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مكتب تطوان

صارم  صحي  حجر  فرض  تطوان  عمالة  سلطات  قررت 
20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد  األربعاء  أمس  يوم  من  ابتداء 
الوبائي  الوضع  وتدهور  باملنطقة  اإلصابات  عدد  إرتفاع 

باملدينة.
بمدينة  تطبيق حجر صحي جزئي  السلطات  قرار  وجاء 
اإلصابات  أعلى  تسجل  األخيرة  هذه  أصبحت  بعدما  تطوان، 
على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، مما دفع باللجنة 

اإلقليمية لتتبع الرصد الوبائي بتطوان إلى عقد اجتماع عاجل 
مساء يوم الثالثاء بمقر باشوية تطوان، حضره كل من باشا 

املدينة والسلطات األمنية والصحية والترابية.
بمدينة  الجزئي  حجر  إقرار  إلى  األجتماع  خلص  وقد 
أساسا  هم  األربعاء،  أمس  مساء  التنفيذ  حيز  دخل  تطوان، 
ليال   10 من  املدينة  أرجاء  بمختلف  التجوال  حظر  تطبيق 
5 صباحا، مع تكثيف نقط املراقبة من وإلى املدينة،  إلى غاية 
العموم،  وجه  في  العمومية  واملنتزهات  الحدائق  واغالق 
ومنع  القرب،  ومالعب  األلعاب  فضاءات  إغالق  إلى  باإلضافة 
العمومية،  الفضاءات  بمختلف  والتجمهرات  التجمعات  كل 

الزوال،  بعد   5 الساعة  من  انطالقا  القرب  أسواق  وإغالق 
الظهر،  بعد  الواحدة  الساعة  في  األسبوعية  األسواق  وإغالق 
وإغالق املقاهي واملطاعم واملحالت التجارية واملراكز التجارية 
التقليدية  والحمامات  والتجميل  الحالقة  وصالونات  الكبرى 
الساعة  الرياضية انطالقا من  والعصرية والقاعات والنوادي 
10 ليال، هذا إلى جانب منع االجتماعات والتجمعات ألكثر من 
10 أشخاص، وتحديد الطاقة االستيعابية للحمامات التقليدية 
 ،50٪ في  الرياضية  والقاعات  الحالقة  والعصرية وصالونات 
التحسيسية  الحمالت  بتكثيف  اإلقليمية  اللجنة  أوصت  كما 
من  للوقاية  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  بتطبيق  املتعلقة 

انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة مراقبة اإلجراءات الوقائية 
بأسواق القرب واملراكز التجارية الكبرى.

وحذرت اللجنة كل جهة أخلت بهذه التدابير واملقتضيات 
في  عليها  املنصوص  للعقوبات  تتعرض  قد  حيث  املعتملة، 
القوانني الجاري بها العمل، مبرزة أن هذه املقتضيات ستبقى 
سارية املفعول إلى غاية تحسن واستقرار مؤشرات الوضعية 

الوبائية بمدينة تطوان.
ويشار إلى أن توزيع املعدل التراكمي بمركز التكفل سانية 
الرمل بتطوان بل� 3106 إصابات منذ بداية شهر مارس، فيما 
تتابع  التي  الحاالت  وصلت  بينما  حالة،   69 الوفيات  بلغت 
عالجها سواء بمركز التكفل سانية الرمل أو باملنزل إلى 339 
ارتفاع  هو  تطوان  بعمالة  السلطات  يقلق  ما  أن  غير  حالة، 
الحاالت  عدد   وكذا  الرمل،  بمستشفى سانية  الوفيات  حاالت 
في  كبيرا،  ازدحاما  يعرف  بدأ  الذي  اإلنعاش،  قسم  تل�  التي 
ظل تزايد عدد اإلصابات في صفوف األطقم الطبية باملستشفى.

عبداللطيف الكامل

الفريق  يقاطع  الثانية  للمرة 
الجماعة  مجلس  داخل  االتحادي 
الترابية ملدينة تارودانت الجلسة الثانية 
 20 الثالثاء  يوم  أكتوبراملنعقدة  لدورة 
أكتوبر2020، احتجاجا على عدم توصله 
النقط املدرجة في جدول األعمال  بوثائق 
عدم  وتعمدها  املجلس  رئاسة  وامتناع 
تساؤالته  عن  االتحادي  الفريق  إجابة 
املتعلقة  املعلومات  كافة  من  وتمكينه 
بالعديد من املجاالت وخاصة تلك املرتبطة 

باملال العام والكيفية التي تم صرفه بها.
استخفاف  االتحادي  الفريق  وسجل 
رئاسة املجلس باملسؤولية وارتجالها في 
ملقترحات  أهمية  إيالئها  وعدم  التسيير 
التوصل  من  منعه  حاولت  بل  الفريق، 
املشاريع  عن  والوثائق  املعلومات  بكافة 
تعمدت عدم تسليمه،  أنها  بدليل  املنجزة 
الوثائق  وبعدها،  األولى  الجلسة  قبيل 
خول  الذي  الوقت  في  بالنقط  الخاصة 
التوصل  املجلس  ألعضاء  القانون 
وتحليلها  لدراستها  الدورة  قبيل  بها 
وتأسيس مالحظاتهم عليها أثناء مناقشة 

جدول أعمال الدورة.
الجماعي  املجلس  رئاسة  لكن 
املنتمية لحزب املصباح  داست، ول�سف 
وأعراف  القوانني  هذه  على  الشديد، 
املعلومات  كافة  دورات املجلس، وحجبت 
والوثائق عن املعارضة، وأرادت أن يكون 
حضور هذه األخيرة  في جلسات الدورة 
التستر  بهدف  فقط،  وشكليا  صوريا 
إلى  تحتاج  فظيعة  مالية  اختالالت  على 
األعلى  املجلس  قبل  من  جدي  افتحاص 

للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية .
رئاسة  تعمد  مبرر  هو  فما  وإال 

وامتناع  املعلومات  هذه  إخفاء  املجلس 
بالرغم  االتحادي  للفريق  الوثائق  تسليم 
مطالبته  أثناء  املشكل  إلى  ه  نب� أنه  من 
هذه  من  األولى  الجلسة  في  نظام  بنقطة 
الدورة، أي قبيل مناقشة النقطة الخامسة 
في  أشار  حيث  الدورة،  أعمال  جدول  من 
هذا  إلى  نظام،  نقطة  سياق  في  تدخله، 
على  غيراملسبوق  القانوني  التعسف 

اإلطالق في دورات املجالس الجماعية.
الفريق  قرر  كلها  األسباب  ولهذه 
الجلسة  مقاطعة  أخرى،  مرة  االتحادي، 
بيان  في  مسجال  أكتوبر،  لدورة  الثانية 

توصلنا به ما يلي:
بالوثائق  الفريق  توصل  عدم   -
املتعلقة بالنقط الثمانية املدرجة في جدول 
الثالثاء  يوم  حدود  إلى  الثانية  الجلسة 
الوثائق  فيها  بما  أكتوبر2020،   20
املتعلقة بمشروع ميزانية 2021 ومشروع 

الفائض التقديري.
لخروقات  املجلس  رئاسة  ارتكاب   -
األولى  الجلسة  في  بعرضها  وتجاوزات 
املتعلقة  التاسعة  بالنقطة  تتعلق 
السنوي  التقرير  على  باملصادقة 
رقم  املرسوم  ألن  الجماعة،  عمل  لبرنام� 
عمل  برنام�  ملسطرة  املحدد   ،2.16.301

أن  على  ينص   14 املادة  في  الجماعة 
بإعداد  الجماعي  املجلس  رئيس  يقوم 
عمل  برنام�  تنفيذ  لتقييم  سنوي  تقرير 

الجماعة.
يعرض  أن  على   15 املادة  وتنص 
اللجن  على  الجماعة  عمل  برنام�  تقرير 
في  حوله  الرأي  إلبداء  للمجلس  الدائمة 
قبل  األقل  على  يوما   30 يتعدى  ال  أجل 
املخصصة  الجماعي  املجلس  دورة  عقد 
املجلس  يتداول  بحيث  حوله،  للتداول 
برنام�  تقييم  تقرير  حول  الجماعي 
أو  عادية  دورة  أول  في  الجماعة  عمل 
بتقارير  التوصل  بعد  يعقدها  استثنائية 

اللجن الدائمة حوله.
هذا  أن  االتحادي  الفريق  والح� 
طال  القانون  على  وبناء  املرتكب  الخرق 
بتقديم  املجلس  رئاسة  قيام  عدم  أيضا 
ل�عضاء  العمل  لبرنام�  سنوية  تقارير 
واملصادقة  للدراسة  للمجلس  ثم  واللجن 
عليها، ولذلك انتقد الفريق إدراج النقطة 
القانون  مقتضيات  احترام  دون  التاسعة 
سليم  غير  التصويت  يكون  وبالتالي 
ومعيب وليس له أي أثر قانوني بل يعد 

في حكم امللغى.
املالحظات  لكل  تقديمه  وبعد  هذا 

دفعت  التي  واملسوغات  واالنتقادات 
ألشغال  املقاطعة  قرار  اتخاذ  إلى  به 
األولى  جلستيها  في  أكتوبر2020  دورة 
أيضا  االتحادي  الفريق  نبه  والثانية، 
الخروقات  إلى  اإلقليمية  السلطات 
رئاسة  قبل  من  املرتكبة  والتجاوزات 
تارودانت،  ملدينة  الترابية  الجماعة 
أحالها  التي  املراسالت  بجميع  وذكرها 
إيقاف  أجل  من  سابقة  أوقات  في  عليها 
هذا النزيف الخطير الذي يطال الجماعة 
وماليتها،  تارودانت  ملدينة  الترابية 
جهازا  باعتبارها  عاجل  بتدخل  وطالب 
االختالالت  تصحيح  أجل  من  وصيا 

وإرجاع األمور إلى نصابها.
الفريق  أن  إلى  وتجدراإلشارة 
الجلسة  قاطع  أن  له  سبق  االتحادي 
األولى لدورة أكتوبر املنعقدة يوم السابع 
منه، بعد أن أعلن نقطة نظام أولى احت� 
عن  املجلس  رئاسة  امتناع  على  فيها 
وتعمدها  جهة  من  أسئلته  عن  اإلجابة 
الوثائق  كل  تسليمه  وامتناعها  ذلك، 
املدرجة  بالنقط  املتعلقة  واملعلومات 
املرتبطة  تلك  وخاصة  األعمال  بجدول 
وبعض  التقديري  والفائض  بامليزانية 

املشاريع املنجزة.
الثانية،  الجلسة  انعقاد  أثناء  لكنه 
تفاجأ  أكتوبر2020،   20 الثالثاء  يوم 
أصرت  املجلس  رئاسة  بكون  ثانية  مرة 
املعلومات  عن  التعتيم  ممارسة  على 
ضربت  بل  مطالبه  لكل  تستجب  ولم 
طمس  وحاولت  الحائط،  عرض  بها 
املعلومات واإلحجام عنها واالمتناع عن 
هذه  بها،  االتحادي/املعارضة  الفريق  مد 
األخيرة التي تعد جزءا رئيسيا في تدبير 
مكونات  من  فعاال  املحلي ومكونا  الشأن 

الديمقراطية املحلية.

��ا�ة ميلود� �ر�س � �مة �� 
املشمولة  ربها  جوار  إلى  انتقلت 
ميلودة  الحاجة  تعالى،  بإذنه  برحمته، 
أكتوبر   20 الثالثاء  فجر  وذلك  لحرش، 
الحالي بمدينة سطات، وبهذه املناسبة 
جميع  يتقدم  الجلل  واملصاب  األليمة 
األحباب واملعارف بالعزاء ألبناء وبنات 
الحاج امليلودي والحاج عبد  املرحومة: 
اهلل ومصطفى والحاجة عائشة وفاطمة 
ونعيمة، راجني من اهلل العلي القدير أن 

ويسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة  يتغمد 
فسيح جنانه رفقة األنبياء والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا، 

وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، 

��ا�ة �ل��� �سامة � �مة ��
واألسى،  الحزن  يملؤها  بقلوب 
برحمة  املشمولة  البراح،  عائلة  فقدت 
إثر  شامة،  البراح  تعالى،  بإذنه  هلل، 
وعكة صحية أملت بها مؤخرا، وذلك فجر 
بالدار  أكتوبر2020    21 األربعاء  يوم 

البيضاء.
وحزنا�  أملا�  الفقيدة  رحيل  وترك 
وسائر  عائلتها  نفوس  في  بليغني 
طيبوبة  من  به  رفت  ع� ملا  جيرانها، 
الطاهر  جثمانها  وشيع  أخالق،  وحسن 

املناسبة  وبهذه  البيضاء،  بالدار  الغفران  بمقبرة  األخير  مثواه  إلى 
بأصدق  باسباتة  والجيران  واألحباب  األهل  جميع  يتقدم  األليمة، 
عبارات التعازي واملواساة إلى أبنائها: البويدي وردة، زوهرة، فاطمة، 
فوزية، عتيقة، ثورية، إلهام، سعيد وعبد الجليل وكذلك أخيها البراح 
فاتح وزوجته فاطمة، وإلى جميع أفراد عائلتيها الصغيرة والكبيرة، 
روحها  يرحم  أن  هلل  سائلني  وأصهارها،  أحفادها  سائر  إلى  وكذا 
عليني،  أعلى  في  مقتدر  مليك  عند  صدق  مقام  يبوئها  وأن  الطاهرة 
وأن يسكنها الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيئني والصديقني 

والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا�، وال راد لقضاء هلل.

إنا � وإنا اليه راجعون

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

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم

  � �د �سافر للقر�ر�ت �الأ�ية��
عنا�سر تابعة للبولي�ساريو تغلق مع� �ل�ركر�ت

بعد تسجيلها �رقام قياسية

 �سلطات تطو�ن تقرر فر�س ���ر �ل�سحي ����ي ��طال�ا م� �أم�س �الأربعاء

�ل�سيو� للو�ير �إما �أن تخ�س�س 
الأبناء  ��قاعد  م�  ��ا�ة   �  80

�ل�سحر�ء �أو �إ�ال� ه�� ��وؤ�س�سات 

من  بالعيون  القبائل  شيوخ  من  شيخا   22 وجه 
والقاضية  ملؤسستهم  املخولة  االختصاصات  منطلق 
بالتعاطي مع املشاكل اليومية ألهل الصحراء ملتمس 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  إلى  استعجالي  تدخل 

العلمي وتكوين األطر بالرباط. 
الوزير  امللتمس  هذا  في  الشيوخ  وطالب 
بتخصيص 80 % من املقاعد ألبناء الصحراء باملدرسة 
واملدرسة  بالعيون  للتكنولوجيا  العليا  الوطنية 
الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة والكلية املتعددة 
التحضيرية  وباألقسام  بالسمارة  االختصاصات 
فتح  على  املقبلة  بالعيون  الطب  وكلية  بالعيون 
أبوابها وكذلك بمعاهد التكوين املهني، أو إغالق هذه 
املؤسسات إن بقيت معتمدة على معايير إقصائية في 
وتفرغ  وأهلها  للمنطقة  جدوى  بدون  ألنها  التسجيل 

مضمون تواجدها من محتواه.

دبلوما�سي مغربي ير�أ�س 
بع�ة ��امعة �لعربية �تابعة 

 ��تخابات �ل�س �لنو�� ���سري
  

عينت جامعة الدول العربية، الدبلوماسي املغربي 
أحمد رشيد خطابي، األمني العام املساعد، رئيس قطاع 
انتخابات  ملتابعة  الجامعة  وفد  رأس  على  الرقابة 

مجلس النواب املصري 2020. 
الثالثاء،  أمس  أول  بيان،  في  الجامعة  وذكرت 
املتابعني  من  في عضويتها مجموعة  البعثة تضم  أن 
جنسية  باستثناء  مختلفة  عربية  لجنسيات  ينتمون 

بلد املقر.
يتضمن  برنام� عمل  تم وضع  أنه  إلى  وأشارت 
إجراء مقابالت لرئيس البعثة مع الفاعلني املعنيني بهذا 
املتابعني  لفائدة  تدريبية  دورة  وتنظيم  االستحقاق، 
على  واالطالع  به  املعمول  االنتخابي  النظام  حول 
اإلجراءات ذات الصلة برصد ومالحظة كافة العمليات 
النهائية في  النتائ�  إلى غاية اإلعالن عن  االنتخابية 
املتعارف  الدولية  املعايير  وفق  وذلك  املقبل،  دجنبر 
ومقتضيات  املحلية  بالقوانني  التزام  وفي  عليها 
مذكرة التفاهم املبرمة مع الهيئة الوطنية لالنتخابات 
 .2020 لسنة  االنتخابية  االستحقاقات  متابعة  بشأن 
االستحقاق  هذا  بمتابعة  البعثة  تقوم  أن  املقرر  ومن 
بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 
السبت املقبل، بهدف معاينة وقائع املشهد االنتخابي، 
القانوني  للنظام  وفقا  واقتراعا،  وتنظيما  إعدادا 
الوطنية  الهيئة  وقرارات  االنتخابية  للعمليات  املنظم 

لالنتخابات واملعايير والضوابط املتعارف عليها.
وتندرج مهمة هذه البعثة في إطار حرص جامعة 
السياسي  اإلصالح  مسارات  دعم  على  العربية  الدول 
والتطور الديموقراطي في العالم العربي، وتطلعها ألن 
تشكل انتخابات أعضاء مجلس النواب في هذا البلد 
العمل  واعدة في سياق حركية  الوازن محطة  العربي 
واإلسهام  املؤسساتي  الصرح  دعائم  لتوطيد  الوطني 
للدولة املصرية  املقومات األساسية  الفاعل في تثبيت 
في  الحق  فيها  بما  الدستورية  الحقوق  أساس  على 
خالل  من  العامة  الحياة  في  املواطن  مشاركة  ضمان 

ممارسة الحق في الترشح واالنتخاب.
العربية قد  الدول  وتجدر اإلشارة إلى أن جامعة 
بعثات  عدة  عربية  عربية وغير  لدول  أوفدت  أن  سبق 
تلبية لطلبات الجهات املعنية بالدول التي جرت فيها 

االستحقاقات االنتخابية.

مكتب الرباط:
 عبد الحق الريحاني

 
برئاسة  األسبوعي  اجتماعه  النواب  مجلس  مكتب  عقد 
أكتوبر   20 الثالثاء  يوم  وذلك  املالكي  الحبيب  املجلس  رئيس 
أعمال  وتنظيم  والتشريع  املراقبة  لقضايا  خصص   ،2020

املجلس.
وذكر بالغ للمجلس توصلت جريدة «االتحاد االشتراكي» 
بنسخة منه، أنه في إطار العمل الرقابي، حدد مكتب املجلس 
الداخلية  قطاعي  في   2020 أكتوبر   26 اإلثنني  يوم  جلسة 
للنصف  األسبوعية  الجلسات  برنام�  حدد  كما  والصحة، 
والعالقات  اإلنسان  حقوق  قطاعات  في  نونبر  شهر  من  األول 
والصناعة  والسياحة  املهني  واإلدماج  والشغل  البرملان  مع 
التقليدية، وذلك ليوم اإلثنني 2 نونبر 2020، كما حدد قطاعات 
واالقتصاد  والتجارة  والصناعة  والرياضة  والشباب  الثقافة 

يوم  لجلسة  واملاء  واللوجستيك  والنقل  والتجهيز  الرقمي 
اإلثنني 9 نونبر 2020.

مع  املكتب  تفاعل  إطار  في  املصدر،  أنه  نفس  وتابع 
تعرفها  قد  التي  واملستجدات  املجلس  مكونات  اقتراحات 
قابال  املجلس  عمل  برنام�  يبقى  أن  قرر  الوطنية،  الساحة 
التي  الطارئة  والقضايا  الظرفية  لطبيعة  تغيير يستجيب  لكل 

تستوجب إلقاء الضوء عليها.
والتصويت  املالي  القانون  مشروع  دراسة  وبخصوص 
الخاص  الزمني  البرنام�  املجلس  مكتب  عليه،  تدارس 
االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  داخل  سواء  باملناسبة، 
أو  الفرعية  امليزانيات  ملشاريع  بالنسبة  الدائمة  باللجن  أو 
القانونية  اآلجال  االعتبار  بعني  أخذا   ، العامة  بالجلسات 

املنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون املالية.
املحطة  هذه  بأهمية  املكتب  وأعضاء  رئيس  ذكر  كما 
في  مركزا  جهدا  تشهد  والتي  األهمية،  البالغة  الدستورية 
مناقشة مضامني امليزانية واملشاريع االجتماعية واالقتصادية 

املنبثقة عنها.
النقاش  خلص  لذلك،  املخصص  الزمن  عقلنة  إطار  وفي 
املجلس،  أجهزة  لكافة  بالنسبة  املشاركة  قاعدة  توسيع  إلى 
بهدف إحاطة هذه الفترة الرقابية والتشريعية بكافة ضمانات 

النجاعة والنجاح.
وبخصوص موضوع التشريع، اطلع املكتب على مشاريع 
القوانني املحالة على اللجن الدائمة وعددها 33 مشروعا وعلى 
تقدم الدراسة بشأنها، مذكرا بضرورة التقيد باآلجال املقررة في 
املغرب  لعالقة  بالنسبة  أهميتها  الداخلي ومستحضرا  النظام 
االتفاقيات  مشاريع  خالل  من  األطراف  واملتعددة  الثنائية 
املحالة عليه، أو من خالل مشاريع القوانني املرتبطة بالجوانب 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية والحكامة.
ومكتب  رئيس  ثمن  القوانني،  بمقترحات  يتعلق  وفيما 
املجلس التعاون اإليجابي الذي عبرت عنه الحكومة بخصوص 
املقترحات، وخاصة املجهود املتواصل  العديد من  موقفها من 
مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  للسيد 

البرملان.
وفي إطار هذا التعاون، عبرت الحكومة عن تجاوبها مع 
واملجموعة  الفرق  مختلف  بها  تقدمت  مقترحا  عشر  خمسة 
واملسطرة  الجنائي  والقانون  الشغل  مدونة  همت  النيابية، 
الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات 
ذات املسؤولية املحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى 

مقترح قانون إطار يتعلق باملناخ.
هذه  مضامني  املجلس،  ومكتب  رئيس  واستعرض 
املقترحات في سد الخصاص القانوني في ارتباط مع ظواهر 
أو  اقتصادية  أو  الجنائي  بالقانون  تتعلق  مقلقة  اجتماعية 
حقوقية أو بيئية، كما قرر مكتب املجلس إخبار اللجن املعنية 

بهدف برمجتها واستكمال املسطرة التشريعية بخصوصها.
االستطالعية  املهام  موضوع  املجلس  مكتب  وتدارس 
التي  التفاوضية  الصفقات  حول  إضافي  طلب  على  ووافق 
أبرمتها وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا، وهو موضوع 

قرار باملوافقة سبق أن أصدره املكتب في نفس املوضوع.  

   في االجتماع ا�سبوعي لمكتب مجلس النواب

 تد�ر�س �ل��ام� �ل�مني ��سروع �لقا�ون ��ا� و�لت�سويت عليه كمحطة د�ستورية بالغة �الأهمية
 �الطالع على تقدم در��سة م�ساري� �لقو��� ��حالة على �لل�� �لد��مة وعددها 33 م�سروعا

عزيز الساطوري

في تحد سافر للمنتظم الدولي والقرارات 
للجبهة  تابعة  عناصر  أقدمت  األممية 
ميليشياتها،  من  وحماية  بدعم  االنفصالية، 
أمام  الكركرات  صباح أمس، على إغالق معبر 
السير، حيث وضعوا أحجارا وإطارات  حركة 

مطاطية على الطريق.
وحسب املعطيات التي جمعتها الجريدة، 
نفذته  الجديد  االستفزازي  العمل  هذا  فإن 
شخصا  ستني  حوالي  من  تتألف  مجموعة 
االنفصالية  الجبهة  بعثتهم  ونساء  رجال  من 
ما  بعد  12 سيارة  على منت حوالي   وجاؤوا 
قطعوا مسافة حوالي 1200 كلم من مخيمات 
الصحراويني بتندوف، من أجل نصب حوالي 
10 خيام باملنطقة العازلة، وهي العملية التي 

عاينها عدد من أعضاء بعثة املينورسو.
ميليشيا  االنفصالية  الجبهة  أرسلت  كما 
مما  حمايتهم»   » بدعوى  لهم  مرافقة  مسلحة 

يعد خرقا سافرا جديدا لالتفاق العسكري.
االستفزازات  األخيرة  األيام  في  وتعددت 
باملنطقة  االنفصالية  الجبهة  بها  تقوم  التي 

العازلة، وذلك على بعد أيام قليلة من اجتماع 
القرار  مسودة  ملناقشة  الدولي  األمن  مجلس 
بالصحراء  املفتعل  النزاع  حول  الجديد 
الواليات  له  مسودة  قدمت  الذي  املغربية، 
الصحراء،  أصدقاء  مجموعة  باسم  املتحدة 
العام  األمني  قدمه  الذي  التقرير  إلى  استنادا 

األممي وما جاء به من توصيات.
وسبق للجبهة االنفصالية أن شنت حملة 
غوتيريس  أنطونيو  العام  األمني  تقرير  على 
الذي تضمن العديد من االنتهاكات التي تقوم 
يتعلق  ما  في  خصوصا  البوليساريو،  بها 
واالتفاق  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  بخرق 
العسكري، واألنشطة التي تقوم بها في املنطقة 
العازلة، ناهيك عن األوضاع املزرية بمخيمات 
تندوف، وهو ما لم يرق لالنفصاليني والجزائر، 
حيث عمدوا إلى القيام بالعديد من االنتهاكات 
باملنطقة العازلة في األيام األخيرة في محاولة 
االنفصالية  األطروحة  فشل  على  للتغطية 
على  للبوليساريو  املتزايدة  الدولية  والعزلة 

الصعيد الدولي.
للجبهة  التابعني  من  مجموعة  وكانت 
االنفصالية قد قامت بمحاولة الستفزاز القوات 
في  بامهريز،  العازلة  باملنطقة  امللكية  املسلحة 

ما ادعوا أنه « وقفة احتجاجية» حيث أظهرت 
وضباط  جنود  جأش  رباطة  فيديو  أشرطة 
هذه  على  يردوا  لم  الذين  املسلحة  قواتنا 
االستفزازات، كما أن عناصر تابعة للمينورسو 
كانت بعني املكان وعاينت كل هذه الخروقات، 

األمم  من  حاسما  ردا  يتطلب  أصبح  ما  وهو 
وتحميلها  االنفصالية  الجبهة  لردع  املتحدة 
املتكررة لخلق أجواء من  املحاوالت  مسؤولية 
القرارات  كل  على  ضدا  املنطقة،  في  التوتر 

السابقة ملجلس األمن والقرارات ذات الصلة. 

بسبب عدم توصله بوثائق نقط جدول أعمالها ووجود خروقات وتجاوزات

�لفريق �ال�ادي با�ماعة �ل��بية �دينة تارود��ت يقاط� للمر� �ل�ا�ية دور� �أكتوبر

وحيد مبارك

في  للمساهمة  للقرب  مرجعية  مراكز صحية  تخصيص  عن  الفارط،  غشت  الصحة، شهر  وزارة  أعلنت 
مواجهة الجائحة الوبائية وإشراك أطباء القطاع الخاص والصيادلة في هذه العملية، من خالل توجيه الحاالت 
املشكوك في إمكانية إصابتها بالعدوى صوبها، حتى يتسنى تشخيص حالتها الصحية مبكرا والتكفل بها 

متى تأكدت إصابتها بفيروس كوفيد 19.
خطوة تلتها خطوات تم اإلعالن من خاللها عن الرغبة في اإلشراك الفعلي للصيادلة الذين طالبوا بتوفير 
األدوية املخصصة لعالج املرضى املصابني بالعدوى بالصيدليات، التي تعتبر املكان الطبيعي لتواجد األدوية، 

والتي يمكن صرفها بناء على وصفة طبية بمواصفات خاصة مسل�مة من الطبيب املعال�.
ن من إشراك أطباء القطاع الخاص والصيادلة   عملية، يؤكد عدد من املتتبعني للشأن الصحي، أنها ستمك�
معا، وستساهم في التخفيف من الضغط على املستشفيات العمومية، خاصة وأن أغلب املواطنني ال يعرفون 
من  عدد  على  ويترددون  املسافات  يقطعون  أنفسهم  ويجدون  املرجعية،  الصحية  املراكز  تلك  تواجد  أماكن 
املرافق، ويصطفون في طوابير لساعات إن لم يكن ليومني أو أكثر بحثا عن فرصة لالستفادة من االختبار أو 

إلجراء فحص تخطيط القلب وتحاليل الدم من أجل التوصل بالدواء.
أعطاب متعددة يتواصل حضورها بالرغم من اتساع رقعة انتشار الوباء الذي يفتك بضحاياه ويرفع 
سقف اإلصابات املؤكدة يوما عن يوم، وتدبير يرى الكثير من املختصني أنه يعرف ارتجالية وتخبطا، خاصة 
بعد أن تم تداول معطيات مفادها منح أطباء في القطاع الخاص بعينهم االختبارات السيرولوجية السريعة 
إلجرائها على األشخاص الذين يشكون في إمكانية تعرضهم للعدوى، والتي تعتبر غير ناجعة لتأكيد املرض 
من عدمه، إلى جانب تسليمهم األدوية املخصصة لعالج الكوفيد ملنحها ملرضاهم خارج املسلك الصيدالني، 
وهو ما تسبب في تفشي موجة من السخط في أوساط الصيادلة الذين انتقد عدد منهم هذه الخطوة، التي 
على هذا املرفق الذي ظل متواجدا وبقوة ل�جابة عن االحتياجات  يرون بأنها استمرار ملسلسل «اإلجهاز» 
الدوائية للمرضى منذ بداية الجائحة الوبائية، بل أن عددا من الصيادلة فارقوا الحياة بعد إصابتهم بالعدوى، 

في غياب أية تدابير مساعدة لهم على القيام بواجبهم.

تغيي� �ل�سيادلة وت�سليم �الأدوية 
ق  �ار� ���سل� �ل�سيدال� يعم�

�أعطا� مو���ة �ا�حة �كوفيد 19�
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تسجيل وصية عبد الرحمان اليوسفي باملركز الدولي للوصايا بإشراف 
محاميه األستاذ محمد الصديقي

منح �إرثه �لمالي و�لعيني لموؤ�س�سة متاحف �لمغرب، ومنح �لوثائق �لتاريخية 
و�ل�سيا�سية لموؤ�س�سة �أر�سيف �لمغرب

تحويل �سقته �إلى متحف مفتوح �أمام �لعموم

مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 
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النس�ة ال�ا�ية م� �يا� الفوسفا� بجام�ة محمد السا�� مت�د�� الت�صصا��

�لدعوة �إلى ت�سافر �ل��ود بين �ل�سناعيين و�لعلماء و�لم�ند�سين

�لحكومة تعتزم �سد حاجيات مو�زنة 
2021 باقتر��س 44 مليار درهم

ت�ساوؤالت عن م�سروع قانون �لمالية ل�سنة 2021    

عماد عادل
 43.9 2021

2020 461.6 2021 432.1
228.4 6.39
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2021   (
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ت�ييد ح�� ابتدا�ي � مل� س� وت��ير وات�اما� عبر الفيسبو�
��ست�نافية بني م�� تدين �لنائ� �الأو� لرئي�س �لغرفة �ل��وية 

لل�سناعة �لتقليدية ب� 3 �أ�س�ر ح��سا� وتعوي�س 33 م�ستكيا� به
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«مرحلة دائمة»

»

.«

 « »  :

«

منها إعادة فتح الطرق البرية والرحالت الجوية الداخلية وتشكيل جهاز 
حرس المنشآت النفطية

�الأطر�ف �لليبية تتفق
على �سل�سلة �تفاقات مبدئية 

لت�سوية �الأزمة بالبالد

إجراءات بناء الثقة 
بين ا�طراف في 
ليبيا دخلت حيز 

التنفيذ، وهناك اتفاق 
على وقف الحرب 

الكالمية والخطابات 
العدائية، ومواصلة 

حالة التهدئة الحالية 
على جبهات القتال 

وتجنب أي تصعيد 
عسكري

الملف الليبي ما 
زال يشهد حالة 

تسارع دولي 
ومحلي من أجل 

الوصول إلى 
تفاهمات لحسم 

المرحلة سلميا 
والوصول إلى 

حكومة موحدة 
ومجلس رئاسي 

جديد من شأنهما 
تنظيم انتخابات 
برلمانية ورئاسية 

في البالد
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الحسين بوخرطة

م������ �ل�ب��ما�سية ��غ�بية � �لت�ا�� م� �ال��مة �ل�ي�ية

لي�� �لت�سامن با����� ��ي�� �

� ��اجة ��� جم�ية ����ية � �ا� 
�لتغطية �ل�سحية و�الجتماعية
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المغاربة ال 
يرفضون أبدا 

التضامن الطوعي 
مع المصلحة 
العليا للوطن 

كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك، 
لكنهم يرفضون 
أن تظل حكومة 

بالدهم بدون 
خيال سياسي 

وهي على بعد 
أمتار قليلة من 
بلوغ خط النهاية
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ا�ستاذ الباحث 
امحمد برادة غزيول
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 La transplantation des organes
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 L’importation et l’exportation des
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المدير العام لمكتب الدراسات 
واالستشارة القانونية
«ديوان RB2» بفاس

 �ل�بر� باالأ��ساء و�الأن�سجة �لب�سرية
بين �لمقاربة �لدينية و�لقانونية

4/4
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االشتراكي

عبد �لرحيم �لعطري...
 قلق �سو�سيولوجي ب�سغف طفل 

�أدمن �ل�سو���

�عل� و��ة �لغيم�
 مختارات شعرية جديدة للشاعر 

صالح بوسريف

� �أودي�سا �لعبيد .. �ل��رة � 
�لرو�ية� للناقد ��غربي ��د �أق�سا�س 
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«السلطانة لهاللية» للزجال عبد الرحيم لقلع�ل�ت�جديد 

��سيلة ��ع��� ��و�ة با�ن�

ال يمكن 
فهم الواقع 
فقط بصوت 

السياسي 
والتقنوقراطي، 
بل أيضا بصوت 

التحليل العلمي 
السوسيولوجي
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«االتحاد االشتراكي»
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 بعد بثها للفيلم الوثائقي »الحصلة«

جمعيات �لمجتمع �لمدني توجه
ر�سال� ��توح� ل� �دو����� �لحي �لمحمدي �� �أحمر

تتو�� ���� �لح�� للم�ر� �لم�ر�ي �ل�و�ري �باري�لدورة 24 ع�سارة ���نتا� �ل�سي�ما�ي ج�وب ج�وب
�جا��ة �لجم�ور �م�رجا� �رو��سي�

��أي دور لل�سحافيين �ل�سباب في ��ع�� �ل�د�� 
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 22 أكتوبر 1937  �   22 أكتوبر 2020

 مرور  83 �سنة  على �نتفا�سة �لخمي�سات �سد �ل�سيا�سة  �ال�ستعمارية  
أورارى علي 

22
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مليار و784 مليون درهم.. لتو�سيع 
�لعر�� �لمدر�سي  ب�ني م��  � �نيفر�
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423 290 17

«

»

»

«
2021 »

«
أحمد بيضي

����� م�ستو�سف حي البيطا بالر�سيدية� 
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 فجر مبارك
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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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الخميس 22 أكتوبر 2020 املوافق 5 ربيع األول 1441 العدد 12.673

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

21906:1113:2116:2618:5620:10اإلثنين

32006:1113:2016:2518:5520:09الثالثاء

42106:1213:2016:2418:5420:08األربعاء

52206:1313:2016:2318:5320:07الخميس

62306:1313:2016:2218:5220:06الجمعة

72406:1413:2016:2218:5120:05السبت

82506:1513:2016:2118:5020:04األحد
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جريدة يومية 

�دير ال��ر والتحرير
عبد ا�ميد جما�ر�

ا�و�� االلكتروني:
www�alittihad�press�ma

Jaridati�@gmail�com :البريد االلكتروني
ال�من: ��ب�ة د�ا��

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

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

�ي�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 � االدا�� � ا�الية � 
التو�ي� � االشتراكا� � االشها�
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 الجي� 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�كا�� ا�هوية
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 مراك�: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراك�
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
2020/10/21

12.470
�و�ي�: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة انزكان ايت ملول
جماعة  الدشيرة الجهادية

مديرية املصالح
قسم التجهيز

مصلحة الصفقات 
إع����الن ع��ن  طل����ب 

ع�����روض أثمان
رق��م: 2020/27-26

(مخصص للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة)

في يوم  24 نونبر 2020 على 
صباحا   التاسعة   الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
الجماعي  بالقصر   108 رقم 
فتح   ، الجهادية  للدشيرة 
بطلب  املتعلق��ة  األظرفة 

ع����روض أثم���ان:
رقم   أثمان  عرض   -
بصيانة   املتعلق   :2020/26
الدشيرة  لجماعة  املاء   نقط 
أيت  انزكان  عمالة  الجهادية 
للمقاوالت  (مخصص  ملول 

الصغرى واملتوسطة)
رقم   أثمان  عرض   -
املتعلق   :2020/27
نقط  صيانة  بتوريد معدات 
الدشيرة  لجماعة  املاء.  
أيت  انزكان  عمالة  الجهادية 
للمقاوالت  (مخصص  ملول 

الصغرى واملتوسطة)

يمكن سحب ملفات العروض 
من مصلحة الصفقات الكائن 
للدشيرة  الجماعي  بالقصر 
كذلك  ويمكن  الجهادية، 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله 
العنوان  الدولة  من  صفقات 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمانات املؤقتة: 

لعرض  املؤقتة  الضمانة   -
أثمان رقم  2020/26  محددة 
2500.00درهم  مبل�  في 

"ألفني  وخمسمائة درهم"
لعرض  املؤقتة  الضمانة   -

أثمان رقم  2020/27  محددة 
2500.00درهم  مبل�  في 

"ألفني  وخمسمائة درهم"
كلفة تقدير األعمال:

األعمال  تقدير  كلفة   -
أثمان  عرض  طلب  موضوع 
في:  محددة   26/2020 رقم 
(مائة  137.880.00درهم 
ألف  وثالثون   وسبعة 

وثمانمائة وثمانون درهم)
األعمال  تقدير  كلفة   -
أثمان  عرض  طلب  موضوع 
في:  محددة   27/2020 رقم 
(مائة  147.960.00درهم 
ألف  وأربعون  وسبعة 

وتسعمائة وستون درهم)
يجب أن يكون محتوى وتقديم 
طبقا  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 الفصلني  ملقتضيات 
و31 من املرسوم   رقم -2-12

جمادى   8 في  الصادر   349
(20مارس2013)    1434
بتحديد شروط وأشكال إبرام 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 

القواعد املتعلقة بتدبيرها.
يجب تقديم ملفات املتنافسني 
نظام  من   11 للمادة  طبقا 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:   

إيداع أظرفتهم مق��ابل  إما   *
الضب��ط  مكتب  من  وصل 

بالجماعة .
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
مب��اشرة  تسليمها  إما   *
ل��رئيس مكتب طلب العروض 
عند ب�داية الجلسة وقبل فتح 

األظرف�ة.
عروضهم  إرسال  إما   *

بطريقة إلكترونية.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3381/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

املديرية الجهوية للتوزيع 
وجدة

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح
رقم:

DO2111227

DO3110695و
DO4110702و

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
للمكتب  وجدة  للتوزيع 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
-قطاع  للشرب  الصالح 
بملتقى  الكائنة  الكهرباء 
ابن  وزنقة  الدرفوفي  شارع 
العروض  طلبات  عن  سيناء 

املتعلقة ب:
اقتناء   DO2111227  -

أدوات ومعدات السالمة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

496422,00درهم (م.ا.ر)
يحدد مبل� الضمانة املؤقتة: 

غير مطلوب  
على  يتعني  التي  املستندات 
اإلدالء بها مقررة  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
- DO3110695 إعادة تهيئة 
الشبكة الكهربائية منخفضة 
واملنكوبة  املتقادمة  الجهد، 
التابعة  الترابية  بالجماعات 

ل�دارة الجهوية ببركان.
التقديري  الثمن  يحدد 
في   األشغال  إلنجاز 

1.999.915,36درهم (م.ا.ر)
املؤقتة   الضمانة  مبل�  يحدد 

[AY1] 20000,00درهم
على  يتعني  التي  املستندات 
اإلدالء بها مقررة  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
تهيئة   DO4110702  -
للتيار  األرضية  الشبكة 
الجهد  ذات  الكهربائي 
التابعة  واملنخفض  املتوسط 
للتوزيع  اإلقليمية  للمديرية 

بالناضور
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
3.274.581,60درهم (م.ا.ر)

املؤقتة   الضمانة  مبل�  يحدد 
[AY2] 50000,00درهم

على  يتعني  التي  املستندات 
اإلدالء بها مقررة  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
ملفات  سحب  يمكن 

االستشارة بالعنوان التالي:

وتدبير  التموين  مصلحة   -
املخزونات باملديرية الجهوية 
التوزيع وجدة - ملتقى شارع 
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
صندوق  وجدة   60000

البريد 411 وجدة - املغرب.
الهاتف:

(212)(5)36682757
(212)(5)36685280

الفاكس:
(212)(5)36684428

هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

االستشارة  ملفات  تسلم 
مجانا.

ملفات  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 

البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
التموين  مصلحة  إلى  وصل 
للمديرية  املخزونات  وتدبير 
وجدة  التوزيع  الجهوية 
شارع  بملتقى  الكائنة 
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
 411 البريد  صندوق  وجدة 
تاريخ  قبل  املغرب   - وجدة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
مصلحة  إلى  بالتوصل 
املخزونات  وتدبير  التموين 
التوزيع  الجهوية  للمديرية 
شارع  بملتقى  الكائنة  وجدة 

سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 
 411 البريد  صندوق  وجدة 
وساعة  تاريخ  قبل  وجدة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 

األظرفة بتاريخ: 
الثالثاء   :DO2111227   -

24 نونبر 2019 
 DO3110695   -
 01 الثالثاء   :DO4110702

دجنبر 2020 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء 
املديرية  بمقر  صباحا، 
وجدة  التوزيع  الجهوية 
شارع  بملتقى  الكائن 
سيناء  ابن  وزنقة  الدرفوفي 

-وجدة.
 AY1]Rectifié]
 AY2]Rectifié]

ع.س.ن/3388/ا.د

ع.س.ن /3375/ إدع.س.ن /3364/ إد

ع.س.ن /3376/ إد

ع.س.ن /3389/ إد



إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الخميس 22 أكتوبر 2020 املوافق  05 ربيع األول 1442 العدد 12.673

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن عن بيع عقار

ملف التنفيذ
رقم: 2015/795

لفائدة: البنك الشعبي 
نائبه األستاذ يحياوي 
امحمد املحامي بهيئة 

وجدة
ضد:  مومن يوسف
عنوانه: زنقة اإلمام 
الغزالي رقم 14 وجدة

مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
بوجدة  التجارية 
بتاريخ  أنه  للعموم 
على   2020/11/25
عشر  الحادية  الساعة 
الجلسات  بقاعة  صباحا 
سيقع  املحكمة،  بهذه 

العلني ألكبر  باملزاد  بيع 
ميسور  مزايد  وآخر 
"تازية2"  املسمى  للعقار 
ذي الرسم العقاري عدد: 
بزنقة  الكائن   6651/0
وجدة  البيضاء  الدار 
من  تتكون  عمارة  وهو 
سفلي و3 طوابق وسطح 
واحدة  واجهتني  لها 
الرئيسي  الشارع  على 
ممر.  على  والثانية 
مساحته 135 متر مربع، 
كمقهى  يستغل  السفلي 
مغلقة  طوابق  وثالث 
من  يتكون  طابق  وكل 

شقتني.
انطالق  ثمن  حدد  وقد 
العقار  لبيع  املزايدة 
من  أعاله  املذكور 
مبل�  في  الخبير  طرف 

3.000.000,00درهم.
عليه  الراسي  ويؤدي 
مع  حاال  الثمن  املزاد 

%3 لفائدة خزينة  زيادة 
الدولة.

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

إشارة العموم.
ع.س.ن/3392/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
بوجدة

املحكمة االبتدائية 
بأبركان

إعالن عن بيع قضائي 
باملزاد العلني
ملف تنفيذي

عدد: 2016/2193
لفائدة:  مصرف املغرب

ينوب عنه األستاذ 
امحمد يحياوي املحامي 

بهيئة وجدة
ضد: قدور سعيدي

عنوانه: 7 زنقة الشاوي 
تورية حي الحسني 

بركان
ليكن في علم العموم أنه 
نونبر   25 يوم  سيقع 
2020 ابتداء من الساعة 
بقاعة  الثانية زواال 
القضائية  البيوعات 
االبتدائية  باملحكمة 
باملزاد  البيع  ببركان، 
العلني ألكبر وآخر مزايد 
اآلتي  للعقار  ميسور 
موضوع  العقار  بيانه: 
عدد:  العقاري  الرسم 
املسمى  امللك   3719/40
الخبير405"  "بالد 
 141 مساحته  البال� 

متر مربع الكائن بتجزئة 
الفتح  حي  عزيزي 
املنصور  يعقوب  شارع 
 72 رقم  (اسليمانية) 
بركان. تتربع عليه بناية 
تتألف من سفلي به مرآب 

وقد  وسطح.  وطابقني 
انطالق  ثمن  تحديد  تم 
عملية بيع العقار املذكور 
في  العلني  باملزاد  أعاله 
950.000درهم  مبل� 
وخمسون  (تسعمائة 

ألف درهم) مع زيادة 3% 
لفائدة خزينة الدولة.

ويشترط ضمان األداء
املعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  واالطالع 
والتحمالت  الشروط 

عروض  تقديم  أو 
بمكتب  االتصال  يجب 
القضائية  التنفيذات 
رهن  امللف  يوجد  حيث 

إشارة العموم.
ع.س.ن/3393/ا.د

ع.س.ن /3379/ إدع.س.ن /3378/ إد

ع.س.ن /3377/ إد

ع.س.ن /3387/ إد

ع.س.ن /3380/ إد

املناصب املتبارى إطار الترقيةاإلطار األصلي
شروط ولوج اإلمتحانبشأنها
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 صرح رئيس الفريق 
الحبيب سيدينو بأن 

فريقه تعرض بالرباط 
لظلم تحكيمي 
صارخ: »ما حدث 

في مباراتنا أمام 
نهضة بركان مهزلة 

تحكيمية وال أجد 
وصفا غير هذا، 

ونشجب بشدة هذا 
األداء التحكيمي 
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18عبدالمجيد بنهاشم
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قبل إياب نصف نهائي عصبة ا�بطال 

فريق الوداد البيضاوي في القاهرة بـ 18 العبا
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دوري أبطال أوروبا
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