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من �أنغوال، 
ي�أتي �لتغير 

�الأكبر؟

�لعثم�ني يعقد �جتم�ع� مع  ق�دة �الأغلبية يومه �لخمي�س
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نيكوال هولو: �ال�ستثم�ر 
في �لط�ق�ت �لمتجددة في 
�لمغرب، »مفيد« للم�ستقبل

هل من املعقول أن يستمر تعدد األجور والتعويضات وبحجمها املرتفع، والبالد يف أزمة؟ 

�سوؤ�ل موجه �إلى �أ�سح�ب �لقر�ر و�إلى كل من يهتم ب�ل�س�أن �لع�م

�الأمين �لع�م للأمم �لمتحدة يف�سح �نتح�ل �ل�سفة 
من طرف )�لبولي�س�ريو( �أم�م مجل�س �الأمن

�سندوق �لنقد �لدولي: �لركود �القت�س�دي 
في �لمغرب �سي�سل �إلى ن�ق�س 7 %
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 دعا احلكومة إلى توجيه أولوية نفقاتها 

 جاء أكثر تشاؤما من كل توقعات احلكومة 

للصحة والتحويالت املقدمة للفقراء

 وبنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط

العثماني  الدين  سعد  احلكومة،  رئيس  بأن  علمنا 
قد دعا قادة األغلبية إلى اجتماع  ، يومه اخلميس 

على الساعة اخلامسة.
ومن املنتظر أن يتناول االجتماع األوضاع الراهنة، 
املواضيع  رأس  على  ويأتي  ودوليا،  وإقليميا  وطنيا 
أيام،  منذ  األمن  مجلس  يعقده  الذي  االجتماع 
متوقع  هو  وما  املغربية،  الصحراء  قضية  بخصوص 
يف  امللك  جاللة  خطاب  وكذا  تخصها،  قرارات   من 
الطريق  وخارطة  احلالية،  البرملانية  الدورة  افتتاح 

التي رسمها جاللته لبالدنا،
املتعلقة  القوانني  االجتماع،  مائدة  وعلى 
القوانني  من  وغيرها  املالية،  وقانون  باالنتخابات، 

املهيكلة للمؤسسات..
ومعلوم أن الكاتب األول  لالحتاد ادريس لشكر، كان 
قد بعث برسالة إلى العثماني يدعوه فيها إلى جمع 
السير  تهم   التي  القضايا  حول  للتدارس  األغلبية 

احلكومي..

 6 لق�ح�ت و�عدة، تج�رب 
في عدد من �لدول بينه� 

�لمغرب، وع�سر�ت �الآالف 
من �لمتطوعين الإلح�ق 

�لهزيمة بفيرو�س كورون�

29

برن�مج �الأن�سطة �لحزبية للك�تب 
�الأول بجهتي مر�ك�س  و�سو�س م��سة

تعرف نهاية األسبوع اجلاري عدة أنشطة ولقاءات 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  لالحتاد  األول  للكاتب 
مراكش  جهتي  من  كل   يف  لشكر،  ادريس  األستاذ 

وسوس ماسة... وذلك حسب البرنامج التالي..

السبت 17 اكتوبر 2020:
 :11H30
 :12H30
 :16H00

 :18H00

األحد 18 اكتوبر 2020:
 : 09H00
 :16H00

 :18H00
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�س�ر عل� تع��ي 

 :

�سقي� ��ن��سلة �أمينة بلوحيدي 
� �مة �� 

 :

��رحوم ع�ي� حيت� بع� 
�ل�س� � �مة ��

2020 11

إنا � وإنا اليه راجعون

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

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم
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�الأم� �لع�م للأ� ��تحدة يف�سح �نتح�ل �ل�سفة من طرف )�لبولي�س�ريو� �أم�م �ل�س �الأمن

و��رة �ل�بية �لوطنية تغل� 229 موؤ�س�سة تعليمية ب�سبب �كت�س�ف �إ�س�ب�ت بف�و�س كورون� بعد أن أغضبها تعنت و المباالة وزير 
الشغل واالدماج المهني

�ي�ة �لتن�سي� بو��رة �ل�سغل ت�سرب 
�لثل��� ��قبل وتت�� �طو�ت ت�سعيدية

جالل كندالي
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توقي� ���ستب� ب� � قتل تلمي� ق��سر 
ب�لد�ر �لبي�س�� 
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  ��ستف�دة 9524 معتقل من عملية 
�أكتوبر   و9  ��ح�كم�ت عن بعد م� ب� 5 

9524
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8096 403
9524
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��معة �سعيب �لدك�� ت��سب ����ة ��أ��سل �دمة›› � م�س�بقة �إ��� ��غرب 
��ق�والتية �لرو�  لت�سجيع   2020

تطو�ن:  طلبة �الأق�س�م �لتح�س�ية للمد�ر�س 
�لعلي� ب��غرب يط�لبون بت���وؤ �لفر�س و���س�و�ة
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�لبرلم�ني نبيل �سبري 
ي�س��ل و�ير �ل�سحة حول 

�أ�مة �أ�ب�� �الإنع��س 
و�لتخدير بم�ست�سفى �نيفرة
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�سندوق �لنقد �لدولي: �لركود �القت�س�دي في �لمغرب �سي�سل �إلى ن�ق�س %7   
جاء أكثر تشاؤما من كل توقعات احلكومة وبنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط
 دعا الحكومة إلى توجيه أولوية نفقاتها للصحة والتحويالت المقدمة للفقراء

6 لق�ح�ت و�عدة، تج�رب في عدد من �لدول بينه� �لمغرب، 
وع�سر�ت �الآالف من �لمتطوعين الإلح�ق �لهزيمة بفيرو�س كورون�

عزيز الساطوري
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هل من املعقول أن يستمر تعدد األجور والتعويضات وبحجمها املرتفع، والبالد يف أزمة؟ 

�سوؤ�ل موجه �إلى �أ�سح�ب �لقر�ر و�إلى كل من يهتم ب�ل�س�أن �لع�م
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فاقم كوفيد 19- األزمة، 
مع أن اليمن لم يعلن سوى 

عن 2000 حالة بسبب 
محدودية الفحص وضعف 

اإلبالغ عن الحاالت في 
المناطق الحوثية. وفي 
بعض المناطق زاد سعر 

السلة الغذائية األساسية 
بحوالي %35 منذ بداية 

الجائحة

إن القصف الجديد يؤكد 
أهمية تدخل المجتمع 

الدولي لوقف الحرب 
على أطراف مأرب، حيث 

أن استمرارها بهذه 
الكثافة سيؤدي حتمًا إلى 

انتهاكات جسيمة وخطيرة 
على حقوق اإلنسان، خاصة 

بين المدنيين

�لط� ��يفة �وو� �تر�� ���نا�� ف� �قر�ر ل�ا ال��� عل� ا�وضا� ف� اليمن�
و��د التقر�ر �� القتا� ف� اليمن ���� ف� ا��ا� ا��ير� م�د�ا العملية السلمية المتع�ر�� ومعمقا ما �سمي� المن�مات ا�نسانية ���� 
�ا��ة �نسانية ف� العال��

و�ا�ت ا��ت�ا�ات ��� مد�نة ال�د�د� السا�لية �ي� ���ل� ��ات ال���مة المدع�مة من السع���ة وال���يين المدع�مين من ��را� �ل� 
�فقة و�� ��ال� نا� ف� �وا�ر عا� ���� والت� �ا� من المفتر� �� �م�د الطر�� �ما� ا�فا�ية �و�� �ن�ا� ال�ر� الت� ا�تمرت �� �ن�ات�

�ل�سلم يتعثر
في �ليمن 

و«كوفيد« يف�قم 
حرب �ليمنيين

�� �ل�و�

واكالت



p في مداخلتك في منتدى السالم، أصررت على 
كلمة جديدة في العالقات الدولية، وهي  اإلذالل أو 

اإلهانة، ماذا تقصد بذلك؟
هو  أساسًيا  أصبح  عنصًرا  أذكر  أن  أردت   n

اليوم   ، واملجتمعي  التكنولوجي  التطور  نتيجة 
الزمن.  لدينا عالم  أصبح متواصال خالل عقد من 
وفي كل مكان بالعالم ، يمكن للجميع الوصول إلى 
حقيقة ما يجري بالعالم. والجميع على دراية بعدم 
املساواة في املعاملة واالعتبارات التي يواجهها كل 
مجزأ  عالم  في  كنا  و  نعرف  ال  أننا  وطاملا  واحد. 
واملسافات بعيدة  بني األشخاص. من الواضح أن 
التفاوت يمكن أن يستمر لقرون وقرون. واآلن يمكن 
للجميع أن يدركوا أنه ببساطة بسبب سوء الح�،  
أن تولد في املكان غير املناسب  وأنه لو ولدت مثال 
باملكان املجاور، يمكنك أن تتلقى  العالج  للمرض 
الذي تعاني منه. بمعنى الجميع يعرف أين يوجد 
أننا  ندرك  عندما  عنه.  يغيب  الذي  واملكان  العالج 
في الفلبني أو الساحل االفريقي،  نعاني من عواقب 
ظاهرة مناخية قام بها اآلخرون،  ولكن نعاني من 
والالمساواة  اإلقصاء  إلى  يضيف  هذا  كل  آثارها. 
ال  عالم  إنه  واإلذالل،  اإلهانة   هو  متفجًرا  عنصًرا 
يتوافق مع السالم. كل هذا، ألقول إنه ال ينبغي ألحد 
علينا  ذنب،  يوجد  فال  مسؤولياته،  من  يتنصل  أن 
عدم  عن  املسؤولني  كأولئك  املسؤولية  نتحمل  أن 
املساواة واملسؤولني عن الظواهر التي يعاني منها 
العالم. علينا تحمل املسؤولية في عالم موحد، وفي 
عالم ال يركز الثروة وعالم نفكر فيه بشكل كوني وال 

نفكر فيه من حيث الحدود التي نتوفر عليها.

p هل السياسيون على علم بهذه الوضعية؟

لديهم  من  هناك  املجتمع،  مثل  السياسيون   n

من  لكن  املجتمع.  مثل  تطوروا  والذين  الوعي  هذا 
أو  دينية  ليس مسألة  التضامن  أن  نتذكر  أن  املهم 
عالم  في  يمكن ألي شخص  ال  التزام.  إنه  أخالقية، 

إذا  بسالم  للعيش  يطمح  أن  ومتجاوب  متصل 
نقبل  لم  وإذا  بالتطور  التفاوت  هذا  ملثل  سمحنا 
اختيار النموذج الذي قمنا بتطويره. أردنا تطوير 
نموذج اقتصادي  استنفد املوارد التي نتوفر عليها، 
املناخ.  تغير  إلى  أدى  الطاقة،  الستهالك  ونموذج  

يجب أن نتحمل العواقب ليس فقط بالنسبة لنا.

p أنت تقول إن السياسيني ليست لهم السلطة؛ 
إذن ما هي الحلول اليوم لتغيير هذا الوضع؟

على  ولكن  سلطتهم،  كل  يفقدوا  لم  إنهم   n

املستوى االقتصادي واملالي، أعتقد أن السياسات، 
نكون   عندما  األوروبي  املستوى  على  أسهل  وهي 
التحكم في األمور، إعادة  27  عضوا، يمكن إعادة 
جردوا  التي  الديمقراطية  املجاالت  في  االستثمار 
منها. ليس من الطبيعي أن يكون هناك على سبيل 

األموال  من  كبير  جزء  األوروبية  املنطقة  في  املثال 
املتداولة، والتي ال تخضع لضريبة التضامن، والتي 
الدولة لوحدها تجد صعوبات  تفلت من التضامن. 
تمويل  يسمى  فيما  والقواعد،  النظام  الستعادة 
االستثمار أو شراء األموال.  لكن  بالنسبة لألعضاء  
هذا  امتيازات  عن  التخلي  يمكن  ال  لالتحاد،    27
وضع  ألوربا  يمكن  االتحاد   وبفضل  الفضاء.   
مجااًل  الدول  ستمنح  والتي  مشتركة،  قواعد 
أن  نتذكر  أن  يجب  ثم  ومن  االقتصادية.  للمناورة 
علم االقتصاد هو علم املعايير التي  وضعناها مًعا. 
يمكننا أن نجعلها تتطور، كما فعلنا اآلن، ويسعدني 
أن نكون قادرين على مواجهة هذه األزمة الصحية. 
الخروج من االورتوذوكسية املالية واالستثمار، هو 
ما سينقذنا من عواقب وخيمة غًدا. االستثمار في 

املقام األول في القطاعات الواعدة.

p أنت تقول أيًضا إننا نعرف ماذا نفعل، ولكننا 
نفعل  أن  يمكننا  فكيف  ذلك،  نحقق  كيف  نعرف  ال 

شيًئا عندما ال نعرف كيف نفعله؟
n ال، ما أقوله هو أننا غالًبا ما نعرف ما يجب 

على  ونعلم  الطريقة،  إلى  نفتقر  ولكننا  به  القيام 
سبيل املثال أنه يتعني علينا تغيير نموذج الطاقة، 
والنموذج الزراعي، لضمان أن االقتصاد االجتماعي  
التضامني يصبح في املستقبل  هو القاعدة. حسًنا، 
هناك  التحول،  إجراء  عند  أنه  إال  نعلمه،  ما  هذا 
رابحون وهناك خاسرون ، لذلك  ال يجب  أن نقود 
هذا التحول بالعنف. إذا قمت بذلك ، فمن الواضح 
ما  هذا  االجتماعي.  والنفور  الرفض  ستواجه  أنك 
إلى  نزاع  ومن  أخرى،  إلى  أزمة  من  ننتقل  يجعلنا 
نعيد  أن  علينا  أخرى.  إلى  مواجهة  ومن  آخر، 
اعتماًدا  بالطبع.  بالتخطيط  الشعور  هذا  اكتشاف 
على  األهداف  تحديد  التغييرات،  صعوبة  على 
3 سنوات، أقول أي شيء،  مثال حول  مبيد  مدى 

الجليفوسيت،  ناخذ 15 عاًما للخروج من السيارات 
منصوص  يكون  أن  يجب  البترول.  تستعمل  التي 
هذا  عن  التخلي  عدم  لضمان  القوانني  في  عليها 
التي  القطاعات  تحديد  يجب  ذلك،  وبعد  املسار. 
ذلك،  بعد  التحول.  هذا  من  األفراد   فيها  سيعاني 
في  االقتصادية  للمساعدات  الوسائل  وضع  يجب 
لذلك  القديمة.  املهن  تغيير  التكوين، واملساعدة في 
بالتخطيط  اإلحساس  اكتشاف  إعادة  علينا  يجب 
تتجاوز  أنها  الواضح  من  التغييرالذي  وتنظيم 

املواعيد االنتخابية.

p بالنسبة للبلدان األفريقية، مثل املغرب، ليس 

لديها الكثير من الوسائل ملواجهة التغيير املناخي، 
فكيف تفعل ملواجهة ذلك وهو أمر مكلف للغاية؟

n األمر مكلف؟ األمر يتوقف على عدة اعتبارات، 
الطاقات  في  االستثمار  التفاصيل.  في  أخوض  لن 
املتجددة في املغرب، على سبيل املثال، كله "مفيدة" 
للمستقبل. بمجرد أن يكون لديك األلواح الشمسية، 
الشمس، تحصل على  املنبعثة من   الطاقة  اللتقاط 
طاقة مجانية. بمجرد حصولك على هذا االستقالل 
الطاقي، فإنه يمنحك حرية، واستقالاًل لم يكن لديك 
على الساحة الدولية .أنت تعرف أن ما هو مكلف هو 
غالًبا عواقب عدد معني من املمارسات القديمة. هناك 
من  أرخص  يبدو  ما  على  تقليدية،  زراعية  نماذج 
الزراعة الصديقة للبيئة، ولكن عندما تدفع التكاليف 
مقابل كل العوامل الخارجية السلبية لزراعة املكثفة 
والصناعية، يكون من األفضل أحياًنا وضع األموال 

في املنبع بداًل من  وضعها في املصب.

خاص05
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ا مع السالم نيكوال هولو: عالم الذل ليس عامل�ا متوافق�

�ال�ستثم�ر في �لط�ق�ت �لمتجددة في �لمغرب، »مفيد« للم�ستقبل

ال ي�ال و�ير الدولة السا��، 
و�ير االنتقال البي�ي الشام� 
نيكوال هولو، أحد الشخصيات 
المفضلة والشعبية في فرنسا.  
وعر� �الت�امات� البي�ية ونضال� 
للحفا� عل� البي�ة ومكافحة 
ا.  تغير الم�ا� م�ذ أ� �ا� �حفي�
�ا� أحد الضيو� في م�تد� 
نورماندي للسالم للحديث عن 
�ضايا الم�ا� والسالم. في هذه 
المقا�لة مع االتحاد،  يحد��ا 
عن تصوره للسالم الذي يغيب 
في حالة سيادة سياسة االذالل 
وا�هانة عل� المستو� الدولي. 

عند �جرا� التحو�، 
�نا� را�حو� 

و�نا� �ا�رو�، 
ل�ل� ال ��� �� 

ن�ود ��ا التحو� 
�ال�ن�� ��ا �م� 

��ل�، فم� الوا�� 
�ن� �تواج� الرف� 
والنفور االجتماعي

علينا تحمل 
المسؤولية في 

عالم موحد، وفي 
عالم ال �ر�� ال�رو� 

وعالم نف�ر في� 
���ل �وني وال 

نف�ر في� م� حي� 
الحدود التي نتوفر 

عليها

المقابلة  أجراها في كاين
يوسف لهاللي
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يف دورة أكتوبر العادية  لبلدية  اخلميسات 

يف �� و�عية ا�ت�نا�ية تت�ل� يق�ة �توا�لة ب�قلي� �ني�رة
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ناقشها لقاء تنسيقي جهوي

�طو�� ��هرتي �النقط�� عن �لد���سة وعدم �اللتح�� ببني مل� � �ني�ر�

��تلالت  �ط��  �لن��فة و�إكر�ه�ت �لميز�نية 
�لمنهكة بثقل �الأحك�م  �ل�س���� �سد �لجم�عة



الكلمات   المسهمة9
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
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
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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
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati�@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

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

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد �حا�ة 

االحتاد االشتراكي

هي�ة 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 � االدار� � املالية � 
التوزيع � االشتراكا� � 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
2020/10/14

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
7/2020BG :رقم

على  نونبر2020   10 يوم  في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة  في 
 - الصخيرات  لعمالة  العامة 
تمارة فتح االظرفة املتعلقة بطلب 
لوازم  ألجل شراء  أثمان  عروض 
املكتب ومطبوعات ملصالح عمالة 
على  موزع  تمارة  الصخيرات 

حصتني.
الحصة 1: شراء لوازم املكتب.

الحصة 2: شراء مطبوعات 
يمكن سحب ملف طلب العروض 

بمكتب مصلحة الصفقات بعمالة 
يمكن  كما  تمارة,  الصخيرات 
نقله الكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
حدد مبل� الضمان املؤقت في :

درهم  االف  ثالثة   :1 حصة 
(3000,00درهم)

ألف   :2 حصة 
درهم(1000,00درهم)

األعمال  تقدير  كلفة  مبل�  حدد 
في: 

وتسعة  مائة   :1 حصة 
ألفاوخمسمئةوستون  وثالثون 

(139.560,00درهم).
ألفا  وعشرون  تسعة   :2 حصة 

ومائة (29.100,00درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 

 27 املادة  ملقتضيات  مطابقني 
349- رقم  مناملرسوم  و29 و31 
جمادى   8 في  الصادر   12-2
(20مارس2013)   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

البريد  طريق  عن  إرسالها     *
إلى  التسلم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   *

بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
بداية  عند  األظرف  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بوابة  عبر  إلكترونيا  إرسالها   *

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
بظهير   148 الفصل  بموجب 
349-12-2 للصفقات العمومية.

الوصفية  الوثائق  إن   :1 حصة 
التي  املوجزة  والبيانات 
العروض  طلب  ملف  يستوجبها 
يجب إيداعها بمكتب الضبط في 
اجل أقصاه يوم 09 نونبر 2020 
العاشرة  القصوى  الساعة  على 

صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3228/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
8/2020BG :رقم

نونبر2020   10 يوم  في 
عشر  الحادية   الساعة   على 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
العامة  بالكتابة  االجتماعات 
فتح  تمارة   - الصخيرات  لعمالة 
عروض  بطلب  املتعلقة  االظرفة 
العتاد  لوازم  شراء  ألجل  أثمان 
الصخيرات  عمالة  املعلوماتي 

تمارة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمكتب مصلحة الصفقات بعمالة 
يمكن  كما  تمارة,  الصخيرات 
نقله الكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:

www.marchéspublics.
gov.ma

الضمان  مبل�  حدد 
االفدرهم  في:اربعة  املؤقت 

(4000,00درهم).
تقدير  كلفة  مبل�  حدد 
مائةوأربعة  في:  األعمال 
وأربعون  ألفاومائة  وثمانون 

درهم(184.140,00درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة27  ملقتضيات  مطابقني 
349- رقم  مناملرسوم  و29 و31 
جمادى   8 في  الصادر   12-2

(20مارس2013)   1434 األولى 
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني إما:
البريد  طريق  عن  إرسالها     *
إلى  التسلم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
وصل  مقابل  اظرفتهم  إيداع   *

بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
بداية  عند  األظرف  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بوابة  عبر  إلكترونيا  إرسالها   *

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
 148 املادة  ملقتضيات  طبقا 
للصفقات   2-12-349 بظهير 

العمومية.
والبيانات  الوصفية  الوثائق  إن 
ملف  يستوجبها  التي  املوجزة 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
أقصاه  اجل  في  الضبط  بمكتب 
يوم 09 نونبر2020 على الساعة 

القصوى 11صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3229/ا.د

ع.س.ن /3238/ إدع.س.ن /3227/ إد

ع.س.ن /3237/ إد

ع.س.ن /3236/ إد

ع.س.ن /3232/ إد
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العمران - الرباط - سال - 
القنيطرة

إعالن عن طلب عروض 
اثمان مفتوح - بتخفيض او 

زيادة - 
T-TRA/2020/87 :رقم

جلسة عمومية
 اشغال انشاء محطة 

معالجة قبلية ملياه مسلخ 
مرس الخير بتمارة

  2020 نونبر   09 يوم    في 
العاشرة  الساعة  على 
مكاتب  في  ستتم  صباحا، 
 - سال   - الرباط   - العمران 
الكائنة باملجموعة  القنيطرة 
قطاع  النرجس،  زنقة    ،31

الرباط   - الرياض  حي   ،17
بالطابق  االجتماعات  (قاعة 
السفلي)  في جلسة عمومية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
اشغال انشاء محطة معالجة 
مرس  مسلخ  ملياه  قبلية 

الخير بتمارة.
عروض  ملفات  تسحب 

الصفقات  مكتب  من  األثمنة 
 - لعمران  الثاني  بالطابق 
القنيطرة،   - سال   - الرباط 
الكائنة باملجموعة 31،  زنقة 
حي   ،17 قطاع  النرجس، 

الرياض - الرباط.
من  التحميل  يمكن  كما 

البوابات االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.و

ma
حدد  املؤقت  الضمان  مبل� 
باسم  في9.000,00درهم 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
طرف  من  محددة 
في  املشروع  صاحب 
مع  مبل� 610.697,09درهم 

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

املدينة هما كالتالي:
قطاع: 3

املؤهالت: 1-3 
الصنف األدنى: 2

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
مقيمني باملغرب يجب االدالء 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

.(2015
ويمكن للمتنافسني:

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

الصفقات، املذكور أعاله
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
املذكور  الصفقات  بمكتب 

أعاله.
مباشرة  تسليمها  أو   -
بداية  عند  اللجنة  لرئيس 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  االدالء 
نظام  04من  املادة   في 

االستشارة .
ع.س.ن/3234/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  

مفتوح
رقم: 2020/26/ق.ت.ش.ر

مخصص للمقاوالت 
املتوسطة والصغرى

على   2020/11/12 في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب  الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس   محمد  شارع   16
األظرفة  فتح  بالجديدة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بتخفيض أو بزيادة من أجل: 
ومراجعة  إصالح  أشغال 
الضخ  محطات  مضخات 

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

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبل�  حدد 
أالف  عشرة  في  املؤقت 

(00�10.000درهم)
األشغال  مبل�  يتراوح 
املحتملة انجازها خالل سنة 
من مدة صفقة اإلطار الناتجة 
املشار  العروض  طلب  عن 
إليه أعاله بني حد أدنى من 
ألف  وخمسون  أربعمائة 
(450.000.00درهم)  درهم 
ألف  تسعمائة  أقصى  وحد 
(900.000.00درهم)  درهم 
على  الضريبة  احتساب  مع 

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

.2015/09/19
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   <
املضمون  البريد  طريق 
مشفوعة بإفادة االستالم إلى 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 

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

املغرب، 
إما إيداعها الكترونيا عن   <
طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
> إما تسليمها لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  طلب 
الجلسة وقبل فتح األظرفة. 

موقع  إلى  زيارة  تنظم 
 2020/10/27 يوم  األشغال 
العاشرة  الساعة  على 
مقر  من  واالنطالق  صباحا 

املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
قانون  من   12 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3239/ا.د ع.س.ن /3242/ إد

ع.س.ن /3243/ إد

ع.س.ن /3244/ إد

ع.س.ن /3246/ إد

ع.س.ن /3245/ إد

ع.س.ن /3249/ إد

Certificat d'argrément D16, D17
على المتنافسين اإلدالء ب:
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش - اسفي 
عمالة إقليم الرحامنة
املجلس االقليمي 

إعالن عن طلبات عروض 
أثمان مفتوحة

في يوم 2020/11/10 على 

سيتم  العاشرة  الساعة 
العامة  الكتابة  بمكاتب 
(قاعة  الرحامنة  لعمالة 
االظرفة  فتح  االجتماعات) 
العروض  بطلب  املتعلقة 
الرحامنة  لعمالة  أثمان 
رقم:  عروض  طلب  ألجل: 
الدراسة    2020/18/م.ا: 

التقنية وتتبع اشغال   بناء 
إقليم  جرير  بابن  مسبحني 

الرحامنة.
املؤقتة:  الضمانة   -
(عشرون  20.000.00درهم 

الف درهم)
األشغال  تقدير  كلفة 
تالتة  مبل�    في  محددة 

درهما  الف  وتسعون  مئة 
(390.000.00درهم)

طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
كما  بالعمالة  الصفقات 
بوابة  من  تحميلها  يمكن 

الصفقات العمومية.

االلكتروني  املوقع  من 
التالي:

www.marchespublics.
gov.ma

طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 

 27,29 املواد  في  الواردة 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013)  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني :

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل 

بالعمالة
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم الى املكتب 

املذكور
- إما تسليمها مباشرة إلى 
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

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

08  من قانون االستشارة.
املتنافسني  على  ملحوظة: 

االدالء ب:
Certificat d'agrément  
D16, D17
ع.س.ن/3240/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف
بالدار البيضاء

املحكمة االبتدائية املدنية 
الدار البيضاء

ملف التبلي� عدد: 
2020/6708/7341

اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من ق.م.م

ملف التبلي� عدد 
2020/6708/7314

املرفوعة  الدعوى  على  بناء 
عائشة  السادة  طرف  من 
الحفي�  والسيد  عوام 
خديجة  والسيدة  نجيب 
بزنقة  الساكنني  نجيب 
 63 الدار  العوام  بن  الزبير 
الدار  السوداء  بالصخور 

البيضاء.
االستاذ  عنهم  النائب 
املحامي  نبيل  الهنادي 

بهيئة الدار البيضاء
في مواجهة شركة افريطور 
اندوشينوا ش.م.م والشركة 
اوران  العقارية  املدنية 
الكائن مقرهما على التوالي 
الرقم 34 زنقة مانجان الدار 
البيضاء وشارع اماد الرقم 

7  الدار البيضاء.
مصلحة  رئيس  يعلن 
املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 
االبتدائية بالدار البيضاء ان 

حكما صدر عن هذه املحكمة 
بتاريخ 2020/02/06 تحت 
عدد  امللف  في   173 عدد 

2018/1401/2575
حكمت  يلي:  بما  قضى 
العلنية  بجلستها  املحكمة 

ابتدائيا وحضوريا.
 في الشكل: بقبول الدعوى

للسيد  االذن  املوضوع:  في 
االمال�  على  املحاف� 
البيضاء  بالدار  العقارية 
انفا بالتشطيب على الرهن 
االولى  الرتبة  من  الرسمي 
املقبد بتاريخ 1958/12/13 
سجل 145 عدد 6 من الرسم 
 c/57238 عدد  العقاري 
شقة  دلبيش  املسمى  امللف 
الحكم  صيرورة  16بعد 
املدعى  وتحميل  نهائيا 
وبرفض  الصائر  عليهما 

باقي الطلبات
رئيس  السيد  يعلن  وكما 
كتابة الضبط ان هذا الحكم 
في  املنصب  القيم  الى  بل� 
بتاريخ  عليهما  املدعى  حق 

2020/2/24
ملقتضيات  طبقا  وعليه 
فان  ق.م.م  من   441 الفصل 
حق  لهما  عليهما  املحكوم 
يوم   30 أجل  بعد  الطعن 
من تاريخ اشهار هذا الحكم 

وتعليقه.
ع.س.ن/3233/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

اقليم تازة
باشوية تاهلة
جماعة تاهلة

إعالن عن طلب عروض 
اثمان مفتوح
جلسة عمومية

رقم 2020/22 ج.ت
 19 الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2020 نونبر 
في  سيتم  صباحا  العاشرة 
مكاتب السيد رئيس جماعة 
املتعلق  االظرفة  فتح  تاهلة 
بعروض  العروض  بطلب 
(جلسة  مفتوح  اثمان 
ايجار  ألجل:  عمومية) 
مرافق  فريدة)  حصة  (في 
احد  االسبوعي  السوق 
االربعاء،  وسويقة  تاهلة 
تبتد�  والتي  برسم سنتني 
باالمر  املبني  التاريخ  من 

بالخدمة لبداية االشغال.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة  العروض 

املمتلكات لجماعة تاهلة
الكترونيا  تحميله  ويمكن 
الصفقات  بوابة  طريق  عن 
العنوان  من  العمومية 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املوقت  الضمان  مبل�  حدد 
درهم  االف  عشرة  في 

(10.000,00درهم)
التقديري  الثمن  حدد 
مائتي  في  الخدمة  لهذه 
درهم  االف  وعشرة 
 ( هم ر 2د 1 0 . 0 0 0 . 0 0 )

سنويا
من  كل  يكون  ان  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 
بإبرام الصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
- إما ايداع اظرفتهم، مقابل 
املمتلكات  بمصلحة  وصل، 

لجماعة تاهلة.
طريق  عن  ارسالها  إما   -
بافادة  املضمون  البريد 
االدارة  الى  باالستالم 

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

فتح االظرفة.
- إما ارسال اظرفتهم بطرق 

إلكترونية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالد 
نظام  من   5 املادة  في 

االستشارة.

ع.س.ن/3224/ا.د

ع.س.ن /3247/ إد

ع.س.ن /3253/ إد

ع.س.ن /3252/ إد

ع.س.ن /3255/ إد

ع.س.ن /3254/ إد

ع.س.ن /3248/ إد

2020
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اس��ر�� ن�� 
خ�� ساعا� 

ونصف، عبر 
طائرة خاصة، 

ثم بعدها 
بنصف ساعة 

حل� طائرة 
ال�مال�

�ل�ري�����سي
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 . 2010 2001

��سول �����ي ��ل�م�ل� �إلى �لمغرب 

شهدت الندية و االندفاع البدني 

عبد السالم وادو مدربا جديدا لفريق مولودية وجدة

 :

مب�ر�ة 
�لمنتخب 

�لوطني مع 
��ير� ل��و�غو 
�لديمقر�طية 

تنتهي 
ب�لتع�دل
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مكتب تطوان
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 »

»

»
»

» «

»
 »

  »

5000
2012

 »

«

عبدالمجيد بنهاشم
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:

/
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 �تح�د �لخمي�س�ت في مو�سم �لتو��س�
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يخوض منافسات كأس الكاف بمركب محمد الخامس

�التح�د �لبي�س�وي)�لط��س( يبد�أ تح�سير�ت� �ال�نين �لق�دم

كتابات حائطية تطالب الرئيس بالرحيل عن الفريق 

هل مبل� 5000 درهم  ك�ن �سبب� في ��ستق�لة �ل�سربي �ور�ن من فري� �لم�رب �لتطو�ني ؟
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�التح�د �لعربي لكرة �لقدم يعلن 
��ست�ن�� ك�أ�س محمد �ل�س�د�س

أنس بنحديد 

.-19

 « »

»  :
«

إنا � وإنا اليه راجعون

�أيوب لكحل 
ين�سم ر�سمي� للود�د

350
 %25

50

فري� �لم�ست�سفى �الإ�سب�ني تطو�ن لكرة �لقدم 
�لم�س�رة يحق� �لم �ل�سعود للق�سم �لوطني �الأول

مكتب تطوان

 “ ”

5 16 53

تعزية ج�معة �لملكمة وجمعية 
�دم�� ن�وم �لملكمة في وف�ة 

�لقيدوم �دري�س طويل



ال���ا�  ��  ماي  ����  املوافق � رمضان  ����  العدد ������
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يرة
ألخ

ا
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�سنع 
لوح�ت 

من حبوب 
�الأدوية 
�و���ة 

��ز��� 
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�لعز�ب �أ� ���زو�و��
من �م �الأك� ع��سة 

للوف�ة ب�سبب كورون�

.(19 )

20

2019

»
«

كم يعي�س ف�و�س كورون� عل� �لن�ود� �لعل��� ي��دو� ���ة

 « »

28  «2 «

20
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 « »

وف�ة �ل�ن�� ���س�� ��ود 
ي��س� عن ع�� ين��ز 79 ع�م�

»

.«
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