة غالف للتلميذ عادل 
التأهيلية بنسودة مديرية فاس.  الثانوية  امليداوي من 
إليه فهرس قصائد شعرية  املومأ  اإلصدار  وقد تضمن 
متنوعة أبدعها التالمذة همت اللغات: العربية الفرنسية 
اإلنجليزية واألملانية واإلسبانية تم نشرها في تناغم مع 

لوحات تشكيلية فائقة الجودة . 
محسن  للدكتور  نقرأ  الديوان  به  خص  تقديم  في 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  مدير  الزواق 

لجهة فاس مكناس : 
حرصا من األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على 
والعادلة»  الدامجة  املواطنة  «املدرسة  أهداف  تحقيق 
يسعدنا في األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
فاس – مكناس أن نصدر الطبعة الثالثة عشرة من ديوان 
باالعتزاز،  الشعور  إلى  مدعاة  وهو  الشعراء،  التالميذ 
وتالميذ  تلميذات  إبداع  استمرارية  إلى  بالنظر  وذلك 
جهة فاس مكناس في اإلبداع الشعري والتشكيلي. ...»

في ديوان التالميذ الشعراء نقرأ :
اإلمام  ثانوية   ، بوطربوش  هند  ....الوطن:  األنث� 

الغزالي التأهيلية مكناس
اإلنسان املفقود: ابتسام الخليطي، ثانوية بئر أنزران 

التأهيلية صفرو
شوق :هيثم اإلدريسي ، ثانوية ابن البيطار فاس 

| هدية الرحمان: وئام ف�روش، معهد دار العلوم فاس
البيطار  ابن  ثانوية  الشركي،  حفصة   : املغرب  أنا 

التأهيلية فاس
أكتوبر   2 ثانوية  العلوي،  الحق  عبد  نفسي:  فقدت 

التأهيلية - إيموزار مرموشة بوملان
يناير   11 ثانوية  بلخيدر،  الزهراء  فاطمة   : وطني 

التأهيلية الحاجب 
فاطمة الزهراء قايدي، ثانوية ابن البيطار  هزيمتنا: 

التأهيلية مكناس
ما قبل األخيرة 

حنيفة  أبي  ثانوية  تويتو،  إيمان  خيرا:  تفاءل 
التأهيلية بوملان 

عبد  التأهيلية  الثانوية  املنصوري،  بالل   : اشت�اق 
الكريم الداودي فاس 

التأهيلية  الثانوية  الزهراء هادي،  فاطمة   : يا قدس 
عبد الكريم الرايس فاس نرجسية األمومة: دنيا أجبره، 

ثانوية موالي إدريس التاهيلية فاس 
زياد  بن  طارق  ثانوية  زرهوني،  :أميمة  عاملي  في 

التأهيلية - أزرو إفران
علمني أال أحبك : دنيا أجيوه، ثانوية موالي إدريس 

التأهيلية فاس 

 ديوان �س�ر� تالمي��  
بخم�ض لغات بفا�ض 

 بوشعيب العمراني
ما أن تم اإلعالن عن نتائج املستفيدين من 
الثقافة للدورة  الدعم الذي ألفت منحه وزارة 
االولى لسنة 2020. حتى قام عدد ال يستهان 
مختلفة،  فنية  بتوجهات  الفنانني!!!؟  من  به 
نتائج  على  غضبهم  بصب  صاخبة!!  بضجة 

الوزارة الحالية.
-الفنانون العاملون في املالهي، من عازفني 
ومغنيني كان عليهم أن يطلبوا من مشغليهم 
الضمان  صندوق  في  التسجيل  إلزامية 
ما  إذا  والتشرد  الضياع  لتفادي  االجتماعي. 
حصل حاصل ال قدر اهلل. وقد حل وباء كرونا 
الذي دفع بتطبيق الحجر الصحي.. وترك أثرا 

سلبيا على كثير من الناس
موافقة  على  يحصلوا  لم  الذين  -الفنانون 
لم  التي  هي  فاللجنة  الغنائية.  مشاريعهم 

توافق على إنتاجاتهم.
يحتج  أن  االحتجاج  يريد  من  على  -كان 
دورتني  في  يستفيدون  سابقا  كانوا  من  على 
ومنهم  باملاليني!  واحدة  سنة  في  متتاليتني 
على سبيل املثال ال الحصر، من هو في غنى 

تام عن هذا الدعم.
-ألم يخجل بعض املحتجني من موسيقيني 
ومن مسرحيني وغيرهم. وهم يتقاضون شهريا 
(30.000) ثالثون ألف درهم و 25000 درهم 
(خمسة وعشرون الف درهم) (بال مايهزوا وال 
يحطوا) في حني لم تستفد شريحة واسعة من 
الفنانني. من هذا التفضيل املثير للجدل؟! وقد 

كان يحسن تعميم هذا التفضيل
-بعض املستفيدين بصفة مكرورة، وبعض 
سهرات  عدة  في  يشاركون  كانوا  املحتجني 
إما متلفزة. وإما في سهرات عمومية أو شبه 
األعراس.  حفالت  في  ويشاركون  عمومية. 
وفي مهرجانات داخل املغرب وخارجه. ويبيع 
فنية  إنتاجات  لشركات  ألبوماتهم  بعضهم 
حصلوا  املحتجني  بعض  حني  في  باملاليني. 
الراحل  امللك  عهد  في  عديدة  امتيازات  على 
الثراء  وراكموا  اهلل  رحمه  الثاني  الحسن 

والشهرة. فماذا يريدون أكثر؟
بتوشيح  الحالي.  البالد  ملك  تحفيز  -رغم 
عدد ال يستهان به من الفنانني  بأوسمة للدفع 
بهم الى االستمرار في اإلنتاج. فإنهم فضلوا 
املبادرة  لهذه  إدراك  وال  فهم  دون  الخمول. 

املولوية.
-ملاذا لم يحتج املحتجون. على عدم ظهور 
وزارة  دعمتها  التي  الغنائية  املشاريع  كل 
الثقافة من املال العام، رغم أن جريدة مغربية 

اشارت الى هذا بإسهاب؟
التنسيق  غياب  على  يحتجوا  لم  -ملاذا 
ل�ذاعة  الوطنية  والشركة  الثقافة  وزارة  بني 

والتلفزة؟
هذه  دعم  بأغاني  خاصة  سهرات  لبرمجة 
الجمهور.  عليها  ليطلع  االقل  على  الوزارة. 

ويحكم عليها املشاهد؟
-ملاذا لم يحتجوا على تكليف عناصر مكونة 
للجن تفتقر الى مؤهالت ثقافية وفنية. للقيام 

باملصادقة على املشاريع الفنية؟
-ملاذا لم يحتجوا على برمجة سهرات قناة 
مكرورة،  وبصفة  لبريهي،  وقناة  السبع.  عني 
فيه  يتم  وقت  في  دردك.   وزيد  دردك  لعيوط 

تغييب، كليا وشبه كلي، للطرب العصري؟!
عصري،  مطرب  استضافة  تمت  ما  -إذا 
إنتاجه  لتقديم  له  املجال  فتح  عوض  فإنه 
الفني. الخاص به، يفرض عليه الطاقم املنظم 
ذريعة  تحت  غيره!!؟  أغاني  تقديم  للسهرة!!! 
»الجوق «ما حافظهاش» مع التركيز على عدم 
ذكر  اسم كاتب الكلمات وامللحن قصد اإلقصاء 
املمنهج. إما بسبب وجود خالف مع املشرفني 
على تقديم هذه السهرات. وإما لوجود عناصر 

لها صلة خاصة معهم. أو مصالح متبادلة؟!
بعد هذا كله نتساءل: أين هو دور النقابات 
كالطحالب  وهناك  هنا  تولد  التي  الفنية؟! 
فتح  صالحية  لها  من  وهي  والفطريات؟ 
بعد  عمل  أوراق  وتحضير  هادفة  نقاشات 
والتمحيص،وتقديمها  الدقيق  اإلمعان 
للجهات املختصة لحل املشاكل الفنية العالقة. 

بالتدريج ولكن هيهات! هيهات

 ال ترسم 
السبتي من أجل 
أن تفهم، بل من 

أجل أن تحب. 
فلوحاتها ال 

تزال تثرثر بذلك 
الكالم المبهم 
الذي يذهب إلى 
القلب من غير أن 

يمر بالعقل

بورتريه:
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وفاة عامل �اخل »ب�ر منجمي« ت��ر ال�سا�نة ب�سري� 
طويل من الفواجع

�سقو� مو�فين بمر�ز لت�سجيل ال�سيارات 
بالبي�ساء �سمن  �سبكة لتزوير رخ�ض ال�سياقة
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مصطفى  الناسي
مكتب  تعا�سدية  وزارة التربية 

بالر�سيدية »بعيد« عن المنخرطين
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فجر مبارك
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ميداني ومختبر متنقل الإجراء التحاليل
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ور�سات الإنعا�ض الت�سغيل والرفع من الدخل
في المناط� النا�ية عبر الت�سوي� الرقمي

ت�سجيع التمدر�ض  بالو�س� القرو� ر�ا� 
محور� ل�برنام� االإق�يمي ل�تع�ي� االأولي



الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرصفراأليام

241206:0213:1916:2819:0120:15اإلثنين

251306:0313:1916:2718:5920:14الثالثاء

261406:0313:1816:2618:5820:12األربعاء

271506:0413:1816:2618:5720:11الخميس

281606:0513:1816:2518:5620:10الجمعة

291706:0613:1816:2418:5420:09السبت

301806:0713:1816:2418:5220:08األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
��د ا���د ����ر�

ا���� ا�ل�ترو���
www.alittihad.press.ma

Jaridati�@gmail.com ���ال�ريد ا�ل�ترو
ال���� ����� ��ا��

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX �,�� EURO

��ر �� ����
1936

 1975 -12- 18
���د �ح��� 

ا���� ا��ترا��

���� 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 � ا��ا�� � ا��ل�� � 
الت��ي� � ا��ترا��� � ا�����
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

 ا����� ا���ي�
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
2020/10/13

12.470
���ي�� 
��ري�

اململك�ة املغربي���ة
وزارة الداخل���ي��ة

جه����ة بن��ي م��الل 
خنيف���رة

إقلي�م بن�ي م�الل
جماع��ة قصبة تادلة
إع���الن ع��ن طل��ب 
ع��روض مفت��وح

رقم: 27/ج.ق.ت/2020
جلس���ة عمومي���ة

الثالث���اء  ي��وم  ف���ي 
على   2020 نونب���ر   24
عش���رة  الحادية  الساعة 
بقاعة  سيتم  صباح��ا، 
التابعة  االجتماعات 
فتح  تادلة  قصبة  لجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
العروض  بعروض أثمان 
ألجل: الطرقات الحضرية: 
بحي  الطرق  بناء  أشغال 

الرياض.  
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب املصلحة 
قصبة  بجماعة  التقنية 
تادلة ويمكن كذلك تحميله 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchéspu-

blics gov.ma
الضمان  مبل�  حدد 
خمس��ة  في:   املؤقت 
دره��م  أل��ف   عش���رة 

(15.000,00دره�م) 
كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب املشروع 
في  الرسوم  احتساب  مع 
وأربع��ة  أربعمائ��ة  مبل��: 
أل��ف وإثن���ان  وعش���رون 
دره��ما  وثالث���ون 

(424.032,00درهم).
كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27 و29 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  08 جمادى 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم  إرسال  إما   -
عبر  إلكترونية  بطريقة 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspu-
blics gov.ma

أظرفتهم عن  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور.
مقابل  إيداعها،  إما   -
املصلحة  بمكتب  وصل، 
قصبة  بجماعة  التقنية 

تادلة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   5 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3206/ا.د

ع.س.ن /3178/ إد

ع.س.ن /3180/ إد

ع.س.ن /3216/ إد

ع.س.ن /3179/ إد

ع.س.ن /3202/ إد

ع.س.ن /3213/ إد

Sté "SHAZAM CAR" 
SARL.a/u

LOT AMRI APP N°2 
2EME ETAGE RTE 

TAZA, OUJDA
Constitution

Aux termes d'un acte 
S.S.P du 25/02/2020, 
il a était établie les 
statuts de la société 
SARL :
* Dénomination : 
"SHAZAM CAR" 
SARL.a/u.

* Objet: LOCATION 
DE VOITURE SANS 
CHAUFFEUR.
* La durée: 99 ans.
* Capital social: 
100.000,00 Dhs.
* La gérance : KAR-
ROUCHI NADIA.
* Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce d'Oujda 
le 07/10/2020 sous le 
n°2240.

ع.س.ن/3214/ا.د 
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مديرية النقل جهة الشمال 
-طنجة

إعالن عن طلب عروض مفتوحة
 TN 2 111 221 :رقم

جلسة علنية
تعلن مديرية النقل جهة الشمال 
الوطني  للمكتب  طنجة   –
للكهرباء واملاء الصالح للشرب-
البيضاء  بالدار  الكهرباء  قطاع 
املتعلق  العروض  طلب  عن 
ضد  الوقاية  بمعدات  بالتزويد 

الفيروس املستجد كوفيد 19.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.

فقط  االستشارة مخصصة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
كما هي معرفة في املادة األولى 
للقانون 53-00 املتعلق بميثاق 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
في:  التقديري  الثمن  يحدد 
249.269,54درهم مع احتساب 

الرسوم.  
ملف  على  االطالع  يمكن 
االستشارة على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.

 gov.ma
بالعنوان  سحبه  يمكن  كما 
التالي: املكتب الوطني للكهرباء 
للشرب-قطاع  الصالح  املاء 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة  طنجة   - الشمال 
شارع  النصر  املشتريات.اقامة 

الزالقة الطابق االول طنجة.
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
التحمالت مللف  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
الشمال  �لنقل جهة  مديرية  إلى 
املشتريات  مصلحة  طنجة،   -
تاريخ  قبل  املخزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
الشمال  �لنقل جهة  مديرية  إلى 
املشتريات  مصلحة  طنجة   –
الزالقة  شارع  النصر  اقامة 

تاريخ  قبل  االول طنجة  الطابق 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

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

العنوان املذكور أعاله.
تودع العينات في نفس العنوان 
أبعد  على  أعاله  إليه  املشار 

تقدير في يوم 2020/11/10.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
من  ابتداء   2020/11/11
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 

بمقر العنوان املذكور أعاله.
ع.س.ن/3199/ا.د

*************
اململك�ة املغربي���ة
وزارة الداخل���ي��ة

جه����ة بن��ي م��الل خنيف���رة
إقلي�م بن�ي م�الل

جماع��ة قصبة تادلة
إع���الن ع��ن طل��ب ع��روض 

مفت��و�
رقم: 26/ج.ق.ت/2020

جلس���ة عمومي���ة
 19 الخمي���س  ي��وم  ف���ي   
الساعة  على   2020 نونب���ر 
صباح��ا،  عش���رة  الحادية 
سيتم بقاعة االجتماعات التابعة 
فتح  تادلة  قصبة  لجماعة 

األظرفة املتعلقة بطلب العروض  
الطرقات  ألجل:  أثمان  بعروض 
الحضرية: أشغال تهيئ��ة وبناء 
الطريق الفاصلة بني حي املرس 
العسكرية  والثكنة  االسماعيلي 

الجنوبية.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
التقنية  املصلحة  بمكتب 
ويمكن  تادلة  قصبة  بجماعة 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
في:   املؤقت  الضمان  مبل�  حدد 
خمس��ة وعش��رون أل��ف  دره��م 

(25.000,00درهم) 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مع  املشروع  صاحب  طرف  من 
مبل�:  في  الرسوم  احتساب 
وسبع���ون  وواح��د  ثمانمائ����ة 
وثالث��ة  وستمائ��ة  أل��ف 
وثالث���ون دره��ما  و20 سنتيما 

(871.633,20دره�م)
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2-12-349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
بطريقة  أظرفتهم  إرسال  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر  إلكترونية 

العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -
التقنية  املصلحة  بمكتب 

بجماعة قصبة تادلة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  العروض عند  لجنة طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
املقيمني  املشاركني  على  يتعني 
مطابقة  بنسخة  االدالء  باملغرب 
املؤهالت  لشهادة  لالصل 
حسب  األدنى  والصنف 
تصنيف وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك التالية:
 B :القطاع

B6 :املؤهالت
الصنف األدنى: 5

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3205/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادير

املحكمة االبتدائية بتارودانت
اعالن عن بيع عقار

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  انه  بتارودانت 
الساعة  على   2020/11/03
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
بهذه  القضائية  البيوعات 
البيع  سيتم   3 رقم  املحكمة 
هو  الذي  للعقار  العلني  باملزاد 
سفلي  سكني  منزل  عن  عبارة 
داود  سيدي  بزاوي  الكائن 
متر   60 مساحته  تارودانت، 
اومنصور  قبلة  املحدود  مربع 
محمد،  الحوات  يمينا  فاطمة، 
بنزكري  يسارا  الطريق،  غربا 

محمد.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  قد 
العقار  من  عليه  املنفذ  نصيب 

في مبل� (90.000.00درهم).
متزايد  آخر  على  املزاد  يرسو 

قدم اعلى عرض.
يؤدى الثمن ناجزا مع اضافة 3 

في املائة لفائدة خزينة الدولة.
وللمزيد من املعلومات او تقديم 
بمكتب  االتصال  يرجى  عروض 
املحكمة  بهذه  املدني  التنفيذ 

حيث يوجد دفتر التحمالت.
ع.س.ن/3198/ا.د

ع.س.ن /3203/ إدع.س.ن /3201/ إد

ع.س.ن /3204/ إد

ع.س.ن /3200/ إد
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع الجهوية 
للعيون

إعالن عن طلبات العروض 
مفتوحة
أرقام:

 DL4109803
DL4109805و

DL4109855و
DL4110510و

وبسبب  استثنائي  بشكل 
بفيروس  االصابة  خطر 
كوفيد19- سيتم فتح االظرفة 
بموجب  مغلقة  جلسات  في 
 C9/20/DEPP املنشور رقم

املؤرخ في 2020/03/31.
تعلن مديرية التوزيع الجهوية 
الوطني  للمكتب  للعيون 
الصالح  واملاء  للكهرباء 

عن  الكهرباء  -قطاع  للشرب 
املتعلقة  العروض  طلبات 
منشق  جديد  خط  بإنشاء 
التحويل 60/22  مركز  من 

  DL4109803 :طانطان
التقديري  الثمن  يحدد   *
األشغال  إلنجاز 
هم  ر 4د . 9 5 6 . 1 5 3 , 9 4 في

(م.ا.ر)
الضمانة  مبل�  يحدد   *
00�50.000درهم.:  املؤقتة 

خط  تقوية   -  DL4109805
الضغط املرتفع املركز املنشق 
 60/22 التحويل   مركز  من 
طانطان  وانشاء شبكة تحت 

   KV 22 األرض
التقديري  الثمن  يحدد   *
في:  األشغال  إلنجاز 
4.951.625,95درهم (م.ا.ر) 

* يحدد مبل� الضمانة املؤقتة 
000 0 5 درهم.

خط  إنشاء   -  DL4109855

تحويل  مركز  من  ربط منشق 
60/22  بويزكارن.

التقديري  الثمن  يحدد   *
في:  األشغال  إلنجاز 
4.995.949,02درهم (م.ا.ر).
* يحدد مبل� الضمانة املؤقتة 

00�50.000درهم  
اقتناء   -  DL4110510
الرقمي  الضخ  صناديق 

االولي والثانوي.
التقديري  الثمن  يحدد   *
في:  األشغال  إلنجاز 
2.079.579,58درهم (م.ا.ر).
* يحدد مبل� الضمانة املؤقتة 

00�50.000 درهم  
املشاريع:  عن  لالستعالم 

ارقام:
DL4109803

DL4109805و
DL4109855و

عمر  بنمان  بالسيد  االتصال 
الهاتف: 0673744531.

املشروع  عن  لالستعالم 
 DL4110510 رقم 
االتصال  بالسيد  االتصال: 
العبوقي  مروان  بالسيد 

الهاتف:0678997761
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
كل  نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يمكن سحب ملف االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التموين  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
 ,65 الكهرباء  للشرب-قطاع 
زنقة عثمان بن عفان 20000 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء - املغرب.
الهاتف: 0522668080

الفاكس: 0522668042 
هذا  على  االطالع  يمكن 
االنترنت  شبكة  على  القانون 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسئول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 
تحضير  يجب  بامللف. 
ملقتضيات  طبقا  العروض 
مللف  التحمالت  دفتر 

االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
الكهرباء 65، زنقة عثمان بن 
البيضاء  الدار   20000 عفان 
صندوق البريد 13498 الدار 
البيضاء - املغرب قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.

طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
الضبط  مكتب  إلى  بالتوصل 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 
بن  عثمان  زنقة  الكهرباء65, 
عفان 20000  الدار البيضاء 
 13498 البريد  صندوق 
قبل  املغرب   - البيضاء  الدار 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
بشكل  األظرفة.  لفتح  العلنية 
افتتاح  وبسبب  استثنائي 
الجلسة املغلقة، اليمكن تقديم 
رئيس  إلى  العروض  طلب 

لجنة املناقصات.
لفتح  املغلقة  الجلسة  ستعقد 
األربعاء بتاريخ  يوم  األظرفة 
بالنسبة   2020/11/25

لطلبات العروض أرقام:
DL4109803

DL4109805و
DL4109855و

 2020/12/02 وبتاريخ 
العروض   لطلب  بالنسبة 
على   DL4110510 رقم 
صباحا  التاسعة  الساعة 
للكهرباء  الوطني  ملكتب  با 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
زنقة عثمان بن  الكهرباء 65, 
البيضاء  الدار  عفان20000 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء - املغرب.

ع.س.ن/3191/ا.د ع.س.ن /3209/ إد

ع.س.ن /3208/ إد

ع.س.ن /3210/ إد

ع.س.ن /3211/ إد

ع.س.ن /3215/ إد

ع.س.ن /3219/ إد
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اململكة املغربية
وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية
جامعة القرويني
جامع القرويني

فاس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

JQ/2020/01 :رقم
ف�ي 2020/11/11، على الساعة 
سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
القرويني  جامعة   رئاسة  بمقر 

املتعلق�ة  األظرفة  فت�ح  بفاس،  
بطل�ب الع�روض بعروض أثمان 
املدارس  ومراقبة  حراسة  ألجل 

التابعة لجامع القرويني بفاس.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
برئاسة  االقتصاد  بمصلحة 

جامعة القرويني بفاس.
ويمكن كذلك  تحميله إلكترونيا 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma

ومن العنوان االلكتروني التالي:  
www.uaq.ma

املؤق�  الضمان  مبل�  حدد 
درهما  ألف  عشر  اثنا  في 

(12.000,00درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
ألف  وعشرون  ثمانمائة  مبل� 
وثمانون  وسبعة  مائة  وتسع 
سنتيما  وعشرون  درهم 

(820.987,20درهم).

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضي���ات  مطابقا  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
رقم 2-12-349 الصادر في 20 
مارس 2013 املتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
باالستالم إلى مصلحة االقتصاد 
برئاسة جامعة القرويني، شارع 
قصبة  املريني،  الحسن  أبي 

الشراردة، ص.ب: 2509 فاس.
وص�ل،  مقابل  إيداعها،  إم�ا   *
برئاسة  االقتصاد  بمصلحة 

الجامعة�
* إما تسليمه��ا مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداي��ة 

الجلس�ة وقبل فت�ح األظرفة�
عبر  إليكترونيا  إرسالها  إما   *
للصفقات  اإللكترونية  البوابة 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 رقم  واملالية 
4 شتنبر 2014 املتعلق  بتاريخ 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3220/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية

جامعة القرويني
جامع القرويني

فاس
إعالن عن طلب عروض مفتوح

JQ/2020/02 :رقم
ف�ي 2020/11/11، على الساعة 
سيتم  صباحا  عشرة  الثانية 
القرويني  جامعة  رئاسة  بمقر 
املتعلق�ة  األظرفة  فت�ح  بفاس،  
بطل�ب الع�روض بعروض أثمان 
املدارس  تنظيف  أشغال  ألجل 

التابعة لجامع القرويني بفاس.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
برئاسة  االقتصاد  بمصلحة 
ويمكن  بفاس،  القرويني  جامعة 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك  

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
ومن العنوان االلكتروني التالي:  

www.uaq.ma
في  املؤق�  الضمان  مبل�  حدد 
عشرة آالف درهما (10.000,00 

درهم).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبل� 
ألف  وثالثون  وسبعة  ستمائة 
وسبعون  وسبعة  مائة  وتسع 
سنتيما  وستون  درهما 

(637.977,60درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضي���ات  مطابقا  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   349-12-2 رقم 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
باالستالم إلى مصلحة االقتصاد 
برئاسة جامعة القرويني، شارع 
قصبة  املريني،  الحسن  أبي 

الشراردة، ص.ب: 2509 فاس.
وص�ل،  مقابل  إيداعها،  إم�ا   *
برئاسة  االقتصاد  بمصلحة 

الجامعة.
* إما تسليمه��ا مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداي��ة 

الجلس�ة وقبل فت�ح األظرفة.
عبر  إليكترونيا  إرسالها  إما   *
للصفقات  اإللكترونية  البوابة 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا   
الصادر   20.14 رقم  واملالية 
4 شتنبر 2014 املتعلق  بتاريخ 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3221/ا.د

*************
اململك�ة املغربي���ة
وزارة الدا�ل���ي��ة

جه����ة بن��ي م��الل �نيف���رة
إقلي�م بن�ي م�الل

جماع��ة قصبة تادلة
إع���الن ع��ن طل��ب ع��روض 

مفت��وح
رقم: 28/ج.ق.ت/2020

جلس���ة عمومي���ة
 25 األربع���اء   ي��وم  ف���ي 
الساعة  على   2020 نونب���ر 
صباح��ا،  عش���رة  الحادية 
سيتم بقاعة االجتماعات التابعة 
فتح  تادلة  قصبة  لجماعة 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض  
الطرقات  ألجل:  أثمان  بعروض 
الطريق  بناء  أشغال  الحضرية: 
املؤدية الى لال رحمة انطالقا من 

حي الواحة.  
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمكتب املصلحة التقنية بجماعة 
قصبة تادلة ويمكن كذلك تحميله 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
في:   املؤق�  الضمان  مبل�  حدد 
دره�م  أل��ف  عش���رة  �مس��ة 

(15.000,00درهم) 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في  الرسوم  احتساب  مع 
وواح��د  ستمائ��ة  مبل��: 
وسبعمائ��ة  أل��ف  وثمان��ون 
دره��ما  وأربع���ون  وأربع��ة 

(681.744,00درهم).
يجب أن يكون كل محتوى وتقديم 
وإيداع ملفات املتنافسني مطابق 
و31  و29   27 املواد  ملقتضيات 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
1434 (20مارس2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

بطريقة  أظرفتهم  إرسال  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر  إلكترونية 

العمومية:
 www.marchéspublics

gov.ma
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -
بمكتب املصلحة التقنية بجماعة 

قصبة تادلة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
املقيمني  املشاركني  على  يتعني 
مطابقة  بنسخة  االدالء  باملغرب 
املؤهالت  لشهادة  لالصل 
حسب  األدنى  والصنف 
والنقل  التجهيز  تصنيف وزارة 

واللوجيستيك التالية:
B :القطاع

B6 :املؤهالت
الصنف األدنى: 5

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   5 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3207/ا.د ع.س.ن /156/ إت

ع.س.ن /3222/ إد

ع.س.ن /3217/ إد

ع.س.ن /3218/ إد

ع.س.ن /3212/ إد
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روجرز ب�وز الفائز بنوبل� كان �نا� عا� 
ق�ل االنف�ار الع�ي� وال�قو� ال�سودا� دليل

Despacito �ق� 7 مليار 
م�سا�دة على يوتيو� وتق�� 

من عدد �سكان الكوكب
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