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فرانز فانون، الجزائر 

والحلم المغاربي

أنور المرتجي

 (2000 - 1999 )

عزلة القيادة الجزائرية عن حركية التاريخ

من اأجل االرتقاء 
بالريا�سة المدر�سية بجهة 

الدارالبي�ساء �سطات

اأمزازي ينهي ترتيباته 
الإطالق اأكبر حركة لم�س�ؤولي  

قطاع التربية ال�طنية
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مجل�س المدينة و»ليدك« و�سلطات ال��ساية يتحمل�ن م�س�ؤولية في�سانات الدار البي�ساء
�سندوق االأ�سغال » الكعكة » التي تف�سد ال�د بين جماعة البي�ساء و�سركة ليدك
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تابع ملف التدبير املفوض منذ بدايته، ابراهيم رشيدي لـ »االحتاد االشتراكي«
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اإلجماع على مقترح قانون للفريق االشتراكي جتاوبت معه وزارة العدل

وزير العدل: اعتبارا الأهمية المقترح في تعزيز حق�ق المغاربة 
المقيمين بالخارج، وافقنا اإيجابا ودعينا  للت�س�يت عليه

رئي�س الفريق: المادة 15 اأثبت في ال�اقع والتطبيق الميداني  
�سع�بات يعاني منها مغاربة العالم

طنجة : الحكم باالإعدام 
على المتهم الرئي�سي 

في ق�سية جناية القتل 
العمد للطفل عدنان
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م�نديال كرة اليد:
المنتخب ال�طني حل 

اأم�س االأربعاء بالقاهرة 
وي�اجه ي�مه الخمي�س 

15نظيره الجزائري

فاعلون سياسيون واجتماعيون ومهنيون مبدينة 
تيفلت يلتحقون بحزب االحتاد االشتراكي

ال�سعدية بن�سهيلي: االلتحاق الجماعي لفئات 
عري�سة من ال�ساكنة يعد ج�ابا ملم��سا
على جدية اختيار االتحاد اال�ستراكي
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إنا � وإنا إليه راجعون

وفد عسكري أمريكي بالرباط للمشاركة في االجتماع الـ 11 للجنة االستشارية المغربية- األمريكية للدفاع
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طنجة : الحكم باالإعدام على 
المتهم الرئي�سي في ق�سية جناية 

القتل العمد للطفل عدنان
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اأم� مراك�س يف� لغ� 
اختفاء مريب لفتاة

عبد الصمد الكباص: 
مكتب مراكش
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إسبانيا تعفي القادمين من المغرب من تحاليل كورونا

دكاترة المغرب يوا�ضلون اإ�ضرابهم الوطني بجميع
 الموؤ�ض�ضات الحكومية دفاعا عن مطالبهم 

جالل كندالي 

باسم ا� الرحمن الرحيم
« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى 

ربك راضية مرضية و ادخلي في عبادي و 
ادخلي جنتي» 

صدق ا� العظيم عزيز الحالج
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الأموات ي�ضبحون في قبورهم ! 
ا�مطار الغزيرة تكشف عن هشاشة البنية التحتية بمقبرة الغفران
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فيرو�س ك�رونا :تمديد فترة العمل بالتدابير
 التي تم اإقرارها االأربعاء 23 دجنبر لمدة اأ�سب�ع  

السيد عبد ا� مشتري 
في ذمة ا� 

ال�سغيلة البريدية بجهة �س��س ما�سة 
ت�ا�سل احتجاجها ي�م اأول اأم�س في 

وقفة و�سفتها ��ي�م الغ�سب�
.عبداللطيف الكامل
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مكتب الرباط:
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 وزير العدل: اعتبارا الأهمية المقترح في تعزيز حق�ق المغاربة المقيمين بالخارج وافقنا 
اإيجابا ودعينا  للت�س�يت عليه

 الم�ست�سار فاتحي: المادة 15 اثبت في ال�اقع والتطبيق الميداني  �سع�بات يعاني منها مغاربة العالم
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االإرهابي�� الجزائري�� ال�ين اعتقل�ا في اإ�سبانيا كان�ا ين�سط��  ك� »�ئا� منفردة«

عزلة القيادة الجزائرية عن حركية التاريخ
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الدكتور ابراهيم رشيدي، ع�و ال�تاب� ا�هوي� لل�ز� ب�ه� الدارال�ي�ا� س�ا� ل� »االحتاد االشتراكي«

�اور�� و�يد م�ار�

o عاش� الدارال�ي�ا� ونوا�يها ��� 
ا�يا� ا��ير� في�انا� ����� � ��ا�ر 
مادي� وب�ري� و�ع��تها ردود ف�� ك�ير� 
منت�د� �دا� م�ت� وم�ل� ��اع� ا�دين� 
وال�ل�ا� ا�لي� وشرك� ليد� وشركا� 
التن�ي� ا�لي�، ما هو ��لي��م على �ل��

لالتحاد  الجهوية  الكتابة  في  تابعنا  لقد   n
االشتراكي للقوات الشعبية المعاناة التي تكبدها 
األسبوع   خالل  والبيضاويات  البيضاويون 
الفارط والجاري، والخسائر الفادحة التي تسببت 
لهم فيها «الفيضانات»، التي غمرت الممتلكات 
الشخصية من منازل وسيارات ومحالت تجارية 
وترّتب عنها تداعي مجموعة من الدور المتهالكة 
التي كانت مهددة بالسقوط مما أدى إلى تسجيل 
خسائر بشرية مؤلمة، توزعت ما بين الوفيات 
واإلصابات، مما يجعلنا نتوّجه أمام هذا المصاب 
بخالص التعازي إلى أسر الضحايا مع متمنياتنا 
بالشفاء العاجل للمصابين والدعوة إليجاد حلول 
لمن يعيشون في قلق كل يوم خوفا من سقوط 

مساكنهم .
الذي عشناه جميعا خالل هذه  الوضع  هذا 
وال  المفاج�  باألمر  يعتبر  ال  األخيرة  األي��ام 
وقد  باستمرار.  تتكرر  مشاهده  ألن  بالجديد، 
حينه  في  عبرنا  كما  مرارا  إليه  االنتباه  لفتنا 
عن تضامننا المطلق مع الضحايا سواء بمدينة 
الدارالبيضاء أو المحمدية  والضواحي، الذين 
تكبدوا خسائر كبيرة مادية والمعنوية، بسبب 
العيوب التي كشفتها األمطار التي تهاطلت على 

المدينة.

o من �رو� �ن� يت��� ا���ولي� 
ا��اشر� في�ا �ل� �لي� ا�و�ا� بال�ا��� 
اال�ت�ادي��
خالل  خاصة  وق��ع،  فيما  المسؤولية  إن   n
األسبوع المنصرم، سواء بمقاطعات العاصمة 
االقتصادية ال� 16 أو بضواحيها تتقاسمها ثالثة 

أطراف:
أوال، شركة «ليدك» المفوض لها تدبير قطاع  
الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار 
البيضاء والتي تتقاضى بموجب الخدمات التي 
تقدمها مبالغ مالية طائلة من جيوب البيضاويين 
والمنعشين  ال��خ��وا�  المستثمرين  وم��ن 

العقاريين.

ثم مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يعتبر 
المسؤول الثاني، ألنه السلطة المفوضة لخدمات 
الماء والكهرباء والتطهير السائل منذ سنة 1997 
أوال، كما أنه ينتخب لجنة خاصة تسمى لجنة 
تتبع صندوق األشغال لتتبع ومراقبة مشاريع 
«ليدك». ونذكر هنا بأن المجلس قد سمح لشركة 
ليدك باقتراض مبالغ مهمة عن طريق بورصة 
الدار البيضاء وصلت إلى 96 مليار سنتيم ويجب 
القرض  أن هذا  تم صرفها، خاصة  أين  معرفة 
على  المجلس  تصويت  لحظة  التأكيد  تم  قد 
الترخيص لشركة ليدك به، على أنه سيخصص 
إلنجاز أحواض مائية لتجميع مياه األمطار. إن 
مسؤولية مجلس المدينة قائمة أيضا، خاصة أنه 
قد اقترض كذلك أزيد من 220 مليار سنتيم من 
البنك الدولي من أجل تطوير البنيات التحتية 
إنجاز  تعثر  هو  نالحظه  ما  لكن  المدينة،  في 

مجموعة من المشاريع بالدارالبيضاء.
سلطات  على  أيضا  المسؤولية  تقع  ثالثا، 
الوصاية ألن بنود االتفاق المؤثثة لعقد التدبير 
الجماعي  المجلس  مع  ليدك  بشركة  الخا� 
العقد  مراجعة  ش��رط  ح��ددت  قد  البيضاوي، 
الرابط بينهما لمدة 30 سنة، مرة في كل خمس 
سنوات، إلى حين انتهاء أجل المدة االنتدابية 
لهذه الشركة بهدف تدبير قطاع الماء والكهرباء 
والتطهير السائل. هذا الشرط لم يتم احترامه من 
لدن الجهة المفوضة أي مجلس المدينة، وهنا 
يجب على سلطات الوصاية التدخل لحمل الشركة 
التزامها  مدى  تدبير  وكذا  العقد  مراجعة  على 

بالعقد المبرم.
 لقد نادى جاللة الملك في جميع خطاباته بربط 
المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجب تفعيله، 
ألن ما وقع يعتبر فضيحة جعلت العالم يكتشف 
المالية  بالعاصمة  التحتية  البنيات  هشاشة 
غرق  الذي  إفريقيا  في  األول  المالي  والقطب 

بعد ساعة من التساقطات المطرية.

 o  و��تم �د ��وي� ��ا� ا�ا� وال�هربا� 
والت�هير ال�ا�� ل�رك� ليد� ب�د في�انا� 
����، لنذكر ال�را� بهذا ا�و�� ودواف��، وما 

هو ��يي��م اليو� ب�د �� سن��

n لقد بدأت هذه القصة برسالة بعثتها وزارة 
الداخلية للمجموعة الحضرية التي كان يترأسها 
األ� عبد المغيث السليماني صهر وزير الداخلية 
األسبق إدريس البصري والتي جاءت في نونبر 
يوليوز  شهر  حتى  عليها  نتعرف  ولم   ،1995
الشركة  ه��ذه  إن  تقول  الرسالة  هاته   .1996
المدير العام  «جيرومونو»  التي كان يترأسها 
لشركة «ال ليونيز دي زو»، والذي كان في نفس 
الوقت المستشار السياسي للرئيس جاك شيراك 
طيلة مدة رئاسته للجمهورية الفرنسية، بأنها 
مهتمة بالتسيير المفوض للماء والكهرباء بالدار 

البيضاء محل «الراد».
 لم نكن نعلم بهذه الرسالة وفحواها، إلى أن 
جاء موعد اجتماع لجنة الداخلية في البرلمان، 
وكان وزير الدولة في الداخلية المرحوم ادريس 
البصري يشغل آنذاك منصب وزير الدولة في 
الداخلية واإلعالم، وإذا به يأخذ الكلمة ويقول 
بأن منتخبي اليسار بالدارالبيضاء يعّطلون عمل 
المجموعة الحضرية وخير دليل هو أن إحدى 
الشركات الدولية، تقدمت بطلب التسيير المفوض 

للماء والكهرباء والتطهير ولم تتوصل بالرد.
وزير  السيد  له:  وقلت  الكلمة  أخذت  حينها 
الدولة أعتقد أنك تقصدني بالحديث وتوجه لي 
الخطاب – وكنت أجلس عن اليمين إلى جانب األ� 
عبد الواحد الراضي، ويجلس خلفي السي عبد 
المغيث السليماني الذي كان هو أيضا برلماني – 
وأضفت : «أنا ال علم لي بكل هذه األمور، وها هو 
السي السليماني نطرح عليه السؤال» فقاطعني 
قائال: « اترك السليماني ترانكيل...». فقلت له: 
« أنت وزير الداخلية المفروض أنك تعرف كل 
األخبار، ومع األسف تتهم المنتخبين من اليسار 
وهم ال علم لهم باألمر «. خرجنا من اللقاء ونزلت 
للمرآب صحبة عبد الواحد الراضي، ووقع لي 

اصطدام ثان مع ادريس البصري.
لم تمر سوى أيام قليلة حتى توصلت باستدعاء 
كبرلماني من طرف النيابة العامة في إطار حملة 
التطهير وكنت آنذاك أشغل أيضا مهمة نائب 
رئيس مجلس جماعة المعاريف ورئيس لجنة 
هذه  ورغ��م  البيئة.  على  والمحافظة  التعمير 
المناوشات والتهديدات من طرف وزير الداخلية 
األسبق إال أن صمود الفريق االتحادي بالمجموعة 
الحضرية آنذاك، واعتراف إدريس البصري أنه 
المكتب  من  وبتدخل  منه،  مقربين  كان ضحية 

السياسي كان يتابع عن كثب هذا الملف وكان 
يترأس االجتماعات الخاصة به المرحوم األستاذ 
عبد الرحمان اليوسفي بمعية إخوة آخرين، تم 
تكليفنا بدراسة المشروع الذي تقدمت به الشركة 
إلى  ذهبنا  حيث  زو»،  دي  «ليونيز  الفرنسية 
منزل البصري بابن سليمان، وأعطيناه جميع 
المعطيات والتعديالت التي جّنبنا من خاللها 
ما  ووفرنا  كبرى،  كارثة  البيضاء  الدار  سكان 
يزيد عن 300 مليار سنتيم في 30 عاما، أي أن 
10 ماليير في السنة كانت ستذهب إلى خزينة 

«ليديك» .
لقد  تم قبول تعديالتنا، وجاء الوزير األول 
عبد اللطيف الفياللي مع وزير الداخلية، وأمام 
شكر  البيضاء  ال���دار  والي��ة  ف��ي  الحاضرين 
الفريق االتحادي باسمه آنذاك، على الدراسات 

واالجتهادات التي قدمها في هذا الملف.
 

o ما هي �بر� ال�يو� التي ���نها دفتر 
الت���� م� ال�رك��
n إن تقارير االفتحا� التي أنجزها قضاة 
العديد  للحسابات كشفت عن  األعلى  المجلس 
من االختالالت في تدبير قطاع الماء والكهرباء 
والتطهير من طرف شركة «ليدك»، كما وقفت عند 
قصور في مراقبة وتتبع األشغال من طرف مجلس 
المدينة، ومن بين االختالالت التي كشفها قضاة 
المجلس األعلى للحسابات أن شركة «ليدك» لم 
 736 تصرح بمبالغ استخلصتها من أزيد من 
ألف زبون سنة  2009  و 550 ألف زبون سنة  
عن  تعلن  ال  الشركة  أن  يعني  2010، وهو ما 

العدد الحقيقي واإلجمالي لزبنائها.
هذه واحدة من عدة اختالالت التي كشفتها 
تقارير االفتحا�، لكن في غياب مراقبة وخبرة 
كافية للسلطة المفوضة فإن الحال سيظل  على 

ما هو عليه.

 o انت�د� شرك� ليد� ا��اع� ا��ري� 
م�يريها  على  بال����  ون��  للدارال�ي�ا�، 
ن  التي ست��� ا�الي�  ل�د� ���ي�هم ا��� 
من ���ي� م��� ��وي� ش��� الت�هير ��اي� 
ال�ا��� اال�ت�ادي� ��فا لل�رك� التي و��� 
��تها رهن ا�شار�� فه� هذا »اال�ها�« �ا�� 
لت�ر�� �م� ليد� �� �ن� م�رد م�اول� للت�ل� 

من ا���ولي��
n هذا التبرير يعتبر واهيا ألنه ليس هناك ما 
يمنع شركة ليدك من القيام بمهامها االعتيادية 
األمطار حتى  تهاطل  قبل  االستباقي  والتدخل 
الكميات  استيعاب  على  قادرة  القنوات  تكون 
المتهاطلة وتسمح بتصريف المياه دون وقوع 
خسائر، وهو ما يؤكد غياب العمل الميداني ألنه 
لو كانت الصيانة واألشغال تتم على قدم وساق 

لما وقع ما عشناه من م�س.
إن شركة ليدك تتحمل المسؤولية في الشق 
المرتبط بها كما سبق وأن أشرت، وهذا االدعاء 
يبقى مجرد رد فعل، ألنه لو كانت الشركة بالفعل 
حريصة على تجويد «تعاقدها» مع المواطنين 
إليه  ونّبهت  اليوم  قبل  الموضوع  هذا  ألثارت 

وسعت إلى حّل إشكاله.

م�ل� ا��اع�، س�� 
ل�رك� ليد� با�ترا� 
م�ال� مه�� عن �ري� 
بور�� الدار ال�ي�ا� 
و�ل� �لى 96 مليار 
سنتيم، وي�� م�رف� 
فيم � �رفها���

م��ولي� ��اع� 
الدارال�ي�ا� �ا��� 
�ي�ا، �ا�� �نها �د 
ا�تر�� ��يد من 220 
مليار سنتيم من ال�ن� 
الدولي، ��� ��وير 
ال�نيا� الت�تي�
� ا�دين�

�نا للرا�� ادري�  سل�
ال��ري ��ي� ا���يا� 
�نا  والت�دي�� التي �ن�
من ��لها س�ا� الدار 
ال�ي�ا� كار�� ك�ر�، 
ووفرنا ما يزيد عن 300 
مليار سنتيم � 30 عاما، 
�ي �� 10 م�يير � ال�ن� 
كان� ستذه� �لى �زين� 
»ليدي�«

�ل�� ا�دي�ة و�ليد�� و�سلطات ال��ساية تتحمل 
م�س�ؤولية في�سانات الدار البي�ساء

���� سيناريو �ر� ���� وشوار� مدين�  
الدارال�ي�ا� م�لوفا، وبا� م�هد 
ا�وا�ن� وهم يوا�هو� ا�يا� التي �ل� 
منا�لهم عنو� و�تل� �تل�ا�هم ���ا 
سنويا �ت�رر ��ا�يل� ك� موسم شتا�، 
��� ال�ر�ا�  فتت��� �رك� ال�ير و��
و�ت�رر ا�راف� ال��ومي� وا�ا��، 
و�تداعى الدور ا�يل� لل��و�، 
مت���� � وفيا� و� ��ابا� م�تل��، 
لتت�و� ال�ا��� اال�ت�ادي� وال��� 
ها  ا�الي لل��ر� �لى مدين� �ا�� يل��
ا�ز� والي��، وي��د� ا��ي� ب�ور 
��كد بدونتها و���� عن ��م ال��اد 
الذي ين�ر بنيا�ها الت�تي� وا�ه�ا� 
الذي �ت�ر� ل� � �يا� �ي� م�اس�� 
ي و��ها على مر� ك�  �ن ساه�وا � �رد�
ال�نوا� ال�ار�� و�وه�وا ساكنتها ب�نها 
��ن �� ��و� � م�ا� ا�د� الذكي��

ا�م�ار ا��ير� التي شهد�ها 
الدارال�ي�ا� ونوا�يها ك��� مر� 
��ر� عن الو�� ال��� الذي ���ي� 
ب�� ا��ا�ي� الت��يلي�، و�عاد� 
�ر� ا�س�ل� ا�ر���� با���ولي�، 
ل� فر�� الست��ار م�ام�  وش��
ا��ا� التاري�ي لل�ل� م��د 
ال�اد� � افتتا� ��د� الدورا� 
ال�ر�اني� � �كتوبر ����� ف�ا الذي 
��ير ب�د هذا ا��ا�، وكي� عاش� 
الدارال�ي�ا� هذا التردي ا�توا��، ومن 
يت��� م��ولي� ما �ل� �لي� ا�و�ا� 
ب��ر� �وا�ر ا��ر��
ب�� من هذ� ا�س�ل�، و��ر� ��ود 
بالذاكر� �لى الورا�، ب��و� ال�ي�ي� 
التي � بها �و�ي� ال��د م� شرك� 
ليد�، وم��وليتها اليو�، �لى �ان� 
م��ولي� ك� من م�ل� ا��اع� 
ا��ري� للدارال�ي�ا� وسل�ا� 
الو�اي�، �ر�تها »االحتاد االشتراكي« 
على الدكتور ابراهيم رشيدي، 
ع�و ال�تاب� ا�هوي� لل�ز� ب�ه� 
الدارال�ي�ا� س�ا�، م�ا� و�ستا� 
�ام�ي، وا��ير � ال��� ا�لي، الذي 
�ت�� ��ا�ي� هذا ا�و�و� منذ بدايت� 
�لى اليو�، وكا� لنا م�� ا�وار التالي�
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 كانت الثورة الجزائرية محظوظة 
عندما انخرط في صفوفها المفكر 

ا�نتيلي-المارتنيكي فرانز فانون، وأحرز 
على الجنسية الجزائرية بعد تخليه عن 
الجنسية الفرنسية، كما قام بتقديم 

استقالته من كل المناصب التابعة 
للسلطة الفرنسية، وكطبيب نفساني 

أدرك  مبكرا عذابات الشعوب المستعَمرة

��ا����ا�����
ال��ا���
�ال����
المغاربي

1/3



في إطار الدينامية السياسية والتنظيمية 
إطالق مسلسل  منذ  يعرفها حزبنا  التي 
من  العديد  ق��رر  واالنفتاح،  المصالحة 
الفاعلين (ت) من شتى المجاالت المهنية 
واالجتماعية والمجتمع المدني لالنخراط 
في صفوف االتحاد االشتراكي من منطلق 
يضطلع  التي  ومهامه  ب���أدواره  الوعي 
ممثلة  تحضيرية  لجنة  وتشكلت  بها، 
لفئة عريضة ممن حصلت لديهم القناعة 
بضرورة التمتع بالعضوية داخل صفوف 
أعضاء  األول  الكاتب  االتحاد،استقبل 
مرحبا  دجنبر  شهر  مستهل  في  اللجنة 
في  تندرج  التي  الجبارة  الخطوة  بهذه 
مذكرا  استثنائي،  ووطني  حزبي  سياق 
ظل  في  بالدنا  تعرفها  التي  بالتحديات 
الجائحة الرهانات المعقودة على الفاعلين 
السياسيين و االجتماعيين واالقتصاديين 
لمواجهة األزمة التي تعيشها كل البلدان 
ذلك  عن  فضال  أكد  وطننا،كما  فيها  بما 
على ضرورة التعبئة الوطنية والعمل على 

المشاركة  في  الحزبي  الفاعل  مساهمة 
المصلحة  لخدمة  والمواكبة  والتأطير 
مضاعفة  يتطلب  لبالدنا،وهذا  الوطنية 
الجهود خاصة في المدن الصغيرة والقرى 
المجاالت  شتى  في  مواقعها  بمختلف 
بمدينة تيفلت التي شكلت في محطات قلعة 
نضالية، بالمقابل أكدت اللجنة التحضيرية 
على أهمية اللحظة التي تم تدشينها في 
إطار االلتزام المبدئي واألخالقية بضرورة 
مواصلة العمل النضالي وتوسيع مجاالته 
بما بخدم انتظارات الساكنة بمدينة تيفلت 
،وتم االتفاق على عقد االجتماع التأسيسي 
يوم  وذلك  تيفلت  بمدينة  المحلي  الفرع 

السبت 09 يناير 2021 .
للفرع  التأسيسي  العام  الجمع  انعقد 
السبت  ي��وم  تيفلت  بمدينة  المحلي 
للحزب   المركزي  بالمقر   2021 09يناير 
بحي الرياض وذلك بتأطير األخت السعدية 
بنسهيلي عضو المكتب السياسي في إطار 
مواكبتها لعمليات االنخراط والتعبئة في 

مدينة تيفلت، وعرف االجتماع حضور 26 
التدابير  االعتبار  أخذا بعين  (ة)  عضوا 
بقراءة  االجتماع  واستهل  االحترازية، 
الفاتحة على روح الفقيد الكبير عبد الرحيم 
من  وكل  الشهداء  جميع  وعلى  بوعبيد 
فقدناهم جراء الوباء ، بعدها وجهت األخت 
توجيهية  كلمة  السياسي  المكتب  عضو 
افتتحت ب�بال� الحضور تحيات الكاتب 
األول الحارة وتمنياته لتحقيق االجتماع 
نفس  في  مؤكدة   ، ألهدافه  التأسيسي 
السياق على الروح التعبوية العالية التي 
أطرت االلتحاق الجماعي لفئات عريضة من 
الساكنة جسدها هذا الحضور المتميز الذي 
يحتضنه حزبنا والتي يعد جوابا ملموسا 
االشتراكي  االتحاد  اختيار  جدية  على 
إلدماج  العزائم  حشد  على  داال  ومؤشرا 
الطاقات وتوسيع االنخراط داخل مدينة 
تيفلت، وذلك بغاية ممارسة العمل الحزبي 
واجتماعي  سياسي  بمضمون  الهادف 
متميز، خدمة لقضايا الساكنة ذات األولوية 

والتي تعيشون تفاصيلها في شتى مناحي 
الحياة، والمطلوب اليوم في إطار الهيكلة 
التأسيسية العمل على تجسير التواصل 
المستدام مع الساكنة وتوفير سبل القرب 
واإلنصات للترافع والدفاع عنها في شتى 
الذي  الجاد  بالعمل  نوهت  ،كما  المواقع 
بحزبنا  المنظم  االلتحاق  سيرورة  طبع 
أهمية  نسجل  أن  جميعا  واجبنا  ،وم��ن 
هذه اللحظة التاريخية التي تكللت بفتح 
في  الخالقة  الطاقات  الحزب على  رحاب 
عمل  إلى  يحتاج  تنافسي  سياسي  زمن 
مالئمة  ش��روط  إلن��ض��اج  كبير  جماعي 
إلرساء الديمقراطية المحلية على أسس 
االنتخابية  العملية  مباشرة  تمت  متينة 
لكاتب الفرع انسجاما مع مباد� الحزب 
ونظامه الداخلي وأسفرت عن اختيار األ� 
التصويت  طريق  عن  عوري  المالك  عبد 

السري في جو ديمقراطي مسؤول .
وألقى األ� كاتب الفرع كلمة بالمناسبة 
التاوية  واألهداف  االعتبارات  فيها  حدد 
الذي  االشتراكي  االتحاد  اختيار  وراء 
شكل قناعة راسخة لدى الجميع، بضرورة 
التنظيم كوسيلة أساسية لترجمة األهداف 
الفئات داخل  واآلمال العريضة لمختلف 
مدينة تيفلت، كما حدد الخطوط العريضة 
للبرنامج النضالي محليا، في إطار عمل 
جماعي جاد مسؤول وتشاركي يستقطب كل 
الفعاليات الشبابية والنسائية والعاملين 
في مختلف الميادين (تجار مهنيين عمال، 

موظفين ،طلبة فالحين ،قطاع غير مهيكل 
ووو).

 وفي إطار استكمال الهيكلة، تم انتخاب 
12عضوا (ة) إضافة إلى كاتب الفرع بما 
مجموعه 13 بمكتب الفرع المحلي بمدينة 
تيفلت، في مراعاة للتمثيلية النسائية بأربع 
أخوات وتمثيلية القطاعات األساسية داخل 
العامة  الحياة  في  التأثير  وذات  الجهاز 

بمدينة تيفلت.
 في نفس التوجه، تم توزيع المهام في 
إطار من التوافق، الذي جسد –بالملموس- 
اإلرادة الجماعية لكاتب الفرع وعضوات 
وأعضاء مكتب الفرع، وذلك لجعل التنظيم 
الحزبي أداة وليس غاية في ذاته، خدمة 
لحاجات ومتطلبات ساكنة مدينة تيفلت 
الحزبية وتنمية  القاعدة  السيما توسيع 
الخطاب  وإيصال  المحلية  الديمقراطية 
االتحادي إلى كل المواقع من خالل التأطير 
الحلول  تقديم  في  واإلسهام  والتكوين 
للمشاكل القائمة، كما عبر عن ذلك جميع 
ويمكن  الفرع،  مكتب  وأعضاء  عضوات 
اإلقرار بكل مسؤولية أن عملية التأسيس 
ذلك  على  يشهد  متميزة  لحظة  شكلت 
الحماس والثقة التي طبعت مسار الهيكلة 
من بدايته إلى نهايته، والذي يعد إحدى 
الرسالة  أداء  بتأمين  الكفيلة  الضمانات 
االتحادي  الوجود  يعزز  بما  االتحادية، 
في  ويساهم  تيفلت وضواحيها  بمنطقة 
إعادة االعتبار والثقة في العمل السياسي 
الجاد الملتزم بقضايا الساكنة، 
االجتماع  تكلل  الختام  ف��ي 
بترديد شعار الحزب في أجواء 

من الفرح والسرور. 
فرع  مكتب  أع��ض��اء  الئحة 
للقوات  االشتراكي  االت��ح��اد 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ف����رع ت��ي��ف��ل��ت – 

الخميسات
-عبد المالك عوري – سعيد 
العمراوي  سميرة   – حمري 
لحمر  مريم   – محمد زكري   –
غيثة ملوك   – وليد ق��دوري   –
كوثر   – الحسين  م���رزوق   –
يعقوبي – يونس بلكوا�- فهد 
ياسر خبار –  عبد الومامي – 

فريد بلهيسي - 
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فاعلون سياسيون واجتماعيون ومهنيون بمدينة تيفلت يلتحقون بحزب االتحاد االشتراكي

  

حدد كاتب الفرع 
االعتبارات وا�هداف 

التاوية وراء اختيار االتحاد 
االشتراكي الذي شكل 

قناعة راسخة لدى 
الجميع، بضرورة التنظيم 

كوسيلة أساسية 
لترجمة ا�هداف وا�مال 

العريضة لمختلف الفئات 
داخل مدينة تيفلت
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 أنهى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية 
والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
حركة  أكبر  إلط��الق  وزارت��ه  العلمي،ترتيبات 
لمسؤولي قطاع التربية الوطنية على مستوى 
بعد  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديميات 
أن خير مسؤوليها اإلقليميين الختيار خمسة 
مناصب حصر لها الجمعة الماضي ك�خر أجل، 
ويتوقع أن يفرج عنها خالل األيام القليلة القادمة.

ويبدو أن أمزازي تفادى تكرار تجربة استشارة 
للتربية  الجهوية  األكاديميات  ومديري  مديرة 
للمسؤولين  الجهة  داخل  في حركة  والتكوين 
اإلقليميين، والتي أبانت في عدد من المواقع 

عن فشلها.
وقد استعان امزازي،حسب بعض التسريبات، 
بعدد من المؤشرات، وعلى رأسها األداء التربوي 
(االكتظا�  الداخلية  وال��م��ردودي��ة  والمالي 
ونتائج الباكلوريا ومدى  والتكرار والهدر…) 
التقارير  عن  فضال  الملكية،  المشاريع  تنفيذ 
التي أنجزت من قبل المفتشية العامة للشؤون 

اإلدارية والمالية واالفتحاصات التي أنجزتها 
المفتشية العامة للشؤون التربوية، والتي كشفت 
تجاوزات عدد من مدبري القطاع، إضافة إلى 

التقارير التي صدرت عن األجهزة الترابية في 
حق عدد من المسؤولين .

بثقل  أم���زازي يحس  ال��وزي��ر  أن  وي��ت��داول 

المسؤولية السياسية وتفعيل المبدأ الدستوري 
والمؤسسة  الملك  أم��ام  بالمحاسبة،  ربطها 
تنزيل  في  الشروع  بعد  للبرلمان،  التشريعية 
مشاريع القانون اإلطار 51.1 باعتبار هذا األخير 
عن  للبحث  به  حدا  ما  ملزما،  تعاقدا جماعيا 
كفاءات شابة قادرة على االستمرارية وتجديد 
النفس في القطاع، وتحقيق نجاعة في األداء 
الذي تلزم به الوزارة في ميزانيتها المتعددة 
السنوات بمؤشرات تتبع قابلة للقياس، في كل 
سنة مالية وحتى عام 2030، كما حددتها مواد 

القانون اإلطار.
وف��ي ان��ت��ظ��ار االف��ص��اح ع��ن ف��ح��وى هذه 
المسؤولين  بعض  الهلع  يتملك  الترتيبات، 
عددا  وأن  خاصة  واالقليميين،  الجهويين 
منهم ”ستتخلص منه الوزارة بلباقة وتنهي 
مهامهم بوثيقة بعدما كانوا مثار جدل كبير 
في األوساط التربوية ولدى الرأي العام بسبب 
الملفات  واالختالالت التي تفجرت خالل فترة 

تدبيرهم. 

 ��� ���� جديد
 ����ي�� ��������
 ������ي� ����� �

�� �����ة
تباشر المؤسسات التعليمية، بداية كل 
واقع  تشخيص  عمليات  دراس��ي،  موسم 
المخرجات التربوية للسنة الماضية. وتهم 
بالخصو� القدرات والمهارات والموارد 
التي من المفروض على التلميذ امتالكها، 
وضعيات  مع  التفاعل  من  يتمكن  حتى 
التدريس الجديدة. إال أن النتائج دائما ما 
إذ تتميز بضعف كبير في  تأتي محبطة. 
التحكم في الكفايات الثقافية والمنهجية 
المواد  بتدريس  المرتبطة  والتواصلية 
مثال  فنجد  التخصص.  ومواد  األساسية 
يتمكنون من  التالميذ ال  كبيرة من  نسبة 
فهم المسموع، وال المكتوب، وال يدركون 
حل  منهجية  يمتلكون  وال  المطلوب، 
وضعيات التدريس، أضف إلى ذلك الركاكة 
في األسلوب واألخطاء اإلمالئية والنحوية 
وضعف التركيز وانعدام الدافعية للتعلم…
التدريس  نمط  ك��رس��ه  ال��وض��ع  ه��ذا 
بالتناوب وما صاحبه من تقليص للحيز 
الحضورية  بالحصص  الخا�  الزمني 
وتعويضه بحصص التعلم الذاتي، والتي 
ال تزال لحد اآلن في مجال المبهم تحيلك 
حين  التعليمية  التلفزية  القنوات  على 

االستفسار حولها.
وهنا نتساءل للفهم فقط…

هل حلت القنوات التلفزية محل الحصص 
الحضورية�

الحضوري  بين  التكامل  يتجلى  أي��ن 
والتلفزي، إذا فرضنا جدال أن جميع التالميذ 

يتابعون القنوات التلفزية التعليمية�
كيف يمكن لتالميذ األقسام اإلشهادية، 
التمكن من التهييء لالمتحان في ظروف 
عادية مع تقليص زمن التعلمات الحضورية 

واالحتفا� بالبرنامج الدراسي كامال�
خالل  المبرمجة  ال��دع��م  حصص  ه��ل 

األسابيع األولى من الموسم الدراسي كافية 
لتجاوز التعثرات والصعوبات المدرسية 
التي امتدت عبر سنوات التعليم اإللزامي�
إن االكراهات التي أبانت عنها وضعيات 
التدريس خالل زمن الوباء، تستوجب من 
مجالس المؤسسات التعليمية، خالل بناء 
أولويات المشاريع التربوية، التركيز على 

أربع إجراءات أساسية:
أولها يرتبط ببناء كفايات التعلم الذاتي 
وتتعلق بتنمية قدرة المتعلم على استيعاب 
الغايات الوظيفية للكفايات المدرسية، وكذا 
الوعي بأهدافه التعليمية، ثم تحديد وسائل 
ومصادر التعلم المالئمة إليقاعات تعلمه 
ودرجة استيعابه. وتتطلب هذه العمليات 
االكتشاف  م��ه��ارات  تنمية  على  العمل 

والتحليل والتفسير والنقد وتنمية الدافعية 
نحو التعلم.

م��ه��ارات  بتنمية  فيهتم  ثانيها  أم��ا 
استخدام تكنولوجيا التعليم، قصد زيادة 
لمصادر  الوصول  على  المتعلمين  قدرة 
وانتقاء  معطياتها  ومعالجة  التعلم، 
المناسب منها. وتوفر تكنولوجيا التعليم 
أيضا فرصا لبناء المشاريع المشتركة في 
إطار التعليم التعاوني، وتنمية روح الفريق، 
والتي تعتبر من أهم الكفايات المدرسية 
ملمح  في  المقاوالت  عنها  تبحث  التي 

متخرجي المعاهد العليا.
وثالثها يرتبط باحتفا� مواد التخصص، 
بالحيز  التعليمية،  األس���الك  بمختلف 
الزمني المخصص لها كامال مع تقليص 

زمن المواد الثانوية، ضمانا لحق تالميذ 
التعليم العمومي في تعليم يماثل ما يستفيد 
منه متعلمو التعليم الخصوصي. فجميع 
تدرس  عنها)  (المؤدى  النخب  مؤسسات 
بجداول حصص كاملة أو شبه كاملة، لما 
وزمانية  مكانية  إمكانات  من  عليه  تتوفر 
باإلضافة لالمتيازات القانونية والتشريعية، 
وزمن  حصصها  تدبير  لها  تخول  والتي 

تعلمها بأريحية تامة.
وآخرها يهتم ببرمجة حصص للتعليم 
أنشطة  حصص  تمرير  قصد  بعد،  ع��ن 
وحصص  المؤسساتي،  المدرسي  الدعم 
التنمية  وأنشطة  ال��م��وازي��ة،  األنشطة 
ومهارات  الحياتية،  والمهارات  الذاتية، 
التعلم الذاتي، قصد مساعدة التالميذ على 

االندماج في سيرورة التعليم المستجدة، 
بات  التي  الجديدة  باألدوار  واالستئناس 

من المفروض على كل متعلم أن يعيها.
أن كسب  إلى  اإلشارة  ينبغي  وختاما، 
التي  التعليمية  األزمة  من  الخروج  رهان 
خلفها الوباء، يرتبط بمدى قدرة فرق القيادة 
التربوية، التخلص من التفكير النمطي في 
مناقشة المشاكل وابتكار الحلول التربوية 
والمبادرة إلى اتخاذ القرارات الهادفة إلى 
تحسين ظروف العملية التعليمية التعلمية 
تالميذ  يظفر  حتى  الظرفية،  هذه  خالل 
المناطق الهشة واألحياء الهامشية بحقهم 
زمالئهم  منافسة  من  يمكنهم  تعليم  في 
المؤسسات  مقاعد  على  ”المحظوظين“ 

والمعاهد العليا.
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متفاعلة  معادلة  التربوية  العملية  تمثل 

،اهمها  عدة  اطراف  أدواره��ا  العناصر،تنقسم 

االسرة والمدرسة، تتعاون لتأدية هذه الرسالة 

بلو�  على  حرصا  وجه،  أحسن  على   النبيلة 

مخرجات ونواتج ايجابية تفيد المجتمع. 

إن تواصل االسرة والمدرسة يساعد على توفر 

فر� للحوار البناء والموضو� حول القضايا 

التي تهم مستقبل األبناء تربويا وعلميا ،ويسهم 

منها  يعاني  التي  المشكالت  حل   في  ايضا 

التالميذ في البيت  والمدرسة وايجاد الحلول 

المناسبة لها.

وفي حالة فقدان العالقة أو الشراكة بين االسرة 

والمدرسة،فلن نرى الثمرة المثلى التي ننشدها 

ونطمح اليها..فالمدرسة الناجحة هي التي تزداد 

صالت االسرة بها ويزداد تعاونهم وت�زرهم. 

إن الحقل التربوي زاهر بالكثير من االمهات 

فراغهم  من  وقتا  يخصصون  الذين  واآلب��اء  

والحياة  المدرسية  االنشطة  في  للمشاركة 

المدرسية.  مع االسف هناك آباء يعتقدون بأن 

في  أبنائهم  تسجيل  بمجرد  تنتهي  مهمتهم 

المدرسة ويغفلون عملية تتبع المسار التعليمي 

ألبنائهم وتعزيز روح المسؤولية لديهم. 

إن الفوارق واضحة في المستويات التعليمية 

والتربوية بين التالميذ الذين يجدون المتابعة 

واالهتمام من أولياء أمورهم وبين التالميذ الذين 

ال يجدون متابعة من لدن أسرهم.

في الواقع المعي�،هناك عزوف أولياء األمور 

عن زيارة المدارس ويبررون غيابهم بمبررات غير 

موضوعية ،ككثرة العمل والتعب اليومي .والواقع 

نجد هؤالء يوميا بالمقاهي التي اصبحت عند 

لهم  علم  وال  قارة  مكاتب  األم��ور  أولياء  بعض 

بما يجري داخل المدارس وال بمستوى ابنائهم.

والدليل االكبر على طالق أولياء األمور للمدارس 

هو غيابهم غير المبرر عن اجتماعات جمعيات 

اآلباء التي تعتبر شريكا حقيقيا للمدرسة.كما ان 

عزوف بعض أولياء األمور ناتج عن قلة الوعي 

بعضهم  لدى  والتعليمي  الثقافي  والمستوى 

بأهمية التعاون والتواصل مع المدرسة. 

إن الشراكة بين االسرة والمدرسة تكسب عاطفة 

عقالنية مضاعفة من االبناء ،كما ان الشراكة مع 

المدرسة تعمل على تطوير وتحسين المدرسة ،ألن 

تكون بيئة جاذبة لالسرة والتالميذ..فالتواصل 

بين االسرة والمدرسة يقلل من المشاكل ويجعل 

االستاذ اكثر تركيزا على ما يقدمه للتالميذ من 

معارف ومهارات .

كما أن المدارس عندما تستثمر بشكل جوهري 

انجازات  ،تتحسن  واالمهات  االباء  إشراك  في 

التالميذ. فالمدارس تتحمل عبء المبادرة الى 

تؤدي  المشاركة  هذه  وجعل  التغيير   إج��راء 

الغرض منها. 

على المدارس أن تزيد استثمارها في مشاركة 

االسرة في التعليم. ويتضمن هذا التدريب الكافي 

لألساتذة  وتوفير فر� تعليم نوعي جيد. كما 

المسؤولية ال  للمدرسة في  االسرة  ان مشاركة 

تعتبر قضية هامة لكثير من االسر.

االس��رة  م��ن  ك��ل  جهود  وتوحيد  تفاعل  إن 

مستوى  افضل  الى  بتالمذتنا  والمدرسة،ترقى 

النتائج   افضل  وتحقق  التعليم  م��ن  ممكن 

والمخرجات .وال بد أن نؤمن بحقيقة وهي أن 

االسرة هي جزء أصيل ومهم في العملية التربوية 

وبيئة التعلم األولى التي يتشرب منها الطفل كل 

القيم النبيلة ومن واجبها تتبع مساره التعليمي 

والمشاركة الفعلية في حياته المدرسية.

@ باحث تربوي

�أمز�زي ينهي ترتيباته لإطÓق �أكÈ حركة Ÿ�س�ؤو› 

قطاع �لÎبية �ل�طنية

�ل������ �� 
�لأ�سرة  و�Ÿدر�سة

دعامة للعملية 
�لÎب�ية    

����ا���ا����الت�����ت���������������الز���ا�������������ا��ا��لت�يي��ال������
ال�ي�ا���ي��ل�م������الت��يمي���

�أول�يات �Ÿ�سروع �لÎب�ي زمن �÷ائحة
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محمد  تامر 

من اأجل االرتقاء بالريا�سة ا��ر�سية ب��ة 
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المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشرب  قطاع الماء
مديرية التزويد والصفقات

إعالن عن طلب العروض المفتوح 
رقم   / 17 م ت � / ت.أ /2021

حماية محطة تصفية المياه 
العادمة لدار الشاوي من عامل 

التعرية لوادي الحاشف
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
الماء  و  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  الماء  قطاع   - للشرب  الصالح 
بحماية  المتعلق  ال��ع��روض  طلب 
لدار  العادمة  المياه  محطة تصفية 
لوادي  التعرية  عامل  من  الشاوي 

الحاشف.  
إطار  في  المشروع  تمويل  سيتم 
AFD/  ) التمويل األوربي المشترك

(   Kfw/BEI-UE
على  يتعين  ال��ت��ي  ال��م��س��ت��ن��دات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  المتنافسين 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
يحدد الثمن التقديري إلنجاز األشغال 
مع  درهم       1.507.620,00 في 
الثمن  ه��ذا  ال��رس��وم.    احتساب 

تقديري و ال يشكل حدا اقصى.
المؤقتة   ال��ض��م��ان��ة  مبلغ  ي��ح��دد 
15.000,00  درهم [أو ما يعادلها 

بالعملة الصعبة القابلة للتحويل]
طابع  ذات  زي��ارة  المكتب  سينظم 
يوم  المشروع  ألماكن  محبذ  جد 
على  فبراير2021    03 األرب��ع��اء  
الراغبين  فعلى    ،00: 10 الساعة 
في المشاركة الحضور على الساعة 
العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) 
المركز  إلى مقر  المذكور  اليوم  من 
التابع للمكتب الوطني للكهرباء و 
الماء   قطاع  للشرب  الصالح  الماء 

بمركز دار الشاوي.
ي��م��ك��ن س��ح��ب م��ل��ف االس��ت��ش��ارة 

بالعنوان التالي :
التزويد  بمديرية  الصفقات  مكتب 
وال��ص��ف��ق��ات ل��ل��م��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
للشرب-  الصالح  للماء  و  للكهرباء 
قطاع الماء- عمارة ج، شارع محمد 
البريدي  الرمز   - الوزاني  بلحسن 

10220 - الرباط الهاتف:
 

  الفاكس 

يمكن االطالع على ملف االستشارة  

الصفقات  ب��واب��ة  عبر  تحميله  و 
https://www.  : ال��ع��م��وم��ي��ة 

 marchespublics.gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يمكن االطالع على نظام الصفقات 
 Règlement des) الخا� بالمكتب
achats de l'ONEE) وعلى الدفاتر 
العامة المنصو� عليها في ملف 
 (cahiers généraux) االستشارة
عبر بوابة المكتب الوطني للكهرباء 
و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء 

/http://www.onep.ma
طبقا  ال���ع���روض  تحضير  ي��ج��ب 

لمقتضيات نظام االستشارة و :
تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  لمديرية   الصفقات  مكتب 
والصفقات للمكتب الوطني للكهرباء 
و للماء الصالح للشرب- قطاع الماء 
بلحسن  محمد  ش��ارع  ج،  ع��م��ارة 
 10220 البريدي  الرمز   - الوزاني 
قبل تاريخ و ساعة عقد الجلسة   -

العلنية لفتح األظرفة
- أو ترسل عن طريق البريد المضمون 
مكتب  إل��ى  بالتوصل  إش��ع��ار  م��ع 
الصفقات للمكتب الوطني للكهرباء 
وللماء الصالح للشرب-قطاع الماء 
بلحسن  محمد  ش��ارع  ج،  ع��م��ارة 
 10220 البريدي  الرمز   - الوزاني 
عقد  وساعة  تاريخ  -قبل  الرباط   -

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

األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة 
بتاريخ يوم الخميس   25 فبراير 
2021 على الساعة 09 :00  صباحا 
مديرية  بمقر  المحلي)  (بالتوقيت 
التزويد والصفقات للمكتب الوطني 
للشرب- الصالح  وللماء   للكهرباء 
قطاع الماء -عمارة ج، شارع محمد 
البريدي  الرمز   - الوزاني  بلحسن 

10220 الرباط: 
للحصول على مزيد من المعلومات 
مشتريات  بقسم  االت��ص��ال  يمكن 

مشاريع التطهير السائل
 الهاتف  :

2120537667255 +
الفاكس  :

2120537667221 +
ع.س.ن /082/ إ.د

n n n n n n n

الممل�ك���ة المغرب�ي��ة

وزارة الداخلية
عمالة إقليم  مديونة

المجلس اإلقليمي لمديونة
المديرية العامة للمصالح

إعالن عن طلب عروض مفتوح
 رقم2021/01/م إ م

«صفقة قابلة للتجديد «
الساعة  على   2021/02/05 ف��ي  
بقاعة  سيتم  صباحا  ال��ع��اش��رة 
االجتماعات بمقر المجلس اإلقليمي 
المتعلقة  االظرفة  فتح   ، لمديونة 
أثمان  بعروض  ال��ع��روض   بطلب 

ألجل:
الطلبة  لفائدة   النقل  وسائل  كراء 
المؤسسات  تالميذ  و  الجامعيين 
الثانوي)   - (اإلعدادي  التعليمية 
إلقليم  التابعة  ال��ق��روي  بالوسط 

مديونة- (حصة فريدة). 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بعمالة  ال��ص��ف��ق��ات  مصلحة  م��ن 
إقليم مديونة ،ويمكن كذلك تحميله 
الصفقات  ب��واب��ة  م��ن  الكترونيا 
www.marchespublics.العمومية

 : gov.ma
ح����دد م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان ال��م��ؤق��ت 
دره�����م  أل������ف  أرب�����ع�����ون  في: 

(000.00 40درهم).
األشغال محددة  إنجاز  تقدير  كلفة 
م��ن ط��رف ص��اح��ب ال��م��ش��روع في 
و  وستمائة  ماليين  (ثالثة  مبلغ: 
 ) درهم)  وثمانمائة  ألف  سبعون 
670800.00 3 درهم) مع احتساب 

الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم 
مطابق  المتنافسين  ملفات  وإيداع 
لمقتضيات المواد27 و 29 و31 من 
الصادر   2  .12 رقم349.  المرسوم 
 20)  1434 األول��ى  جمادى   8 في 
مارس 2013 ) المتعلق بالصفقات 

العمومية.
و يمكن  للمتنافسين: 

طريق  عن  أظرفتهم  إرس��ال  إما    -
البريد المضمون بإفادة باالستالم 

إلى المكتب المذكور�
- إما إيداعها مقابل وصل، بمصلحة 

الصفقات بعمالة إقليم مديونة. 
-  إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
طلب العروض عند بداية الجلسة و 

قبل فتح األظرفة.
إلكترونية  بطريقة  إرسالها  إما   -
بوابة  عبر   المشروع  إلى صاحب 
www. ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ص��ف��ق��ات 

    marchéspublics.gov.ma
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المنصو� عليها في 

المادة   4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /085/ إ.د

n n n n n n n

 المملك��ة المغربي���ة    
وزارة ال��داخل�ي��ة

عمالة إقليم شيش��اوة   
  دائ�رة  مج��اط   :

قيادة  امزوضة الزاوية النحلية 
جم��اعة  امزوضة

  إعالن  عن  طلب  ع�روض  
مفت��وح   

   رق���م: 2021/04
 في يوم 2021/02/08 على الساعة 
في  سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
مكتب رئيس جماعة امزوضة فتح 
العروض  بطلب  المتعلقة  االظرفة 

بعروض أثمان ألجل :
*  تكملة بناء سور مقبرة دوار ايت 
دوار  مقبرة  سور  وبناء  عزرائيل 

تكمي امغار بجماعة امزوضة . 
-  يمك�ن سحب ملف طلب العروض  
من القسم التقن�ي  لجم��اعة ام�زوض�ة 
ويمك�ن كدالك تحميله الكترونيا من 
 www.  بوابة الصفقات العمومية

 marchespublics.gov.ma
في  مح��دد  المؤقت  الضم��ان   -
مبلغ ,00 000 20 دره�م (عشرون  

ألف  دره��م) .
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
مبلغ  في  المشروع  صاحب  طرف 
251400,00  دره�م ( مائتان وواحد 
وخمسون ألف وأربعمائة  دره��م ). 
- ويجب أن يك��ون كل من محت�وى 
وتقديم الملف��ات مطابق لمقتضي�ات 
من    31 و   29 و   27 ال��م��������واد 
المرس��وم رق��م  2-12-349 الص��ادر 
 20)  1434 األول��ى  جمادى   8 ف�ي 
المتعلق بالصفقات   (2013 مارس 

العمومية.
ويمكن للمتنافسين :

إي���داع ع��روض��ه��م بطريقة  *  إم��ا 
الكترونية و دلك عن طريق بوابات 
ma  www.العمومية الصفقات 

..marchéspublics.gov
مقاب�ل   أظرفت��هم   إي���داع   إم��ا   *
وص��ل بمكت��ب  الضب�ط  بالجم��اع�ة .
*  إم��ا إرس��اله��ا عن طري��ق البري��د 
إلى  باست���الم  بإفادة  المضم��ون 

المكت��ب المذكور.

* إم��ا تسليمها  مباش���رة  لرئي��س 
لجن��ة طلب  الع��روض عند بداي��ة 

الجلس��ة وقبل  فتح  االظرف��ة.  
الواج��ب  المثبت��ة  الوث��ائق  إن   -
في  المق��ررة  تلك  ه�ي  بها  اإلدالء 

المادة 4 من نضام االستشارة. 
  ع.س.ن /087/ إ.د

n n n n n n n 
 المملك��ة المغربي���ة  

وزارة ال��داخل�ي��ة
عمالة إقليم شيش��اوة   
  دائ�رة  مج��اط     

قيادة  امزوضة الزاوية النحلية 
جم��اعة  امزوضة

  إعالن  عن  طلب  ع�روض  
مفت��وح   

   رق���م: 2021/03
  في يوم 2021/02/08 على الساعة 
في  سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
مكتب رئيس جماعة امزوضة فتح 
العروض  بطلب  المتعلقة  االظرفة 

بعروض أثمان ألجل :
ب��دواوي��ر  ط��رق  تهيئة  أش��غ��ال   *
بجماعة  القرقبة  و  المرابطين 

امزوضة .
-  يمك�ن سحب ملف طلب العروض  
من القسم التقن�ي  لجم��اعة ام�زوض�ة 
ويمك�ن كدالك تحميله الكترونيا من 
 www.  بوابة الصفقات العمومية

 marchespublics.gov.ma
في  مح��دد  المؤقت  الضم��ان   -
مبلغ ,00 000 20  دره�م (عشرون  

ألف  دره��م) .
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
مبلغ   في  المشروع  صاحب  طرف 
253551,00 دره�م (مائتين و ثالثة 
و خمسون  ألف وخمسمائة و واحد 

 . و خمسون دره��م  
- ويجب أن يك��ون كل من محت�وى 
وتقديم الملف��ات مطابق لمقتضي�ات 
من    31 و   29 و   27 ال��م��������واد 
المرس��وم رق��م  2-12-349 الص��ادر 
 20)  1434 األول��ى  جمادى   8 ف�ي 
المتعلق بالصفقات   (2013 مارس 

العمومية.
ويمكن للمتنافسين :

إي���داع ع��روض��ه��م بطريقة  *  إم��ا 
الكترونية و دلك عن طريق بوابات 
ma  www.العمومية الصفقات 

..marchéspublics.gov
مقاب�ل   أظرفت��هم   إي��داع   إم��ا   *
وص��ل بمكت��ب  الضب�ط  بالجم��اع�ة 

.
*  إم��ا إرس��اله��ا عن طري��ق البري��د 
إلى  باست���الم  بإفادة  المضم��ون 

المكت��ب المذكور.
* إم��ا تسليمها  مباش���رة  لرئي��س 
لجن��ة طلب  الع��روض عند بداي��ة 

الجلس��ة وقبل  فتح  االظرف��ة.  
الواج��ب  المثبت��ة  الوث��ائق  إن   -
في  المق��ررة  تلك  ه�ي  بها  اإلدالء 

المادة 4 من نضام االستشارة. 
  ع.س.ن /088/ إ.د
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جريدة يومية 

��ير ا���ر �ا�ت�رير
ع�� ا�م�� جما�ر�

ا�و�ع اال��تر��ي:
www�alittihad�press�ma

Jaridati�@gmail�com :ا��ري� اال��تر��ي
ا��من: ��ب�� د�ا��

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

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
ش��� ��ا�� 

االحتاد االشتراكي

���� ا�ت�رير
- 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 الكبا� 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

ا�ت�رير � االدا�� � ا�ا��� � 
ا�توزيع � االشتراكا� � االش�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 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��ات� ا��وي�
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
2021/01/13

12.470 
توزيع: 
��ري�

ع.س.ن /4487 / إ.د

ع.س.ن /091/ إ.د

ع.س.ن /090/ إ.د

ع.س.ن /084/ إ.د

2120537667305
2120537667306
2120537667513

ع.س.ن /004/ إ.د
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هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

abousalma10@gmail.com
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العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى األرلىاأليام
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يخوض أول مباراة يوم االثنين القادم أمام الطوغو

التشكيلة التي خاض بها الفريق الوطني مباراة غينيا أول أمس الثالثاء

فريق العربي الزاولي 
يوجد في قمقوم 

تعج بماليير منطقة 
الدراهم تدر على خزينة 

الدولة أمواال بالهبل 
، صفوف مصطفة من 
المعامل والمؤسسات 

االقتصادية الخاصة 
والعامة وال مدير فيها 

وال مسؤول ، خجل 
رمشة عين لتلك الصورة 

وبادر للدعم
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الجامعة تضفي بعض الدفء عىل برودة صناديق األندية»

181

العربي رياض

 « »

االتحاد البيضاوي «يتيام» وبدون دعم  يف مغامراته االفريقية

رئيس الجامعة يتوسط األطر التقنية
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مونديال كرة اليد

 /092/

البطولة الوطنية االحترافية الثانية (الدورة السادسة):

مراكش : محمد فالل

18
:

 :

م�ل�دية مرا��س يعقد جمعه 
العام ي�م االثنين القادم
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هل تنباأ »عائلة �سمب�س�ن« 
بليلة الف��سى ب�ا�سن�ن�

ال�سبب� �سنة…فما   50 من�  عا�  اأق�سر     2021

فريق اأبحا� ا�ي�ا� يعلن ا�فا�اأ� ب�ساأن م�سدر الف�و�� القاتل
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ل تقنية خيالية من فيلم  ابتكار يح��
»حر� النج��« ا�� واق�

 ”IKIN“
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 ”Phonemantra“
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.”Holoprojector“

 ”IKIN“
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.”RYZ“

13
10

“ :”IKIN“

.”

.”CES  2021“

اأ�لى �سائل فى العا��� ي�سل �سعره 
ا�� 39 ملي�ن دوالر للجال�ن ال�احد

Deathstalker
 39

Deathstal- 
 « » ker

100

oddity central

ا لل��ن فى عا��� بري�انية  االأك� فقدان�
تخ�سر 100 كيل� من و�ن�ا ب�ق� قيا�سى�� 
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ك�كب الكمامات 
فىاحتفاالت اليابان بعيد 

العمر�� ا�مال ر�م اأن� 
ك�رونا
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