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مضى زمان طويل لم يكن الشعور الشعبي في دول الجنوب 
تهديدا استراتيجيا لدول الشمال، كما هو اليوم حال فرنسا 
أن  يحدث  لم  كما  اإلفريقية،  القاّرة  في  العام  الشعور  مع 
انتهت إشكاالت ثنائية عديدة تبدأ سياسية إلى إشكاالت 
لغوية، كما نتابع حاليا في حوليات الموقف المعبر عنه 
من النخب في القاّرة عموما، وفي المغرب خصوصا، وصار 
األمر يأخذ كل أبعاده التوترية كلما راَفقْته أزمة سياسية ال 
تخفي ظالُلها الباردُة حرارَة العوائق المتبادلة.. ففي المغرب 
حاليا، تجتاح النخبة الفرانكفونية موجة جفاء تجاه فرنسا 
لم تسبق مالحظتها بهذا القدر الذي يثير التساؤل في الوضع  
الحالي. وإذا كان جزء من النخبة المغربية ألَف انتقاد فرنسا 
تاريخيا، بل بنى شرعيته الهوياتية على ذلك، فإن مرّد ذلك 
بدايات  وفي  االستعمار،  أيام  منذ  قام  الذي  الترابط  إلى 
االستقالل، بين جزء مهم من النخبة والطريقة الفرنسية في 
»التنخيب« »إنتاج النخب«، ما جعل االنتقاد، في جزء كبير 
منه، يكون مصدره النخب الوطنية والتقّدمية، وإن كانت قد 

تلقت تعليمها وتكوينها في المنظومة العلمية الفرنسية.
لهذه المقّدمة أسبابها التي تفّسر ما سبق، غير أن الواقع 
الراهن شملت موجة استيائه العميقة جزءا واسعا من النخبة 
الفرانكفونية التي ال جذور لها في خريطة الفترة التحّررية، بل 
يمكن القول إنها كانت حالمة بالتحديث، انطالقا من الوعاء 
والتدبير  الفكرية  والقوة  األنوار  حموالت  بكل  الفرنسي، 

العقالني وما إلى ذلك.
ولعل النقطة التي ُتشعر المغاربة بأن فرنسا، الحاضنة 
الفلسفية والفكرية واألخالقية لجزء من تصور النخبة عن 
نفسها، وتصّورها عن صناعة النموذج الناجح في تسيير 
قضايا الدولة والنظام السياسي واالقتصادي والثقافي بشكل 
أكبر تتلخص حاليا في )التعالي الذي تعاملت به فرنسا مع 
مطالب المغرب والمغاربة(، وتشكل التأشيرة )الفيزا بلغة 
موليير ولغة التداول الشعبي( حاليا، الخالصة األكثر إيالما 
لهذه النخبة التي وثقت في فرنسا كثيرا، وهي لحظة ترابط 
ِنيْتشوية )نسبة إلى الفيلسوف األلماني فرديريك نيتشه(، 
بمقتضي قولته الشهيرة )أنت من بين الجميع أكرهك أكثر 

ألنك أغريتني ولم تحتفظ بي(.
ـ إيمانويل ماكرون التقليص بنسبة  ومنذ أن فرضت فرنساـ 
50 % من التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تعّرضت النخبة 
لعملية تحقير ديبلوماسية خلفت ردود فعل قوية، وصلت 
إلى حد مطالبة المغاربة دولتهم بفتح الملف المتعلق  بـ 
التي استعمله  البلدين واإلجرام  بين  »الذاكرة الجريحة« 
لم يحظ  المغرب، وهو موضوع  أبناء  االستعمار في حق 
الكبير  المغرب  من  أخرى  دول  في  كما  سابقا،  ِبراهنيته 

وإفريقيا.
في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر اإلليزيه، 
في أكتوبر من السنة الماضية ساعتين، 18 شاّبا فرنسيًا 
من خالل  بدا  وغيرهم،  أو جزائريين  من أصول جزائرية 
الكالم الموّجه إليهم، وكأن العقاب بالتأشيرة سيمّس األنظمة 
المغاربية كلها، لكن التخفيف من حّدة القرار مع دولتين 
بمقولة  المعنيون  بأنهم  المغاربة  أشعر  ثالث  أصل  من 
ماكرون )سنقوم بالتضييق على األشخاص ضمن النظام 
على  للحصول  بطلب  التقّدم  على  اعتادوا  الذين  الحاكم، 
تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤالء القادة 
إنه إذا لم يتعاونوا إلبعاد األشخاص الموجودين في وضع 
غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة(، 
وقد مّست القرارات رسميين ورجال أعمال ونخبا رياضية 
وفنية ودكاترة ومرضى يتابعون عالجهم ببروتوكول فرنسي 
محض، وطال حرمان النخبة من التأشيرة رسميين من طراز 

رفيع، تتحّدث بأسمائهم صالونات العاصمة.
التوتر ما تم تبادله من كتابات من  وضاعف من درجة 
الضفتين، وكانت األكثر إثارة فيها ما كتبته النخبة األدبية 
أو  موليير،  لغة  في  ربَّت خيالها  التي  المغربية  والفكرية 
التي أنتجت بها حداثتها الفكرية، وقد عّبرت بدون مواربة 
عن أحد الموقفين: موقف دعوة فرنسا إلى تجاوز الجفاء، 
وعدم التضحية بالمغرب في توازنات المغرب الكبير، كما 
كتب الطاهر بنجلون، صاحب جائزة الغونكور الشهيرة، 
في مقال له في صحيفة لوبوان الفرنسية، والذي أقر فيه في 
الوقت نفسه بأن المغرب تجاوز فرنسا، حين »بدأ في تنويع 
عالقاته وصداقاته السياسية واالستراتيجية، بتوقيعه على 
اتفاقات أبراهام، ونجاحه في تغيير موقف الجار اإلسباني 
في ما يتعلق بالصحراء، ونأى بنفسه عن فرنسا«، وموقف 
فؤاد  والجامعي  الروائي  ومنهم  فيه أصحابه،  يعلن  آخر 
البحث  انتهى ويجب  قد  العالقة  من  »عهدا  بأن  العروي، 
عن أفق جديد«، بل أقّر بوجود شعور مناهض لفرنسا في 
المغرب يزداد كل يوم، وأن مرحلة انتهت بين فرنسا ونخبة 
مغربية قريبة منها في خضم شعور شعبي عام مناوئ لها.
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النخب المغربية 
الفرانكفونية 

وفرن�سا .. 
القطيعة الجذرية 
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أحمد المديني

1
ال زمٌن يعود. ال شيَء ُيستعاد، إال وهُمها. الذي عشُته 
فات، وإن قلت إني سأستعيُده، أكتُبه،فُخدعة وافتئات. 
ثّمة انفصال، مساحٌة شاسعة بين ما عشناه، وتقّلبنا فيه، 
وحلمنا أن نصبح عليه؛ وبين الكتابة. هذه وسيط. خيط 
ُمرهٌف، برٌق ُخّلٌب، ال طريق؛ هي الكلمات. مفرداٌت مستقلة. 
قاموٌس ألسماَء وُمسّمياٍت وصفات. ُوجدت قبلي، وستبقى 
َبعدي. حين أتدخل إلضافة كلمة واحد، فقط، سينفضُّ 
الناس عّني، وقد حدث هذا، وُأرَمى بالخبل. حين أقترح 
اسمًا أو أنحت ِصفة، وقد حدث هذا، أيضًا، منذ خمسين 
عاما، وأنا اليوم في السبعين، سُيَوقوق شعرور، ينعتني 
مثُله ضابُط صّفيقتات ببالغة عِكرة، هذا مهبول، خذوه 
برشيد  ألن  المسطول،  هو  أنه  هذا  معنى  برشيد،  إلى 
هي أنا مسقط الرأس ومهوى الفؤاد؛ و«كيف الوصول 
إلى ِحماك وليس في األمر حيلة« صرت أشدو بحنجرة 

عبد الحليم حافظ أنشدُّ إلى تلك الديار،إلى أمي، وتراب 
الّتيرس، وسمرائي أرض الشاوية جمعاء،عودٌة مستحيلة. 

2
أحيانا يعود، من غير أن نستدعيه، جّراء الفقدان، نتلّمظ 
طعم الحنين على اللسان، ينخطف البصُر تّوًافي الحلم 
يفتح كم من باٍب وزقاٍق وعنوان. نهيم في الليل البهيم 
للعمر وقد تاهت بنا الدروب، نعصر بقايا األيام عاما إثر 
، والقلب يذوب، وأنَت يا أحمد من قال إنك المرتجى،  غمٍّ
ما انفك خطُوك من بلد لبلد يجوب، وصوٌر لُغرِف البيت 
القديم إلى عينيك تؤوب، ثم ُتداري الَفقد بالّنسيان، بأنك 

مثل كّل من عليها فان! 

3
ليكون شيٌء ما ينبغي أن ينتهي، لذا عبثًا أن َننِبس 
بشفة طفولتنا إن لم نكن، بأن توجد هناك في ذلك الُبعد 
السحيق، بين ثنايا ماٍض أبدًا لم َينُج منه غريق، فنحن 
الذين ُولدنا فيه لسنا سوى غرقى، وركبنا قارَب نجاة، 
جدَّفنا أذُرعا بآماٍل عظام، سبحنا في ِدمانا وبقيظ الشمس 
زلنا ال  َسِكرنا وما  بها  مّنا  نبتت  ُدبغنا، ودوالي كروم 
نستفيق، نحن جيل الشهداء والعصيان، ال أحد يشبهنا 
ونحن ال نشبه أحدا، لذلك نتنفس بالشهيق، فقط، إلى 
األبد، الدليل أّنا نحيا ونموت وقوفًا ال ُنداس كالديدان، 

بدأْت تنتهي أو تمتد منا الطريق.

4
وإذن، أنا ِمّت، فهل ُيعقل أن يكتب عن حيٍّ من مات، 
فالطفولة يا أولي األلباب إكسير حياة، والموت ُسبات، 
هل أحٌد يتكلم وهو ُيبحر في نهر الفوات؟ هل سأنزع عّني 

لحدي وأنُفُض، مثل المويلحي، غباَر الكفن؟ ولماذا؟ألكي 
أحثو ترابا وألتقط الُفتات، وهنا، في ضفاف أمس يضوع 
كافور األزل، يطرد كّل عفن؟ُأوثر أن أتركها غافيًة، زاهيًة 
كانت أو شاحبة، ُترى عينا دافقًة في هجير فالة، غزالًة 
شاردًة وذكرى مشتهاة، أوثر أن أنام في حضنها الَمضى، 

ال يقال اليوم وال غدا، َرِضيَّ النفس أغشى الرفات.

5
وحده موسى كليم اهلل، لو قلت سأكلمها، كأني أشرك 
أبّرر  وبم  به،  ُيشرك  أن  إال  الذنوب جميعا  يغفر  باهلل، 
فعلة حمقاء لي وله؟!هي هناك في معراج السماء، وأنا 
تجاوزت البرزخ وتناسَخت مني األسماء: طفولٌة، يفاعٌة، 
شباٌب، كهولة، شيخوخة وديمومة الفناء،عَلوت َسناَمها 
فال عمر لي كي أسّميها مذ تعّديت اإلسراء، من ُيعيرني 
درة والمنتهى كي أكتبها، أو هباء. من ذا كّلمتُه  لغة السِّ

الطفولة؟ طوبى لمن واتاه المنال!

6
لم أنس أمي مذ ووريت التراب، ما يربو اآلن عن عشرين 
في  نفسي  عن  أسهو  كما  عنها  أسهو  أن  يحدث  عاما. 
معمع األيام، كما يحدث أني ما زلت أحين أطرق هي من 
تفتح الباب وُتِعّد العشاء في منتصف الليل البن ضال. 
حين تهيؤوا للتشييع سمعت من يسأل هل ُتلقي عليها 
النظرة األخيرة؟ طبعا، جفلت من السؤال. هم دفنوها في 
مقبرة الرحمة بضاحية الدار البيضاء وأنا وقفت أرى 
التراب على جسد كان غّضا أمس يهال، أغمضت عيني 

أقول: ال، هذا محال!
بقية ص: 2

صوتوا على مرشحي االحتاد »رمز الوردة« يف االنتخابات 
اجلزئية يف كل من عني الشق بالبيضاء وجرسيف والدريوش

من الدريو�س، اإدري�س ل�سكر يدعو 
اإلى التجند من اأجل متثيلية حقيقية 

قادرة على ترجمة انتظارات املواطنني
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وجه اأمي وغزالتي ال�ساردة في رحيل عائ�سة ال�ّسنا

كيف يمكن تجديد 
اأ�ساليب توا�سل ال�سبيبة 

االتحادية اليوم؟

الجامعة توؤطر حكام اإفريقيا 
في مجال تقنية الفيديو

وزير العدل الجزائري ي�سل 
الى المغرب لدعوة جاللة الملك 

لح�سور اأ�سغال القمة العربية

محمد  الملك  جاللة  من  سامية  بتعليمات 
السادس استقبل يوم أمس  27 شتنبر 2022، 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر 
بوريطة،    ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
األختام،  حافظ  العدل  وزير  طبي،  الرشيد  عبد 
الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 
مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري،   عبد المجيد 

تبون، إلى جاللة الملك .
وذكر بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه، وبهذه 
المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة 
الدعوة الموجهة إلى جاللة الملك محمد السادس، 
عقدها  المقرر  العربية  القمة  أشغال  لحضور 

بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022. 

مجل�س المناف�سة: �سركات النفط بالمغرب تحقق مداخيل �سنوية ال 
تقل عن 59 مليار درهم واأرباحها ال�سافية تناهز 6.7 مليار درهم

قدم  انتظار،  طول  وبعد  أخيرا، 
مجلس المنافسة رأيه حول تأثير 
الزيادة الكبيرة في أسعار على األداء 
التنافسي لسوق الوقود )البنزين 

والغازوال( بالمغرب. 
تتمثل إحدى االستنتاجات األولى 
أن  فــي  المنافسة  مجلس  لـــرأي 
الشركات الثمانية األولى، المهيمنة 
على السوق، حققت خالل  الفترة 
الممتدة  2018إلى 2021 مداخيل 
سنوية ال تقل عن 58,7 مليار درهم. 
كما أن األرباح الصافية التراكمية 
الشركات  طــرف  مــن  المحققة 
خالل  درهــم  مليار   6,7 نحو  بلغ 
 1,68 يناهز  سنوي  بمتوسط  أي 
مليار درهم. وأوضح المجلس أن 
جميع الشركات سجلت زيادة في 
هوامش ربحها في الفترة ما بين 
تتراجع  2018 و 2020 ، قبل أن 
بشكل طفيف سنة 2021 لتستقر في 
المتوسط في 0,9 درهم للتر الواحد 
بالنسبة للغازوال و 0,84 درهم للتر 
أن  بيد  البنزين.  بالنسبة  الواحد 
هوامش الربح المحققة سنة 2021 
ظلت، حتى بعد انخفاضها مقارنة 
بسنة 2020 ، أعلى مما سجل ما 
بين سنتي 2018 و 2019 وسجلت 
المتعلقة  الموزعين  ربح  هوامش 
سنة  ملحوظا  ارتفاعا  بالغازوال 
2020 ، حيث تجاوزت سقف درهم 

واحد للتر لدى الفاعلين.

أنس اليمالحي )*( 
لحزبنا  السياسي  المسار  على  نظرة  إلقاء  إن 
الماضية،  السنوات  طيلة  االتحادية،  ولشبيبتنا 
دائمي  ومنظمة  حزبا  كنا  أننا  بجالء  يوضح 
التواصل مع المواطنات والمواطنين، وذلك من خالل 
جرائدنا  الورقية التي تطورت بشكل كبير في مراحل 
سابقة، والتي انحسر دورها اليوم لألسف، ثم من 
من خالل  بعد  ما  وفي  اإللكترونية  مواقعنا  خالل 
حضورنا من داخل منصات التواصل االجتماعي. 

ويمكن التأكيد، أن كل هذه الوسائل أو القنوات 
التواصلية قد أدت وظيفتها التي كنا نريدها لها على 
أكمل وجه، إذ كان لصحافتنا  الحزبية دور القنطرة 
سواء بيننا وبين المواطنين، أو بين قيادات حزبنا 
وقواعده، حيث وصل صداها اإلشعاعي إلى مجموع 

شرائح المجتمع المغربي.

)*(عضو المكتب الوطني
للشبيبة االتحادية

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يواصل دوره الرقابي يف مساءلة احلكومة
عائ�سة الكرجي:  الدور الرقابي للوزارة في ارتفاع 

اأ�سعار واجبات التمدر�س بالموؤ�س�سات الخا�سة
عبد القادر الب�سيري: التاأهيل الترميمي لمر�سى 

فاقدي العين والو�سع القانوني لمرممي العيون
حميد الدراق: اإمكانية تمديد �سن تقاعد 

موظفي التوظيف المبا�سر �سنة 2011
لطيفة ال�سريف: �سرورة معالجة الو�سعية 
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مركبة ف�ضائية تابعة 
لـ«نا�ضا« ت�ضطدم بكويكب 

بق�ضد تحويل م�ضار

اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء األميركية 
لتحويل مساره،  بكويكب في محاولة  )ناسا)  اإلثنني عمدًا 
منع  كيفية  البشرية  لتعليم  يهدف  مسبوق  غير  اختبار  في 

األجسام الكونية من تدمير الحياة على األرض.
واملركبة الفضائية التي يقّل حجمها قلياًل عن حجم سيارة 
بتوقيت   23:14 الساعة  في  متوّقعًا،  كان  كما  اصطدمت، 
غرينتش بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم في الساعة.

االصطدام  هذا  وقائع  األميركية  الفضاء  وكالة  ونقلت 
بالكويكب  املركبة  ارتطمت  إن  وما  الهواء.  على  مباشرة 
حتى انفجر فرحًا أفراد طاقم ناسا الذين تجّمعوا في مركز 

اإلشراف على املهّمة في ماريالند بالواليات املتحدة.
وقبيل دقائق من اصطدام املركبة بالكويكب »ديمورفوس« 
الجرم  كلم، أخذت صورة  مليون   11 األرض  يبعد عن  الذي 
أكثر  منه  الفضائية  املركبة  اقتراب  مع  فشيئًا  شيئًا  تكبر 

فأكثر.
املركبة  على  املثّبتة  الكاميرات  بّثت  حّي،  نقل  وفي 
الفضائية صورًا مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل 
ديمورفوس بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة 
وتحّطمها  بالكويكب  املركبة  اصطدام  ولحظة  تغّطيه.  التي 

عليه توقف بّث الصور.
وقالت لوري غليز، مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا: 
»نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا فيها 
القدرة املحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات 

خطرة« باألرض.
وديمورفوس البالغ قطره حوالي 160 مترًا ال يشّكل أّي 

خطر على األرض.
وفي الواقع فإّن هذا الكويكب الصغير هو قمر يدور حول 

كويكب آخر أكبر حجمًا يدعى ديديموس.
ويستغرق ديمورفوس 11 ساعة و55 دقيقة للقيام بدورة 
خالل  من  تسعى  ناسا  وكالة  لكّن  ديديموس.  حول  كاملة 
املهّمة التي نّفذتها اإلثنني إلى خفض هذه املدة بمقدار 10 
من  تقريبه  عبر  ديمورفوس  مدار  تصغير  طريق  عن  دقائق 

ديديموس.
أسابيع  وبضعة  أيام  بضعة  بني  ما  األمر  وسيستغرق 
ملعرفة ما إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغّير فعاًل بسبب 

االصطدام.
بفضل  األرض  على  علماء  املهّمة  بهذه  وسيقوم 

تلسكوباتهم.
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عادات لياقة ت�ضاعد على العي�ش 
لعمر 100 عام واأكثر!

العيش  يكون  أن  يمكن 
وصحية  طويلة  حياة 
للغاية.  مثيًرا  أمًرا  ومنتجة 
حتى  العيش  أجل  من  ولكن 
هناك  فإن  بعده،  وما   100
أكثر من مجرد بضع عادات 
وتلتزم  بها  تبدأ  أن  يجب 
اللياقة  خبيرة  تنصح  بها. 
التي  بليز،  كامي  البدنية 
في  واسعة  شهرة  اكتسبت 
بضرورة  املتحدة،  الواليات 
اللياقة  عادات  بعض  اتباع 

.Eat This Not That البدنية األساسية للعيش حتى 100 وما بعده، بحسب ما نشره موقع
1. جودة النوم

إن النوم هو جزء أساسي من لياقتك العامة وعافيتك. إذا لم تحصل على القدر املناسب من النوم، 
فلن تتمكن من الحصول على القدر املناسب من التمارين البدنية، التي يحتاجها جسمك. لذلك ضع في 

اعتبارك أن هذه هي أول عادات أساسية للعيش حتى 100 وما بعده.
لساعات كافية يؤذي الجسم على  تشرح بليز قائًلة إن عيش حياة »بعقلية الصخب وعدم النوم« 
املدى الطويل، ناصًحا بأن الحصول على قسط قوي من الراحة كل ليلة سيجعلك أكثر إنتاجية في 
اليوم التالي. وسيساعد أيًضا في تحسني كيفية التحكم في الجوع والطاقة، وبالتالي الحصول على 
البالغني  أن معظم  بليز  أن عقلك يعمل بشكل صحي وسليم. وتحدد  والتأكد من  أكثر صحة،  حياة 
يحتاجون إلى ما بني سبع إلى تسع ساعات من النوم، لكن ينبغي أال يجب أي شخص قيوًدا على 

ساعات نومه وأن يستجيب الحتياجات جسمه بشكل فردي.
2. تجنب التوتر بشكل فعال

تقول بليز إن الحياة في العصر الحالي محمومة للغاية ومفرطة في التحفيز، لذا يجب اتباع روتني 
يومي يساعد على التعافي من اإلرهاق والتخلص من التوتر بشكل صحيح، لتجنب خطر اإلصابة 
باملرض بشكل متكرر، ومن ثم ستنخفض مستويات الطاقة مما سيؤدي إلى عدم الرغبة في ممارسة 

الرياضة. إن النضال الحقيقي يتعلق بالحفاظ على حياتك متوازنة ومقيدة.
الرعاية  أن  من  الرغم  »على  إنه  قائلة  الذاتية،  الرعاية  أهمية  على  السياق،  هذا  في  بليز،  تؤكد 
الذاتية يمكن أن تبدو وكأنها رفاهية أو غير ضرورية، فمن املهم للغاية القيام بها، خاصة عندما تكون 
مشغواًل. إن املشي ملدة 10 دقائق، أو الحصول على حمام منعش أو االتصال الهاتفي بصديق أو قراءة 
جسدك استراحة، وتسمح لك بإعادة  كتاب كلها أمور يمكنك القيام بها أو ببعضها، لتمنح عقلك / 

االتصال مع نفسك وإظهار نفسك بأنك تمثل أولوية«.
3. النشاط البدني

توصي بليز بالحفاظ على النشاط البدني، موضحة أن كل نوع من الحركات مفيد ومهم لجسمك. 
وتشير بليز إلى أن ممارسة رياضة املشي هو شيء سهل، إذ يمكنك البدء في املشي من 10 إلى 15 
دقيقة فقط كل يوم، وعلى املدى الطويل، سيكون هناك نتائج مؤثرة للغاية. وتنصح بليز بأن يقوم 
املرء بما يناسب جدول حياته اليومية ألنه سيجعل ممارسته للنشاط البدني أفضل وأكثر امتاًعا. كما 

ستساعدك الحركة املتسقة على الشعور بأنك أكثر صحة وشباًبا وأفضل حااًل.
4. تقوية القلب والعضالت

إن الفوائد التي يمكن أن يجنيها املرء من ممارسة التمرينات الرياضية غير عادية وتفعل عجائب 
البدنية بشكل منتظم على  اللياقة  ملظهره الجسدي. يمكن أن يمنحك الحرص على ممارسة تمارين 
الدموية ويقوي عضالتك، مما يساعدك على الحفاظ على استقالليتك  للقلب واألوعية  صحة أفضل 
وأداء املهام اليومية مع تقدمك في السن. تقول بليز إنه »باإلضافة إلى رياضة املشي، ضع في اعتبارك 
املشاركة في التنس أو الركض أو السباحة أيًضا. من املهم أن تجد شيًئا تستمتع به، ألن ذلك سيجعل 

من السهل عليك االلتزام به«.
 مع تقدمك في العمر، يفقد جسمك عضالته، مما يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لإلصابة. لذا، فإنه من 
الضروري أن تعمل باستمرار على ممارسة التمارين البدنية وتقوية عضالتك وتحسني توازنك، ألنه 

عادات سوف تساعدك على التقدم في العمر بأمان وبصحة جيدة وتكون سعيًدا.

جيو�ش اإلكترونية تغّذي 
خطاب الكراهية في العراق

األحزاب  تزال  ال 
منها  الدينية  العراقية، 
الخصوص  وجه  على 
املسلحة،  ومعها الفصائل 
يعرف  ما  على  تعتمد 
اإللكترونية  بالجيوش 
الوهمية  والصفحات 
على مواقع  والقنوات 
التواصل االجتماعي، لبث 
وخطاب  املضللة  األخبار 
والتحريض  الكراهية 
وصل  الذي  الطائفي، 
مدن  استهداف  حد  أخيرًا 
تهديد  عن  فضاًل  مختلفة، 
وأصحاب  الناشطني 
والصحافيني.  الرأي 

مع  يزداد  الوهمية  الصفحات  عدد  أن  واضحًا  وبات 
تويتر،  منصات  في  الخطاب  هذا  وجد  إذ  أزمة،  كل 
لالنتشار. واسعة  مساحة  وتيليغرام،   وفيسبوك، 
ورغم أن متابعة ما يصدر عن الحسابات الوهمية والجيوش 
اإللكترونية، يقع على عاتق جهاز األمن الوطني الذي يعمل 
بالتنسيق مع هيئة اإلعالم واالتصاالت، إال أن الجهاز ال يقترب 
من الصفحات الحزبية وتلك املعروفة بارتباطها باملليشيات 
اعتقاالت  البالد  تشهد  أخرى،  جهة  من  بينما  املسلحة. 
االجتماعية  األوضاع  ينتقدون  الذين  للناشطني  بالعشرات 
وآخر  وجودهم.  ومناطق  مدنهم  في  واألمنية  السياسية 
هؤالء مقدم البرامج صالح الحمداني الذي اتهمته مجموعات 
 إعالمية تابعة للحشد الشعبي، بأنه انتمى لتنظيم داعش.
سمعة  تشويه  على  اإللكترونية،  الجيوش  عمل  يقتصر  وال 
خاص،  بشكل  منهم  النساء  والناشطني،  الصحافيني 
السياسية  املبادرات  بعض  إفشال  في  أيضًا  يساهم  بل 
ائتالف  رئيس  به  يعترف  ما  وهو  األخيرة،  األزمات  لحل 
أن  بيان  في  االئتالف  عّبر  إذ  العبادي.  »النصر« حيدر 
»املبادرات الجادة واملتوازنة التي طرحها العبادي أزعجت 
هجومًا  نواجه  ولهذا  األزمات،  على  يعتاش  ممن  البعض 
ألعداء  اإللكترونية  الجيوش  تشنه  أخالقي  وغير  عنيفًا 
ومبادراته«،  العبادي  يستهدف  األزمات  وصّناع  الحلول 
خلفه«.   يقف  وَمن  الهجوم  دوافع  »نعرف  أننا   مؤكدًا 
باسم  املستقل  البرملان  عضو  يقول  نفسه،  السياق  في 
خشان، إن »الجميع مستهدف من قبل الجيوش اإللكترونية 
تدعم  التي  الخارجية  الجهات  وبعض  لألحزاب،  اململوكة 
العراقي،  املجتمع  داخل  األلفة  وتخريب  الكراهية  خطابات 
إعالمية  هجمات  إلى  باستمرار  أتعرض  شخصيًا  وأنا 
ويبّين  عني«.  األكاذيب  تنشر  وهمية  صفحات  تقودها 
جيوشًا  تمتلك  األحزاب  »كل  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
األداة  هذه  يملك  ال  عراقي  حزب  يوجد  وال  إلكترونية، 
بالتالي  خاللها،  من  خصومه  إسقاط  إلى  يسعى  التي 
والفصائل  الشيعية  األحزاب  على  حكرًا  ليس  األمر 
والكردية«. السنية  الكيانات  بقية  حتى  بل   املسلحة، 
من جهته، يؤكد الصحافي أمير املهنا، أن »السبب الذي دفع 
األحزاب وفصائل الحشد الشعبي إلى تأسيس قنوات على 
التهديد  هو  مزيعل(  و)أبو  نيوز(  )صابرين  مثل  تيليغرام 
والتنكيل بالناشطني املدنيني، إضافة إلى الترويج لشخصيات 
سياسية متهمة بالفساد وبعضها مطلوبة للقضاء، ناهيك عن 

العسكرية  القواعد  استهداف  مثل  إرهابية  ألعمال  الترويج 
العراقية التي تحتوي على مستشارين من التحالف الدولي، 
بالتالي فإن كل محتوى هذه املنصات املمولة من األحزاب، 
 تدعو إلى إغالقها عبر القانون ومحاسبة القائمني عليها«.
إلى  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  في  املهنا،   ويلفت 
الوهمية  واملنصات  اإللكترونية  الجيوش  »معظم  أن 
من  تدار  الطائفية،  والنعرات  األزمات  فتيل  تشعل  التي 
في  غرف  من  اآلخر  وبعضها  نفسها،  األحزاب  مقرات 
»العاملني  أن  معتبرًا  الفضائية«،  املحطات  بعض  مقرات 
وقد  العراقية،  الدولة  في  وموظفون  منتسبون  هم  فيها 
من  األصلية  وظائفهم  من  تفريغ  على  غالبيتهم  حصل 
الصحافي  املجال  في  والعمل  حزبية  تأثيرات  خالل 
السياسية«. واألحزاب  الوالئية  باملليشيات   الخاص 
وبحسب ما أكدت مصادر من مديرية إعالم الحشد الشعبي، في 
وقٍت سابق لـ«العربي الجديد«، فإن »بعض الفصائل املوالية 
لبنانيني  بخبراء  املاضية  السنوات  خالل  استعانت  إليران 
باشرت  وقد  املحتوى،  وإنشاء  والغرافيك  التصميم  بمجال 
فصائل أخرى رحلتها اإلعالمية عبر مواقع التواصل بعدما 
أرسلت شبانًا إلى إيران للتدرب على صناعة املحتويات التي 
تسمى فيما بينهم بـ)جيوش املقاومة اإللكترونية(، وبالعادة 
تحمل صفة مدنية أو معارضة للحكومة من أجل الحصول 
جانبه،  كبيرة«.من  بأعداد  ومتابعني  شعبي  تأييد  على 
الناصري،  سيف  قار  ذي  محافظة  في  البارز  الناشط  يبيَّن 
وأهله،  لترويعه  إعالمية ممنهجة  إلى حمالت  »تعرض  أنه 
إضافة إلى تصفيته، مما اضطره إلى ترك املدينة التي يسكن 
كردستان،  إقليم  في  السليمانية  مدينة  إلى  واللجوء  فيها 
التهديدات«،  موجة  هدأت  بعدما  قار  ذي  إلى  العودة  ثم 
)حركة  انتقد زعيم  »كان قد  أنه  لـ«العربي الجديد«،  مؤكدًا 
ثم  فيسبوك،  عبر  الخزعلي  قيس  الحق(  أهل  عصائب 
هاجمته عشرات الصفحات الوهمية، فضاًل عن تناقل صور 
الكامل  العنوان  الصفحات  بعض  وكتبت  بل  ولعائالته،  له 
املحافظة«. مغادرة  إلى  ودفعه  لتهويله  طريقة  في   ملنزله، 
 وشاعت »الجيوش اإللكترونية« في العراق منذ عام 2010، 
السيطرة  أجل  من  عراقية  وفصائل  أحزاب  ابتدعتها  حيث 
هو  »فيسبوك«  ولعل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
في  عملها  وكان  العراق.  في  استخدامًا  األكثر  كونه  األبرز، 
تلك الفترة يرتكز على تلميع صور السياسيني الذين يمولون 
عليها،  كمسؤولني  الشبان  توظيف عشرات  بعد  الصفحات 

إضافًة إلى دعم تصفية الخصوم السياسيني معنويًا.

التي  األزياء  إلى  »دي.بي5«  مارتن  أستون  سيارة  من 
)ال وقت  داي«  تو  تايم  »نو  فيلم  في  كريغ  دانيال  ارتداها 
مقتنيات جيمس  من  مجموعة  قريبًا  ُتعرض  للموت(، 
بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري احتفااًل بمرور 60 عامًا 

على إطالق سلسلة األفالم الشهيرة.
مباشر  مزاد  في  األول  مستويني،  على  البيع  وسيتم 
يوم األربعاء، والثاني في مزاد عبر اإلنترنت يستمر حتى 
 ، أكتوبر  من  الخامس  يوافق  والذي  بوند«،  »يوم جيمس 
السلسلة عن  أفالم  األول ألول  العاملي  العرض  تاريخ  وهو 
عام  في  نو«  »دكتور  اللطيف  البريطاني  السري  العميل 

.1962
الخاصة  املجموعات  مدير  ساير،  هيوم  أدريان  وقال 
»من  بوند:  جيمس  مزاد  ومدير  كريستيز  لدى  واأليقونية 
ارتبطنا  التي  دي.بي5  مثل  تمامًا  السيارة  تبدو  الخارج، 
وداخليًا هي سيارة مختلفة  بوند،  مع جيمس  بها جمعيًا 
ذات محرك قوي قادر على القيام بكل األعمال املثيرة املذهلة 
وأسلوب القيادة الذي شاهدنا في ماتيرا«، في إشارة إلى 

اسم بلدة إيطالية جرى التصوير فيها.
ومن بني القطع األخرى التي سُتعرض للبيع لوح إرشادي 
أزياء  إلى  باإلضافة  الفيلم،  اسم  عليه  مكتوب  »كالكيت« 
كما  لينش.  والشانا  مالك  رامي  منهم  ممثلون،  ارتداها 
سُيعرض للبيع عدد من األزياء التي ارتداها كريج في آخر 

ظهور له في دور بوند.
وستتضمن املعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى، 

باإلضافة إلى أدوات من أفالم بوند املختلفة.
واالفتراضي،  املباشر  بشقيه  املزاد  عائدات  وستذهب 
خيرية  إلى جمعيات  قطعة،   60 نحو  للبيع  يعرض  والذي 

مختلفة.
ومن املقرر إقامة فعاليات مختلفة لالحتفال بيوم جيمس 
الذي  املمثل  اسم  بوند  محبو  خالله  سيتوقع  الذي  بوند، 

سيلعب هذه الشخصية مستقباًل.
وقال املنتج مايكل جي: »حسنًا، في الوقت الحالي ال نفكر 
في الفيلم التالي، نحن فقط نحتفل بإصدار فيلم )نو تايم تو 

داي( والذكرى الستني إلطالقه«.
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اإلذاعي الرياضي عبد الفتاح 
الحراق في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته، صباح أمس الثالثاء، اإلعالمي 
والواصف الرياضي، عبد الفتاح الحراق، أحد أبرز أصوات 
اإلذاعة الوطنية، في قسمها الرياضي، بعد معاناة مع مرض 

لم ينفع معه عالج.
وكان الراحل عبد الفتاح الحراق، الذي أمضى سنوات 
على  وعلق  الوطنية،  لإلذاعة  الرياضي  القسم  في  طويلة 
المغرب،  فيها  التي شارك  الدولية  المنافسات  الكثير من 
والسيما المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قد تعرض 
ألزمة صحية، فرضت نقله إلى المستشفى من أجل العالج، 

لكنه القدر لم يمهله كثيرا.
وأسكنه فسيح جناته،  الحراق،  الفتاح  عبد  رحم اهلل 
وتعازينا الحارة ألسرتيه الصغيرة والكبيرة، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

إ - العماري
وجد فريق الوداد الرياضي نفسه في ورطة 
تأشيرة  استخالص  عليه  تعذر  بعدما  كبيرة، 
دخول األراضي النيجيرية لكافة أعضاء وفده، 
الذي سيواجه ريفيرز يونايتد يوم األحد تاسع 
أكتوبر المقبل، بداية من الرابعة عصرا، برسم 
ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا.
وفوجئ الفريق األحمر عند تقدمه بالطلب لدى 
السفارة النيجيرية بأن األخيرة تتوفر على عدد 
تريد  التي  تأشيرة  الخمسين  يقل عن  محدود، 

اإلدارة الودادية.
وحسب مصدر مطلع، فإن الوداد سيتعين عليه 
القيام بإجراءات طلب تأشيرات دخول التراب 
النيجيري لباقي أعضاء وفده بالمطار، بيد أنه 
يتخوف من إمكانية رفض بعض طلباته، األمر 
مواجهة  في  الفريق  على حظوظ  الذي سيؤثر 
ريفيرز يونايتد، فضال عن التكاليف المرتفعة، 

حيث أن تأشيرة المطار أغلى.
وكانت إدارة الفريق األحمر قد التلمست من 

الهيأة الديبلوماسية النيجيرية توفير تأشيرات 
عليها  تعذر  لكن  زمنية  مهلة  وانتظار  إضافية 

األمر.
بنتيجة  العودة  إلى  األحمر  الفريق  ويسعى 

إيجابية من قلب نيجيريا بغاية العبور إلى دور 
المجموعات، وبالتالي المنافسة على اللقب الذي 

في حوزته.
ويتوفر الوداد على كافة الحظوظ لتحقيق تأهل 

سهل، بالنظر إلى تركيبته البشرية، التي يقودها 
المدرب الحسين عموتة، مهندس لقب 2017.

وفي سياق متصل، تنسق إدارة الفريق األحمر 
رحلة  برمجة  قد  بركان  نهضة  مسؤولي  مع 
تكاليف  تقليل  أجل  من  نيجيريا،  إلى  مشتركة 
الشرق سيواجه هو  السفر، خاصة وأن ممثل 
اآلخر فريق كوارا يونايتد، برسم ذهاب الدور 
التمهيدي الثاني في مسابقة كأس الكونفدرالية، 
وهي المباراة الثالثة لكرة القدم الوطنية أمام 
النيجيرية في ظرف اقل من شهرين،  نظيرتها 
بعدما سبق للجيش الملكي، الذي دخل السباق من 
الدور التمهيد األول لكأس الكاف، أن واجه ريمو 
ستارز، في وقت أعفيت فيه أندية الوداد ونهضة 
بركان والرجاء من خوض الدور التمهيدي األول.

الجمعة  غد  ي��وم  سيواجه  ال��وداد  أن  يذكر 
نهضة بركان، برسم الدورة الرابعة من الدوري 
االحترافي األول، وهي المباراة التي ستكون على 
درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للفريق األحمر، 
الذي يخطط هذا الموسم للمنافسة على األلقاب 

محليا وقاريا.

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلبات من عدة 
اتحادات إفريقية بغية إخضاع حكامها لتكوين على مستوى تقنية 
الفيديو المساعد، بالنظر إلى التصنيف المتقدم للتحكيم المغربي 
في هذا المجال، حيث يتقدم على حكام جنوب إفريقيا وتونس 

ومصر والجزائر.
وفي هذا الصدد سيكون حكام السودان والطوغو أول المستفيدين 
من الخبرة المغربية، بعدما وافقت الجامعة على طلبي اتحاديهم 
الشهر  لهم خالل  تكوينية  دورة  برمجة  المحليين، حيث ستتم 
المقبل، في انتظار برمجة دورات تكوينية لحكام العديد من البلدان 
اإلفريقية، التي تنتظر رد الجامعة على طلباتهم، السيما في ظل 
توفر المغرب على المؤهالت اللوجيستيكية الالزمة في هذا المجال.

وأصبح المغرب يتوفر على 70 حكما متمرسا على مستوى 
حكام  عشرة  الموسم  هذا  إليهم  أضيف  بعدما  الفيديو،  تقنية 
على  لإلشراف  مؤهلين  التكوين، وأصبحوا  مراحل  كافة  أنهوا 

»الفار« في المباريات.
وحسب مصدر مطلع، فإن التحكيم المغربي بلغ هذا المستوى 
بناء على عمل تحضيري استغرق حوالي ثمانية أشهر من االشتغال، 
تحت إشراف وتواصل مستمر مع الفيفا ومجلس البورد العالمي، 
عقدت خاللها 56 محطة، همت كل واحدة منها مكون من المكونات 
التنظيمية لل� »فار«، وتم خاللها االنضباط لدفتر التحمالت من 
طرف الجامعة، ألنه ال يمكن ألي اتحاد كروي أن يطبق هذه التقنية 
للعديد من الشروط  انفرداي، بل يتعين عليه االستجابة  بشكل 
إذن مكتوب  يعقبه  التي يفرضها كناش تحمالت،  والمتطلبات، 

من الفيفا.
ورغم هذا التقدم المسجل في هذا الباب، إال أن مصدرنا أكد على 
أن الحكام المغاربة مازالوا في حاجة إلى مجهود في ما يتعلق 
بالتعامل المثالي مع هذه التقنية الجديدة، إذ ينبغي تنقية فضاء 
االستماع، ألن الحكام يتحدثون أحيانا في نفس الوقت وبشكل 
جماعي، األمر الذي يؤثر على اتخاذ القرارات، حيث تصل المعلومة 
بشكل مشوش، كما أن الحكم، وهو يتحرك ال ينقل المعلومة بشكل 
جيد، األمر الذي تكون من نتائجه قرارات عكسية في بعض األحيان.

واعتبر مصدرنا أن اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم 

تقوم بعمل مضاعف في هذا الباب، من خالل تنبيه الحكام إلى 
على  تحرص  وأن  االتصال،  مع وسائل  الجيد  التعامل  ضرورة 

إيصال المعلومة المناسبة في الوقت المناسب.
ولفت مصدرنا إلى أن تواجد بعض الحكام الدوليين المشهورين 
وسط  حكم  قرارات  على  مؤثرا  عامال  يكون  قد  الفار،  غرفة  في 
إذا كان حكم الساحة شابا، ألنه، ومن منطلق  الميدان، السيما 
التراتبية، يجد نفسه تابعا لغرفة الفار، والحال يقتضي العكس، 

ألن تقنية الفيديو هي عنصر مساعد ومكمل فقط.
وألمح المصدر ذاته إلى أن التحكيم المغربي في عمومه قطع 
أشواطا مهمة، وأصبح حضوره وازنا على الساحة الدولية، رغم 
أنه سيكتفي في مونديال قطر بالتواجد على مستوى تقنية الفيديو، 
اللذين  روزاق،  الحكمين رضوان جيد وعادل  من خالل حضور 

يعدان األكبر سنا بين الحكام المغاربة )44 سنة(.
واعتبر مصرنا أنهما كان يستحقان التواجد ضمن حكام الساحة، 
لكن اللوبيات داخل الكاف، والتي يحركها بعض الجيران من خالل 
تقارير مفبركة، جعلتهما يخرجان من الساحة ويكفيان باإلشراف 

على »الفار«.  

الركراكي يطالب بدعم 
النصيري

دعا وليد الركراكي، الناخب الوطني، الجمهور المغربي 
مرحلة  من  يمر  الذي  النصيري،  الالعب يوسف  دعم  إلى 
فراغ، ويحتاج إلى المساندة في الفترة الحالية من أجل 

استعادة مستواه،
وأشار الركراكي إلى انه سيضم مهاجم إشبيلية االسباني 
مونديال  في  سيشارك  الذي  الوطني  الفريق  الئحة  إلى 
قطر، ألنه العب مغربي  وأحرز في السابق أهدافا أسعدت 
الجماهير، لكنه حاليا يحتاج إلى الدعم حتى يجتاز مرحلة 
الفراغ التي يمر منها، الن المغاربة هم الذين يجب عليهم 

دعمه وليس االسبان.
إلى  »سيذهب معنا  أنه  بالتأكيد على  الركراكي  وختم 
المونديال، ألنه مازال شابا قادرا على التطور، وسنحتاجه 
في المستقبل، ومن الممكن أن يساهم في تتويج المنتخب 
الوطني بأمم إفريقيا 2024، بشرط أن يجتهد وأن يساعد 

نفسه.

مدرب الباراغواي: المنتخب 
المغربي مجموعة خطيرة 

قال مدرب منتخب الباراغواي لكرة القدم، غييرمو باروس 
سكيلوتو، أول أمس االثنين بإشبيلية، إن المنتخب الوطني 
المغربي قوي، ويتوفر على مجموعة »خطيرة على جميع 
طراز«. أعلى  من  العبين  على  لتوفرها  اللعب،   أصعدة 
المباراة  عشية  صحفية  ندوة  خالل  سكيلوتو،  وأضاف 
الودية التي جمعت المنتخبين، أمس الثالثاء بملعب بينيتو 
فياماران، إن المنتخب المغربي، مع المدرب الجديد، أصبح 
أكثر هجومية، مضيفا أن المغرب، تكتيكيا وتقنيا، مجموعة 
خطيرة بأظهرة عالية التنافسية، يلعبون في أفضل البطوالت 

األوروبية.
نظيره  على  انتصر  ق��د  المغربي  المنتخب  وك���ان 
ببرشلونة،  الماضي،  الجمعة  لصفر،  بهدفين  الشيلي 
الدقيقة  في  ج��زاء  ضربة  من  بوفال  سفيان  توقيع  من 
"65 وع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��ص��اب��ي��ري ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 78.
وخالل منافسات كأس العالم، سيلعب المغرب في المجموعة 
وكندا. وكرواتيا  بلجيكا  منتخبات  جانب  إلى   السادسة 

الجائزة  الجبلية...  الدراجة  سباق 
الكبرى بأزمور

تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات وعصبة 
جهة الدار البيضاء سطات للدراجات، تنظم جمعية نادي 
أزمور للدراجات،يوم األحد 2 أكتوبر المقبل، سباقا وطنيا 
للدراجات الجبلية بمدينة أزمور، جماعة سيدي علي، ابتداء 
من التاسعة صباحا، وذلك بمشاركة جميع الفئات العمرية 
من مختلف الجمعيات الرياضية الموزعة على كافة ربوع 

المملكة.
تحت  الجمعية  تنظمها  التي  التظاهرة  هذه  وتدخل 
إطار  في  للدراجات  المغربية  الملكية  الجامعة  رعاية 
 توسيع قاعدة الممارسين، ونشر رياضة الدراجات الجبلية.

وقد سبق لجمعية نادي أزمور للدراجات الفتية أن قامت 
بتنظيم ببعض السباقات على الطريق، وتطمح إلى تكوين 

أبطال  في رياضة األميرة الصغيرة.

السودان 
والطوغو أول 
المستفيدين

إبراهيم العماري

التحكيم املغريب منوذج يحتذى به عىل املستوى القاري

الجامعة توؤطر حكام اإفريقيا في مجال تقنية الفيديو

أمام  المجال  فسح  أجل  من  توقفت  أن  بعد 
المنتحب الوطني لخوض مبارتيه الوديتين أمام 
كل من الشيلي والباراغواي، تعود عجلة الدوري 
االحترافي  األول إلى الدوران، ببرمجة الجولة 
الرابعة، أيام الجمعة والسبت واألحد المقبلين.

وستفتتح الدورة بثالث مواجهات قوية يوم 
الجمعة، حيث سيكون الجيش الملكي في انتظار 
جيدة،  بداية  على  بصم  الذي  الجديدي،  الدفاع 
فيما يرحل نهضة بركان إلى مدينة الدار البيضاء 
قصد مواجهة الوداد، في مباراة تصفية حسابات 

بالدرجة األولى.
الفوز،  تحقيق  سيحاول  األح��م��ر  فالفريق 
اإلفريقي  السوبر  كأس  فقدان  دين  رد  وبالتالي 
على يد الفريق البرتقالي، الذي كان قد تغلب عليه 
أيضا في متم يوليوز الماضي برسم نهائي كأس 

العرش.
كما سيكون الرجاء الرياضي، في أول اختباراته 
رفقة مدربه الجديد، التونسي منذر الكبير، الذي 
خلف مواطنه فوزي البنرزتي بعد بدايته الباهتة، 

حيث اكتفى بنقطتين من أصل تسعة ممكنة.

الظهور األول للكبير سيكون في مواجهة شباب 
المحمدية، الذي يريد تعويض هزيمته األخيرة 

أمام الدفاع الجديدي.
فيما تكتمل يوم األحد بآخر مواجهة وستجمع 

بين حسنية أكادير ومولودية وجدة.
برنامج الجولة الرابعة

o  الجمعة 
الجيش الملكي – الدفاع الجديدي )س 16.00(
الوداد الرياضي – نهضة بركان )س 18.15(

)س  الرياضي  الرجاء   – المحمدية  شباب 
)20.30

o  السبت
أولمبيك آسفي – اتحاد طنجة )س 18.15(

شباب السوالم – أولمبيك خريبكة )س 20.30(
o  األحد

المغرب التطواني – اتحاد تواركة )س 18.15( 
الفتح الرياضي – المغرب الفاسي )س 16.00(
حسنية أكادير – مولودية وجدة )س 20.30(

الجولة الرابعة من الدوري االحترافي تعد بمباريات قوية

ن لقاء السوبر بني الوداد ونهضة بركان

الـريـــاضي
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 الوداد الريايض يتطلع إىل مشاركة قارية متميزة

سفارة نيجيريا تفرض على الوداد طلب التأشيرة بالمطار

وحيد مبارك
تبعات  من  عفيف  سعيد  موالي  الدكتور  حّذر 
التعرض لإلصابة باألنفلونزا الموسمية مع بداية 
موسم البرد الحالي، مشددا على أنه من المحتمل 
أن تكون الموجة خالل هاته السنة أكثر ضراوة من 
سابقاتها، مبرزا أن منحى الخطورة والمضاعفات 
قد ارتفع بشكل كبير بعد الجائحة الوبائية لفيروس 
كوفيد 19، وهو ما كان واضحا وبشكل جلي خالل 

السنة الفارطة.
وشّدد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية 
على  االشتراكي«  »االتحاد  به  تصريح خّص  في 
ضرورة أخذ اللقاح ضد األنفلونزا الموسمية، الذي 
سيكون في المتناول بعد أيام قليلة، مشيرا إلى 
أن الفئات الهشة صحيا هي األكثر عرضة للتبعات 

الوخيمة لإلصابة بالفيروس. ودعا الخبير الصحي 
مختلفة  مزمنة  بأمراض  والمصابين  المسنين 
والنساء الحوامل إضافة إلى الرضع للتلقيح ضد 
الفيروس، مؤكدا على أن األرقام الرسمية للوفيات 
التي تكون نتيجة لإلصابة باألنفلونزا الموسمية 
على الصعيد العالمي تبعث على القلق وال يجب 

التعامل معها باستهانة.
في  للصحة  الوطنية  الفيدرالية  رئيس  وأبرز 
تصريحه للجريدة أن انتشار العدوى جراء اإلصابة 
باألنفلونزا الموسمية يكون سريعا، خاصة إذا لم يتم 
الحرص على التدابير الوقائية المتمثلة في وضع 
الكمامات والتهوية وغسل األيادي، على غرار ما 
عاشه الجميع مع فيروس كوفيد 19، مشددا على 
أن الصعوبات التي تعترض المنظومات الصحية 
عند انتشار الفيروسات تتسع رقعتها حين تطال 

العدوى الفئات الهشة صحيا مما يؤدي بها إلى 
ولوج مصالح اإلنعاش والعناية المركزة، التي حين 
يرتفع الطلب عليها يصبح الوضع عصيبا من أجل 
االستجابة لمختلف الحاالت الصحية التي تكون 
بين الحياة والموت، بسبب عارض صحي أو حادث 

من الحوادث.
موسم  استقبال  أن  عفيف  الدكتور  وأوض��ح 
اتخاذ  جانب  إلى  يفرض  الموسمية،  األنفلونزا 
التدابير الوقائية واإلسراع بالحصول على اللقاح، 
العمل على استكمال برنامج التلقيح ضد فيروس 
19، مشددا على أن الجائحة لم تنته كما  كوفيد 
أن خطر ظهور متحورات جديدة يبقى قائما، وهو 
األمر الذي يجب التعامل معه بكل حيطة ومسؤولية 
في نفس الوقت، تحصينا للذات وللجماعة حتى ال 

نعيش أي موجة وبائية جديدة.

أنس اليمالحي)*( 
إن إلقاء نظرة على المسار السياسي 
طيلة  االتحادية،  ولشبيبتنا  لحزبنا 
بجالء  يوضح  الماضية،  السنوات 
أننا كنا حزبا ومنظمة دائمي التواصل 
مع المواطنات والمواطنين، وذلك من 

تطورت  التي  خالل جرائدنا  الورقية 
بشكل كبير في مراحل سابقة، والتي 
من  ثم  لألسف،  اليوم  دوره��ا  انحسر 
خالل مواقعنا اإللكترونية وفي ما بعد 
من خالل حضورنا من داخل منصات 

التواصل االجتماعي. 
ويمكن التأكيد، أن كل هذه الوسائل 
أو القنوات التواصلية قد أدت وظيفتها 
التي كنا نريدها لها على أكمل وجه، إذ 
كان لصحافتنا  الحزبية دور القنطرة 
سواء بيننا وبين المواطنين، أو بين 
وصل  حيث  وقواعده،  حزبنا  قيادات 
صداها اإلشعاعي إلى مجموع شرائح 

المجتمع المغربي. 
التكنولوجيات  موجة  هبة  وم��ع 
بشكل  انتعشت  الحديثة،  التواصلية 
الفت ما بات يعرف بمواقع التواصل 
واسطة  أصبحت  والتي  االجتماعي، 
المعلومات  ت��ق��دم  م��رن��ة،  تواصلية 

متعددة)الكتابة،  بطرق  وتعرضها 
وأصبح  ...إلخ(،  الصورة  الفيديو، 
لهذه األخيرة دور كبير في تقوية عملية 
التواصل المقرون باإلشهار والتسويق 

وهذا ما طال مختلف المجاالت . 
التي  المستجدات  هذه  أثرت  ولقد 
من  السياسي،  التواصل  عالم  همت 
خالل إنتاج مختلف أشكال التعبيرات 
السياسية وهذا ما قد يمس صدقيته 
الجانب  يغلب  ق��د  إذ  وواق��ع��ي��ت��ه، 
االفتراضي على حقيقته الواقعية، وإن 
كانت هذه األساليب قد تضمن تمريره 
وإيصاله إلى كل مستهلك هذا الخطاب 
بكيفية إنسيابية وسلسة، إذ صار لزاما 
على المتواصل السياسي بدل الفاعل 
قد تكيف  أن يقدم إضافات  السياسي 
قد  التي  الصور  ويختار  المضامين 
يراها مناسبة فضال عن تحديد التوقيت 
الذي يراه مالئما للنشر والتفاعل، مغيبا 

حقيقة اللحظة وقوتها، مع تحديد الفئة 
التي يتوخى استهدافها، وهذا ما قد 

يضمن له التأثير المراد. 
سياسية  شبيبية  منظمة  وألن��ن��ا 
مناضلة، لنا أفق نضالي، من المفروض 
علينا اليوم، أن نحضر جيدا لمؤتمرنا 
هذه  نساير  وأن  ال��ت��اس��ع،  الوطني 
اآلليات  تجاوز  خالل  من  التطورات، 
طبعت  التي  الكالسيكية  التواصلية 
طويلة، وأن  لفترات  وأداءن���ا  عملنا 
نتبنى اآلليات الجديدة التي قد تمكننا 
من مخاطبة أكبر عدد ممكن من الشباب 
المغربي اليوم، خصوصا وأنه فرض 
التواصل  منصات  مجمل  في  نفسه 
أفكارنا  لتسويق  وذل��ك  االجتماعي، 
وبرامجنا  وتصوراتنا  واختياراتنا 
إشراك  يجب  إذ  نريد،  ال��ذي  للمغرب 
هؤالء الشباب لمناقشة وتقاسم نفس 
الهموم الجماعية المشتركة، بتحفيزه 

للتعاطي الديمقراطي الحداثي مع كل 
الكرامة  قيم  عن  دفاعا  الموضوعات، 
والحرية والمساواة، وهذا هو رهاننا 
للتحديث الذي قد يقطع مع كل األساليب 
العقيمة وغير المنتجة التي تجاوزها 

العصر. 
الشبيبة  ف��إن  سبق  لما  وت��أك��ي��دا 
في  هي  سياسية،  كمنظمة  االتحادية 
شرائح  كل  مع  التواصل  عملية  قلب 
المجتمع، وهذا ما يحتم تقوية مواقع 
من  تستفيد  جديدة  بآليات  التواصل 
المعلوماتية،  للثورة  األخيرة  األجيال 
وهذا ما يضمن الولوج السهل للمعلومة 

في زمن المعلوميات .

)*(عضو المكتب الوطني 
للشبيبة االتحادية.

عزيز بلبودالي

توصل أربعة مديرين جهويين تابعين لقطاع الشباب بوزارة 
الثقافة والتواصل والشباب، يوم 23 شتنبر األخير، بقرارات 
اإلعفاء من مهامهم، دون تحديد أسباب ودوافع تلك القرارات، 
التي تقول مصادر قريبة من الوزارة الوصية على القطاع، إنها 
جاءت لتنضاف إلى سلسلة من قرارات اإلعفاء همت 12 مديرا 
المسؤولين  من  لمجموعة  اإلعفاءات  من  قائمة  وكذا  إقليميا، 

المركزيين ومدراء مراكز حماية الطفولة.
في هذا السياق، أعفي كل من المدير الجهوي لمديرية الرباط 
ووجدة وأكادير والدارالبيضاء، وهي المديريات التي تمثل أهم 

وأكبر المديريات الجهوية التابعة لوزارة الشباب.
وظروف  أسبابها  حول  تساؤالت  ال��ق��رارات  هذه  وطرحت 
اتخاذها، خاصة أن الوزارة لم تعلن في أي بالغ لها عن دوافعها 
في إصدار هذه السلسلة من اإلعفاءات، بالرغم من أن أجهزتها 
تروج ألخبار تتعلق بتمسك الوزارة بتطبيق مبدأ األربع سنوات 
كحد أقصى لشغل المهمة على رأس مديرية جهوية، في الوقت 
الذي تغض فيه الطرف عن مديرين عمروا زمنا طويال في نفس 
12سنة،  منذ  موقعه  نفس  في  اليزال  من  هناك  إذ  المديريات، 

وآخر منذ سبع سنوات.
هذا، واكتفت الوزارة الوصية بتذييل قرار اإلعفاء الذي توصل 

به المعنيون، بعبارة » بناء على ضرورة المصلحة.«

لإلشارة، وبخالف التوجه العام للدولة، خاصة في ما يتعلق 
ترخيصها  بسحب  الشباب  وزارة  قامت  الالمركزية،  باعتماد 
كما  العمومية،  الصفقات  على  باإلشراف  الجهوية  للمديريات 
هو الحال في صفقة الحراسة، وهو الملف الذي تمت فيه كل 
باالعتماد  المديريات  إذ توصلت  اإلدارية والمالية،  اإلجراءات 

المالي ولم يكن الملف يحتاج سوى لتأشيرة المصادقة النهائية 
من الوزارة، لتكتشف المديريات الجهوية بسحب البساط منها 
وبقرار الوزارة اإلشراف مركزيا على تدبير الصفقات العمومية 

وفي مقدمتها صفقات الحراسة واألمن. 

العربي رياض

برج  أسفل  الكائن  أرض��ي  تحت  الممر  أصبح 
منذ  الدارالبيضاء،  مدينة  بمركز  الشهير  األحباس 
متنقلة  عمومية  لمراحيض  مخزنا  طويلة،  شهور 
المفروض أن تؤثث تراب العاصمة االقتصادية منذ 
فترة طويلة قبل أكثر من سنتين من اآلن ، السؤال 
هو لماذا هذه المراحيض مكدسة هناك بدل وضعها 
في األماكن التي يجب أن تكون فيها ؟ ثم من صاحب 
هذه الصفقة ولماذا كل هذا التأخر في وضعها رهن 
إشارة المواطنين ؟ أو ال يعد هذا تبديدا للزمن المغربي 
وتمديدا لتلوث المدينة بحكم أن كل الفضاءات الفارغة 

أضحت مرحاضا عموميا بدال عنها ؟
فقبل سنتين وفي الوالية السابقة وبعد ضغط من 
الرأي العام البيضاوي، الذي ندد بغياب مرافق صحية 
في مدينة تعد أكبر مدينة في المغرب وأرادتها الدولة 
أن تصبح عاصمة للمال واألعمال، ودشن بها ملك 
البالد مشاريع مهيكلة كبيرة ومشرفة، فما كان من 
المدبرين للشأن المحلي البيضاوي إال اإلسراع بإطالق 
صفقة تهم مؤخرا إطالق مشروعين صحيين يتعلقان 

بالراحة البيولوجية ألبدان الساكنة، المشروع األول 
يتعلق بإصالح المرافق الصحية القديمة المحدثة 
منذ الحماية، حيث كان موضوع صفقة عمومية تهدف 
إلصالح هذه المراحيض المتفرقة على بعض الممرات 

والفضاءات العامة، ويتعلق األمر بمرافق تتوزع على 
خمس مقاطعات منها سبعة مرافق بمقاطعة سيدي 
بليوط ، وثالثة مرافق صحية بمقاطعة مرس السلطان 
ومرفقين صحيين بمقاطعة الصخور السوداء ومرفق 

صحي بمقاطعة آنفا وآخر بمقاطعة الفداء . 
أما المشروع الثاني فيذهب إلى إحداث 128 مرفقا 
برمتها،  البيضاوية  الجماعة  بتراب  جديدا  صحيا 
موزعة على كل مقاطعاتها الستة عشر بمعدل ثمانية 
مرافق لكل مقاطعة بما مجموعه 640 مرحاضا عموميا 

بكلفة مالية تقدر بمليار 
على  المشروع  وسينجز  سنتيم،  ماليين  و408 
والحي  أنفا  مقاطعات  يشمل  األول  الشطر  أشطر، 
الحسني والمعاريف وسيدي بليوط، حيث ستستفيد 
من 32 مرفقا صحيا بكلفة تقارب 11 مليون سنتيم 
لكل مرفق، ويتكون كل مرفق من خمس وحدات ، منها 
للرجال ووحدة  بالنساء ووحدتان  وحدتان خاصة 
خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة وقالت بعض 
المصادر إن هذا الشطر كان موضوع طلب عروض، 
أما باقي األشطر المتعلقة بالمقاطعات األخرى فهي 
في طور الدراسة واإلنجاز ، والمالحظ أن المقاطعات 
التي تضم األحياء الفقيرة تأتي دائما في ذيل أسبقية 
المراحيض  هذه  بكل  نتفاجأ  اليوم   .. االهتمامات 

مكدسة في ممر تحت أرضي، فما السر في ذلك ؟ !
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الدكتور سعيد عفيف لـ »االتحاد االشتراكي«

مجل�س مدينة الدار البي�ضاء يخفي 640 مرحا�ضا متنقال 
تحت الأر�س ويبدد ما يناهز مليار�ضنتيم ون�ضف 

 اإعفاء مديرين جهويين لأربع جهات وازنة 
في خريطة المديريات الجهوية بقطاع ال�ضباب

 وجه اأمي وغزالتي ال�ضاردة 
في رحيل عائ�ضة ال�ّضنا

تابع ص 1      7

أتشبث بأهداب أمي كلما أحسست العمر يقترب من الزوال. 
وإن  وعدي،  تناغي صباي  وهي  مهدي وضحكتها  فيها  أرى 
نسيتها ساعة فألتركها تستريح مني، آن لها أن تفرح قد شقَيت 
طويال بُبعدي. فجأة أرى صورتها تمأل الفضاء من حولي رغم 
أني أقسمت لن تفارقني إال إلى لحدي. كانت هي ووجه امرأة 
أخرى، أعي تقلُّبي بين أحضان عديد نساء، لكن الصورة التي 
انبثقت شهابا فجأة أضاءت أرضا وسماء، ووحدها تجتمع 

فيها خصال أجمل وأوفى األسماء.
8  

رأيت هذه المرأة دائما عن ُبعد، وسمعت قرأت عنها كثيرا عن 
قرب، فوجدتها وحدها شعبا وأحزابا ومؤسسات وجمعيات، 
وأكبر من هذا قلبا بوسع األرض. لم تكن تطلب شيئا لنفسها 
أو تلهث كي ترقى مجدا، كانت ، فقط، بردا وسالما، على نسوة 
بالدها، شقيقات جنسها، ذوات الرحم اللواتي حملننا جميعا 
إناثا وذكورا، وفينا نحن الرجال من أنكر نطفته وشّرد أبناءه، 
واّدعى بخسة نبذ الحرام، ليشرق وجه السيدة عائشة الشّنا 

ينقُذهن ببهاء ظهور الهالل.
9   

أمس ماتت موالتي عائشة، وُدفنت في مقبرة الرحمة، هي 
المجتمع  عليهن  يقسو  مظلومات  ترحم  حياتها  قضت  التي 
أطفالهَن،  وأعالت  سَترتُهّن،  وعاهرات(  )منحرفات،  يسّميهن 
وحملت وجهها بنخوة تطرق كل األبواب كي تعيد لهّن قسط 
الفاسدين  المغصوب، ونهشتها األلسن ومرافعات  اإلنسانية 
من أجل أخالق وُمُثل ينتهكونها في الظالم، ينّصبون أنفسهم 
قضاة وجمارك على الحالل والحرام، بينما الشّنا تؤوي مشّردة 

وُترضع صبيا هما معا ابن اإلنسان.
   10    

ماتت أمي، وماتت عائشة، وفي كل يوم بيننا من يئد البنات 
أحياء، من يستنكر ما للمرأة من حقوق، إن نطقت في محفل 
وطالبت فهذا عنده وقاحة وعقوق، وفي أحسن حال تساهل 
وتنازل. ال تكاد تجد أحيانا فرقا بين محافظ وحداثي مزعوم، 
بينهما الزوجات األمهات البنات ُعرضة للعنف والتنكيل، ومنه 
بعد إخفاء الوجه إنكاُر أسمائهن واإلشارة بضمير الغائب. زوروا 
وجمعيات  عن)المثقفين(  تحدثوني  وال  اآلالم  لتروا  المحاكم 

حقوق األوهام، أم الهوام؟!
    11   

في كثير مقاهي المدن المغربية يوجد ُسفلي وفوقي تكتشفه إن 
أردت قضاء حاجتك. هو مساحة ضيقة ومعتمة. تعبر بها وتقع 
عيناك على نساء من مختلف األعمار جالسات في زوايا، بينهن 
من يدرس، وبينهن أخريات هّن األغلب وحدهن وإما مترافقات، 
يتحدثن ويدخنن براحتهن، فهنا فقط باستطاعتهن أن ينفخن 
السجائر في الهواء، أما لو جلسن في الباحة الخارجية فهن 
المجتمع ساقطات، وأكتفي بهذا من ويالت؛ رحمك  عند هذا 

اهلل يا عائشة الشنا!

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

 جنتي « .    صدق اهلل العظيم 

 سميرة الجطاري
 في ذمة اهلل

الجطاري  عائلة  رزئت 
الفاضلة  ابنتها  وفاة  في 
بإذنه  برحمته،  المشمولة 
الجطاري،  سميرة  تعالى، 
مع  طويلة  م��ع��ان��اة  بعد 
مرض عضال لم ينفع معه 
عالج، وذلك يوم األحد 25 
ووري  وقد  شتنبر2022، 
بمدينة  الطاهر  جثمانها 

المحمدية.
إلى  القلبية  بتعازينا  نتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
إخوانها أحمد وحسن ومحمد، وأخواتها رشيدة ونعيمة 
وأحبائها  عائلتها  أف��راد  جميع  وإلى  ومليكة،  وعائشة 
روحها  يرحم  أن  القدير  العلي  من  راجين  وجيرانها، 
الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق عند مليك مقتدر مع النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها 

جميل الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.   

والدة ياسر القاضي في ذمة اهلل 
 ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��رف��ي��ق 
األعلى، الحاجة السعدية 
ال�����غ�����رب�����اوي، وال�����دة 
الكاتب  القاضي  ي��اس��ر 
النقابي  للمكتب  المحلي 
الديمقراطية  للفيدرالية 
للشغل بالوكالة الحضرية 

لسطات  . 
وقد خلف رحيل الفقيدة 
حزنا وأسى عميقين، لما 
كانت تتمتع به رحمها اهلل من دماثة األخالق وحسنها، 
التنسيق  لجنة  أعضاء  يتقدم   األليمة  المناسبة  وبهذه 
والمواساة  التعازي  بأحر  الحضرية،  للوكاالت  الوطنية 
القاضي،  الفقيدة وفي مقدمتهم ياسر  أبناء  إلى  القلبية، 
راجين للمرحومة المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح 
الجنان، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

سطات  والدة  األخ حسن بلبصير في ذمة اهلل 
التحقت بالرفيق األعلى 
السيدة  الفاضلة  الحاجة 
وال��دة   التبتي   ف��اط��م��ة  
أخينا  حسن  بلبصير  ليلة 
 2022 26 شتنبر  االثنين 

بمدينة سطات.
وقد خلف رحيل  الفقيدة  
لما   عميقين،  وأسى  حزنا 
رحمها  ب��ه  تتمتع  كانت 
اهلل م��ن دم��اث��ة األخ��الق 

وحسنها، وبهذه المناسبة األليمة، نتقدم  بأحر التعازي 
والمواساة القلبية إلى  ابنها األخ  حسن  بلبصير، وإلى  
باقي أبناء الفقيدة،  مختار، مليكة، عزالدين،جميلة، مصطفى  
وجالل ، وإلى  باقي أفراد  عائلتي  التبتي  وبلبصير، راجين 
للمرحومة المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح الجنان، 
وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون

كيف يمكن تجديد اأ�ضاليب توا�ضل ال�ضبيبة التحادية اليوم؟

الأنفلونزا المو�ضمية قد تكون اأكثر �ضراوة خالل مو�ضم البرد الحالي
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عماد عادل 
انتظار،  طول  وبعد  أخيرا، 
رأيه حول  املنافسة  مجلس  قدم 
تأثير الزيادة الكبيرة في أسعار 
لسوق  التنافسي  األداء  على 
والغازوال(  )البنزين  الوقود 

باملغرب. 
االستنتاجات  إحدى  تتمثل 
املنافسة  مجلس  لرأي  األولى 
في أن الشركات الثمانية األولى، 
حققت  السوق،  على  املهيمنة 
خالل  الفترة املمتدة  2018إلى 
تقل  ال  سنوية  مداخيل   2021
أن  كما  درهم.  مليار   58,7 عن 

األرباح الصافية التراكمية 
الشركات  طرف  من  املحققة 
بلغ نحو 6,7 مليار درهم خالل 
أي بمتوسط سنوي يناهز 1,68 
مليار درهم. وأوضح املجلس أن 
زيادة  سجلت  الشركات  جميع 
الفترة  في  ربحها  هوامش  في 
قبل   ،  2020 و   2018 بني  ما 
سنة  طفيف  بشكل  تتراجع  أن 
املتوسط  في  لتستقر   2021

الواحد  للتر  درهم   0,9 في 
 0,84 و  للغازوال  بالنسبة 
بالنسبة  الواحد  للتر  درهم 
الربح  هوامش  أن  بيد  البنزين. 
2021 ظلت، حتى  املحققة سنة 
بسنة  مقارنة  انخفاضها  بعد 
2020 ، أعلى مما سجل ما بني 
سنتي 2018 و 2019 وسجلت 
املتعلقة  املوزعني  ربح  هوامش 
بالغازوال ارتفاعا ملحوظا سنة 
سقف  تجاوزت  حيث   ،  2020

درهم واحد للتر لدى الفاعلني.
أن  املنافسة  مجلس  وأكد 
باألشهر  الخاصة  املعطيات 
 2022 سنة  من  األولى  األربعة 
قوي  بارتفاع  واملتسمة   ،
السوق  في  البيع  أسعار  في 
الوطنية، تشير إلى أن تغييرات 
ال  الخام  النفط  برميل  أسعار 
أسعار  تغييرات  دائما  تساير 
على  املكررة  املنتجات  شحن 
هذه  وتتضح  السفينة.  ظهر 
قورنت  ما  إذا  أكثر  الخالصة 
هذه التغييرات بتغييرات أسعار 

البيع في السوق الوطنية.

وتكمن الخالصة الثنية التي 
يمكن استنتاجها من هذا الرأي/ 
إلى  كانت  الدولة  أن  الدراسة، 
أكبر  املحتكرة  الشركات  جانب 
أسعار  فورة  من  املستفيدين 
الدولي  السوق  في  املحروقات 
حيث وخالفا للضريبة الداخلية 
مبلغ  ازداد  االستهالك،  على 
املضافة،  القيمة  على  الضريبة 

 1,01 إلى   0,82 من  منتقا 
للغازوال،  بالنسبة  للتر  درهم 
ومن 0,94 إلى 1,16 درهم للتر 
للبنزين بني الفترتني املذكورتني 
على  الضريبة  من  جزء  ولكون 
يستخلص  املضافة  القيمة 
املكرر،  املنتج  شراء  تكلفة  على 
هامة  مداخيل  ذلك  عن  فيترتب 
تلقائي  بشكل  العامة  للخزينة 

مع أية زيادة في األسعار.
وهكذا فإن الجبايات ضخت 
األولى  الخمسة  األشهر  خالل 
من سنة 2022 ، أزيد من 10,3 
الدولة،  خزينة  في  درهم  مليار 
من بينها 7.3 مليار درهم ناتجة 
على  الداخلية  الضريبة  عن 
درهم  مليارات   3 و  االستهالك، 
ناتجة عن الضريبة على القيمة 

املضافة.
في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة 
إلى أن املداخيل الجبائية برسم 
2022 تمثل قرابة 44 في املائة 
من تلك املسجلة في عام 2021 ، 
بينما شكلت الكميات املستوردة 
34 في املائة من الواردات برسم 

.2021
وكشفت الدراسة أن األنشطة 
بأسواق  املرتبطة  االقتصادية 
يؤطرها  والبنزين  الغازوال 
قانون ونصوص  بشكل مستمر 
يرجع  حيث  متقادمة،  تنظيمية 
سبعينيات  إلى  تاريخها 
من  بالرغم  املاضي،  القرن 
طبعت  التي  االضطرابات 

وعليه،  املنتجات.  هذه  أسواق 
النظر،  بإعادة  املجلس  يوصي 
في  ومعمقة،  استعجالية  بصفة 
من  التخفيف  قصد  اإلطار  هذا 
مع  توافقا  أكثر  شروطه وجعله 
األسواق وواقعها، مع  إكراهات 
وتعزيز  الحفاظ  على  الحرص 
في  للبالد  السيادية  الوظائف 

مجال املراقبة والسالمة.
من جهة أخرى طالب املجلس 
شروط  أكبر  تخفيف  بضرورة 
الغازوال  أسواق  إلى  الولوج 
االبتدائية  املراحل  والبنزين في 
من  القيمة  لسلسلة  والنهائية 
خالل التسريع من وتيرة تفعيل 
التوصيات الصادرة عن املجلس 
املجلس  دعا  كما   .2019 سنة 
اإلطار  في  النظر  إعادة  إلى 
املنظم  والتنظيمي  القانوني 
التعاقدية بني شركات  للعالقات 
الخدمة،  ومحطات  التوزيع 
الفاعلني  تشجيع  إلى  وكذا 
والبنزين  الغازوال  أسواق  في 
لتغطية  أدوات  استخدام  على 

املخاطر.

الرباط: 
عبد الحق الريحاني

الكرجي،  عائشة  النائبة  وجهت 
بمجلس  االشتراكي  الفريق  عضو 
وزير  إلى  شفويا  سؤاال  النواب، 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
الرسوم  ارتفاع  حول  والرياضة 
من  العديد  في  التمدرس  وواجبات 

املؤسسات املدرسية الخاصة.
في  االشتراكية  النائبة  وأكدت 
السؤال ذاته، أن بداية السنة الدراسية 
الرسوم  في  ارتفاعا  عرفت  الجديدة، 
من  العديد  في  التمدرس  وواجبات 
املؤسسات املدرسية الخاصة، وهوما 
األسر  على  الضغط  في  زيادة  يشكل 
املغربية، وخاصة الطبقات املتوسطة، 
الشرائية بفعل  القدرة  نتيجة تدهور 
االستهالكية  املواد  أسعار  ارتفاع 

واملحروقات. ومن شأن هذه الزيادات 
في نفقات التمدرس بالقطاع الخاص 
أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة 
التربوي  األداء  الدراسية ككل، وعلى 

بشكل عام.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة 
الوزارة  دور  الوزير، عن  االشتراكية، 
الخاصة،  املؤسسات  على  الرقابي 
وعن التدابير التي ستتخذها لحماية 
التلميذات  وأولياء  وأمهات  آباء 

والتالميذ.
ومن جهته تقدم النائب االشتراكي 
إلى  شفوي  بسؤال  الدراق،  حميد 
سن  تمديد  حول  الحكومة  رئيس 
تقاعد موظفي التوظيف املباشر سنة 

.2011
هذا  في  االشتراكي  النائب  وذكر 
التوظيف  إطار  في  أنه  السؤال، 
املباشر لحاملي الشواهد العليا الذي 
تم  الفاسي،  عباس  حكومة  أطلقته 

سنة  الدكاترة  من  مجموعة  توظيف 
بموجب  استثنائية،  كحالة   2011
مراسلة الوزير األول آنذاك رقم 778 
حيث   ،2011 أبريل   4 في  املؤرخة 
بني  يتراوح  آنذاك  أغلبهم  سن  كان 
التصريح  وتم   هذا  49 سنة.  و   48
الجماعي  النظام  في  بانخراطهم 
RCAR، والذي  التقاعد  ملنح رواتب 
يقضي باإلحالة على التقاعد في سن 

الستني. 
االشتراكي،  النائب  وأضاف 
قدمت  التي  الوعود  بني  من  أنه  غير 
أنهم  توظيفهم،  وأثناء  أنه  كما  لهم 
الباحثني  األساتذة  مثل  َسُيعاَملون 
املعاش  على  وُيَحاُلون  بالجامعات، 
في سن 65 سنة، إال أن هذه الوعود 
تبخرت مع تعاقب الحكومات، السيما 
على  سيحالون  منهم  مجموعة  وأن 
وهم  السنة  هذه  من  ابتداء  التقاعد 
لالستمرار  تؤهلهم  جيدة  صحة  في 

يترتب  وما  العمومية،  بالوظيفة 
تجاه  مالية  صعوبات  من  ذلك  عن 

القروض وباقي االلتزامات املالية.
الحيثيات  هذه  أساس  وعلى 
واملنطلقات، ساءل النائب االشتراكي، 
رئيس الحكومة، عن إمكانية استمرار 
سن  وتمديد  وظائفهم،  في  هؤالء 
موظفي  باقي  غرار  على  تقاعدهم 

القطاع العام.
عبد  االشتراكي  النائب  وجه  كما 
شفويا  سؤاال  البوصيري  القادر 
والحماية  الصحة  وزير  إلى  آنيا 
الترميمي  التأهيل  حول  االجتماعية 
والوضع  العني  فاقدي  ملرضى 

القانوني ملرممي العيون باملغرب.
االشتراكي  النائب  وأبرز 
الحوادث  أن  ذاته،  السؤال  في 
ومضاعفات األمراض الخلقية تشكل 
أسبابا رئيسية مؤدية لفقدان العني، 
تدخال  تأهيلها  إعادة  يستلزم  إذ 

جراحيا أو ترميميا أو كليهما، حيث 
بمالءمة وصناعة  العني  مرمم  يتكفل 

وتركيب رمامات العني للعموم. 
وأضاف النائب االشتراكي، يعتبر 
على  طبيا  مستلزما  العني  ترميم 
قبل  من  للتعويض  خاضعا  املقاس، 
الرعاية الصحية باملغرب،  مؤسسات 
مقنن  غير  التخصص  هذا  أن  غير 
كليا في البالد، وكرس قانون 45.13 
والتأهيل  الترويض  بمهن  املتعلق 
وإعادة التأهيل الوظيفي هذا الفراغ 
مع  أنه  ذلك،  من  واألكثر  القانوني، 
التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول 
»في  »ممارسا  العني  مرمم  أصبح 
طائلة  وتحت  قانوني،  فراغ  إطار 
دخول  فغداة  القانونية،  املتابعة 
سيصبح  التنفيذ  حيز  القانون  هذا 
إطار  »في  »ممارسا  العني  مرمم 
املتابعة  طائلة  وتحت  قانوني،  فراغ 

القانونية .

النائب  وعلى هذه األسس، ساءل 
اإلجراءات  عن  الوزير  االشتراكي، 
من  الوزارة  ستتخذها  التي  العاجلة 
تقديم  في  االستمرارية  ضمان  أجل 
مهنة  وتنظيم  العني  ترميم  خدمات 
وخصوصا  باملغرب،  العيون  مرممي 

في مجالي التشريع والتكوين.
ووجهت النائبة االشتراكية لطيفة 
إلى  آنيا  شفويا  سؤاال  الشريف،  
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الوضعية  معالجة  حول  واالبتكار 

الكارثية لألحياء الجامعية.
وشددت النائبة االشتراكية في هذا 
السؤال على أن األحياء الجامعية في 
بالدنا، تعرف العديد من االختالالت، 
خاصة على مستوى البنيات التحتية 
عرت  وقد  األساسية،  والتجهيزات 
وقعت  التي  املأساوية،  الحادثة 
وجدة،  ملدينة  الجامعي  الحي  في 
يعيشها  التي  الكارثية  الوضعية 

السالمة  شروط  غياب  في  الطلبة 
والحياة الكريمة.

االشتراكية،   النائبة  وأضافت 
التي  االتفاقات  من  الرغم  وعلى 
الجامعية  األحياء  إدارات  بني  تتم 
الطالبية  النقابية  الهيئات  وممثلي 
وضعية  بتحسني  يتعلق  ما  في 
هذه  تفعيل  فإن  واملرافق،  البنايات 
االتفاقات ال يرى النور، سواء في ما 
ماء  من  األساسية  بالحاجات  يرتبط 
وكهرباء وتجهيزات مخصصة إلطفاء 
الحرائق، أو في ما يرتبط بالخدمات 
األولية  العالجات  وتقديم  الصحية 

واألدوية.
ساءلت  األساس،  هذا  وعلى 
عن   ، الوزير  االشتراكية،   النائبة 
الوزارة  ستتخذها  التي  التدابير 
لألحياء  الكارثية  الوضعية  ملعالجة 
الحياة  شروط  وتوفير  الجامعية، 

الجامعية الكريمة.

برلمانية �أوروبية ت�شجب 
»�النتهاكات �لمتكررة« من طرف 

�لجز�ئر اللتز�ماتها �لتجارية
إنماكوالدا  األوروبية،  البرملانية  النائبة  أعربت 
»انتهاك  لـ  شجبها  عن  اإلثنني،  بينيرو،  رودريغيث- 
إسبانيا  تجاه  التجارية  اللتزاماتها  املتكرر«  الجزائر 
»غير  بـ  السلوك  هذا  واصفة  األوروبي،  واالتحاد 

املقبول«.
األوروبية اإلسبانية، عضو مجموعة  النائبة  وقالت 
التحالف التقدمي لالشتراكيني والديمقراطيني بالبرملان 
لدينا  أن  الواضح  »من  إنه  لها  تغريدة  في  األوروبي، 

مشكلة تجارية مع الجزائر وليس إسبانيا فقط«.
تراجع  سجلت  األخيرة  السنوات  فإن  وبحسبها، 
صادرات االتحاد األوروبي نحو البلدان املغاربية بنسبة 

60 في املائة، وذلك بسبب زيادة الحواجز التجارية.
الشراكة  التفاقية  املتكرر  االنتهاك  »هذا  وقالت 
غير  أمر  والجزائر(  األوروبي  االتحاد  بني  )القائمة 

مقبول«.
وليست هذه هي املرة األولى التي يتم فيها التنديد 
األوروبي  االتحاد  مع  للجزائر  التجارية  باملمارسات 
وبعض الدول األعضاء، على مستوى البرملان األوروبي، 
»املتكرر  طابعها  األوروبيون  النواب  يشجب  حيث 
الشراكة  »موثوقية«  بشأن  ويتساءلون  املتوقع«  وغير 

الجزائرية-األوروبية.

في رد على تصريح وزير الشؤون 
رمطان  الجزائري،  الخارجية 
الجمعية  أمام  االثنني  لعمامرة، 
العامة لألمم املتحدة، والذي دعا فيه 
الشخصي  واملبعوث  املتحدة  األمم 
املغربية  للصحراء  العام  لألمني 

دعا  األممية،  العملية  الستئناف 
الوفد املغربي الجزائر إلى استئناف 

مسلسل املوائد املستديرة.
في حق  املغربي،  الوفد  وأوضح 
الرد، أن اململكة توجه بدورها، نداء 
إلى  العودة  أجل  من  الجزائر  إلى 

املستديرة  املوائد  ضمن  مكانها 
االجتماعني  خالل  بذلك  قامت  كما 

السابقني
القضية،  هذه  أن  إلى  مشيرا 
التاريخية  الوقائع  ذلك  تؤكد  وكما 
تعد  والقانونية،  والسياسية 
الترابية  الوحدة  استرجاع  قضية 
للمملكة وليس بتصفية االستعمار.
»املغرب  بأن  املغربي  الوفد  وذكر 
 ،1975 سنة  في  صحراءه  استعاد 
ووفقا  سلمي،  بشكل  بالتفاوض، 
ومجلس  العامة  الجمعية  لقرارات 
املتحدة«،  لألمم  التابعني  األمن 
استعادت  اململكة  أن  موضحا 
فيه،  رجعة  ال  بشكل  سيادتها، 
خالل  من  الجنوبية  أقاليمها  على 
في  مدريد  اتفاقية  على  التوقيع 
تسجيل  وتم   ،1975 نونبر   14
العام  األمني  لدى  االتفاقية  هذه 
لألمم املتحدة في 18 نونبر 1975، 
وصادقت عليها الجمعية العامة في 
قرارها رقم 3458B الصادر في 10 

دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء املغربية 
مجلس  أعمال  جدول  على  مدرجة 

من  السادس  الفصل  بموجب  األمن 
ميثاق األمم املتحدة، بشأن التسوية 
باعتبارها  للنزاعات،  السلمية 
من  بأي حال  وليس  إقليميا،  نزاعا 
تصفية  بمسألة  يسمى  ما  األحوال 
على  التأكيد  مجددا  االستعمار، 
مغربية  دوما  كانت  »الصحراء  أن 

وستظل كذلك إلى األبد«.
حق  في  املغربي  الوفد  وأكد 
تشهد  املغربية  »الصحراء  أن  الرد 
النظير  منقطعة  تنموية  دينامية 
الجديد  التنموي  النموذج  بفضل 
امللك  الجاللة  صاحب  أطلقه  الذي 
اهلل«،  نصره  السادس،  محمد 
مضيفا أن ساكنة الصحراء املغربية 
واستقرار،  طمأنينة  في  تعيش 
وتتمتع بحقوقها املدنية والسياسية 

واالقتصادية والسوسيو ثقافية.
آخر،  جانب  من  الوفد،  وأشار 
»يعد  الذي  األمن،  مجلس  أن  إلى 
الهيئة الوحيدة املكلفة ببحث قضية 
الصحراء املغربية، قد أرسى بشكل 
نهائي معايير الحل السياسي الذي 
النهائية  التسوية  يحكم  أن  ينبغي 
لهذا النزاع اإلقليمي حول الصحراء 

املغربية«.
املعايير  هذه  أن  الوفد  وأبرز 
قرارات  في  واضح  بشكل  محددة 
منذ  املتتالية  الـ18  األمن  مجلس 
القرار  ذلك  في  بماء   ،2007 سنة 
في  اعتماده  تم  الذي   2602 رقم 
29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه 
املعايير تتمثل، على الخصوص، في 
سمو املبادرة املغربية للحكم الذاتي 
باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي 
املصداقية لهذا النزاع اإلقليمي، في 
الترابية  والوحدة  السيادة  إطار 
هذا  حل  وأن  املغربية،  للمملكة 
النزاع ال يمكن إال أن يكون سياسيا 
وتوافقيا.  ودائما  وعمليا  وواقعيا 
تجسيدا  يعد  الذي  األمر  وهو 
الذاتي  للحكم  املغربية  للمبادرة 
هو  املستديرة  املوائد  مسلسل   -
اإلطار الوحيد الذي وضعه مجلس 

األمن ملواصلة العملية السياسية
املوائد  وتكريس  إقرار  تم  وقد 
املستديرة وفق كافة قرارات مجلس 
األمن، وذلك منذ إطالقها في 2018، 
الشخصي  املبعوث  طرف  من 
كولر،  هورست  الرئيس  السابق، 

تحدد  التي  األمن  مجلس  وقرارات 
املوائد،  هذه  في  األربعة  املشاركني 
وموريتانيا  والجزائر  املغرب  وهم 

و«البوليساريو«
والحظ الوفد املغربي أن مسلسل 
املوائد املستديرة يرتقب أن يستمر 
مع املشاركني ذاتهم ووفق الصيغة 
ذاتها، وذلك، إلى حني التوصل إلى 
حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة 
أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة 
الوفد الجزائري االثنني، غير معترف 
به من قبل األمم املتحدة، وال يشكل 

جزءا من هذه العملية.
وسجل الوفد املغربي أن »عملية 
املوائد املستديرة منبثقة عن مجلس 
املنطلق،  هذا  من  يمكن،  وال  األمن، 
حيث  من  ال  للتكييف،  تخضع  أن 
وفقا  فيها،  املشاركني  أو  صيغتها 
األطراف«،  بعض  وأهواء  لظروف 
بأن  التذكير  املغرب يود  أن  مضيفا 
تحت  يجري  السياسي  املسلسل 
العام  لألمني  الحصري  اإلشراف 
مبعوثه  وتيسير  املتحدة  لألمم 
لقرارات  وفقا  وذلك،  الشخصي 

مجلس األمن.

مجل�س �لمناف�شة: �شركات �لنفط بالمغرب تحقق مد�خيل �شنوية ال تقل عن 59 مليار درهم و�أرباحها �ل�شافية تناهز 6.7 مليار درهم 
الدولة ضخت من ضرائب الوقود أزيد من 10 ماليير درهم في أقل من 5 أشهر

عائ�شة �لكرجي:  �لدور �لرقابي للوز�رة يف �رتفاع �أ�شعار و�جبات �لتمدر�س باملوؤ�ش�شات �خلا�شة

حميد �لدر�ق: �إمكانية متديد �شن تقاعد موظفي �لتوظيف �ملبا�شر �شنة 2011

عبد �لقادر �لب�شريي: �لتاأهيل �لرتميمي ملر�شى فاقدي �لعني و�لو�شع �لقانوين ملرممي �لعيون 

لطيفة �ل�شريف:  �شرورة معاجلة �لو�شعية �لكارثية للأحياء �جلامعية

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يواصل دوره الرقابي في مساءلة الحكومة 

أبرز  تسخيرها منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول   الصحراء المغربية  

�ملغرب يوجه ند�ء �إلى �جلز�ئر من �أجل ��شتئناف م�شل�شل �ملو�ئد �مل�شتديرة

الكلمات   المسهمة14
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

األربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 01 ربيع األول 1444 العدد 13.260

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرربيع األولاأليام

292605:5313:2716:4719:2620:39اإلثنين

012705:5413:2616:4619:2420:38الثالثاء

022805:5513:2616:4519:2320:36األربعاء

032905:5613:2616:4419:2220:35الخميس

043005:5713:2616:4319:2020:34الجمعة

050105:5713:2516:4219:1920:32السبت

060205:5813:2516:4119:1820:31األحد



CMJN

الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

40AOM/ :رقم
 SNRT/2022

طلب عرض مفتوح مخصص 
للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة الوطنية

على   2022/10/20 يوم 
في  سيتم   15:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
Lot 1: Fourniture et 
prestations relatives 
à une solution infor-
matique de sécurité 
interne du Datacenter 
de la SNRT
Lot 2: Fournitures et 
prestations relative à 
la sécurité du réseau 
local de la SNRT 
)Firewalls, NAC et SD 
Network(
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
)الطابق الثاني( - عن طريق  

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *

في مجموع:
رقم الحصة1: 

20.000,00درهم
رقم الحصة2:

30.000,00درهم
تقدير كلفة األعمال محددة   *
املشروع  صاحب  طرف  من 

محدد في:
رقم الحصة1:

مع  2.700.000,00درهم 
احتساب الرسوم

رقم الحصة2: 
مع  2.700.000,00درهم 

احتساب الرسوم
ستتم  للمواقع  الزيارة   *

بمركز: 
-Une visite des lieux est 
prévue le 06/10/2022  
à 11H au siège de la 
SNRT-Rabat 
)للمزيد من املعلومات املرجو 
مراجعة الفصل 10 من نظام 

املنافسة(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
-إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  هي  بها  اإلدالء  الواجب 
املنصوص عليها في املادة 4 

من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3275/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
جماعة سيدي موسى

إعــالن عـن طلـب عـروض 
أثمـان مفتــوح

جلـســـة عـمــوميــــة
رقـم:  2022/06

يــوم  األربعاء 2022/11/02 
صباحـا    11 الساعــة  على  
االجتماعات  بقاعة  سيتــم  
فـتـح   الجماعة   دار  بمقر 
بطلـب   املتعلقـــة   األظرفــة  
مفتـوح    أثمــان  عـــروض  
بناء  أشغال  ب:   الخاص 
سيدي  بجماعة  مقابر  سور 
اوالد   - مجاط   موسى: 

بومنيع - الفقيه بن عامر.
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم  آالف  سبعة  مبلغ  في 

)7000.00درهم (.
كلفة تقدير األعمال محددة   *

املشروع  صاحب  طرف  من 
مائة  ثالث  مبلغ   في 
مائة  وخمس  ألف  وخمس 
درهم  وتسعون   وإثثنني 

)305592.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

 gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور

وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  ,فإن  أخرى 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
املرسوم  من   1 الفقرة   25
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها    املنصوص  تـلـك 

ضمن نظام االستشارة.
ع.س.ن/3287/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
الجماعة الترابية سيدي 

موسى
اعالن عروض مفتوح

رقم: 2022/03

في يوم االثنني 2022/10/24 
 11:00 الساعة  من  ابتداء 
صباحا  عشرة    الحادية 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
األظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
عروض  بطلب  املتعلقة 
مرفق  بكراء  املتعلق  مفتوح: 
سوق الزيتون لجماعة سيدي 

موسى للموسم 2022. 
-  وحدد مبلغ الضمان املؤقت 
في مبلغ خمسة  أالف   درهم 

)5000.00درهم(.
-  كلفة تقدير األعمال محددة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ  عشرون ألف درهم 

)20.000.00 درهم( 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 

املذكور
وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  فإن  أخرى، 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
املرسوم  من   1 الفقرة   25
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ع.س.ن/3288/ا.د

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

عمالة إلقليم قلعة السراغنة
قيادة عني إيكلي أوالد سعيد 

الجماعة الترابية سيدي 
موسى

إعالن عن طلب عروض 
مفتوحة 

رقم: 2022/04
في يوم  2022/11/03 إبتداء 
ظهرا    12:00 الساعة  من 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
االظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
عروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح: بكراء مرافق السوق 
موسى  سيدي  األسبوعي 
ملدة سنة )من 2023/01/01 
وحدد   )2023/12/31 إلى 
في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
درهم  أالف  عشرة   مبلغ 

)10000.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.Marchés publics.

 gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349/12/02
 1434 األولى  جمادى   08
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
املقتضيات املتعلقة بتدبيرها 

و مراقبتها.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  إيداعأظفرتهم  إما   *
وصل بمكتب وكيل املداخيل 
القرويةسيدي  بالجماعة 

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

إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  رئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
رقم  املرسوم  املادة25من  في 

349/12/02 املذكورأعاله 
الثمن  إن  ملحوظة: 
مرافق  لكراء  التقديري 
هو:  األسبوعي  السوق 
سنويا   358430.00درهم 
وثمانية  مائة  )ثالث 
مائة  واربع  ألفا  وخمسون 

وثالثون  درهما(
ع.س.ن/3289/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

بوجدة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
 DO4118836 رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
التابعة  وجدة  للتوزيع 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع 
رفوفي  الد  شارع  بملتقى 
عن  وجدة  سينا  ابن  وزنقة 

طلب العروض رقم:
املتعلق   :DO4118836
بتقوية الطاقة مركز التحويل 

MVA. 40*2 تاوريرت ب
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
4.118.522,40درهم )م.ا.ر(

املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
في   50.000.00 درهم 

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 2022 نونبر   03 الخميس 
على الساعة العاشرة صباحا 
التحويل  مركز  بموقع 

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

االستشارة.
ملفات  سحب  يمكن 
بالعنوان  االستشارة 
الصفقات  مكتب  التالي: 
بمديرية التموين والصفقات  
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
الكهرباء 65, زنقة عثمان بن 
البيضاء  الدار    2000 عفان 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212()5(22668267
)212()5(22668021

الفاكس:
)212()5(22433112

هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:
 http://www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

https://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  مشكل مرتبط بعدم 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

لفتح األظرفة
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
إلى مكتب الضبط  بالتوصل 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
زنقة   ,65 الكائن  الكهرباء 
2000 الدار  عثمان بن عفان 
البريد  صندوق  البيضاء 
ساعة  و  تاريخ  قبل   13498
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  أو تسلم   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
من  ابتداء   2022 نونبر   30
صباحا  التاسعة  الساعة 
بمقر املكتب الوطني للكهرباء 
للشرب- الصالح  واملاء 
 ,65 الكائن  الكهرباء  قطاع 
 2000 عفان  بن  عثمان  زنقة 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء .
ع.س.ن/3290/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/09
جلسة عمومية

في يوم الخميس 27 أكتوبر 
2022  على الساعة الحادية 
بمقر  سيتم  صباحا  عشرة 
فتح  بوعزة  دار  جماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
باقتناء عتاد  املتعلق  مفتوح 
ملف  سحب  يمكن  الحفالت. 
مصلحة  من  العروض  طلب 
الصفقات بجماعة دار بوعزة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
للمشاركة  املؤقت  الضمان   -
 12.000,00 مبلغ  في  محدد 
درهم )اثنا عشر ألفًا درهم(.

األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  مبلغ  في  املشروع 
هم  ر 7د 3 8 . 4 8 0 , 0 0
وثالثون  وثمانية  )سبعمائة 
وثمانون  وأربعمائة  ألفًا 
جميع  متضمنة  درهم، 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   08 في 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 
دار  بجماعة  الصفقات 

بوعزة.
عبر  إلكترونيا  إيداعها  -إما 

بوابة الصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
والوثائق  العينات  إن 
الوصفية والبيانات املوجزة 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
إيداعها  يجب  العروض 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 
داخل أجل أقصاه يوم العمل 
السابق  ليوم  الخميس 27 
الساعة  على   2022 أكتوبر 
زواال  والنصف  الرابعة 

كساعة قصوى.
- إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3293/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة القلعة - بني عامر 

قيادة بني عامر
جماعة العامرية

إعالن عـــن طلب عــروض 
مفتـــــوح

رقم: 2022/02
على   2022/10/25 يوم  في 
صباحا   العاشرة   الساعة  
السيد  بمكتب  سيــــــتم 
جماعة  املجلس   رئيس  
االظرفة  فتح  العامرية 
العروض  بطلب  املتعلقة 
كراء  ألجل  أثمان   بعروض 
الزيتون  سوق    مرفق 

العامرية.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
جماعة  بمقر  العروض 
عامر  بني  قيادة  العامرية 
دائرة القلعة بني عامر   عمالة 
إقليم قلعة السراغنة. ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  ثمن  حدد 
20.000.00درهم   املؤقت 

)عشرون ألف درهم(. 
هو:  التقديري  الثمن 
)مائة  137.500.00درهم 
الف  وثالثون  وسبعة 

وخمسمائة درهم(
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349-12-2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
السيد رئيس جماعة  بمكتب 

العامرية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة  وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في كناش التحمالت.
ع.س.ن/3294/ا.د

إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 01 ربيع األول 1444 العدد 13.260

ع.س.ن /3295/إد

حزبيات04
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 1 ربيع األول 1444 العدد 13.260

�شوتوا على مر�شحي االحتاد »رمز الوردة« يف االنتخابات 
اجلزئية يف كل من عني ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

من الدريو�ش، اإدري�ش ل�شكر يدعو اإلى التجند من اأجل 
متثيلية حقيقية قادرة على ترجمة انتظارات املواطنني

سعيد الخطابي

الجزئية  االنتخابات  خوض  غمار  في 
29شتنبر  يوم  الدريوش،  بدائرة 
إدريس  األول  حل الكاتب  الجاري، 
املكتب  من  أعضاء  رفقة  لشكرباإلقليم 
عن  واملستشارين  والبرملانيني  السياسي 
الحسيمة  تطوان  وطنجة  الشرق  جهة 
واملنسقني اإلقليميني من أجل دعم مرشح 

حزب الوردة الشاب يونس أشن.
حضورا  الندوات  قاعة  عرفت  وقد 
الحزب  ومناضلي  ملناضالت  واسعا 
وفي  اإلقليم،  شباب  من  وازنة  بمشاركة 
املبادرة  بهذه  لشكر  إدريس  أشاد  كلمته 
التاريخية واملتميزة بترشيح كفاءة شابة 
للترافع والدفاع عن إقليم الدريوش في قبة 
للشباب  الفرصة  إعطاء  وأهمية  البرملان 
من أجل قيادة التغيير واملساهمة في بناء 
والقانون  والحق  املؤسسات  دولة  أسس 
ترتكز  التي  املرجعيات  من  انطالقا 
االجتماعية،  الديمقراطية  الدولة  عليها 
الغيورين  وكل  املنطقة  أبناء  كل  داعيا 
من  التجند  إلى  الفتي  اإلقليم  هذا  على 
قادرة  حقيقية  تمثيلية  رهان  كسب  أجل 
ظل  في  املواطنني  انتظارات  ترجمة  على 
واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  تدني 
أمام  تفاقمت  التي  البنيوية  واملشاكل 

األزمات التي تعيشها بالدنا .
االتحاد  حزب  أن  لشكر  إدريس  وأكد 
في  يساهم  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
وحدته  عن  والدفاع  الوطن  هذا  نصرة 
للتنمية  معالم  إرساء  وفي  الترابية، 
تموقعه  خالل  من  والشاملة  املستدامة 
املعارضة،  أو  األغلبية  صف  في  سواء 
مرت  الذي  الحكومي  التغول  أن  معتبرا 
إضافات  أي  يقدم  لم  كاملة  سنة  عليه 
للمشاكل  وملموسة  حقيقية  أجوبة  أو 
األساسية والتحديات التي تواجه الحياة 

اليومية للمواطن املغربي.

لقد كانت عني الشق قلعة اتحادية وستعود مرة 
شبابها  بسواعد  الصافية،  منابعها  إلى  أخرى 

ونضالية سكانها الطيبني األوفياء واملخلصني.
تاريخيا، ظلت ساكنة عني الشق بكامل أحيائها، 
للقوات  الوطني  )االتحاد  لليسار  ثقتها  تمنح 
الشعبية(.  للقوات  االشتراكي  االتحاد  الشعبية، 
شهر  في  التشريعية  االنتخابات  منذ  وذلك 

مايو1963.
املرحوم  االتحادي  املحامي  انتخاب  تم  إذ 

الوطني  االتحاد  باسم  التبر،  محمد  األستاذ 
للقوات الشعبية

عمور  بن  العالي  عبد  والدكتور   ،1963 سنة 
باسم االتحاد االشتراكي سنة 1977،

الحبيب  سي  املناضل  الدكتور  املرحوم  ثم   
 ،1984 سي ناصر باسم االتحاد االشتراكي سنة 
املصطفى  األستاذ  املحامي  االتحادي  واملناضل 
البرملاني  السابق، باسم االتحاد   النائب  كنعان، 
االتحادي  واملناضل   ،1993 سنة  االشتراكي 

والنائب  كنعان  املحامي  املصطفي  األستاذ 
1997، واملحامي األستاذ  السابق سنة  البرملاني 

محمد كرم سنة 2002.
وهكذا، وبامللموس، فقد ظلت ساكنة عني الشق 
الوفية تمنح ثقتها لالتحاد كمكون أساسي لليسار 
املغربي املناضل، وظل نوابها االتحاديون   أوفياء 
مخلصني مرتبطني بمشاغلهم وهمومهم ومطالبهم 

املحلية العادلة.
أصيال،  اتحاديا  مناضال  فإني بصفتي  وعليه، 

وبصفتي  الشق  لعني  سابق  كبرملاني  وبصفتي 
كمواطن من ساكنة عني الشق، أدعم، أوال، الئحة 
األستاذ  الصديق  ووكيلها  االشتراكي  االتحاد 

محمد شوقي.
وأدعو، ثانيا، ساكنة عني الشق إلى منح ثقتها 

ملرشح االتحاد.
وهلل ولي الوفيق.

)*( النائب البرلماني السابق 
لالتحاد االشتراكي بعين الشق

بالتوفيق والنجاح المستحق إن شاء اهلل

مزيدا من التعبئة املفعمة باحلما�ش والتفاوؤل بالفوز باملقعد

المصطفى كنعان )*( 
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باريس: يوسف لهاللي

هبت من جديد رياح الفاشية الجديدة على 
إلى  الجدد  موسيليني  ورثة  وحملت  إيطاليا، 
وذلك  األوربية،  البلدان  أكبر  أحد  في  الحكم 
الكبرى،  الحرب  نهاية  على  عقود  سبعة  بعد 
باسم  حربا  والفاشية  النازية  قادت  حيث 
على  االستحواذ  أجل  من  عنصرية  مبادئ 
املستعمرات، فكان أن أشعلتا أكبر الحروب في 
الجيوسياسي  الوجه  اإلنسانية وقلبتا  تاريخ 
امبراطوربات  اختفاء  إلى  أدى  مما  للعالم، 
استعمارية كبرى، وبروز عالم جديد تقاسمت 
أن  قبل  السوفياتي،  واالتحاد  أمريكا  شؤونه 

تظل أمريكا قوة وحيدة في عالم اليوم.
ازدادت  التي  واإليطالية  األوربية  األجيال 
بعد الحرب الكبرى نسيت هذا املاضي الدموي 
إذ  والدموية،  الشمولية  اإليديولوجيات  لهذه 
أن عددا كبيرا من الشباب األوربي الذي صوت 
أن  يعتقد  بإيطاليا  ميلوني  جورجيا  على 
الفاشية هي مجرد الدفاع عن إيطاليا والعائلة 
من  الحي،  حانات  أحد  في  جعة  كأس  حول 
وتحميلها  والديمقراطية  أوروبا  سب  خالل 
عن  الحديث  يتم  حيث  إيطاليا،  مشاكل  كل 
ولم  إليطاليا  بالخير  يحلم  كجد  موسوليني 
يتوفق في ذلك. الجميع نسي الحروب وماليني 
الضحايا والخراب والدمار بسبب هذه األفكار 
بعض  من  تعاني  مازالت  التي  بأوربا  خاصة 
اليوم  فيما  االن.  حتى  الحرب  هذه  ندوب 
وبدون  »لطيفة«  فاشية  عن  يتحدث  الجميع 

سالح.
تقتصر  ال  والنازية  الفاشية  أفكار  عودة 
على إيطاليا، رغم أنها سوف تتزعم الحكومة 
محافظة.  وأخرى  عنصرية  أحزاب  بجانب 
فرنسا  في  زعيمته  وصلت  التيار  هذا  إن  بل 
لالنتخابات  الثاني  الدور  الى  لوبني  مارين 
من  تمكنت  كما  مرة،  لثاني  األخيرة  الرئاسية 
إدخال أكبر فريق برملاني لليمني املتطرف في 
تاريخ فرنسا  الى البرملان. أما في السويد، فإن 
النازيون  أسسه  الذي  الرؤوس،  حليقي  حزب 
الجدد، يعتبر أكبر األحزاب التي سوف تشكل 
صعود  شأن  ومن  املقبل.  الحكومي  االئتالف 
هذا األحزاب النازية والفاشية أن يدعم أحزاب 
أخرى تشبهم في التوجه  تمكنت من الوصل 

إلى الحكم، سواء في هنغاريا أو بولونيا.
فازت  التي  ميلوني،  جورجيا  تمكنت  فإذا 
في االنتخابات التشريعية ليوم األحد املاضي، 
حزبا  أن  يعني  ذلك  فإن  الحكومة،  ترؤس  من 
ستتاح  الجديدة  الفاشية  إلى  جذوره  تعود 
عام  منذ  األولى  للمرة  البالد  حكم  فرصة  له 
األوربية  البلدان  1945، وهي سابقة في أحد 
األساسية. ذلك أن إيطاليا تعتبر إحدى الدول 
في  اقتصادية  قوة  وثالث  ألوروبا  املؤسسة 
منطقة اليورو، كما أن مواقفها الشعبوية تجاه 
بروكسيل يمكن أن تؤدي الى أزمات سياسية، 
الوزراء  كما وقع مع شبيهها وحليفها رئيس 

املجري فيكتور أوربان.
االوربية  العملة  من  املوقف  بخصوص  أما 
اليورو، فإن ميلوني تخلت في نهاية املطاف، 

الفرنسي  املتطرف  اليمني  زعيمة  مثل  مثلها 
مارين لوبن، عن مشروعها القاضي بالخروج 
ذلك  مثل  فيه  يتسبب  أن  يمكن  ملا  اليورو  من 
تطالب  لكنها  اقتصادية،  كوارث  من  القرار 
املعلقة  االستقرار«  ميثاق  قواعد  بـ«مراجعة 
سقف  تحدد  والتي  الصحية،  األزمة  بسبب 
العجز في ميزانية الدول ب ـ%3. كما تخطط 
»حزب  يقوده   الذي  لتحالف  مع  لتنسيق 
مع كل من »الرابطة اليمينية  فراتيال ديتاليا« 
املتطرفة« بقيادة ماتيو سالفيني وحزب »فورزا 
برلسكوني،  سيلفيو  بقيادة  املحافظ  إيطاليا« 
الذين خصلوا تقريبا على  %47 من األصوات. 
وضمن هذا التحالف لنفسه غالبية املقاعد في 
حزب  حصل  والشيوخ. وقد  النواب  مجلسي 
على  معا  والرابطة حصال  ديتاليا«  »فراتيلي 
سجلتها  التي  األصوات  من  نسبة  »أعلى 
أحزاب اليمني املتطرف على اإلطالق في تاريخ 
اليوم«،  إلى   1945 عام  منذ  الغربية  أوروبا 

بحسب املركز اإليطالي للدراسات االنتخابية.
وحال اعالن فوز جوريا ميلوني باالنتخابات 
اإليطالية بدأ التراشق عبر تويتر بينها وبني 
رئيسة املفوضية األوربية، فكتبت في تغريدتها 
»في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني 
في الحكومة )...( انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا 
رد  وكان  القومية«.  مصالحها  عن  بالدفاع 
االتحاد  لدى  أن  إلى  اليني  دير  فون  أورسوال 
األعضاء  الدول  ملعاقبة  »أدوات«  األوروبي 
التي تنتهك سيادة القانون وقيمه املشتركة.« 
تحملها  التي  الفاشية  القيم  الى  إشارة  في 
رئيسة الحكومة الجديدة، والتي تتعارض مع 
زعيمة  إلإن  الحرب. لذلك،  بعد  ما  أوربا  قيم 
الفاشيني الجدد بايطاليا تنتظرها، بعد الفوز 
تمس  حقيقية  تحديات  االئتالف،  وتشكيل 
عليها  إذ سيكون  لإليطاليني،  اليومية  الحياة 
معالجة األزمة الناجمة عن االرتفاع الحاد في 
يمثل  دينا  إيطاليا  تواجه  وقت  في  األسعار 
%150 من إجمالي ناتجها املحلي، وهي أعلى 

نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. 
بحاجة  إيطاليا  إلغن  السياق،  هذا  وفي 
يوزعها  التي  املساعدات  الستمرار  ماسة 
لإلنعاش  خطته  إطار  في  األوروبي  االتحاد 
االقتصادي بعد وباء كورنا، والتي يمثل هذا 
كبير عن  وبفارق  منها،  املستفيدين  أول  البلد 

الدول األخرى.
ميلوني  جورجيا  إيطاليا   ستختار  فهل 
املساعدات األوربية أم التحالف مع »وراسو« 

و«بيدابيست«؟
الفاشي  اليمني  فوز  يجعل  ما  هو  هذا 
بلد  في  املستتمرين  ملخاوف  مثيرا  االيطالي 
الدعم  على  كثيرا  ويعول  بالديون  مثقل  جد 
حليفها  بيرلوسكوني  جعل  ما  وهو  األوربي، 
استمرار  حول  تطميناته  يرسل  االئتالف  في 

التعاون مع أوربا، ومع الحلفاء.
سوف  بايطاليا  الفاشية  حفيدة  وصول  إن 
جديد،  من  املتوسط  عبر  الهجرة  أزمة  يعقد 
الحملة  أثناء  وعدت  كما  املقرر،  من  حيث 
إلى  يصل  بلد  حدود  إغالق  االنتخابية، 
سواحله سنويا عشرات آالف من  املهاجرين، 
وهو ما يثير مخاوف املنظمات غير الحكومية 

التي تعمل في غوث املهاجرين الذين  يعبرون 
البؤس  من  هربا  متالشية  مراكب  في  البحر 
التي  األزمات  يتذكر  والجميع  إفريقيا.  في 
تسبب فيها حليفها ماتيو سالفيني الذي شغل 
الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  منصب 

 )2018-2019( كونتي  جوزيبي  حكومة  في 
وأروبا  فرنسا  مع  أزمة  في  تسبب  »والذي 
حول تدبير قضايا الهجرة. وهو ما يعني أن 
االستعمال السياسي مللف الهجرة سوف يعود 
بني  املصالح  تضارب  ظل  في  الواجهة  إلى 

البلدان املشكلة لالتحاد.

المجهول  اإليطالي 

 لقد دخلت إيطاليا، مع فوز زعيمة حزب من 
الفاشيني الجدد، مرحلة مشرعة على املجهول، 
وذلك على رأس ائتالف منقسم سيتحتم عليه 
األزمة  تواجه  حكومية  تشكيلة  على  التوافق 
أوروبا  مخاوف  وتعالج  الخانقة  االقتصادية 

وقلق األسواق.
وبعد حصول االئتالف اليميني على الغالبية 
املطلقة في البرملان، ستجري زعيمة »فراتيلي 
املقبلة  األيام  خالل  إيطاليا(  )إخوة  ديتاليا« 
زعيم  سالفيني،  ماتيو  حليفيها  مع  محادثات 
وسيلفيو  للهجرة،  املعادي  »الرابطة«  حزب 
برلوسكوني، رئيس »فورزا ديتاليا« اليميني، 
بهدف تشكيل حكومة لن تبصر النور قبل نهاية 

أكتوبر على أقرب تقدير.
من   26% من  أكثر  ميلوني  جمعت  وقد 
األصوات في انتخابات اتسمت بنسبة مقاطعة 
قياسية بلغت %36، فيما حصل ائتالفها على 
حوالى %44 من األصوات، وهو ما يضمن لها 

غالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وحرصت جورجيا ميلوني التي ستصبح في 
سن الـ45 أول زعيمة منبثقة من حركة ما بعد 
الفاشية في دولة مؤسسة ألوروبا، على طمأنة 
الخارج،  في  أو  إيطاليا  في  سواء  املخاوف 

فأعلنت »سنحكم من أجل جميع اإليطاليني«.
يمثل  ما   ،9% دون  نتيجة  على  وبحصوله 
 ،2018 انتخابات  في  عليه  حصل  ما  نصف 
ثمن مشاركة حزبه  يدفع  ماتيو سالفيني  فإن 
»الرابطة« في الحكومات املتعاقبة منذ 2018، 

غير أنه أكد أنه لن يتنحى.
العلوم  أستاذة  فنتورا  صوفيا  وقالت 
فرانس  لوكالة  بولونيا  جامعة  في  السياسية 
كان  مما  هامشية  أكثر  دورا  »سيلعب  برس 
أن  مستبعدة  الحكومة«،  تشكيل  في  يتمناه 
فرض  حيث  الداخلية  وزارة  مجددا  يتولى 

سياسة معادية للهجرة.
أحد  برولياسكو  لورنزو  رأى  جانبه،  من 
مؤسسي معهد »يوتريند« الستطالعات الرأي 
املدى  على  مشكالت  يثير  ال  »قد  سالفيني  أن 
أن  يمكن  السياسيني  القادة  أن  غير  القريب« 
أنفسهم  يرون  حني  »خطيرين«  يصبحوا 

محاصرين في زاوية.
أعلنت  الخارجية،  الفعل  ردود  سياق  وفي 
»الخيار  تحترم  أنها  الفرنسية  الرئاسة 
لإليطاليني، مضيفة  الديموقراطي والسيادي« 
»علينا كدولتني جارتني وصديقتني، أن نواصل 

العمل معا«.
أن  إيطاليا  من  برلني  توقعت  جانبها،  من 

تبقى »مؤيدة للغاية ألوروبا«.
لسان  على  فأعربت  املتحدة،  الواليات  أما 
وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عن »حرصها 
مشجعة  الجديدة،  الحكومة  مع  العمل«  على 

على احترام حقوق اإلنسان.
الكرملني  باسم  املتحدث  أبدى  املقابل،  في 
بأي  للترحيب  »استعداده  بيسكوف  دميتري 
قوى سياسية قادرة على تخط ي التيار السائد 

املشحون بالكراهية لبلدنا«.

بولندا  من  قويا  دعما  ميلوني  تلقت  كما 
مع  متعارضة  مواقف  تتبنيان  اللتني  واملجر 
بروكسل في عدد من املسائل، فضال عن تهاني 
اإلسباني  املتطرف  اليميني  »فوكس«  حزب 
املتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع  وحزب 

الفرنسي.
إلى  جهته  من  سعى  فقد  برلوسكوني،  أما 
فوعد  املقبلة،  الحكومة  توجه  حول  الطمأنة 
واألطلسي«  األوروبي  وجهها  بـ«ضمان 
حلفائنا  مع  جيدة  »عالقات  أن  على  مشددا 
االتحاد  ودول  املتحدة  الواليات  التاريخيني، 
األوروبي الكبرى، اساسي ة ملستقبل إيطاليا«.

أكبر  الديموقراطي،  الحزب  زعيم  أن  غير 
التشكيالت اليسارية، إنريكو ليتا أسف لـ«يوم 
املخيبة  نتائجه  بعد  معلنا  إليطاليا«  حزين 
املؤتمر  خالل  مهامه  عن  سيتخلى  أنه  لألمل، 

املقبل للحزب.
وستخلف الحكومة الجديدة حكومة الوحدة 
الرئيس  دراغي،  ماريو  قادها  التي  الوطنية 
يناير  منذ  األوروبي،  املركزي  للبنك  السابق 
2021، حني استدعي إلنقاذ ثالث اقتصاد في 

منطقة اليورو املنهار بفعل األزمة الصحية.
منح  بشأن  بروكسل  مع  دراغي  وتفاوض 
 200 قيمتها  تقارب  مالية  مساعدات  إيطاليا 
خطة  من  الكبرى  الحصة  وهي  يورو،  مليار 
إجراء  مقابل  أوروبية،  اقتصادي  إنعاش 

إصالحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة.
وبعدما وافقت على االنضمام إلى حكومته، 
رغم  إسقاطها  الصيف  أحزاب هذا  عدة  قررت 
ما  البلد،  على  املطروحة  الجسيمة  التحديات 

حت  الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان حزب ميلوني قرر في ذلك الحني عدم 
االنضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية والبقاء 

في املعارضة.
وفي حني كان ماريو دراغي، امللقب »سوبر 
ماريو«، يعتبر ضمانة مصداقية بنظر الشركاء 
األوروبيني وقدم على أنه منقذ منطقة اليورو 
عند اندالع األزمة املالية عام 2008، فإن وصول 
االتحاد  في  واملشكك  القومي  املتطرف  اليمني 
إلى  الوطنية،  بالسيادة  واملتمسك  األوروبي 
السلطة يبعث مخاوف من دخول مرحلة جديدة 

من انعدام االستقرار.
التي  أيطاليا  أن  املخاوف  هذه  يعزز  وما 
إجمالي  %150 من  تمثل  ديونا طائلة  تواجه 
ناتجها الداخلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو 
 9% عن  يزيد  تضخما  تسجل  اليونان،  بعد 
وزيادة هائلة في فواتير الغاز والكهرباء تثقل 

كاهل األسر والشركات على السواء.
حيال  املستثمرين  مخاوف  إلى  مؤشر  وفي 
ديون إيطاليا الطائلة، ازداد »الفارق السعري« 
كثب  عن  املستثمرون  يتابعه  الذي  )سبريد( 
على  الفائدة  نسبة  بني  التباين  إلى  ويشير 
القروض اإليطالية ونسبة الفائدة على قروض 
بلد مرجعي هو أملانيا، ازداد اإلثنني بـ6,68% 

ليبلغ 235 نقطة.

�لفا�شية �لجديدة تعود لحكم �إيطاليا بفوز جورجيا ميلوني

إذا متكنت 
جورجيا ميلوني، 
التي فازت يف 
االنتخابات 
التشريعية ليوم 
األحد املاضي، من 
ترؤس احلكومة، 
فإن ذلك يعني 
أن حزبا تعود 
جذوره إلى 
الفاشية اجلديدة 
ستتاح له فرصة 
حكم البالد للمرة 
األولى منذ عام

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلبات عروض 

مفتوحة
فـي يوم 2022/10/25 سيتم 
بمكاتب الكتابة العامةلعمالة 
)قاعة  السراغنة  قلعة  إقليم 
آيت عبد املولى عبد الوهاب(
فتـح األظرفة املتعلقة بطلبات 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:
على  2022/26/م.و.ت.ب   *

الساعة: 10:30
وحدات  ثالث  بناء  أشغال 
ملزم  بجماعة  األولي  للتعليم 

عمالة إقليم قلعة السراغنة 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ:  10.000.00درهم  في 

)عشرة آالف درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
مبلغ:  855.062.40درهم 
)ثمانمائة وخمسة وخمسون 
درهم  وستون  وإثنان  ألف 

وأربعون سنتيما (.
طلبات   ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
بالعمالة،ويمكن  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من بوابة صفقات الدولة من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة. 
مقابل  إيداعها  -إما 
الضبط  وصل،بمكتب 

بالعمالة.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
العروض،عند  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   14.20 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من  في8 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  -إن الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  4 من  نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3283/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 2022/10/25 يوم  فـي 
سيتـم بمكاتب الكتابة العامة 
لعمالة قلعة السراغنة )قاعة 
آيت عبد املولى عبد الوهاب( 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:

على   DAR/02/2022  *
الساعة 10:00 صباحا

خلية   140 وتسليم  شراء 
 140 بالنحل مع  نحل مليئة 
خلية فارغة مع معدات تربية 
في  والتقنية  الفائقة  النحل 
تربية  تطوير  مشروع  إطار  
أ  الترابية  بالجماعة  النحل 

زنادة
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ: 10.000.00 درهم   في 

)عشرة آالف  درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
368.160.00درهم  مبلغ: 
)ثالث مئة وثمانية  وستون  

ألف ومئة وستون درهم (.
إن العينات التي يستوجبها 
العروض  طلبات  ملف 
بالكتابة  إيداعها  يجب  
قلعة  إقليم   لعمالة  العامة 
أقصاه  أجل  في  السراغنة 
الساعة   2022/10/24 يوم 

10:00 صباًحا.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من بوابة صفقات الدولة من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 

ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب  الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الضبط بالعمالة.

مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس مكتب طلب العروض، 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   6 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3284/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
جماعة سيدي موسى

إعــالن عـن طلـب عـروض 
أثمـان مفتــوح

جلـســـة عـمــوميــــة
رقـــــم: 2022/07

يــوم  األربعاء 2022/11/02 
ظهرا   13:00 الساعــة  على 
االجتماعات  بقاعة  سيتــم  
فـتـح   الجماعة   دار  بمقر 
بطلـب   املتعلقـــة   األظرفــة  
مفتـوح  أثمــان  عـــروض  
تسعة  تركيب  ب:  الخاص 
بالطاقة  ضخ  أنظمة 
سيدي  بجماعة   الشمسية 

موسى - القلعة السراغنة
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم  آالف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000.00درهم (.
كلفة تقدير األعمال محددة   *
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ  سبع مائة وسبعة 
مائة  وخمس  ألف  وسبعون 
درهم  وستون  ووأربعة 

)777.564.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن   

الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور

وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  ,فإن  أخرى 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 25 الفقرة 1 
02-12- رقم  املرسوم  من 

بالصفقات  املتعلق   349
العمومية.  

الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها    املنصوص  تـلـك 

ضمن نظام االستشارة.
ع.س.ن/3285/ا.د

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

عمالة إلقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة السراغنة- بني 

عامر
الجماعة سيدي موسى
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
رقم: 2022/05

في يوم 2022/11/03 ابتداء 
صباحا   11:00 الساعة  من 
الجماعة  بمقر  سيجرى 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
املتعلق  مفتوح:  عروض 
السوق  مجزرة  مرفق  بكراء 
ملدة  سيدي  األسبوعي 
 2023/01/01 )من  سنة 
وحدد   )2023/12/31 إلى 
في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
درهم  آالف   ثالثة  مبلغ 

)3000.00درهم(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.Marchés publics.

 gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349/12/02
 1434 األولى  جمادى   08
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
املقتضيات املتعلقة بتدبيرها 

ومراقبتها.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
وصل بمكتب وكيل املداخيل 

بالجماعة سيدي موسى.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  رئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
في املادة 25 من املرسوم رقم 

.349/12/02
* ملحوظة: إن الثمن التقديري 
السنوي  لكراء مرفق  مجزرة 
هو:   األسبوعي  السوق 
سنويا   16.700.00درهم 
وسبعمائة   ألف  عشر  )ست 

درهم (
ع.س.ن/3286/ا.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكــــة املغربـــــة
وزارة الداخليـــــــة

عمــالة إقليـــم خنيفــرة
دائــرة القبــــــاب

قيـــادة أيــت إسحــــاق
الجماعةالترابية آليت 

إسحاق
شساعــــة املداخيـــل

إعــالن عــن طلـــب عــــروض 
مفتـــــوح

رقم: 2022/02
 .2022 أكتوبر   27 يــــوم  
العـــاشرة  الســـاعة  على 
بمكـتب  ستباشر  صبـــاحا 
لجماعة   املجلـس  رئيـس 
فتـح  عمليــة  إسحــاق،  آيـت 
بطلـب  املتعلقـة  األظرفـة 
أثمـان  بعـروض  العـروض 
رخصة  إيجـار:  أجـل  مـن 
في    6 رقم  األجرة  سيارة 
إسحاق  أيت  جماعة  ملكية 
من  سنوات    )6( ست  ملدة 
غاية  الى   2022/11/01

.2028/10/31
طلــب  ملــف  سحــب  يمكــن 
مصلحــــة  مــن  العــروض 
املداخيــــل  شساعــة 
أوقــــات  أثنــــاء  بالجمــــاعة 
العمــــل اإلداري، ويمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الهـاتف:

0535.39.90.40
0535.39.95.57

طلـب  ملـف  إرسـال  ويمكـن 
املتنافسيــن،  إلى  العـروض 
ملقتضيات   طبقا  منهم  بطلب 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى    
)20مارس2013(   1434
وأشكال  شروط  بتحديد 
و  العمومية  الصفقات  إبرام 
املتعلقة  القواعد  بعض  كذا 

بتدبيرها و مراقبتها. 
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  االف  خمسة  في: 

)5000,00درهم(
)الفني  هو:  التقديري  الثمن 
2100,00درهم  درهم(  ومائة 

شهريا
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بالجماعة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

باالستالم  بإفادة  املضمون 
إلى املكتب املذكور.

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

األظرفة. 
-  اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات  العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في الفصل الخامس من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3277/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض أثمان

طلب عروض أثمان
رقم: 2022/28/ق.ت

بتاريخ 2022/10/20 على 
الساعة 10 صباحا  
عرض مفتوح- جلسة 

عمومية
الدولة: اململكة املغربية

املشروع: مشروع صمود 
واستدامة الري

عنوان الصفقة  : أشغال بناء 
حوض التنظيم الهيدروليكي 

) الشطر الثاني ( 
قرض رقم: P175747  في 

30 مارس 2022
رقم  أثمان  عروض  طلب 
بتاريخ  2022/28/ق.ت  
الساعة   على   20/10/2022

10 صباحا  
اململكة  حكومة  حصلت   .1
املغربية على قرض من البنك 
الدولي لتمويل تكلفة مشروع 
الري  واستدامة  صمود 
استخدام  وتعتزم   )REDI(
املمنوحة  املبالغ  من  جزء 
لتنفيذ  التمويل  هذا  بموجب 
عليها  املنصوص  املدفوعات 
حوض  بناء  عقد  بموجب 
الهيدروليكي  التنظيم 

)الشطر الثاني(.
2.  املكتب الجهوي لالستثمار 
بن  بالفقيه  لتادلة  الفالحي 
هذا،  بموجب  يدعو  صالح 
املتنافسون من الدول املؤهلة 
مختومة،  عطاءات  لتقديم 
التنظيم  حوض  لبناء 
)الشطر  الهيدروليكي 

أزيالل،  إقليم  في  الثاني(، 
بلدية بني عياط الريفية خالل 

الفترة 2023/2022
املشتريات  إجراء  سيتم    .3
الدولية  املشتريات  خالل  من 
العطاء  مستند  باستخدام 
املحدد  النحو  على   )DAO(
البنك  مشتريات  »قواعد  في 
صناديق  ملقترضي  الدولي 
االستثمار العقارية«. نوفمبر 
املناقصات«،  »قواعد   2020
لجميع  مفتوحة  وهي 
املزايدين من البلدان املؤهلة.

العطاءات  ملقدمي  يمكن    .4
املؤهلة  الدول  من  املهتمني 
معلومات  على  الحصول 
املكتب  مستوى  على  إضافية 
بإدارة  واألسواق  اإلداري 
في   ORMVA في  التطوير 
 ، صالح  بن  فقيه  في  تادلة 
خالل  العطاء  وثيقة  وفحص 
الساعة  من  العمل  ساعات 
 4:30 حتى  صباًحا   8:30
املبني  العنوان  في  صباًحا. 
الجهوي  )املكتب  أدناه 
لتادلة  الفالحي  لالستثمار 

بالفقيه بن صالح، املغرب(.
وثيقة  سحب  يمكن   .5
الفرنسية  باللغة  املناقصة 
من مكتب اإلدارة واملشتريات 
في  التطوير  إلدارة  التابع 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
بن  فقيه  في  لتادلة  الفالحي 
صالح، ويمكن أيًضا تنزيلها 

من بوابة املشتريات العامة:
www.marchépublics.

gov.ma
املرفوع  امللف  تقديم  يمكن 
عرض  في  كمستند  املذكور 

املناقص.
إلى  األظرفة  تقديم  يجب    .6
في   ORMVA du Tadla
النحو  على  صالح  بن  فقيه 

التالي:
* إما مقابل إيصال في مكتب 
تادلة  في   ORMVA أوامر 

في الفقيه بن صالح.
بالبريد  إرسالها  يتم  أن  *إما 
االستالم  إشعار  مع  املسجل 
في   ORMVA إدارة  إلى 

تادلة في الفقيه بن صالح.
بتسليمها  تقوم  أن  *إما 
لجنة  رئيس  إلى  الفور  على 
املناقصات في بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
يتجاوز  ال  موعد  في 
 10 الساعة    2022/10/20

صباحا.
العطاءات  بتقديم  يسمح  لن 
اإللكترونية. سيتم تجاهل أي 
عطاء يتم استالمه بعد املوعد 
العطاءات.  لتقديم  النهائي 
علًنا  األظرفة  فتح  سيتم 
املعينني  املمثلني  بحضور 
وأي  العطاءات  مقدمي  من 
حضور  في  يرغب  شخص 
العنوان  على  األظرفة  افتتاح 
غرفة  في  أدناه:  املوضح 
املكتب  بمقر  االجتماعات 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لتادلة في فقيه بن صالح في 
الساعة  على   2022/10/20

10 صباحا.
جميع  تكون  أن  يجب   .7
بضمان  مصحوبة  العروض 
مليون  بمبلغ  عرض، 
درهم  ألف  وثالثمائة 
الضرائب  جميع  شامل 
شامل  )1.300.000.00درهم 

الضريبة(.
من طرف  املقدرة  التكلفة    .8
محددة  املشروع  صاحب 
وستون  اثنان  مبلغ  في 
وأربعة  ومئتان  مليونًا 
وسبعمائة  ألفًا  وثالثون 
درهما  وسبعون  وثمانية 
62.234.778.00درهم(  (

ضمنها الرسوم.
مبرمجة  امليدانية  الزيارة   .9
 2022/10/10 اإلثنني  يوم 
العاشرة  الساعة  على 
صباحا، انطالقا من مقر قسم 
للمكتب  التابع    التهيئات 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
10. العنوان املشار إليه أعاله 

هو:
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
فقيه  في  لتادلة  الفالحي 
التهييآت،  قسم  صالح،  بن 
ص.ب 244 الفقيه بن صالح، 

املغرب.
الهاتف: 

 0523435023/35/48
الفاكس: 0523435018/22        

البريد االلكتروني:
ortadla@menara.ma   
ع.س.ن/3279/ا.د

*************
الـمـمـلـكة الـمــــغـربـية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء-

سطات
عمالة إقليم سطات

باشـــــويــة ابــن احـمـد
جمـــــــــاعة ابـــن احمـد

قسـم ش.ق.ا.م
مصــلحة م.م.ب.م
شسـاعة املداخيل

- إعالن عـن طلــب عــروض 
أثمــان مفـتــوح -
)جلسة عموميــة(

N°02/ DAJAF/2022 :رقم
 20 الخميس  يــوم  فـــي 
الساعـة  على   ،2022 أكتوبر 
العاشـرة صباحـا، سيتـم في 
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
االظرفــة  فتـح  أحمد  ابـن 
عــروض  بطلــب  املتعلقـة 
لكراء  مفتوحــة  أثمــان 
االسبوعي  السوق  مرافق 
)سوق  أحمد  ابن  لجماعة 
الدخول  واجبات   - البهائم 
والوزن  بالسوق  والوقوف 
دخول  واجبات   - العمومي 
ومحطة  الفندق  الى  البهائم 
بالسوق  السيارات(  وقوف 
األسبوعي لجماعة ابن احمد 
 ،2023 املالية  السنة  برسم 
ينار  فاتح  من  املمتدة  للفترة 
دجنبر   31 غاية  إلى   2023
ملف  سـحب  يمكن   .2023
شساعة  من  العروض  طلب 
لجماعة  الـتـابعة  املداخيل 

نقله  كذلك  ويمكن  احمد  ابن 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
  gov.ma

ويحدد مبلغ الضمان املؤقت، 
فهو كما يلي: 

واجبات  األولي  الحصة   -  1
البهائم:  سوق  إلى  الدخول 

20.000٫00درهم.
الثانية:  الحصة   -  2
الدخول-الوقوف  واجبات 
العمومي:  والوزن  بالسوق 

20.000٫00درهم. 
واجبات  الحصة الثالثة:   -  3
الفندق  إلى  البهائم  دخول 
السيارات:  وقوف  ومحطة 

10.000,00درهم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقيـن 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
املوافق   1434 جمادى   08
املتعلق   2013 مارس   20 ل 

بالصفقات العمومية.
ويمكـن للمتنـافسيـن:

- إما إيداع أطرفتهم بشساعة 
املداخيل التابعة لجماعة ابن 

احمد مقابل وصـــل.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
السيد  إلى  املضمون  البريد 

رئيس املجلس الجماعي البن 
أحمد.

مباشرة  تسليمهـا  وإمـا   -
العروض  طلب  لجنـة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفـــــة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقرر  تلك  هي  بها  اإلدالء 
مـن  و27   26  ،25 املواد  في 
وهي  الذكر  السالف  املرسوم 

كما يلي:
الذي  اإلداري  امللف   -  1

يتضمن الوثائق التاليـــــة:
-  التصريح بالشرف 

- نسخة من نظام االستشارة 
مصادق عليها.

-  طلب الكراء يتم فيه اإلشارة 
كراءها،  املزمع  الحصة  إلى 
الطلب  هذا  يبيــن  أن  ويجب 
الكامل  اإلسم  مدققــة  بكيفية 
لطالب الكراء ومحـل السكــن 
البريــدي  الحساب  ورقـم 
املعلومات  وكل  البنكــي  أو 

اإلضافية.
الوسائل  تتضمن  مذكرة   -
البشرية والتقنية التي ينوي 
لتسيير  تخصيصها  املرشح 

املرفق.
لبطاقة  شمسية  صورة    -

التعريف الوطنيــة.

في  أنه  تتثبت  شهادة    -
قانونية  جبائيـة  وضعيـة 

مسلمة منذ أقـل من سنة.
طرف  من  مسلمة  شهادة   -
االجتماعي  الضمان  صندوق 

منذ أقل من سنة.
نسخة من دفتر التحمالت    -
بكراء  الخاصة  والشروط 
األسبوعي  السوق  مرافق 
من  توقيعها  على  مصادق 

طرف املشارك.
بالنسبة  اإلقامة  شهادة   -
أو  الذاتيني  لألشخاص 
ومحضر  األساسي  القانون 
لألشخاص  عام  جمع  آخر 

املعنويني.
الضمان  شهادة  أو  وصل   -

املؤقت.
2 - امللف املالـي الذي يتضمن 

الوثائق التاليـة:
-  عقد إلزام يتم فيها توضيح 
املقترح  العرض  مبلغ 
للحصة  وباألرقام  بالحروف 

املراد كراءها.
-  شيك مصادق عليـه يتضمن 
األشهر  الستة  كراء  مبلغ 
على  الكراء  مدة  من  األخيرة 
األقل كتسبيق بمثابة ضمانة 

لحقوق الجماعة.
ع.س.ن/3281/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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االشتراكي

أسامة الزكاري

التاريخي  البحث  مجال  تعزز 
مدينة  بماضي  الخاص  املجهري 
القصر الكبير، بصدور كتاب »القصر 
التاريخ واملجتمع والتراث«،  الكبير: 
كلية  منشورات  ضمن   ،2022 سنة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، في 
ما مجموعه 468 من الصفحات ذات 
الحجم الكبير. والكتاب -في األصل- 
تجميع ملضامني الندوة العلمية التي 
الكبير بني  القصر  احتضنتها مدينة 
2016، حول  من سنة  ماي  و22   20
األستاذ  وأشرف  املوضوع،  نفس 
تجميع  على  املرتجي  سعيد  محمد 
مداخالتها  تنسيق  وعلى  موادها 
وعلى إعدادها للنشر. ويمكن القول، 
علمي  استثمار  الجديد  العمل  إن 
البحث  من  ممتدة  عقود  لنتائج 
الرصني واملتأني في تحوالت ماضي 
داخل  سواء  الكبير،  القصر  مدينة 
العلمية  واملنابر  الجامعة  أسوار 
واألكاديمية املعروفة، أم بني صفوف 
الذين  املحليني  املدنيني  الفاعلني 
التأطير  لسبل  التأسيس  استطاعوا 
االشتغال  لقضايا  الراشد  الجمعوي 
القصر  الجماعية ملدينة  الذاكرة  على 

الكبير.
االنبهار  نحو  الكتاب  ينزح  لم 
القصر  حاضرة  بذكر  العجائبي 
املظان  وفي  املدونات  في  الكبير 
الكالسيكية  البيبليوغرافيات  وفي 
للخالصات  يطمئن  ولم  واملجددة، 
التطور  وقائع  بخصوص  املتوارثة 
ثم  نوفوم،  أبيدوم  ملركز  الحضري 
مثل  املتعاقبة،  التسميات  لتالوين 
أو  الكريم  عبد  قصر  أو  كتامة  قصر 
لبريق  يستكن  ولم  الكبير...  القصر 
الحضارية  األدوار  ولتوهج  األمس 
داخل  املدينة  بها  اضطلعت  التي 
محيطها اإلقليمي والجهوي الواسع، 
كما أنه لم ينح في اتجاه االستحضار 
االستنساخي ملعالم العطاء الجهادي 
تحنيط  عبر  املاضية  العهود  خالل 
مثل  حاسمة  وقائع  في  أدوارها 
1578م  سنة  املخازن  وادي  معركة 
التي  الثغور  في محاصرة  دورها  أو 
احتلها البرتغاليون خالل القرنني 15 
وطنجة  أصيال  مثل  امليالديني  و16 
والعرائش، ولكنه -في املقابل- اختار 
املتراكمة  التاريخية  القيم  مساءلة 

وعن  الجاهزة  األحكام  عن  بعيدا 
التمثالت الحاملة. ولم يكن من املمكن 
الوفاء  نهج  ترسيخ  إال  ذلك،  تحقيق 
للقراءة العلمية التشريحية املستندة 
عليها  املتعارف  اإلجرائية  العدة  إلى 
عمليات  مجمل  في  وذلك  أكاديميا، 
القضايا  اختيار  من  بدًء  اإلنجاز، 
بطرق  ومرورا  الكتاب،  موضوع 
واللقى،  واملظان  الوثائق  تجميع 
وانتهاًء  وتحليلها،  وتصنيفها 
الخالصات  في  استثمارها  بسبل 
موضوع  بكل  الخاصة  القطاعية 
الكتاب  اكتسب  لذلك،  حدى.  على 
املتضاربة  الرؤى  إلثارة  الجرأة  كل 
القصر  مدينة  ماضي  قراءة  في 
استندت  منطلقات  وفق  الكبير، 
وال  العلمي،  التشريح  حقائق  إلى 
الكتاب  مقدمة  تقول  ذلك.  غير  شيء 
مجموعة  »َتوٌفر  الخصوص:  بهذا 
بتاريخ  تتعلق  التي  الكتابات  من 
بهما  ارتبط  وما  ومجتمعها  املدينة 
الجوانب  ُيْغِن جميع  لم  من تغيرات، 
فحظها  املدينة،  ألرشيف  التاريخية 
من البحث العلمي الزال قليال مقارنة 
مما  التاريخي،  وعمقها  أهميتها  مع 
يفرض طرح تساؤالت عميقة مرتبطة 
الكبير  كالقصر  عريقة  مدينة  بتاريخ 
تركز  ال  مقاربات  مختلفة:  بمقاربات 
فقط على الجوانب املشرقة أو تحتفي 
اقتراح  تروم  أو  التليدة،  بالهوية 
قراءة ذاتية انتقائية، أو تبرز تاريخا 
التاريخية  الروايات  تحضر فيه فقط 
بالضرورة  واملنتجة  الرسمية 
اهتم  وقد  الطابوهات.  من  ملجموعة 
بتاريخ املدينة مجموعة من املؤرخني 
والديبلوماسيني، تأرجح وصفهم بني 
الكبير  القصر  فمدينة  والذم،  املدح 
دوالكروا  ألهمت  التي  نفسها  هي 
الشهيرة...  لوحاته  بعض  بإبداع 
متأثرا في ذلك بزيارته الديبلوماسية 
مارس  في  مكناس  إلى  طنجة  من 
)لعب  للفروسية  بمشاهداته   1832
في  كنانيشه(  في  جاء  كما  البارود 
موسيقى  وإيقاعات  ريصانى،  ثالثاء 
التي  املدينة  نفسها  عيساوة... وهي 
خمسني  فوكو  دي  شارل  وصفها 
املغرب،  مدن  بأقبح  ذلك  بعد  سنة 
»التعرف  في  جاء  ما  وفق  فهي، 
البناء، وما هي  املغرب«، سيئة  على 
ذكر  التي  وهي  محصنة،  وال  بكبيرة 
صعوبة إيجاد غرفة للمبيت بالنسبة 
وصفه  عن  فضال  بها.  يهودي  لرجل 
اللقالق  من  تحصى  ال  التي  لألعداد 
إذ ال يوجد منزل بال عش  بسمائها، 
عددها  أن  يظن  والتي  الطيور،  لهذه 
يقارب أو يفوق عدد سكان املدينة...« 

)ص. 15(.
العام  العلمي  وبخصوص السقف 
على  القائمون  عليه  اشتغل  الذي 
محمد  األستاذ  يقول  الكتاب،  إعداد 
التقديمية:  كلمته  في  املرتجي  سعيد 
فهمنا  تدقيق  إذن  الكتاب  »يقترح 
لعالقة مدينة القصر الكبير بمجالها 

سبل  واستخالص  تاريخها  وإبراز 
تدبير تراثها الثقافي، وذلك في إطار 
املعرفية  التخصصات  بني  التكامل 
مختلف  ملقاربة  ويسعى  املختلفة. 
بالتاريخ  املرتبطة  املختلفة  الجوانب 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي 
القصر  ملدينة  والثقافي  والديني 
الحقب  مختلف  في  ومجالها  الكبير 
الكتاب  هذا  ينشد  كما  التاريخية... 
املدينة  حول  املعرفي  الرصيد  إثراء 
وتثمني  متجددة،  بدراسات  وتعزيزه 
ودورهم  املحليني  الباحثني  جهود 
لدى  التاريخي  بالوعي  االرتقاء  في 
في  يرغبون  الذين  املدينة  سكان 
أن  أمل  على  وثقافتهم.  هويتهم  فهم 
لقراءة  السابقة  الدراسات  تخضع 

البحوث  ومحتوى  ملضمون  نقدية 
واملناهج املستخدمة في إعداد وجمع 
التي  النتائج  وفحص  املعلومات 
توصلت إليها، وأن تمتد آفاق البحث 
لتطال  نطاق  أوسع  على  التاريخي 
مرتبطة  جديدة  وإشكاليات  تيمات 
والفكري  االجتماعي  بالتاريخ 
واالقتصادي ونشر نتائج أعمالها...« 

)ص ص. 16-17(.
العام،  التصور  هذا  إطار  في 
مجددة،  أعمال  على  الكتاب  احتوى 
من  الكثير  إثارة  في  ساهمت 
ماضي  تحوالت  بخصوص  القضايا 
في  ساهم  مما  الكبير،  القصر  مدينة 
فتح  وفي  التراكم  حصيلة  تعزيز 

االنشغاالت  أمام  هائلة  ممكنات 
حصيلة  بتطوير  املهتمة  املستقبلية 
ففي  املحلي.  املونوغرافي  املنجز 
لبلكامل  نبشا  نجد  األولى،  الدراسة 
القصر  مسميات  حول  البيضاوية 
الكبير خالل عصور ما قبل اإلسالم، 
الغرباوي  هشام  من  لكل  ودراسة 
والعربي اليونسي في شكل فرضيات 
يوليا  الرومانية  املستعمرة  حول 
كامبيستريس ومسألة توطينها  بابا 
سمير  واهتم  الكبير.  القصر  بمدينة 
أيت أومغار باالشتغال على النقائش 
الكبير  القصر  مدينة  في  القديمة 
املراوحة  لصيغة  تقصيه  في  وذلك 
اإلبيغرافي.  الفقيه وموقع  بني موقع 
في  للبحث  ركلمة  رتيبة  وعادت 

الكبير  القصر  طوبونيميا  قضايا 
واللقى  التاريخية  املصادر  بني 
الخاطب  أحمد  وتناول  األثرية. 
القصر  مدينة  علماء  من  نماذج  سير 
الوسيط  العصرين  خالل  الكبير 
في  املتميزة  وأدوارهم  والحديث، 
نفس  وفي  املغربية.  الهوية  ترسيخ 
الصافي  نسرين  اهتمت  السياق، 
بقضايا مساهمة املرأة املتصوفة في 
اإلشعاع الثقافي ملدينة القصر الكبير 
األندلسية  فاطمة  نموذجي  من خالل 
خالد  وتناول  اإلدريسية.  وعائشة 
الصوفية  الريادة  موضوع  صقلي 
القصرية  الزاوية  لعلماء  والعلمية 
من  الحديث،  العصر  خالل  الفاسية 

وابنه  اإلسالم  شيخ  نموذج  خالل 
وفي سياق مختلف،  زمانه.  سيوطي 
ساهم عمر ملغيبشي بدراسة في شكل 
والتجار  التجارة  حول  مالحظات 
الفترة  خالل  الكبير  بالقصر  اليهود 
و19   15 القرنني  بني  املتراوحة 
أخريف  محمد  وساهم  امليالديني، 
بمادة توثيقية حديثة حول مساهمة 
حصار  في  الكبير  القصر  منطقة 
فساهم  الفياللي،  أنس  أما  سبتة. 
واألمراض  األوبئة  حول  بدراسة 
بداية  من  الكبير  بالقصر  واملجاعات 
الحماية،  عهد  نهاية  إلى   19 القرن 
مظاهر  برصد  يشوتي  رشيد  واهتم 
العرائش  بمدينتي  األملاني  الوجود 
سنوات  خالل  الكبير  والقصر 
 1914 بني  األولى  العاملية  الحرب 
للبحث  بنعتو  محمد  وعاد  و1918. 
بني  القصري  املجتمع  تحوالت  في 
التأقلم  واستراتيجية  الهوية  عمق 
الحاجي  سعيد  وتوقف  والحداثة. 
والسياسية  الثقافية  األدوار  عند 
للنخب العائلية بالقصر الكبير خالل 
نموذج  خالل  من  الحماية  مرحلة 
عائلة الطود. واهتم كاتب هذا املقال 
حول  بيبليوغرافية  إضاءات  بتقديم 
االنشغاالت املدنية بالبحث في تاريخ 
مدينة القصر الكبير من خالل تجربة 
التاريخي  البحث  جمعية  إصدارات 
اللطيف  عبد  ورصد  واالجتماعي. 
يعرفها  التي  التحوالت  اسبيرتو 
بمدينة  الحرفية  الصناعة  مجال 
األزمة.  واقع  ظل  في  الكبير  القصر 
دراسة  اهتمت  السياق،  نفس  وفي 
رحمة الحريقي بواقع صناعة الفخار 
في القصر الكبير. كما توقفت دراسة 
خديجة اليونسي عند أشكال حضور 
العيوع  قيم اإلنسان واألرض في فن 
الغنائي. وختم محمد سعيد املرتجي 
مداخالت الكتاب بتقديم ورقة بحثية 
العلمي  املشروع  حول  احترافية 
مدينة  بمتحف  الخاص  والثقافي 

القصر الكبير.
وبكل هذه املواد الغنية واملجددة، 
إضافات  تقديم  الكتاب  استطاع 
الخاص  العلمي  املنجز  هامة لرصيد 
بماضي مدينة القصر الكبير، خاصة 
على مستوى ربط الجسور األكاديمية 
الرفيعة بني حصيلة الدرس الجامعي 
االهتمامات  مجموع  وبني  جهة،  من 
التي  واملدنية  الجمعوية  الثقافية 
جهة  من  املحلية  النخب  تبلورها 
بهذه  الكتاب،  أن  شك  وال  ثانية. 
يفتح  األكيدة،  املعرفية  الجرأة 
هائلة  إمكانيات  أمام  واسعا  الباب 
مجمل  القتحام  مبادرة  رؤى  النبثاق 
الكبير  القصر  مدينة  ماضي  طالسم 
إلى  الجهد  هذا  ولتحويل  العريق، 
ترسيخ  جهود  في  مركزية  رافعة 
املاضي،  هذا  لقراءة  العقالني  النهج 
باعتبار هذا الجهد ركيزة مركزية في 
التنمية  تحقيق  نحو  التطلعات  كل 

الثقافية املحلية املنشودة.

جديد البحث التاريخي المونوغرافي الوطني:

الق�صر الكبري: التاريخ واملجتمع والرتاث

 
محمد الهادي 

الجزيري

أبدأ بتذكرة واحدة مجانّية للدخول 
عشرات  من ضمن  وهي  السيرك،  إلى 
التذاكر املتاحة لي، في شكل )شذرات، 
هوامش،  أحالم،  خواطر،  تأّمالت، 
قصيصات، وخطابات موازية( وضعها 
أنيس الّرافعي في بّوابة هذا املنت غير 
العادّي، ليأخذ كّل قارئ ما يشاء منها، 
قبل أن يدخل، أنا ما زلت عند أعتاب 

ألدخل  التذكرة  هذه  واخترت  النّص، 
عالم هذا املبدع املغربي:

تحّب  السيرك ال  »أغلبية حيوانات 
اإلحساس  في  ترغب  ال  ألّنها  املرايا، 
في  وكذا  للزمن،  القاسي  باملرور 
من  فحسب  مستحدثة  أّنها  اكتشاف 

الوهم الخالص«.
وهم  أّني  على  املوافقة  اخترت 
السرد  حقيبة  إلى  ودخلت  خالص، 
واملونولوجات  والرسومات  املنفلت 
محمد  األردني  الفّنان  رسمها  التي 

العامري…
لم  أتدري  املفترض،  القارئ  أّيها 
القراءة؟ لسّد ثغرات في الذاكرة ولصّد 
آفة النسيان، والدليل أّني انتبهت حني 
إليه  مهدى  ساّلم«  »رفعت  اسم  قرأت 
مونولوج الكركدن، تذّكرت أّنه من مّدة 
ثّم اتضحت  الصديق،  أتواصل مع  لم 
الرؤية والرؤيا، حني اقتنعت أّنه مات 
بالقراءة  فآمنت  الرئة،  سرطان  بداء 
أّما  شيء،  يخترقه  ال  شاهقا  حصنا 
لروح  أخلص  فقد  الّرافعي  أنيس 
رفعت ساّلم وأجاد تأبينه األدبي، فلم 
الرونق،  وهذا  اإلبداع  بهذا  تأبينا  أر 
وإّني سأعطيه حّقه وأقتطع من نّصه 

املكثفة: املعّبرة  املوجزة  الفقرة   هذه 
»… فصرت قيد حياتك مطمعا سائغا 
والنطاسني  القتلة  الصيادين  لجميع 
مماتك  قيد  تغدو  وسوف  اآلفاقني، 
اللحود  نباشي  لكاّفة  مهّيأ  نهبا 
وآكلي الجّيف، ومن ثّمة، كانت مهمتي 
القرن  استرداد  في  تتمّثل  املستعجلة 
الخفّي النفيس منك، حّتى تنام مرتاحا 

هانئ البال في رقدتك األخيرة«.
بالقراء،  الّرافعي  أنيس  يفعل  ماذا 
والفنتازي،  بالغريب  يباغتهم  إّنه 
إلى  يجّرنا  التمساح  مونولوج  في 
الشقة  لنا  قتل بشعة، ويصف  جريمة 
الجيران  إلى  ويجّرنا  القتيلة،  وجمال 
الحكاية،  آخر  إلى  الشرطة،  ومفتشي 
لوحة،  في  مرسوم  كائن  إلى  ويحيلنا 
في  املمّل  الروتني  أرهقه  تمساح  إلى 
ليجّرب  اللوحة  من  فانساب  األكل، 
شيئا جديدا ال عالقة له بما تعّود عليه 
من أطعمة حيوانية، إّنه الّرافعي يلهو 
لذيذا  لهوا  كان  وإن  بالعقول،  ويعبث 

وممتعا:
نفس  أكل  من  تعبت  أّني  »استنبط 
على  الطيور  لحم  طعام  من  النوعية 
الطويلة،  الزمنية  الحقبة  هذه  امتداد 

أجبرت  -أخيرا-  أّني  استخلص  ثّم 
على النزول بنفسي من داخل اللوحة 
سرير  فوق  املعّلقة  املستطيلة  الزيتية 
نوعا  أتذّوق  كي  الشقراء،  الحسناء 
وطعما آخرين من اللحم الشهّي وغير 

الحيواني باملّرة«.
باالسم  مذكورة  الحيوانات  عديد 
والفعل والحركة والوصف كذلك، مثل 
القرش والنمر ومرورا بالفيل وبالجرذ 
وانتهاء بالبقرة، ويختتم الكاتب جرده 
للعالم الحيواني وتقديمه لكّل حيوان 
إغالق  يمكن  »كيف  بسؤال  مذكور، 
الفصل  هذا  في  وينفي   « السيرك؟ 
“دينو  اإليطالي  الكاتب  وفاة  القصير 
ويرجع  طبيعية  بصفة  بوتزاتي” 
اللمسات  يضع  »كان  أّنه  إلى  ذلك 
لديه،  أثير  كتاب  على  الختامية  شبه 
الشخصية،  برسوماته  مصحوب 
في  عقود  ثالثة  يناهز  ما  أمضى 
)حيوانات  عنوان  تحت  تأليفه، 
تلك املخلوقات  سحرية(، عندما قامت 
الشنيعة، التي قضى عمره في توثيق 
أشكالها  وتخطيط  املفترضة  حيواتها 
املحتملة، بالتهامه في شّقته خلف آلته 
هذا  قوله  وفي  الراقنة«،  امليكانيكية 

إيحاء بنهاية أخرى لكاتب هذا الكتاب 
الكاتب اإليطالي، نرجو  شبيهة بوفاة 
العمر  مديد  الرافعي  أنيس  لصديقنا 

والنجاحات الباهرة…
للتلّبس  محاوالت  الكتاب  هذا 
جانب  إلى  فيه،  والتجسد  بالحيوان 
جنونّية  وهّبات  تأملية  شطحات 
منفلتة  خواطر  من  بالبال  يجول  وما 
منت  هذا  بعناية..،  مدروسة  لكّنها 
إعادة  إلى  القارئ  يدعو  وشاّق  شّيق 
قد  طالعه..،  مّما  والتثبّت  القراءة 
مجدّية  غير  الهوامش  فيه  تبدو 
لكّنها حني تتثّبت منها تجدها املتون 

واألصول..
كّل ما يدخل   هذا كتاب بني دفتيه 
في باب الحلم ويختلط به، هذا باطن 
أنيس الرافعي كما هو، فما أجمله من 
باطن وما أرحب فكره لكي يتحّمل كّل 
هذا العناء / البهاء..، أكيد أّنني خّلفت 
كبير  رافد  عن  بعيدا  السنوات  عديد 

لإلبداع ومنتج للمعرفة والفّن.

عن موقع »أثير«

تذكرة دخول لـ »�صريك احليوانات املتوّهمة«لأني�س الّرافعي

استغرق أكثر من ربع قرن

«لل�صاعر  عدنان ال�صائغ »َنْرُد الَن�سِّ

الصائغ  عدنان  الشاعر  أصدر 
“َنْرُد  بـ  موسوما  جديدا  ديوانا 
صفحة،   1380 في   ” الَنصِّ
العربية  املؤسسة  عن  وذلك 
بيروت  في  والنشر  للدراسات 
ودار سطور في بغداد، بعدما 
استغرق العمل أكثر من ربع 

قرن.
الشاعر  أشار  قد  و 
“حرٌث  الديوان  أن  إلى 
وخطير،  مثير  ؛  شعريٌّ
عنه  املسكوت  متون  في 

وفي هوامشه، بجرأة كبيرة، وتعمق 
ومستقصيًا  ومتسائاًل  حافرًا  واسعني،  لكثير وتفحص  ا

وامليثولوجيا  والجنس  والدين  السياسة  في  املفاهيم  من 
والسوسيولوجيا واملوروث واآلداب…، وانعكاسات ذلك على 

حالنا ومآلنا الذي وصلنا إليه« .
“رحلة مدهشة  أيضا  هو  “نرد النص”  أن  الشاعر  وأضاف 
املطلق  سديم  في  النرد،  تقلبات  مع  مصراعيها  على  مفتوحة 
التاريخ الشخصي والتاريخ العام، وفي  وداخل حيواتنا، في 
والشفاهية،  الشعبية  والذاكرة  العامة،  والثقافات  األفكار 
الذي  والهامش  األحداث،  من  والغاطس  والغائص  واملتداول 

يصبح متنا، واملنت الذي يصبح هامشا«.

»ثورات ليست تمضي«

م�صدر  للأمل واخلوف يف اآن واحد
 عن دار النشر »خطوط زظالل«، 
ليست  »ثورات  كتاب  صدر 

تمضي«
للكاتب   ڠي سركيس

البصرية   والرؤية  الغالف  
للفنان محمد_العامري.

غالف  على  وجاء 
الكتاب: 

التغيرات  كانت  »لطاملا 
والقلق  للخوف  مصدرا 
تبلبل  من  تسببه  ملا 
وتزعزع  العادات  في 
وملا  االستقرار،  في 
تحديات  من  تستحضره 

 . ة يد التغيير جد يخشى  بطبعه  اإلنسان  إن  إذ 
إلى  به، ويعمد  والتمسك  املاضي  بمثالية  التغني  إلى  ويميل 
صون التقاليد وحمايتها. لكنه في املقابل ال يرضى بمراوحة 
مكانه والثبات فيه. فهو في بنيته الفطرية يتوق إلى املزيد في 
كل شيء، ويأبى االئتمار للواقع ، بل يطمح إلى تحسينه. تقوم 
ألنها  واحد،  آن  في  والخوف  األمل  على شعوري  إذن  الثورة 
تدفع اإلنسان إلى التخبط بني الرغبة في التقدم والحيرة أمام 
املجهول. تهدف هذه الصفحات إلى استشراف بعض الثورات 
غاليلي،   ( الكبرى  والدينية  والثقافية  والعلمية  السياسية 
إلخ.  االصطناعي،  الذكاء  الصناعية،  الثورة  فرويد،  داروین، 
اليوم  ننتبه  ال  البشرية  تاريخ  من  محورية  محطات  وهي   ،)
إلى آثارها وبصماتها في حياتنا الراهنة. أوجدت كل واحدة 
منها منعطفا في مسار التاريخ ، فبان في إثرها واقع اختلفت 
مالمحه عما كانت عليه سابقا ، لكن ما زودت به البشرية بات 

محتجبا ألنه انغمس في الحياة اليومية«.
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الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
47AOM/SNRT/2022 :رقم

على   2022/11/15 يوم  
في  سيتم   15:00 الساعة 
مكاتب الشركة الوطنية لإلذاعة 
البريهي-  زنقة   1( والتلفزة 

قاعة  الرابع  الطابق  الرباط( 
زاوية  عمارة  االجتماعات 
وزنقة  تاشفني  ابن  يوسف 
املتعلقة  االظرفة  فتح  اسفي، 

بطلب عـروض ألجل:
La fourniture, l'installa-
tion et la mise en service 
de deux systèmes de mo-

nitoring, de visualisa-
tion et de contrôle avec 
remontée d'alarmes, 
pour les centres émet-
teurs de Zaers )Rabat( 
et d?Ain  chok )casa-
blanca(.
الوثائق  إليداع  أجل  آخر  إن   *
الوصفية  والوثائق  التقنية 
طلب  ملف  يستجوبها  التي 
العروض املنصوص عليها في 
املنافسة،   نظام  من   17 الفصل 
املشتريات  مديرية  بكتابة 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة 

هو  الثاني(  )الطابق  والتلفزة 
يوم 2022/11/14 على الساعة 
)الساعة  الزوال  بعد   16
ملف  سحب  يمكن  القصوى(. 
بكتابة  مجانا:  العروض  طلب 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
طريق   عن   - الثاني(  )الطابق 

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا من 
موقع:

https://www.
marchespublics.gov.ma/

/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت في 

مجموع: 30000٫00درهم
* تقدير كلفة األعمال محددة من 
محدد  املشروع  صاحب  طرف 
مع  2.300.000,00درهم  في: 

احتساب الرسوم    
* يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 

الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
-إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور. 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   *
املنصوص  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

املنافسة.
ع.س.ن/3276/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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جالل كندالي 

ليس المهم ماقالته الديفا سميرة سعيد، 
في الندوة الصحفية التي عقدتها بالرباط 
في حفل تكريمها بمعية كبار فناني القارة 
السمراء بمناسبة االحتفاالت بالرباط عاصمة 
ماقاله  هو  األه��م  لكن  اإلفريقية،  للثقافة 
عمليا من خالل  موقفه  كان  لقد  الجمهور، 

 OLM منصة  إل���ى  المكثف  ال��ح��ض��ور 
بلحظات  ويستمتع  ليسمع  السويسي، 
جميلة، أضفت عليها الديفا سميرة سعيد 
المنصة،  ف��وق  ال��ق��وي  الحضور  بهجة 
المتعددة  أغانيها  جمهورها  ومشاركة 
والمتنوعة، التي أدتها كعادتها بإحساس 

وحب كبيرين. 
لقد كان رد فعل الجمهور ومحبي الديفا  

الذي  المكثف،  الحضور  خالل  من  عمليا، 
تجاوز 200 ألف شخص كما جاء على لسان 

الجهة المنظمة. 
 عشرات اآلالف من المغاربة ومن أفراد 
الجاليات العربية، رددوا مع سميرة سعيد  
ما قدمته لهم من أطباق فنية غنية  بالكلمة 

الشفيفة واللحن الرصين  . 
 جمهور غفير وذواق متعطش للفرح من 
كل األجيال، شبابا وكهوال، نساء ورجاال، 
ال��وف��اء،  ليلة  ف��ي  ج���اؤوا  األط��ف��ال،  حتى 
أغاني  ورددوا   تلقائي  بشكل  وتفاعلوا 
سميرة سعيد، بل حرصت عائالت  وأسر 
بأكملها على الحضور في هذا الحفل البهيح، 
ليقضوا لحظات ممتعة  مع اسم صنع هويته 
بالمثابرة  واالجتهاد طيلة مسيرة  الفنية 

فنية مليئة بالنجاحات .
االتحاد  لجريدة  خ��اص  تصريح   ف��ي 
االشتراكي  بعد هذا الحفل،وصفت  الديفا 
سميرة سعيد،  النجاح الباهر  الذي  شهده 
حفلها الذي  أحيته  مساء السبت الماضي 
بالرباط، بأنه حفل  استثنائي، ويعبر  عن هذا 
الحب  المتبادل  دوما  بينها وبين الجمهور، 
وهو  الحب  الذي  اليقاس  بالمال  أو بأي 
شيء، إنها كيمياء القلوب.  وعبرت  الديفا في 
ذات التصريح، عن عجز لسانها  في وصف  
هذا التجاوب التلقائي  الممزوج  بالمحبة 
المتبادلة. وعبرت الديفا سميرة سعيد  عن 
يتفاعل   والجمهور   بالدفء   إحساسها  
معها بهذا الحب الكبير، معلنة  أنه في 
هذه المواقف اليمكن لإلنسان  إال 
أن يعبر  عن  كونة  أنه  
محظوظ،  إن��س��ان  
ويزداد هذا الشعور 
حينما   ال��ج��م��ي��ل، 
يكون  االحتفاء  في 
العاصمة المغربية، حيث  
،إنها  ترعرعرت  وبالضبط  في »حومتي« 
عوامل  كثيرة  اجتمعت  كلها في ليلة  الحلم  
والوفاء  هاته، وأنت تجد نفسك  محاطا  
بنظرات  الحب  والتقدير، لن  أنسى هذا 
الشعور  أبدا طيلة حياتي  تقولسميرةسعيد.
من  استفاد  اسم  سعيد،  سميرة  الديفا 
الذين  العربي،  الفن   بعباقرة  احتكاكه 

عايشتهم الديفا، منذ  طفولتها، كما هو الشأن 
حافظ،  الحليم  عبد  األسمر  العندليب   مع 
اصطحابها  وأراد  بصوتها  أعجب   الذي 
إلى مصر لدراسة الموسيقى، لكن الراحل 
تستكمل  أن  فضل  الثاني  الحسن  الملك 
عبد  والموسيقار  دراستها،  سعيد  سميرة 
الوهاب الدكالي، الذي اقتسمت معه المنصة 
في تونس وعمرها ال يتجاوز 11 ربيعا، قبل  

أن تتعامل مع كبار الفنانين .
هذه  ميز  ما  غفير،  جماهيري  حضور 
المحطة الفنية، أعاد الحياة الثقافية والفنية 
لسابق عهدها كما كانت عليه قبل الجائحة، 
وساهم في إنعاش الصناعة الثقافية وتدوير 
عجلة االقتصاد ، على مدى ثالثة أيام متتالية، 
ألف شخص حضروا   520 من  أكثر  هناك 
وتميز   ، الرباط  لمدينة  الكبرى  السهرات 
الديفا  نجمته  كانت  الذي  الختامي  الحفل 
سميرة سعيد، بتحطيم الرقم القياسي من 
حيث عدد الحضور الجماهيري، حيث تجاوز 

200 ألف شخص. 
نجاحها   س��ر  كشفت  سعيدة  سميرة   
المتجدد والمتواصل، بالتأكيد أن  الموهبة 
والتميز وعدم التقليد، هو ما يجعل الفنان 
عن  معبرة  عمله،  مجال  في  نجاحا  يحقق 

سعادتها بالمشاركة في هذه التظاهرة الفنية، 
خاصة وأنها تنظم في مدينة الرباط التي 
نشأت بها وتحتضن أجمل ذكرياتها، مشيرة 
إلى أنها كلما زارت مدينة الرباط تكتشف 

أنها تزيد جماال يوما بعد يوم.
وقدمت الديفا خالل هذا الحفل الناجح 
أغانيها  من  منوعة  باقة  المقاييس  بكل 
القديمة  األغاني  ألن  والجديدة،  القديمة 
الفني  تاريخها  من  جزءا  تعتبر  قالت  كما 
من  الجمهور  معها  يتفاعل  عندما  وتسعد 
المغربي  الجمهور  أن  إلى  مشيرة  جديد، 
لديه دائما نوستالجيا ألغانيها القديمة، كما 
قدمت أغاني مغربية وأغاني بطعم الراي ألن 
موسيقى الراي جزء من ريبيرتوارها الفني 
أيضا، معبرة عن اعتزازها وافتخارها بكون 
أنحاء  جميع  من  فنانين  يستقبل  المغرب 
العالم في تظاهرات فنية كبرى، ليتواصلوا 
مع الجمهور المغربي حيث يعتبرونه بلدا 

لإلبداع والثقافة.
بحسها   استطاعت  فنانة  سعيد  سميرة 
الواسعة   الموسيقية  وثقافتها  اإلبداعي 
وتجربتها الفنية الثرية وذكائها الفني، أن 
تجعل من النجاح عملتها التي ال تبور،  وأن 
تجعل النجاحات طيعة أمامها، لذلك عملت 

على  تغيير أنماطها واختياراتها المتجددة، 
فوجدت لها بذلك، في زمن النجوم الكبار، 

مكانا في الصف األول. 
تعاملت مع كبار الملحنين، مع الملحن 
محمد سلطان، الموسيقار بليغ حمدي،  محمد 
الموجي وحلمي بكر وطالل مداح وغيرهم من 
عباقرة الفن، اجتهدت  وثابرت، فأثمر ذلك 
أعماال فنية مازالت  حية ومطلوبة وحاضرة، 
وتتغنى بها  المواهب العربية في البرامج 
المعنية  باكتشاف المواهب مثل »جاني بعد 
يومين« و«احكي يا شهرزاد« و«مش حتنازل 
عنك أبدا«، لذلك تعتبر امتدادا شرعيا لزمن 
التجديدية  النزعة  تغفل  أن  دون  العمالقة، 
الدائمة، حيث حرصت من خالل التعاون مع 
ملحنين شباب على تنويع ألوانها والتجديد 
شكال وموضوعا، لتنتزع بالتالي لقبا صار 

يالزمها، وهو »الديفا« كما يرى النقاد. 
حصيلة الديفا الفنية واإلبداعية متنوعة،  
تعكس ثراء مسار فني حافل بالنجاحات، مما 
جعل أغانيها تتخطى حدود العالم  العربي 
إلى العالم كله، وقدمت هذه األغاني بأكثر من 
عشرين لغة ولسان، دون أن يتسلل الغرور 
إليها، وهذا سر  نجاحها وامتداد إبداعاتها 

في الزمن  والقلوب.

بفضل تصاميمها المميزة، التي يكون عليها اإلقبال الكبير من طرف 
النساء، عبر العالم بما فيها دول عربية وخليجية لكونها ترضي أذواق 
عاشقات الزى المغربي ليس المغربيات فقط، وإنما من مختلف الجنسيات، 
تمكنت سناء قديوي من حفر اسم من ذهب في عالم األزياء التقليدية المغربية.

تألق سناء قديوي في عالم األزياء والموضة جعلها محط أنظار عدد من 
المشاهير، فالمصممة سناء تجمعها بمجموعة من الفنانات المغربيات عالقة 
وطيدة ومميزة تنطلق بقفطان أو تصميم معين لتصبح عالقة صداقة دائمة، 
وليس الفنانات فقط وإنما نخبة مهمة من المؤثرات المغربيات الشهيرات، 
وذلك يعود إلى الجمالية التي تتفنن في اختيارها بأناملها الرقيقة أثناء 
تصاميمها الراقية والتي استطاعت أن تجمع فيها بين الخامات العصرية 

والتقليدية مع الحفاظ على األصالة المغربية .
كما أنها استطاعت أن تشق طريقها في هذا المجال بخطوات ثابتة 
بتصاميمها الفريدة من نوعها، والتي تواكب فيها الموضة دون الخروج 
عن جماليتها الخاصة والمتميزة، كما أنها تمكنت من كتابة اسمها بالبنط 
العريض في مجموعة من المحافل الوطنية والمناسبات الرسمية، والتي 

ساهمت في شهرتها داخل المغرب وخارجه.
وتعتبر سناء قديوي من بين مصممات األزياء المغربيات التي تمكنت من 
الجمع بين االحترافية والتخصص في تصميم األزياء التقليدية المغربية 
المتنوعة، وبين التأثير عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث تشارك متابعيها مجموعة من اللحظات واألنشطة اليومية 
والمتعلقة بحياتها الخاصة، رفقة صديقاتها والعائلة ورفقة زوجها وحتى 
لتكون  اخترنها  اللواتي  المغربيات  والفنانات  المشاهير  من  نخبة  مع 

مصممتهن الخاصة.
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�شناء �شيك�شوپ ..
 نجمة م�شيئة في �شماء الأزياء والمو�شة
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اآفاق ال�شينما في القارة الإفريقية محور ندوة 
فكرية بالمهرجان ال�شينمائي الأورو اإفريقي بتيزنيت

تخصص فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي األورو 
إفريقي، الذي تحتضنه مدينة تيزنيت من 21 الى 23 أكتوبر المقبل، 
ندوة فكرية رئيسية تتمحور حول آفاق السينما في القارة اإلفريقية.  
يشارك في هذه الندوة األكاديمية، كل من مدير المهرجان الدولي 
للسينما اإلفريقية بخريكبة عز الدين كريران، للحديث عن تجربة 
المهرجان والسينما اإلفريقية، ثم المخرج اوكودجو اكوتشاي من 
البنين، الذي سيقدم ورقة شاملة حول السينما البنينية وحضورها 

في إفريقيا والعالم.
 كما يشارك في الندوة، التي ستقام يوم 22 أكتوبر 2022 على 
الساعة  الثانية عشر زواال بدار الشباب المقاومة بتزينيت، اإلعالمية 
رجاء الشرقاوي والمخرج جبير مجاهد كمحاورين لضيوف الندوة، 

وخالد حباش كمسير.
ويتضمن برنامج الدورة التي تقام تحت شعار«نوليود: النموذج 
اإلفريقية«،  السينما  اإلفريقية«،  السينمائية  للصناعة  اإلبداعي 
بحضور السينما البينينية كضيف شرف، أنشطة متنوعة أبرزها 
مسابقتين األولى جهوية لتشجيع المواهب، والثانية رسمية دولية، 
تشارك فيها 16 فيلما يمثلون 13 دولة يحكمها المخرج األردني 

سمير أحمد محمد بياري.
كما تتميز الدورة بتكريمات وازنة، وتوقيعا إصدارات سينمائية 
لجعل  المهرجان   من  رهانا  موازية،  أنشطة  عن  فضال  جديدة، 
السينما األوربية واإلفريقية، في تزينيت، فضاء للفرجة، والحوار 

والتواصل وتحقيق مزيد من اإلشعاع.

أعادت  الدفء إلى منصة السويسي بالرباط واستقطبت لوحدها أكثر من 200 ألف شخص

 الديفا �شميرة �شعيد »لالتحاد ال�شتراكي«: 
لن اأن�شى هذا ال�شعور  واأنا محاطة  بمحبة النا�س 

 في مدينتي  وحومتي

والمسرح  للسينما  أل��وان  جمعية  تنظم 
الدولي  أل��وان  لمهرجان  الخامسة  ال��دورة 
في  وذلك  ابن جرير  بمدينة  الشارع  لمسرح 
الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر 2022، 
تحت شعار » مسرح الشارع فضاء لربط جسور 

التواصل ».

فرق  مشاركة  ال��دورة  هذه  ستعرف  حيث 
عمان،  سلطنة  إيطاليا،  دول  من  مسرحية 
وذلك  المغرب،  إلى  باإلضافة  تونس  مصر، 
ندوة دولية تحت عنوان  برنامج يضم  وفق 
مسرح  وأص��داء  العمومي  الفضاء  أسئلة   «
في  ومبدعين  باحثين  يؤطرها   « الشارع 

الميدان المسرحي من داخل المغرب وخارجه، 
ولتوسيع دائرة أنشطة المهرجان ستخصص 
ثالث ساحات كبرى الستقبال العروض وباقي 
الفقرات، عالوة على برمجة لقاءات فنية مع 
فنانين رواد، و ورشات تكوينية لفائدة شباب 
المدينة ببعض المؤسسات التعليمية ومراكز 

القرب يؤطرها مكونين دوليين، وعلى هامش 
المهرجان سيؤثت الفضاء العمومي معرضًا 
من  تشجيعا  وذل��ك  المجالية  للمنتوجات 

الجمعية للتعاونيات النسائية والشابة.
لوجوه  تكريما  ال��دورة  هذه  ستعرف  كما 

طبعت صورتها المسرح المغربي.

ابن جرير تحت�شن الدورة الخام�شة لمهرجان األوان الدولي لم�شرح ال�شارع
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الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

45AOM/ :رقم
SNRT/2022

على   2022/11/10 يوم    *
في  سيتم   15:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي,  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
La fourniture et la 
mise en service de 
matériel et accessoires 
d'interconnexion des 
équipements de dif-
fusion pour la télé-
gestion des émetteurs 
FM dans les centres de 
la télédiffusion.

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
الوصفية  والوثائق  التقنية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/11/09
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
-عن   - الثاني(  )الطابق 
من  انطالقا  تحميله  طريق  

موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت 
مجموع: 40000٫00  في 

درهم

األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:   محدد  املشروع 
مع  3.276.000,00درهم 

احتساب الرسوم    
من  كل  يكون  أن  يجب   *
ملفات  تقديم  و  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 

ملقتضيات نظام املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3272/ا.د

*************
الشركة الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
54AOM/ :رقم
 SNRT/2022

على   20/10/2022 يوم   *
في  سيتم   10:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
Le renouvellement du 
système d'automation 
pour la production, 
la programmation et 
la diffusion des pro-
grammes radio pour 
les besoins des chaines 
radios de la SNRT

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
التقنية و الوثائق الوصفية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/10/19
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
-عن   - الثاني(  )الطابق 
من  انطالقا  تحميله  طريق  

موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
الضمان  مبلغ  حدد   *
مجموع  في  املؤقت 

: 50000,00درهم
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:   محدد  املشروع 
مع  3.427.200,00درهم 

احتساب الرسوم    
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مديرية  بكتابة  وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 

املادة  في  عليها  املنصوص 
4 من نظام املنافسة.

ع.س.ن/3273/ا.د
*************

الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

43AOM/ :رقم
 SNRT/2022

طلب عرض مفتوح 
مخصص للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة 

الوطنية
على   2022/10/21 يوم 
في  سيتم   10:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
La fourniture et la 
mise en service de ma-
tériel informatique 
broadcast pour les 
besoins des chaines 
TV/Radio de la SNRT.

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
الوصفية  والوثائق  التقنية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/10/20
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
)الطابق الثاني( -عن طريق  

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

ma/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت 
 60000٫00 : مجموع  في 

درهم
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:  محدد  املشروع 
مع  4.967.868,00درهم 

احتساب الرسوم    
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة  وصل 

الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 

لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3274/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - 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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/09/27

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الحوز

جماعة ستي فاضمة
إعالن  عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 02/ج.س.ت.ف/2022

اكتوبر   26 االربعاء  يوم  في 
الواحدة  الساعة  2022على 
سيتم   ، )H0013( زواال 
فاضمة  ستي  جماعة  بمقر 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ايجار  ألجل:  أثمان  عروض 
األجرة  سيارة  رخصة 
التابعة   ،26- رقم  -مأذونية 
للملك الجماعي لجماعة ستي 

فاضمةاقليم الحوز 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 

بالجماعة املذكورة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية 

من العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)ستة  6.000,00درهم  في: 

أالف درهم(
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
ستون  ( هم ر 6د 0 . 0 0 0 , 0 0
يكون  ان  يجب  درهم(.  ألف 
وتقديم  محتوى  من  كل 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املادة  ملقتضيات  مطابق 
رقم   املرسوم  من  و31  و29 
 8 في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى  من 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمكتب الضبط بجماعة ستي 

فاضمة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم الي املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  أو   *

االلكتروني .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3248/ا.د

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

اقليم الحوز
جماعة ستي فاضمة

إعالن  عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 01/ج.س.ت.ف/2022
اكتوبر   26 االربعاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  2022على 
 ، )H0011(صباحا عشرة 
ستي  جماعة  بمقر  سيتم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  فاضمة 
ألجل:  أثمان  عروض  بطلب 
املجزرة  مرفق  إيجار 
لجماعة  التابعة  الجماعية 

ستي فاضمة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 

بالجماعة املذكورة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية 

من العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)ستة  6.000,00درهم  في: 

أالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
50.000,00درهم  مبلغ:  في 

)خمسون ألف درهم(.
من  كل  يكون  ان  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املادة  ملقتضيات 
رقم   املرسوم  من  و31 
 8 في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى  من 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمكتب الضبط بجماعة ستي 

فاضمة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم الي املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  أو   *

االلكتروني .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3260/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية  القروية 

واملباه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/29/م.و.ع

جلسة عمومية
املشاركة خاصة للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة 
والتعاونيات وإتحاد 

التعاونيات واملقاول الذاتي
الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022/10/20
الحادية عشرة صباحا سيتم 
للمكتب  االجتماعات  بقاعة 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
صالح  بن  بالفقيه  لتادلة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 

ألجل: اقتناء لوازم املكتب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التموين  بمكتب  العروض 
بمصلحة  والصفقات 
للمكتب  العامة  الوسائل 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
صالح،  بن  بالفقيه  لتادلة 
تحميله  كذلك  ويمكن 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  الف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000,00درهم(.
*الكلفة التقديرية محددة من 
فيما  املشروع  صاحب  طرف 
يلي: سبعة مائة وسبعة عشر 
وسبعون   مائة  وخمسة  الف 
الرسوم  فيها  بما  درهما 

)717.570,00درهم(.
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31   29  ،27 املواد 
بشروط  الخاص  النظام 
واشكال ابرام صفقات املكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
للمكتب  الضبط  بمكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
* إما إرسالها إلكترونيا وفق 
قرار وزارة االقتصاد واملالية.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
في  املطلوبة  العينات   إن 
املادة 8 من نظام االستشارة 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
ايداعها  يجب  العروض 
العامة  الوسائل  بمصلحة 
الى غاية يوم  2022/10/19 
زواال  الرابعة  الساعة  على 

كأخر اجل.
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
املنصوص  هي  بها  اإلدالء 
7 من نظام  عليها  في املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3262/ا.د

*************
الـمـملـكة الـمــــغـربـية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء-

سطات
عمالة إقليم سطات
باشـوية ابــن احـمد
جماعة ابن احمد
قسم ش.ق.ا.م

مصلحة م.م.ب.م
شساعة املداخيل

إعالن عـن طلــب عــروض 
أثمــان مفـتــوح

)جلسة عموميــة(
N°03/2022/DAJAF :رقم

 20 الخميس  يــوم  فـــي 
الساعـة  على   ،2022 أكتوبر 
صباحـا،  عشرة  الثانية 
االجتماعات  قاعة  في  سيتـم 
بمقر جماعة ابـن أحمد فتـح 
بطلــب  املتعلقـة  االظرفــة 
مفتوحــة  أثمــان  عــروض 
جماعة  مجزرة  مرافق  لكراء 
ابن احمد ملدة خمس سنوات 
 2023 يناير  فاتح  من  تمتد 

إلى 31 دجنبر 2027 .
طلب  ملف  سـحب  يمكن 
شساعة  من  العروض 
لجماعة  الـتـابعة  املداخيل 
نقله  كذلك  ويمكن  احمد  ابن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
ويحدد مبلغ الضمان املؤقت 
في: 100.000,00درهم )مائة 

ألف درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقيـن 
 2.12.349 املرسومرقم 
الصادر في 08 جمادى 1434 
)20مارس2013(  ل  املوافق 
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكـن للمتنـافسيـن:
-  إما إيداع أطرفتهم بشساعة 
املداخيل التابعة لجماعة ابن 

احمد مقابل وصـــل.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
السيد  إلى  املضمون  البريد 
رئيس املجلس الجماعي البن 

أحمد.
مباشرة  تسليمهـا  وإمـا   -
العروض  لرئيس لجنـة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفـــــة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقرر  تلك  هي  بها  اإلدالء 
مـن  و27   26  ،25 املواد  في 
وهي  الذكر  السالف  املرسوم 

كما يلي:
الذي  اإلداري  امللف   )1

يتضمن الوثائق التاليـــــة:
-  التصريح بالشرف 

- نسخة من نظام االستشارة 
مصادق عليها.

-  طلب الكراء يتم فيه اإلشارة 
كراءها،  املزمع  الحصة  إلى 
الطلب  هذا  يبيــن  أن  ويجب 
الكامل  االسم  مدققــة  بكيفية 
لطالب الكراء ومحـل السكــن 
البريــدي  الحساب  ورقـم 
املعلومات  وكل  البنكــي  أو 

اإلضافية.
الوسائل  تتضمن  مذكرة   -
البشرية والتقنية التي ينوي 
لتسيير  تخصيصها  املرشح 

املرفق.
لبطاقة  شمسية  صورة    -

التعريف الوطنيــة.
في  أنه  تتثبت  شهادة    -
قانونية  جبائيـة  وضعيـة 

مسلمة منذ أقـل من سنة.
طرف  من  مسلمة  شهادة   -
االجتماعي  الضمان  صندوق 

منذ أقل من سنة.
نسخة من دفتر التحمالت    -
بكراء  الخاصة  والشروط 
الجماعية  املجزرة  مرفق 
من  توقيعها  على  مصادق 

طرف املشارك.
بالنسبة  اإلقامة  شهادة   -
أو  الذاتيني  لألشخاص 
ومحضر  األساسي  القانون 
لألشخاص  عام  جمع  آخر 

املعنويني.
الضمان  شهادة  أو  وصل   -

املؤقت.
2( امللف املالـي الذي يتضمن 

الوثائق التاليـة:
فيها  يتم  الزام  عقد    -
العرض  مبلغ  توضيح 
وباألرقام  بالحروف  املقترح 
على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

)خمسون  50.000,00درهم 
احتساب  دون  درهم(   ألف 
الضريبة على القيمة املضافة.

-  شيك مصادق عليـه يتضمن 
ثمن كراء سنة كاملة من مدة 

الكراء.
ع.س.ن/3263/ا.د

*************
اململكة املغربية 

جامعة شعيب الدكالي
كلية اآلداب والعلوم 

االنسانية
الجديدة

الهاتف /0523.34.30.58
الفاكس 0523.34.22.44
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
FLSHJ/2022/04 :رقم

العاشرة  الساعـة  على 
كلية  مقر  في  سيتم  صباحا، 
يــــوم  بالجديدة  اآلداب 
 2022 اكتوبر   25 الثالثاء 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض، 
حراسة  خدمات  ألجل: 
والعلوم  اآلداب  كلية  مرافق 

اإلنسانية بالجديدة.
في  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  عشرة  مبلغ: 

)10.000,00درهم(.
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
الذي وضعه صاحب املشروع 
مليون  التالي:   املبلغ  في 
الف   وعشرون  وخمس 
و60س  دراهم  وثالث  ومئة 
مع  )1.025.103.60درهم( 

احتساب الرسوم.
هذا  العروض  طلب  يتوفر 

على حصة واحدة.
بكلية  املواقع  زيارة  ستنظم 
خليل  جبران  شارع  اآلداب 
 17 يوم  الجديدة  جبران 
الساعة  على   2022 اكتوبر 

العاشرة صباحا.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27
وأشكال  بشروط  املتعلق 
إبرام الصفقات لفائدة جامعة 

شعيب الدكالي بالجديدة 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل، 
بكلية  االقتصادية  الشؤون 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

بالجديدة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
إلى املصلحة السالف ذكرها.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www. marchespublics.

 gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 06 من نظام االستشارة
ع.س.ن/3267/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات 
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض 

أثمان
رقم: 

2022/30/ق.ت.ش.ر.ص.م
بتاريخ 2022/10/20 
عرض مفتوح - جلسة 

عمومية -
في يوم الخميس  20 اكتوبر 
الحادية  الساعة  على   2022
عشرة والنصف زواال سيتم، 
إلدارة  االجتماعات  بقاعة 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
املتواجدة  لتادلة  الفالحي 
بن  بالفقيه  اإلداري  بالحي 
املتعلقة  األغلفة  فتح  صالح، 
اقتناء  ألجل  أثمان  بعروض 
لقياس  مجسات  وتركيب 
بمياه  العالقة  واملواد  التكدر 
السقوي  باملدار  السقي 

بمنطقة تادلة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلداري  باملكتب  العروض 
تسيير  بقسم  والصفقات 
املياه  وصرف  الري  شبكة 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بن  الفقيه  لتادلة  الفالحي 
صالح كما يمكن تحميله من 

موقع بوابة صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  محددة  املؤقتة  الضمانة 
درهما  آالف  ثمانية  مبلغ 

)8000.00درهم(.

طرف  من  املقدرة  التكلفة 
محددة  املشروع  صاحب 
مائة  ثالثة  مبلغ:  في 
الف  وتسعون  وثمانية 
درهم  واربعون   مائة  وستة 
 ) هم ر 3د 9 8 . 6 4 0 ٫ 0 0 (

ضمنها الرسوم.  
يجب أن يكون محتوى، تقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
مطابقا ملقتضيات املواد 27، 
الخاص  النظام  من  29 و31 
إبرام  وأشكال  بشروط 
الجهوي  املكتب  صفقات 

لالستثمار الفالحي لتادلة.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
التسجيل  بمكتب  وصل 
الجهوي  املكتب  بإدارة 

لالستثمار الفالحي لتادلة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

* إما عن طريق موقع البوابة 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  املكلفة  اللجنة  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الزيارة امليدانية مبرمجة يوم 
 ،2022 اكتوبر   11 الثالثاء 
الساعة  على  محدد  املوعد 
قسم  بمقر  صباحا  العاشرة 
وصرف  الري  شبكة  تسيير 
املياه التابع للمكتب الجهوي 
لتادلة  الفالحي  لالستثمار 

بالفقيه بن صالح.
اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
بها من طرف املتنافسني هي 
من   8 املادة  في  املقررة  تلك 

نظام طلب العروض. 
إيداع  املتنافسني  يتعني على 
املقررة  التقنية،  الوثائق 
طلب  نظام  من   15 املادة  في 
أعاله،  املذكور  العروض 
بمكتب الضبط بإدارة املكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
لتادلة و ذلك في أجل أقصاه 
اكتوبر   19 االربعاء  يوم 
الرابعة  الساعة  2022  على 
أي  الزوال.  بعد  والنصف 
هذا  بعد  ترد  تقنية  وثيقة 
التاريخ والساعة لن تقبل من 

طرف اللجنة.
ع.س.ن/3268/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

45AOM/ :رقم
SNRT/2022

على   2022/11/10 يوم    *
في  سيتم   15:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي,  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
La fourniture et la 
mise en service de 
matériel et accessoires 
d'interconnexion des 
équipements de dif-
fusion pour la télé-
gestion des émetteurs 
FM dans les centres de 
la télédiffusion.

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
الوصفية  والوثائق  التقنية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/11/09
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
-عن   - الثاني(  )الطابق 
من  انطالقا  تحميله  طريق  

موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت 
مجموع: 40000٫00  في 

درهم

األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:   محدد  املشروع 
مع  3.276.000,00درهم 

احتساب الرسوم    
من  كل  يكون  أن  يجب   *
ملفات  تقديم  و  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 

ملقتضيات نظام املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3272/ا.د

*************
الشركة الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
54AOM/ :رقم
 SNRT/2022

على   20/10/2022 يوم   *
في  سيتم   10:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
Le renouvellement du 
système d'automation 
pour la production, 
la programmation et 
la diffusion des pro-
grammes radio pour 
les besoins des chaines 
radios de la SNRT

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
التقنية و الوثائق الوصفية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/10/19
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
-عن   - الثاني(  )الطابق 
من  انطالقا  تحميله  طريق  

موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
الضمان  مبلغ  حدد   *
مجموع  في  املؤقت 

: 50000,00درهم
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:   محدد  املشروع 
مع  3.427.200,00درهم 

احتساب الرسوم    
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مديرية  بكتابة  وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 

املادة  في  عليها  املنصوص 
4 من نظام املنافسة.

ع.س.ن/3273/ا.د
*************

الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

43AOM/ :رقم
 SNRT/2022

طلب عرض مفتوح 
مخصص للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة 

الوطنية
على   2022/10/21 يوم 
في  سيتم   10:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
La fourniture et la 
mise en service de ma-
tériel informatique 
broadcast pour les 
besoins des chaines 
TV/Radio de la SNRT.

* إن آخر أجل إليداع الوثائق 
الوصفية  والوثائق  التقنية 
ملف  يستجوبها  التي 
املنصوص  العروض  طلب 
من   17 الفصل  في  عليها 
بكتابة  املنافسة,   نظام 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
يوم  هو  الثاني(  )الطابق 
الساعة  على   2022/10/20
)الساعة  الزوال  بعد   16

القصوى(.
طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
)الطابق الثاني( -عن طريق  

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

ma/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت 
 60000٫00 : مجموع  في 

درهم
األعمال  كلفة  تقدير   *
صاحب  طرف  من  محددة 
في:  محدد  املشروع 
مع  4.967.868,00درهم 

احتساب الرسوم    
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة  وصل 

الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 

لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  الواجب اإلدالء بها هي 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3274/ا.د

إعالنات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 01 ربيع األول 1444 العدد 13.260

ع.س.ن /3265/إدع.س.ن /3269/إد

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - 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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/09/27

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الحوز

جماعة ستي فاضمة
إعالن  عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 02/ج.س.ت.ف/2022

اكتوبر   26 االربعاء  يوم  في 
الواحدة  الساعة  2022على 
سيتم   ، )H0013( زواال 
فاضمة  ستي  جماعة  بمقر 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ايجار  ألجل:  أثمان  عروض 
األجرة  سيارة  رخصة 
التابعة   ،26- رقم  -مأذونية 
للملك الجماعي لجماعة ستي 

فاضمةاقليم الحوز 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 

بالجماعة املذكورة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية 

من العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)ستة  6.000,00درهم  في: 

أالف درهم(
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
ستون  ( هم ر 6د 0 . 0 0 0 , 0 0
يكون  ان  يجب  درهم(.  ألف 
وتقديم  محتوى  من  كل 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 27 املادة  ملقتضيات  مطابق 
رقم   املرسوم  من  و31  و29 
 8 في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى  من 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمكتب الضبط بجماعة ستي 

فاضمة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم الي املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  أو   *

االلكتروني .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3248/ا.د

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

اقليم الحوز
جماعة ستي فاضمة

إعالن  عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 01/ج.س.ت.ف/2022
اكتوبر   26 االربعاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  2022على 
 ، )H0011(صباحا عشرة 
ستي  جماعة  بمقر  سيتم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  فاضمة 
ألجل:  أثمان  عروض  بطلب 
املجزرة  مرفق  إيجار 
لجماعة  التابعة  الجماعية 

ستي فاضمة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  بمكتب  العروض 

بالجماعة املذكورة.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية 

من العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)ستة  6.000,00درهم  في: 

أالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
50.000,00درهم  مبلغ:  في 

)خمسون ألف درهم(.
من  كل  يكون  ان  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املادة  ملقتضيات 
رقم   املرسوم  من  و31 
 8 في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى  من 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
بمكتب الضبط بجماعة ستي 

فاضمة.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم الي املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  أو   *

االلكتروني .
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في نظام االستشارة.
ع.س.ن/3260/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية  القروية 

واملباه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/29/م.و.ع

جلسة عمومية
املشاركة خاصة للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة 
والتعاونيات وإتحاد 

التعاونيات واملقاول الذاتي
الخميس  يوم  في 
الساعة  على   2022/10/20
الحادية عشرة صباحا سيتم 
للمكتب  االجتماعات  بقاعة 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
صالح  بن  بالفقيه  لتادلة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 

ألجل: اقتناء لوازم املكتب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
التموين  بمكتب  العروض 
بمصلحة  والصفقات 
للمكتب  العامة  الوسائل 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
صالح،  بن  بالفقيه  لتادلة 
تحميله  كذلك  ويمكن 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  الف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000,00درهم(.
*الكلفة التقديرية محددة من 
فيما  املشروع  صاحب  طرف 
يلي: سبعة مائة وسبعة عشر 
وسبعون   مائة  وخمسة  الف 
الرسوم  فيها  بما  درهما 

)717.570,00درهم(.
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31   29  ،27 املواد 
بشروط  الخاص  النظام 
واشكال ابرام صفقات املكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
للمكتب  الضبط  بمكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
* إما إرسالها إلكترونيا وفق 
قرار وزارة االقتصاد واملالية.

مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
في  املطلوبة  العينات   إن 
املادة 8 من نظام االستشارة 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
ايداعها  يجب  العروض 
العامة  الوسائل  بمصلحة 
الى غاية يوم  2022/10/19 
زواال  الرابعة  الساعة  على 

كأخر اجل.
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
املنصوص  هي  بها  اإلدالء 
7 من نظام  عليها  في املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/3262/ا.د

*************
الـمـملـكة الـمــــغـربـية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء-

سطات
عمالة إقليم سطات
باشـوية ابــن احـمد
جماعة ابن احمد
قسم ش.ق.ا.م

مصلحة م.م.ب.م
شساعة املداخيل

إعالن عـن طلــب عــروض 
أثمــان مفـتــوح

)جلسة عموميــة(
N°03/2022/DAJAF :رقم

 20 الخميس  يــوم  فـــي 
الساعـة  على   ،2022 أكتوبر 
صباحـا،  عشرة  الثانية 
االجتماعات  قاعة  في  سيتـم 
بمقر جماعة ابـن أحمد فتـح 
بطلــب  املتعلقـة  االظرفــة 
مفتوحــة  أثمــان  عــروض 
جماعة  مجزرة  مرافق  لكراء 
ابن احمد ملدة خمس سنوات 
 2023 يناير  فاتح  من  تمتد 

إلى 31 دجنبر 2027 .
طلب  ملف  سـحب  يمكن 
شساعة  من  العروض 
لجماعة  الـتـابعة  املداخيل 
نقله  كذلك  ويمكن  احمد  ابن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
ويحدد مبلغ الضمان املؤقت 
في: 100.000,00درهم )مائة 

ألف درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقيـن 
 2.12.349 املرسومرقم 
الصادر في 08 جمادى 1434 
)20مارس2013(  ل  املوافق 
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكـن للمتنـافسيـن:
-  إما إيداع أطرفتهم بشساعة 
املداخيل التابعة لجماعة ابن 

احمد مقابل وصـــل.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
السيد  إلى  املضمون  البريد 
رئيس املجلس الجماعي البن 

أحمد.
مباشرة  تسليمهـا  وإمـا   -
العروض  لرئيس لجنـة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفـــــة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقرر  تلك  هي  بها  اإلدالء 
مـن  و27   26  ،25 املواد  في 
وهي  الذكر  السالف  املرسوم 

كما يلي:
الذي  اإلداري  امللف   )1

يتضمن الوثائق التاليـــــة:
-  التصريح بالشرف 

- نسخة من نظام االستشارة 
مصادق عليها.

-  طلب الكراء يتم فيه اإلشارة 
كراءها،  املزمع  الحصة  إلى 
الطلب  هذا  يبيــن  أن  ويجب 
الكامل  االسم  مدققــة  بكيفية 
لطالب الكراء ومحـل السكــن 
البريــدي  الحساب  ورقـم 
املعلومات  وكل  البنكــي  أو 

اإلضافية.
الوسائل  تتضمن  مذكرة   -
البشرية والتقنية التي ينوي 
لتسيير  تخصيصها  املرشح 

املرفق.
لبطاقة  شمسية  صورة    -

التعريف الوطنيــة.
في  أنه  تتثبت  شهادة    -
قانونية  جبائيـة  وضعيـة 

مسلمة منذ أقـل من سنة.
طرف  من  مسلمة  شهادة   -
االجتماعي  الضمان  صندوق 

منذ أقل من سنة.
نسخة من دفتر التحمالت    -
بكراء  الخاصة  والشروط 
الجماعية  املجزرة  مرفق 
من  توقيعها  على  مصادق 

طرف املشارك.
بالنسبة  اإلقامة  شهادة   -
أو  الذاتيني  لألشخاص 
ومحضر  األساسي  القانون 
لألشخاص  عام  جمع  آخر 

املعنويني.
الضمان  شهادة  أو  وصل   -

املؤقت.
2( امللف املالـي الذي يتضمن 

الوثائق التاليـة:
فيها  يتم  الزام  عقد    -
العرض  مبلغ  توضيح 
وباألرقام  بالحروف  املقترح 
على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

)خمسون  50.000,00درهم 
احتساب  دون  درهم(   ألف 
الضريبة على القيمة املضافة.

-  شيك مصادق عليـه يتضمن 
ثمن كراء سنة كاملة من مدة 

الكراء.
ع.س.ن/3263/ا.د

*************
اململكة املغربية 

جامعة شعيب الدكالي
كلية اآلداب والعلوم 

االنسانية
الجديدة

الهاتف /0523.34.30.58
الفاكس 0523.34.22.44
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
FLSHJ/2022/04 :رقم

العاشرة  الساعـة  على 
كلية  مقر  في  سيتم  صباحا، 
يــــوم  بالجديدة  اآلداب 
 2022 اكتوبر   25 الثالثاء 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض، 
حراسة  خدمات  ألجل: 
والعلوم  اآلداب  كلية  مرافق 

اإلنسانية بالجديدة.
في  محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  عشرة  مبلغ: 

)10.000,00درهم(.
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
الذي وضعه صاحب املشروع 
مليون  التالي:   املبلغ  في 
الف   وعشرون  وخمس 
و60س  دراهم  وثالث  ومئة 
مع  )1.025.103.60درهم( 

احتساب الرسوم.
هذا  العروض  طلب  يتوفر 

على حصة واحدة.
بكلية  املواقع  زيارة  ستنظم 
خليل  جبران  شارع  اآلداب 
 17 يوم  الجديدة  جبران 
الساعة  على   2022 اكتوبر 

العاشرة صباحا.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27
وأشكال  بشروط  املتعلق 
إبرام الصفقات لفائدة جامعة 

شعيب الدكالي بالجديدة 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل، 
بكلية  االقتصادية  الشؤون 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

بالجديدة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
إلى املصلحة السالف ذكرها.

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما إرسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www. marchespublics.

 gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 06 من نظام االستشارة
ع.س.ن/3267/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات 
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض 

أثمان
رقم: 

2022/30/ق.ت.ش.ر.ص.م
بتاريخ 2022/10/20 
عرض مفتوح - جلسة 

عمومية -
في يوم الخميس  20 اكتوبر 
الحادية  الساعة  على   2022
عشرة والنصف زواال سيتم، 
إلدارة  االجتماعات  بقاعة 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
املتواجدة  لتادلة  الفالحي 
بن  بالفقيه  اإلداري  بالحي 
املتعلقة  األغلفة  فتح  صالح، 
اقتناء  ألجل  أثمان  بعروض 
لقياس  مجسات  وتركيب 
بمياه  العالقة  واملواد  التكدر 
السقوي  باملدار  السقي 

بمنطقة تادلة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلداري  باملكتب  العروض 
تسيير  بقسم  والصفقات 
املياه  وصرف  الري  شبكة 
لالستثمار  الجهوي  للمكتب 
بن  الفقيه  لتادلة  الفالحي 
صالح كما يمكن تحميله من 

موقع بوابة صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  محددة  املؤقتة  الضمانة 
درهما  آالف  ثمانية  مبلغ 

)8000.00درهم(.

طرف  من  املقدرة  التكلفة 
محددة  املشروع  صاحب 
مائة  ثالثة  مبلغ:  في 
الف  وتسعون  وثمانية 
درهم  واربعون   مائة  وستة 
 ) هم ر 3د 9 8 . 6 4 0 ٫ 0 0 (

ضمنها الرسوم.  
يجب أن يكون محتوى، تقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
مطابقا ملقتضيات املواد 27، 
الخاص  النظام  من  29 و31 
إبرام  وأشكال  بشروط 
الجهوي  املكتب  صفقات 

لالستثمار الفالحي لتادلة.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
التسجيل  بمكتب  وصل 
الجهوي  املكتب  بإدارة 

لالستثمار الفالحي لتادلة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

* إما عن طريق موقع البوابة 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  املكلفة  اللجنة  لرئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الزيارة امليدانية مبرمجة يوم 
 ،2022 اكتوبر   11 الثالثاء 
الساعة  على  محدد  املوعد 
قسم  بمقر  صباحا  العاشرة 
وصرف  الري  شبكة  تسيير 
املياه التابع للمكتب الجهوي 
لتادلة  الفالحي  لالستثمار 

بالفقيه بن صالح.
اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
بها من طرف املتنافسني هي 
من   8 املادة  في  املقررة  تلك 

نظام طلب العروض. 
إيداع  املتنافسني  يتعني على 
املقررة  التقنية،  الوثائق 
طلب  نظام  من   15 املادة  في 
أعاله،  املذكور  العروض 
بمكتب الضبط بإدارة املكتب 
الفالحي  الجهوي لالستثمار 
لتادلة و ذلك في أجل أقصاه 
اكتوبر   19 االربعاء  يوم 
الرابعة  الساعة  2022  على 
أي  الزوال.  بعد  والنصف 
هذا  بعد  ترد  تقنية  وثيقة 
التاريخ والساعة لن تقبل من 

طرف اللجنة.
ع.س.ن/3268/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
47AOM/SNRT/2022 :رقم

على   2022/11/15 يوم  
في  سيتم   15:00 الساعة 
مكاتب الشركة الوطنية لإلذاعة 
البريهي-  زنقة   1( والتلفزة 

قاعة  الرابع  الطابق  الرباط( 
زاوية  عمارة  االجتماعات 
وزنقة  تاشفني  ابن  يوسف 
املتعلقة  االظرفة  فتح  اسفي، 

بطلب عـروض ألجل:
La fourniture, l'installa-
tion et la mise en service 
de deux systèmes de mo-

nitoring, de visualisa-
tion et de contrôle avec 
remontée d'alarmes, 
pour les centres émet-
teurs de Zaers )Rabat( 
et d?Ain  chok )casa-
blanca(.

الوثائق  إليداع  أجل  آخر  إن   *
الوصفية  والوثائق  التقنية 
طلب  ملف  يستجوبها  التي 
العروض املنصوص عليها في 
املنافسة،   نظام  من   17 الفصل 
املشتريات  مديرية  بكتابة 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة 

هو  الثاني(  )الطابق  والتلفزة 
يوم 2022/11/14 على الساعة 
)الساعة  الزوال  بعد   16
ملف  سحب  يمكن  القصوى(. 
بكتابة  مجانا:  العروض  طلب 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
طريق   عن   - الثاني(  )الطابق 

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا من 
موقع:

https://www.
marchespublics.gov.ma/

/pmmp
* حدد مبلغ الضمان املؤقت في 

مجموع: 30000٫00درهم
* تقدير كلفة األعمال محددة من 
محدد  املشروع  صاحب  طرف 
مع  2.300.000,00درهم  في: 

احتساب الرسوم    
* يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 

الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
-إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املكتب املذكور. 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن   *
املنصوص  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

املنافسة.
ع.س.ن/3276/ا.د

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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األربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 01 ربيع األول 1444 العدد 13.260

ع.س.ن /3271/إدع.س.ن /3270/إد

07

جالل كندالي 

ليس المهم ماقالته الديفا سميرة سعيد، 
في الندوة الصحفية التي عقدتها بالرباط 
في حفل تكريمها بمعية كبار فناني القارة 
السمراء بمناسبة االحتفاالت بالرباط عاصمة 
ماقاله  هو  األه��م  لكن  اإلفريقية،  للثقافة 
عمليا من خالل  موقفه  كان  لقد  الجمهور، 

 OLM منصة  إل���ى  المكثف  ال��ح��ض��ور 
بلحظات  ويستمتع  ليسمع  السويسي، 
جميلة، أضفت عليها الديفا سميرة سعيد 
المنصة،  ف��وق  ال��ق��وي  الحضور  بهجة 
المتعددة  أغانيها  جمهورها  ومشاركة 
والمتنوعة، التي أدتها كعادتها بإحساس 

وحب كبيرين. 
لقد كان رد فعل الجمهور ومحبي الديفا  

الذي  المكثف،  الحضور  خالل  من  عمليا، 
تجاوز 200 ألف شخص كما جاء على لسان 

الجهة المنظمة. 
 عشرات اآلالف من المغاربة ومن أفراد 
الجاليات العربية، رددوا مع سميرة سعيد  
ما قدمته لهم من أطباق فنية غنية  بالكلمة 

الشفيفة واللحن الرصين  . 
 جمهور غفير وذواق متعطش للفرح من 
كل األجيال، شبابا وكهوال، نساء ورجاال، 
ال��وف��اء،  ليلة  ف��ي  ج���اؤوا  األط��ف��ال،  حتى 
أغاني  ورددوا   تلقائي  بشكل  وتفاعلوا 
سميرة سعيد، بل حرصت عائالت  وأسر 
بأكملها على الحضور في هذا الحفل البهيح، 
ليقضوا لحظات ممتعة  مع اسم صنع هويته 
بالمثابرة  واالجتهاد طيلة مسيرة  الفنية 

فنية مليئة بالنجاحات .
االتحاد  لجريدة  خ��اص  تصريح   ف��ي 
االشتراكي  بعد هذا الحفل،وصفت  الديفا 
سميرة سعيد،  النجاح الباهر  الذي  شهده 
حفلها الذي  أحيته  مساء السبت الماضي 
بالرباط، بأنه حفل  استثنائي، ويعبر  عن هذا 
الحب  المتبادل  دوما  بينها وبين الجمهور، 
وهو  الحب  الذي  اليقاس  بالمال  أو بأي 
شيء، إنها كيمياء القلوب.  وعبرت  الديفا في 
ذات التصريح، عن عجز لسانها  في وصف  
هذا التجاوب التلقائي  الممزوج  بالمحبة 
المتبادلة. وعبرت الديفا سميرة سعيد  عن 
يتفاعل   والجمهور   بالدفء   إحساسها  
معها بهذا الحب الكبير، معلنة  أنه في 
هذه المواقف اليمكن لإلنسان  إال 
أن يعبر  عن  كونة  أنه  
محظوظ،  إن��س��ان  
ويزداد هذا الشعور 
حينما   ال��ج��م��ي��ل، 
يكون  االحتفاء  في 
العاصمة المغربية، حيث  
،إنها  ترعرعرت  وبالضبط  في »حومتي« 
عوامل  كثيرة  اجتمعت  كلها في ليلة  الحلم  
والوفاء  هاته، وأنت تجد نفسك  محاطا  
بنظرات  الحب  والتقدير، لن  أنسى هذا 
الشعور  أبدا طيلة حياتي  تقولسميرةسعيد.
من  استفاد  اسم  سعيد،  سميرة  الديفا 
الذين  العربي،  الفن   بعباقرة  احتكاكه 

عايشتهم الديفا، منذ  طفولتها، كما هو الشأن 
حافظ،  الحليم  عبد  األسمر  العندليب   مع 
اصطحابها  وأراد  بصوتها  أعجب   الذي 
إلى مصر لدراسة الموسيقى، لكن الراحل 
تستكمل  أن  فضل  الثاني  الحسن  الملك 
عبد  والموسيقار  دراستها،  سعيد  سميرة 
الوهاب الدكالي، الذي اقتسمت معه المنصة 
في تونس وعمرها ال يتجاوز 11 ربيعا، قبل  

أن تتعامل مع كبار الفنانين .
هذه  ميز  ما  غفير،  جماهيري  حضور 
المحطة الفنية، أعاد الحياة الثقافية والفنية 
لسابق عهدها كما كانت عليه قبل الجائحة، 
وساهم في إنعاش الصناعة الثقافية وتدوير 
عجلة االقتصاد ، على مدى ثالثة أيام متتالية، 
ألف شخص حضروا   520 من  أكثر  هناك 
وتميز   ، الرباط  لمدينة  الكبرى  السهرات 
الديفا  نجمته  كانت  الذي  الختامي  الحفل 
سميرة سعيد، بتحطيم الرقم القياسي من 
حيث عدد الحضور الجماهيري، حيث تجاوز 

200 ألف شخص. 
نجاحها   س��ر  كشفت  سعيدة  سميرة   
المتجدد والمتواصل، بالتأكيد أن  الموهبة 
والتميز وعدم التقليد، هو ما يجعل الفنان 
عن  معبرة  عمله،  مجال  في  نجاحا  يحقق 

سعادتها بالمشاركة في هذه التظاهرة الفنية، 
خاصة وأنها تنظم في مدينة الرباط التي 
نشأت بها وتحتضن أجمل ذكرياتها، مشيرة 
إلى أنها كلما زارت مدينة الرباط تكتشف 

أنها تزيد جماال يوما بعد يوم.
وقدمت الديفا خالل هذا الحفل الناجح 
أغانيها  من  منوعة  باقة  المقاييس  بكل 
القديمة  األغاني  ألن  والجديدة،  القديمة 
الفني  تاريخها  من  جزءا  تعتبر  قالت  كما 
من  الجمهور  معها  يتفاعل  عندما  وتسعد 
المغربي  الجمهور  أن  إلى  مشيرة  جديد، 
لديه دائما نوستالجيا ألغانيها القديمة، كما 
قدمت أغاني مغربية وأغاني بطعم الراي ألن 
موسيقى الراي جزء من ريبيرتوارها الفني 
أيضا، معبرة عن اعتزازها وافتخارها بكون 
أنحاء  جميع  من  فنانين  يستقبل  المغرب 
العالم في تظاهرات فنية كبرى، ليتواصلوا 
مع الجمهور المغربي حيث يعتبرونه بلدا 

لإلبداع والثقافة.
بحسها   استطاعت  فنانة  سعيد  سميرة 
الواسعة   الموسيقية  وثقافتها  اإلبداعي 
وتجربتها الفنية الثرية وذكائها الفني، أن 
تجعل من النجاح عملتها التي ال تبور،  وأن 
تجعل النجاحات طيعة أمامها، لذلك عملت 

على  تغيير أنماطها واختياراتها المتجددة، 
فوجدت لها بذلك، في زمن النجوم الكبار، 

مكانا في الصف األول. 
تعاملت مع كبار الملحنين، مع الملحن 
محمد سلطان، الموسيقار بليغ حمدي،  محمد 
الموجي وحلمي بكر وطالل مداح وغيرهم من 
عباقرة الفن، اجتهدت  وثابرت، فأثمر ذلك 
أعماال فنية مازالت  حية ومطلوبة وحاضرة، 
وتتغنى بها  المواهب العربية في البرامج 
المعنية  باكتشاف المواهب مثل »جاني بعد 
يومين« و«احكي يا شهرزاد« و«مش حتنازل 
عنك أبدا«، لذلك تعتبر امتدادا شرعيا لزمن 
التجديدية  النزعة  تغفل  أن  دون  العمالقة، 
الدائمة، حيث حرصت من خالل التعاون مع 
ملحنين شباب على تنويع ألوانها والتجديد 
شكال وموضوعا، لتنتزع بالتالي لقبا صار 

يالزمها، وهو »الديفا« كما يرى النقاد. 
حصيلة الديفا الفنية واإلبداعية متنوعة،  
تعكس ثراء مسار فني حافل بالنجاحات، مما 
جعل أغانيها تتخطى حدود العالم  العربي 
إلى العالم كله، وقدمت هذه األغاني بأكثر من 
عشرين لغة ولسان، دون أن يتسلل الغرور 
إليها، وهذا سر  نجاحها وامتداد إبداعاتها 

في الزمن  والقلوب.

بفضل تصاميمها المميزة، التي يكون عليها اإلقبال الكبير من طرف 
النساء، عبر العالم بما فيها دول عربية وخليجية لكونها ترضي أذواق 
عاشقات الزى المغربي ليس المغربيات فقط، وإنما من مختلف الجنسيات، 
تمكنت سناء قديوي من حفر اسم من ذهب في عالم األزياء التقليدية المغربية.

تألق سناء قديوي في عالم األزياء والموضة جعلها محط أنظار عدد من 
المشاهير، فالمصممة سناء تجمعها بمجموعة من الفنانات المغربيات عالقة 
وطيدة ومميزة تنطلق بقفطان أو تصميم معين لتصبح عالقة صداقة دائمة، 
وليس الفنانات فقط وإنما نخبة مهمة من المؤثرات المغربيات الشهيرات، 
وذلك يعود إلى الجمالية التي تتفنن في اختيارها بأناملها الرقيقة أثناء 
تصاميمها الراقية والتي استطاعت أن تجمع فيها بين الخامات العصرية 

والتقليدية مع الحفاظ على األصالة المغربية .
كما أنها استطاعت أن تشق طريقها في هذا المجال بخطوات ثابتة 
بتصاميمها الفريدة من نوعها، والتي تواكب فيها الموضة دون الخروج 
عن جماليتها الخاصة والمتميزة، كما أنها تمكنت من كتابة اسمها بالبنط 
العريض في مجموعة من المحافل الوطنية والمناسبات الرسمية، والتي 

ساهمت في شهرتها داخل المغرب وخارجه.
وتعتبر سناء قديوي من بين مصممات األزياء المغربيات التي تمكنت من 
الجمع بين االحترافية والتخصص في تصميم األزياء التقليدية المغربية 
المتنوعة، وبين التأثير عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث تشارك متابعيها مجموعة من اللحظات واألنشطة اليومية 
والمتعلقة بحياتها الخاصة، رفقة صديقاتها والعائلة ورفقة زوجها وحتى 
لتكون  اخترنها  اللواتي  المغربيات  والفنانات  المشاهير  من  نخبة  مع 

مصممتهن الخاصة.

االربعاء 28 شتنبر 2022 املوافق 1 ربيع االول  1444 العدد 13.260

�شناء �شيك�شوپ ..
 نجمة م�شيئة في �شماء الأزياء والمو�شة

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

اآفاق ال�شينما في القارة الإفريقية محور ندوة 
فكرية بالمهرجان ال�شينمائي الأورو اإفريقي بتيزنيت

تخصص فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي األورو 
إفريقي، الذي تحتضنه مدينة تيزنيت من 21 الى 23 أكتوبر المقبل، 
ندوة فكرية رئيسية تتمحور حول آفاق السينما في القارة اإلفريقية.  
يشارك في هذه الندوة األكاديمية، كل من مدير المهرجان الدولي 
للسينما اإلفريقية بخريكبة عز الدين كريران، للحديث عن تجربة 
المهرجان والسينما اإلفريقية، ثم المخرج اوكودجو اكوتشاي من 
البنين، الذي سيقدم ورقة شاملة حول السينما البنينية وحضورها 

في إفريقيا والعالم.
 كما يشارك في الندوة، التي ستقام يوم 22 أكتوبر 2022 على 
الساعة  الثانية عشر زواال بدار الشباب المقاومة بتزينيت، اإلعالمية 
رجاء الشرقاوي والمخرج جبير مجاهد كمحاورين لضيوف الندوة، 

وخالد حباش كمسير.
ويتضمن برنامج الدورة التي تقام تحت شعار«نوليود: النموذج 
اإلفريقية«،  السينما  اإلفريقية«،  السينمائية  للصناعة  اإلبداعي 
بحضور السينما البينينية كضيف شرف، أنشطة متنوعة أبرزها 
مسابقتين األولى جهوية لتشجيع المواهب، والثانية رسمية دولية، 
تشارك فيها 16 فيلما يمثلون 13 دولة يحكمها المخرج األردني 

سمير أحمد محمد بياري.
كما تتميز الدورة بتكريمات وازنة، وتوقيعا إصدارات سينمائية 
لجعل  المهرجان   من  رهانا  موازية،  أنشطة  عن  فضال  جديدة، 
السينما األوربية واإلفريقية، في تزينيت، فضاء للفرجة، والحوار 

والتواصل وتحقيق مزيد من اإلشعاع.

أعادت  الدفء إلى منصة السويسي بالرباط واستقطبت لوحدها أكثر من 200 ألف شخص

 الديفا �شميرة �شعيد »لالتحاد ال�شتراكي«: 
لن اأن�شى هذا ال�شعور  واأنا محاطة  بمحبة النا�س 

 في مدينتي  وحومتي

والمسرح  للسينما  أل��وان  جمعية  تنظم 
الدولي  أل��وان  لمهرجان  الخامسة  ال��دورة 
في  وذلك  ابن جرير  بمدينة  الشارع  لمسرح 
الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر 2022، 
تحت شعار » مسرح الشارع فضاء لربط جسور 

التواصل ».

فرق  مشاركة  ال��دورة  هذه  ستعرف  حيث 
عمان،  سلطنة  إيطاليا،  دول  من  مسرحية 
وذلك  المغرب،  إلى  باإلضافة  تونس  مصر، 
ندوة دولية تحت عنوان  برنامج يضم  وفق 
مسرح  وأص��داء  العمومي  الفضاء  أسئلة   «
في  ومبدعين  باحثين  يؤطرها   « الشارع 

الميدان المسرحي من داخل المغرب وخارجه، 
ولتوسيع دائرة أنشطة المهرجان ستخصص 
ثالث ساحات كبرى الستقبال العروض وباقي 
الفقرات، عالوة على برمجة لقاءات فنية مع 
فنانين رواد، و ورشات تكوينية لفائدة شباب 
المدينة ببعض المؤسسات التعليمية ومراكز 

القرب يؤطرها مكونين دوليين، وعلى هامش 
المهرجان سيؤثت الفضاء العمومي معرضًا 
من  تشجيعا  وذل��ك  المجالية  للمنتوجات 

الجمعية للتعاونيات النسائية والشابة.
لوجوه  تكريما  ال��دورة  هذه  ستعرف  كما 

طبعت صورتها المسرح المغربي.

ابن جرير تحت�شن الدورة الخام�شة لمهرجان األوان الدولي لم�شرح ال�شارع
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اململكــــة املغربـــــة
وزارة الداخليـــــــة

عمــالة إقليـــم خنيفــرة
دائــرة القبــــــاب

قيـــادة أيــت إسحــــاق
الجماعةالترابية آليت 

إسحاق
شساعــــة املداخيـــل

إعــالن عــن طلـــب عــــروض 
مفتـــــوح

رقم: 2022/02
 .2022 أكتوبر   27 يــــوم  
العـــاشرة  الســـاعة  على 
بمكـتب  ستباشر  صبـــاحا 
لجماعة   املجلـس  رئيـس 
فتـح  عمليــة  إسحــاق،  آيـت 
بطلـب  املتعلقـة  األظرفـة 
أثمـان  بعـروض  العـروض 
رخصة  إيجـار:  أجـل  مـن 
في    6 رقم  األجرة  سيارة 
إسحاق  أيت  جماعة  ملكية 
من  سنوات    )6( ست  ملدة 
غاية  الى   2022/11/01

.2028/10/31
طلــب  ملــف  سحــب  يمكــن 
مصلحــــة  مــن  العــروض 
املداخيــــل  شساعــة 
أوقــــات  أثنــــاء  بالجمــــاعة 
العمــــل اإلداري، ويمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الهـاتف:

0535.39.90.40
0535.39.95.57

طلـب  ملـف  إرسـال  ويمكـن 
املتنافسيــن،  إلى  العـروض 
ملقتضيات   طبقا  منهم  بطلب 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر في 08 جمادى االولى    
)20مارس2013(   1434
وأشكال  شروط  بتحديد 
و  العمومية  الصفقات  إبرام 
املتعلقة  القواعد  بعض  كذا 

بتدبيرها و مراقبتها. 
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  االف  خمسة  في: 

)5000,00درهم(
)الفني  هو:  التقديري  الثمن 
2100,00درهم  درهم(  ومائة 

شهريا
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بالجماعة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 

باالستالم  بإفادة  املضمون 
إلى املكتب املذكور.

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

األظرفة. 
-  اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات  العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في الفصل الخامس من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3277/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لتادلة
إعالن عن طلب عروض أثمان

طلب عروض أثمان
رقم: 2022/28/ق.ت

بتاريخ 2022/10/20 على 
الساعة 10 صباحا  
عرض مفتوح- جلسة 

عمومية
الدولة: اململكة املغربية

املشروع: مشروع صمود 
واستدامة الري

عنوان الصفقة  : أشغال بناء 
حوض التنظيم الهيدروليكي 

) الشطر الثاني ( 
قرض رقم: P175747  في 

30 مارس 2022
رقم  أثمان  عروض  طلب 
بتاريخ  2022/28/ق.ت  
الساعة   على   20/10/2022

10 صباحا  
اململكة  حكومة  حصلت   .1
املغربية على قرض من البنك 
الدولي لتمويل تكلفة مشروع 
الري  واستدامة  صمود 
استخدام  وتعتزم   )REDI(
املمنوحة  املبالغ  من  جزء 
لتنفيذ  التمويل  هذا  بموجب 
عليها  املنصوص  املدفوعات 
حوض  بناء  عقد  بموجب 
الهيدروليكي  التنظيم 

)الشطر الثاني(.
2.  املكتب الجهوي لالستثمار 
بن  بالفقيه  لتادلة  الفالحي 
هذا،  بموجب  يدعو  صالح 
املتنافسون من الدول املؤهلة 
مختومة،  عطاءات  لتقديم 
التنظيم  حوض  لبناء 
)الشطر  الهيدروليكي 

أزيالل،  إقليم  في  الثاني(، 
بلدية بني عياط الريفية خالل 

الفترة 2023/2022
املشتريات  إجراء  سيتم    .3
الدولية  املشتريات  خالل  من 
العطاء  مستند  باستخدام 
املحدد  النحو  على   )DAO(
البنك  مشتريات  »قواعد  في 
صناديق  ملقترضي  الدولي 
االستثمار العقارية«. نوفمبر 
املناقصات«،  »قواعد   2020
لجميع  مفتوحة  وهي 
املزايدين من البلدان املؤهلة.

العطاءات  ملقدمي  يمكن    .4
املؤهلة  الدول  من  املهتمني 
معلومات  على  الحصول 
املكتب  مستوى  على  إضافية 
بإدارة  واألسواق  اإلداري 
في   ORMVA في  التطوير 
 ، صالح  بن  فقيه  في  تادلة 
خالل  العطاء  وثيقة  وفحص 
الساعة  من  العمل  ساعات 
 4:30 حتى  صباًحا   8:30
املبني  العنوان  في  صباًحا. 
الجهوي  )املكتب  أدناه 
لتادلة  الفالحي  لالستثمار 

بالفقيه بن صالح، املغرب(.
وثيقة  سحب  يمكن   .5
الفرنسية  باللغة  املناقصة 
من مكتب اإلدارة واملشتريات 
في  التطوير  إلدارة  التابع 
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
بن  فقيه  في  لتادلة  الفالحي 
صالح، ويمكن أيًضا تنزيلها 

من بوابة املشتريات العامة:
www.marchépublics.

gov.ma
املرفوع  امللف  تقديم  يمكن 
عرض  في  كمستند  املذكور 

املناقص.
إلى  األظرفة  تقديم  يجب    .6
في   ORMVA du Tadla
النحو  على  صالح  بن  فقيه 

التالي:
* إما مقابل إيصال في مكتب 
تادلة  في   ORMVA أوامر 

في الفقيه بن صالح.
بالبريد  إرسالها  يتم  أن  *إما 
االستالم  إشعار  مع  املسجل 
في   ORMVA إدارة  إلى 

تادلة في الفقيه بن صالح.
بتسليمها  تقوم  أن  *إما 
لجنة  رئيس  إلى  الفور  على 
املناقصات في بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
يتجاوز  ال  موعد  في 
 10 الساعة    2022/10/20

صباحا.
العطاءات  بتقديم  يسمح  لن 
اإللكترونية. سيتم تجاهل أي 
عطاء يتم استالمه بعد املوعد 
العطاءات.  لتقديم  النهائي 
علًنا  األظرفة  فتح  سيتم 
املعينني  املمثلني  بحضور 
وأي  العطاءات  مقدمي  من 
حضور  في  يرغب  شخص 
العنوان  على  األظرفة  افتتاح 
غرفة  في  أدناه:  املوضح 
املكتب  بمقر  االجتماعات 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لتادلة في فقيه بن صالح في 
الساعة  على   2022/10/20

10 صباحا.
جميع  تكون  أن  يجب   .7
بضمان  مصحوبة  العروض 
مليون  بمبلغ  عرض، 
درهم  ألف  وثالثمائة 
الضرائب  جميع  شامل 
شامل  )1.300.000.00درهم 

الضريبة(.
من طرف  املقدرة  التكلفة    .8
محددة  املشروع  صاحب 
وستون  اثنان  مبلغ  في 
وأربعة  ومئتان  مليونًا 
وسبعمائة  ألفًا  وثالثون 
درهما  وسبعون  وثمانية 
62.234.778.00درهم(  (

ضمنها الرسوم.
مبرمجة  امليدانية  الزيارة   .9
 2022/10/10 اإلثنني  يوم 
العاشرة  الساعة  على 
صباحا، انطالقا من مقر قسم 
للمكتب  التابع    التهيئات 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

لتادلة بالفقيه بن صالح.
10. العنوان املشار إليه أعاله 

هو:
لالستثمار  الجهوي  املكتب 
فقيه  في  لتادلة  الفالحي 
التهييآت،  قسم  صالح،  بن 
ص.ب 244 الفقيه بن صالح، 

املغرب.
الهاتف: 

 0523435023/35/48
الفاكس: 0523435018/22        

البريد االلكتروني:
ortadla@menara.ma   
ع.س.ن/3279/ا.د

*************
الـمـمـلـكة الـمــــغـربـية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء-

سطات
عمالة إقليم سطات

باشـــــويــة ابــن احـمـد
جمـــــــــاعة ابـــن احمـد

قسـم ش.ق.ا.م
مصــلحة م.م.ب.م
شسـاعة املداخيل

- إعالن عـن طلــب عــروض 
أثمــان مفـتــوح -
)جلسة عموميــة(

N°02/ DAJAF/2022 :رقم
 20 الخميس  يــوم  فـــي 
الساعـة  على   ،2022 أكتوبر 
العاشـرة صباحـا، سيتـم في 
قاعة االجتماعات بمقر جماعة 
االظرفــة  فتـح  أحمد  ابـن 
عــروض  بطلــب  املتعلقـة 
لكراء  مفتوحــة  أثمــان 
االسبوعي  السوق  مرافق 
)سوق  أحمد  ابن  لجماعة 
الدخول  واجبات   - البهائم 
والوزن  بالسوق  والوقوف 
دخول  واجبات   - العمومي 
ومحطة  الفندق  الى  البهائم 
بالسوق  السيارات(  وقوف 
األسبوعي لجماعة ابن احمد 
 ،2023 املالية  السنة  برسم 
ينار  فاتح  من  املمتدة  للفترة 
دجنبر   31 غاية  إلى   2023
ملف  سـحب  يمكن   .2023
شساعة  من  العروض  طلب 
لجماعة  الـتـابعة  املداخيل 

نقله  كذلك  ويمكن  احمد  ابن 
من بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
  gov.ma

ويحدد مبلغ الضمان املؤقت، 
فهو كما يلي: 

واجبات  األولي  الحصة   -  1
البهائم:  سوق  إلى  الدخول 

20.000٫00درهم.
الثانية:  الحصة   -  2
الدخول-الوقوف  واجبات 
العمومي:  والوزن  بالسوق 

20.000٫00درهم. 
واجبات  الحصة الثالثة:   -  3
الفندق  إلى  البهائم  دخول 
السيارات:  وقوف  ومحطة 

10.000,00درهم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقيـن 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
املوافق   1434 جمادى   08
املتعلق   2013 مارس   20 ل 

بالصفقات العمومية.
ويمكـن للمتنـافسيـن:

- إما إيداع أطرفتهم بشساعة 
املداخيل التابعة لجماعة ابن 

احمد مقابل وصـــل.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
السيد  إلى  املضمون  البريد 

رئيس املجلس الجماعي البن 
أحمد.

مباشرة  تسليمهـا  وإمـا   -
العروض  طلب  لجنـة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفـــــة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقرر  تلك  هي  بها  اإلدالء 
مـن  و27   26  ،25 املواد  في 
وهي  الذكر  السالف  املرسوم 

كما يلي:
الذي  اإلداري  امللف   -  1

يتضمن الوثائق التاليـــــة:
-  التصريح بالشرف 

- نسخة من نظام االستشارة 
مصادق عليها.

-  طلب الكراء يتم فيه اإلشارة 
كراءها،  املزمع  الحصة  إلى 
الطلب  هذا  يبيــن  أن  ويجب 
الكامل  اإلسم  مدققــة  بكيفية 
لطالب الكراء ومحـل السكــن 
البريــدي  الحساب  ورقـم 
املعلومات  وكل  البنكــي  أو 

اإلضافية.
الوسائل  تتضمن  مذكرة   -
البشرية والتقنية التي ينوي 
لتسيير  تخصيصها  املرشح 

املرفق.
لبطاقة  شمسية  صورة    -

التعريف الوطنيــة.

في  أنه  تتثبت  شهادة    -
قانونية  جبائيـة  وضعيـة 

مسلمة منذ أقـل من سنة.
طرف  من  مسلمة  شهادة   -
االجتماعي  الضمان  صندوق 

منذ أقل من سنة.
نسخة من دفتر التحمالت    -
بكراء  الخاصة  والشروط 
األسبوعي  السوق  مرافق 
من  توقيعها  على  مصادق 

طرف املشارك.
بالنسبة  اإلقامة  شهادة   -
أو  الذاتيني  لألشخاص 
ومحضر  األساسي  القانون 
لألشخاص  عام  جمع  آخر 

املعنويني.
الضمان  شهادة  أو  وصل   -

املؤقت.
2 - امللف املالـي الذي يتضمن 

الوثائق التاليـة:
-  عقد إلزام يتم فيها توضيح 
املقترح  العرض  مبلغ 
للحصة  وباألرقام  بالحروف 

املراد كراءها.
-  شيك مصادق عليـه يتضمن 
األشهر  الستة  كراء  مبلغ 
على  الكراء  مدة  من  األخيرة 
األقل كتسبيق بمثابة ضمانة 

لحقوق الجماعة.
ع.س.ن/3281/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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االشتراكي

أسامة الزكاري

التاريخي  البحث  مجال  تعزز 
مدينة  بماضي  الخاص  املجهري 
القصر الكبير، بصدور كتاب »القصر 
التاريخ واملجتمع والتراث«،  الكبير: 
كلية  منشورات  ضمن   ،2022 سنة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، في 
ما مجموعه 468 من الصفحات ذات 
الحجم الكبير. والكتاب -في األصل- 
تجميع ملضامني الندوة العلمية التي 
الكبير بني  القصر  احتضنتها مدينة 
2016، حول  من سنة  ماي  و22   20
األستاذ  وأشرف  املوضوع،  نفس 
تجميع  على  املرتجي  سعيد  محمد 
مداخالتها  تنسيق  وعلى  موادها 
وعلى إعدادها للنشر. ويمكن القول، 
علمي  استثمار  الجديد  العمل  إن 
البحث  من  ممتدة  عقود  لنتائج 
الرصني واملتأني في تحوالت ماضي 
داخل  سواء  الكبير،  القصر  مدينة 
العلمية  واملنابر  الجامعة  أسوار 
واألكاديمية املعروفة، أم بني صفوف 
الذين  املحليني  املدنيني  الفاعلني 
التأطير  لسبل  التأسيس  استطاعوا 
االشتغال  لقضايا  الراشد  الجمعوي 
القصر  الجماعية ملدينة  الذاكرة  على 

الكبير.
االنبهار  نحو  الكتاب  ينزح  لم 
القصر  حاضرة  بذكر  العجائبي 
املظان  وفي  املدونات  في  الكبير 
الكالسيكية  البيبليوغرافيات  وفي 
للخالصات  يطمئن  ولم  واملجددة، 
التطور  وقائع  بخصوص  املتوارثة 
ثم  نوفوم،  أبيدوم  ملركز  الحضري 
مثل  املتعاقبة،  التسميات  لتالوين 
أو  الكريم  عبد  قصر  أو  كتامة  قصر 
لبريق  يستكن  ولم  الكبير...  القصر 
الحضارية  األدوار  ولتوهج  األمس 
داخل  املدينة  بها  اضطلعت  التي 
محيطها اإلقليمي والجهوي الواسع، 
كما أنه لم ينح في اتجاه االستحضار 
االستنساخي ملعالم العطاء الجهادي 
تحنيط  عبر  املاضية  العهود  خالل 
مثل  حاسمة  وقائع  في  أدوارها 
1578م  سنة  املخازن  وادي  معركة 
التي  الثغور  في محاصرة  دورها  أو 
احتلها البرتغاليون خالل القرنني 15 
وطنجة  أصيال  مثل  امليالديني  و16 
والعرائش، ولكنه -في املقابل- اختار 
املتراكمة  التاريخية  القيم  مساءلة 

وعن  الجاهزة  األحكام  عن  بعيدا 
التمثالت الحاملة. ولم يكن من املمكن 
الوفاء  نهج  ترسيخ  إال  ذلك،  تحقيق 
للقراءة العلمية التشريحية املستندة 
عليها  املتعارف  اإلجرائية  العدة  إلى 
عمليات  مجمل  في  وذلك  أكاديميا، 
القضايا  اختيار  من  بدًء  اإلنجاز، 
بطرق  ومرورا  الكتاب،  موضوع 
واللقى،  واملظان  الوثائق  تجميع 
وانتهاًء  وتحليلها،  وتصنيفها 
الخالصات  في  استثمارها  بسبل 
موضوع  بكل  الخاصة  القطاعية 
الكتاب  اكتسب  لذلك،  حدى.  على 
املتضاربة  الرؤى  إلثارة  الجرأة  كل 
القصر  مدينة  ماضي  قراءة  في 
استندت  منطلقات  وفق  الكبير، 
وال  العلمي،  التشريح  حقائق  إلى 
الكتاب  مقدمة  تقول  ذلك.  غير  شيء 
مجموعة  »َتوٌفر  الخصوص:  بهذا 
بتاريخ  تتعلق  التي  الكتابات  من 
بهما  ارتبط  وما  ومجتمعها  املدينة 
الجوانب  ُيْغِن جميع  لم  من تغيرات، 
فحظها  املدينة،  ألرشيف  التاريخية 
من البحث العلمي الزال قليال مقارنة 
مما  التاريخي،  وعمقها  أهميتها  مع 
يفرض طرح تساؤالت عميقة مرتبطة 
الكبير  كالقصر  عريقة  مدينة  بتاريخ 
تركز  ال  مقاربات  مختلفة:  بمقاربات 
فقط على الجوانب املشرقة أو تحتفي 
اقتراح  تروم  أو  التليدة،  بالهوية 
قراءة ذاتية انتقائية، أو تبرز تاريخا 
التاريخية  الروايات  تحضر فيه فقط 
بالضرورة  واملنتجة  الرسمية 
اهتم  وقد  الطابوهات.  من  ملجموعة 
بتاريخ املدينة مجموعة من املؤرخني 
والديبلوماسيني، تأرجح وصفهم بني 
الكبير  القصر  فمدينة  والذم،  املدح 
دوالكروا  ألهمت  التي  نفسها  هي 
الشهيرة...  لوحاته  بعض  بإبداع 
متأثرا في ذلك بزيارته الديبلوماسية 
مارس  في  مكناس  إلى  طنجة  من 
)لعب  للفروسية  بمشاهداته   1832
في  كنانيشه(  في  جاء  كما  البارود 
موسيقى  وإيقاعات  ريصانى،  ثالثاء 
التي  املدينة  نفسها  عيساوة... وهي 
خمسني  فوكو  دي  شارل  وصفها 
املغرب،  مدن  بأقبح  ذلك  بعد  سنة 
»التعرف  في  جاء  ما  وفق  فهي، 
البناء، وما هي  املغرب«، سيئة  على 
ذكر  التي  وهي  محصنة،  وال  بكبيرة 
صعوبة إيجاد غرفة للمبيت بالنسبة 
وصفه  عن  فضال  بها.  يهودي  لرجل 
اللقالق  من  تحصى  ال  التي  لألعداد 
إذ ال يوجد منزل بال عش  بسمائها، 
عددها  أن  يظن  والتي  الطيور،  لهذه 
يقارب أو يفوق عدد سكان املدينة...« 

)ص. 15(.
العام  العلمي  وبخصوص السقف 
على  القائمون  عليه  اشتغل  الذي 
محمد  األستاذ  يقول  الكتاب،  إعداد 
التقديمية:  كلمته  في  املرتجي  سعيد 
فهمنا  تدقيق  إذن  الكتاب  »يقترح 
لعالقة مدينة القصر الكبير بمجالها 

سبل  واستخالص  تاريخها  وإبراز 
تدبير تراثها الثقافي، وذلك في إطار 
املعرفية  التخصصات  بني  التكامل 
مختلف  ملقاربة  ويسعى  املختلفة. 
بالتاريخ  املرتبطة  املختلفة  الجوانب 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي 
القصر  ملدينة  والثقافي  والديني 
الحقب  مختلف  في  ومجالها  الكبير 
الكتاب  هذا  ينشد  كما  التاريخية... 
املدينة  حول  املعرفي  الرصيد  إثراء 
وتثمني  متجددة،  بدراسات  وتعزيزه 
ودورهم  املحليني  الباحثني  جهود 
لدى  التاريخي  بالوعي  االرتقاء  في 
في  يرغبون  الذين  املدينة  سكان 
أن  أمل  على  وثقافتهم.  هويتهم  فهم 
لقراءة  السابقة  الدراسات  تخضع 

البحوث  ومحتوى  ملضمون  نقدية 
واملناهج املستخدمة في إعداد وجمع 
التي  النتائج  وفحص  املعلومات 
توصلت إليها، وأن تمتد آفاق البحث 
لتطال  نطاق  أوسع  على  التاريخي 
مرتبطة  جديدة  وإشكاليات  تيمات 
والفكري  االجتماعي  بالتاريخ 
واالقتصادي ونشر نتائج أعمالها...« 

)ص ص. 16-17(.
العام،  التصور  هذا  إطار  في 
مجددة،  أعمال  على  الكتاب  احتوى 
من  الكثير  إثارة  في  ساهمت 
ماضي  تحوالت  بخصوص  القضايا 
في  ساهم  مما  الكبير،  القصر  مدينة 
فتح  وفي  التراكم  حصيلة  تعزيز 

االنشغاالت  أمام  هائلة  ممكنات 
حصيلة  بتطوير  املهتمة  املستقبلية 
ففي  املحلي.  املونوغرافي  املنجز 
لبلكامل  نبشا  نجد  األولى،  الدراسة 
القصر  مسميات  حول  البيضاوية 
الكبير خالل عصور ما قبل اإلسالم، 
الغرباوي  هشام  من  لكل  ودراسة 
والعربي اليونسي في شكل فرضيات 
يوليا  الرومانية  املستعمرة  حول 
كامبيستريس ومسألة توطينها  بابا 
سمير  واهتم  الكبير.  القصر  بمدينة 
أيت أومغار باالشتغال على النقائش 
الكبير  القصر  مدينة  في  القديمة 
املراوحة  لصيغة  تقصيه  في  وذلك 
اإلبيغرافي.  الفقيه وموقع  بني موقع 
في  للبحث  ركلمة  رتيبة  وعادت 

الكبير  القصر  طوبونيميا  قضايا 
واللقى  التاريخية  املصادر  بني 
الخاطب  أحمد  وتناول  األثرية. 
القصر  مدينة  علماء  من  نماذج  سير 
الوسيط  العصرين  خالل  الكبير 
في  املتميزة  وأدوارهم  والحديث، 
نفس  وفي  املغربية.  الهوية  ترسيخ 
الصافي  نسرين  اهتمت  السياق، 
بقضايا مساهمة املرأة املتصوفة في 
اإلشعاع الثقافي ملدينة القصر الكبير 
األندلسية  فاطمة  نموذجي  من خالل 
خالد  وتناول  اإلدريسية.  وعائشة 
الصوفية  الريادة  موضوع  صقلي 
القصرية  الزاوية  لعلماء  والعلمية 
من  الحديث،  العصر  خالل  الفاسية 

وابنه  اإلسالم  شيخ  نموذج  خالل 
وفي سياق مختلف،  زمانه.  سيوطي 
ساهم عمر ملغيبشي بدراسة في شكل 
والتجار  التجارة  حول  مالحظات 
الفترة  خالل  الكبير  بالقصر  اليهود 
و19   15 القرنني  بني  املتراوحة 
أخريف  محمد  وساهم  امليالديني، 
بمادة توثيقية حديثة حول مساهمة 
حصار  في  الكبير  القصر  منطقة 
فساهم  الفياللي،  أنس  أما  سبتة. 
واألمراض  األوبئة  حول  بدراسة 
بداية  من  الكبير  بالقصر  واملجاعات 
الحماية،  عهد  نهاية  إلى   19 القرن 
مظاهر  برصد  يشوتي  رشيد  واهتم 
العرائش  بمدينتي  األملاني  الوجود 
سنوات  خالل  الكبير  والقصر 
 1914 بني  األولى  العاملية  الحرب 
للبحث  بنعتو  محمد  وعاد  و1918. 
بني  القصري  املجتمع  تحوالت  في 
التأقلم  واستراتيجية  الهوية  عمق 
الحاجي  سعيد  وتوقف  والحداثة. 
والسياسية  الثقافية  األدوار  عند 
للنخب العائلية بالقصر الكبير خالل 
نموذج  خالل  من  الحماية  مرحلة 
عائلة الطود. واهتم كاتب هذا املقال 
حول  بيبليوغرافية  إضاءات  بتقديم 
االنشغاالت املدنية بالبحث في تاريخ 
مدينة القصر الكبير من خالل تجربة 
التاريخي  البحث  جمعية  إصدارات 
اللطيف  عبد  ورصد  واالجتماعي. 
يعرفها  التي  التحوالت  اسبيرتو 
بمدينة  الحرفية  الصناعة  مجال 
األزمة.  واقع  ظل  في  الكبير  القصر 
دراسة  اهتمت  السياق،  نفس  وفي 
رحمة الحريقي بواقع صناعة الفخار 
في القصر الكبير. كما توقفت دراسة 
خديجة اليونسي عند أشكال حضور 
العيوع  قيم اإلنسان واألرض في فن 
الغنائي. وختم محمد سعيد املرتجي 
مداخالت الكتاب بتقديم ورقة بحثية 
العلمي  املشروع  حول  احترافية 
مدينة  بمتحف  الخاص  والثقافي 

القصر الكبير.
وبكل هذه املواد الغنية واملجددة، 
إضافات  تقديم  الكتاب  استطاع 
الخاص  العلمي  املنجز  هامة لرصيد 
بماضي مدينة القصر الكبير، خاصة 
على مستوى ربط الجسور األكاديمية 
الرفيعة بني حصيلة الدرس الجامعي 
االهتمامات  مجموع  وبني  جهة،  من 
التي  واملدنية  الجمعوية  الثقافية 
جهة  من  املحلية  النخب  تبلورها 
بهذه  الكتاب،  أن  شك  وال  ثانية. 
يفتح  األكيدة،  املعرفية  الجرأة 
هائلة  إمكانيات  أمام  واسعا  الباب 
مجمل  القتحام  مبادرة  رؤى  النبثاق 
الكبير  القصر  مدينة  ماضي  طالسم 
إلى  الجهد  هذا  ولتحويل  العريق، 
ترسيخ  جهود  في  مركزية  رافعة 
املاضي،  هذا  لقراءة  العقالني  النهج 
باعتبار هذا الجهد ركيزة مركزية في 
التنمية  تحقيق  نحو  التطلعات  كل 

الثقافية املحلية املنشودة.

جديد البحث التاريخي المونوغرافي الوطني:

الق�صر الكبري: التاريخ واملجتمع والرتاث

 
محمد الهادي 

الجزيري

أبدأ بتذكرة واحدة مجانّية للدخول 
عشرات  من ضمن  وهي  السيرك،  إلى 
التذاكر املتاحة لي، في شكل )شذرات، 
هوامش،  أحالم،  خواطر،  تأّمالت، 
قصيصات، وخطابات موازية( وضعها 
أنيس الّرافعي في بّوابة هذا املنت غير 
العادّي، ليأخذ كّل قارئ ما يشاء منها، 
قبل أن يدخل، أنا ما زلت عند أعتاب 

ألدخل  التذكرة  هذه  واخترت  النّص، 
عالم هذا املبدع املغربي:

تحّب  السيرك ال  »أغلبية حيوانات 
اإلحساس  في  ترغب  ال  ألّنها  املرايا، 
في  وكذا  للزمن،  القاسي  باملرور 
من  فحسب  مستحدثة  أّنها  اكتشاف 

الوهم الخالص«.
وهم  أّني  على  املوافقة  اخترت 
السرد  حقيبة  إلى  ودخلت  خالص، 
واملونولوجات  والرسومات  املنفلت 
محمد  األردني  الفّنان  رسمها  التي 

العامري…
لم  أتدري  املفترض،  القارئ  أّيها 
القراءة؟ لسّد ثغرات في الذاكرة ولصّد 
آفة النسيان، والدليل أّني انتبهت حني 
إليه  مهدى  ساّلم«  »رفعت  اسم  قرأت 
مونولوج الكركدن، تذّكرت أّنه من مّدة 
ثّم اتضحت  الصديق،  أتواصل مع  لم 
الرؤية والرؤيا، حني اقتنعت أّنه مات 
بالقراءة  فآمنت  الرئة،  سرطان  بداء 
أّما  شيء،  يخترقه  ال  شاهقا  حصنا 
لروح  أخلص  فقد  الّرافعي  أنيس 
رفعت ساّلم وأجاد تأبينه األدبي، فلم 
الرونق،  وهذا  اإلبداع  بهذا  تأبينا  أر 
وإّني سأعطيه حّقه وأقتطع من نّصه 

املكثفة: املعّبرة  املوجزة  الفقرة   هذه 
»… فصرت قيد حياتك مطمعا سائغا 
والنطاسني  القتلة  الصيادين  لجميع 
مماتك  قيد  تغدو  وسوف  اآلفاقني، 
اللحود  نباشي  لكاّفة  مهّيأ  نهبا 
وآكلي الجّيف، ومن ثّمة، كانت مهمتي 
القرن  استرداد  في  تتمّثل  املستعجلة 
الخفّي النفيس منك، حّتى تنام مرتاحا 

هانئ البال في رقدتك األخيرة«.
بالقراء،  الّرافعي  أنيس  يفعل  ماذا 
والفنتازي،  بالغريب  يباغتهم  إّنه 
إلى  يجّرنا  التمساح  مونولوج  في 
الشقة  لنا  قتل بشعة، ويصف  جريمة 
الجيران  إلى  ويجّرنا  القتيلة،  وجمال 
الحكاية،  آخر  إلى  الشرطة،  ومفتشي 
لوحة،  في  مرسوم  كائن  إلى  ويحيلنا 
في  املمّل  الروتني  أرهقه  تمساح  إلى 
ليجّرب  اللوحة  من  فانساب  األكل، 
شيئا جديدا ال عالقة له بما تعّود عليه 
من أطعمة حيوانية، إّنه الّرافعي يلهو 
لذيذا  لهوا  كان  وإن  بالعقول،  ويعبث 

وممتعا:
نفس  أكل  من  تعبت  أّني  »استنبط 
على  الطيور  لحم  طعام  من  النوعية 
الطويلة،  الزمنية  الحقبة  هذه  امتداد 

أجبرت  -أخيرا-  أّني  استخلص  ثّم 
على النزول بنفسي من داخل اللوحة 
سرير  فوق  املعّلقة  املستطيلة  الزيتية 
نوعا  أتذّوق  كي  الشقراء،  الحسناء 
وطعما آخرين من اللحم الشهّي وغير 

الحيواني باملّرة«.
باالسم  مذكورة  الحيوانات  عديد 
والفعل والحركة والوصف كذلك، مثل 
القرش والنمر ومرورا بالفيل وبالجرذ 
وانتهاء بالبقرة، ويختتم الكاتب جرده 
للعالم الحيواني وتقديمه لكّل حيوان 
إغالق  يمكن  »كيف  بسؤال  مذكور، 
الفصل  هذا  في  وينفي   « السيرك؟ 
“دينو  اإليطالي  الكاتب  وفاة  القصير 
ويرجع  طبيعية  بصفة  بوتزاتي” 
اللمسات  يضع  »كان  أّنه  إلى  ذلك 
لديه،  أثير  كتاب  على  الختامية  شبه 
الشخصية،  برسوماته  مصحوب 
في  عقود  ثالثة  يناهز  ما  أمضى 
)حيوانات  عنوان  تحت  تأليفه، 
تلك املخلوقات  سحرية(، عندما قامت 
الشنيعة، التي قضى عمره في توثيق 
أشكالها  وتخطيط  املفترضة  حيواتها 
املحتملة، بالتهامه في شّقته خلف آلته 
هذا  قوله  وفي  الراقنة«،  امليكانيكية 

إيحاء بنهاية أخرى لكاتب هذا الكتاب 
الكاتب اإليطالي، نرجو  شبيهة بوفاة 
العمر  مديد  الرافعي  أنيس  لصديقنا 

والنجاحات الباهرة…
للتلّبس  محاوالت  الكتاب  هذا 
جانب  إلى  فيه،  والتجسد  بالحيوان 
جنونّية  وهّبات  تأملية  شطحات 
منفلتة  خواطر  من  بالبال  يجول  وما 
منت  هذا  بعناية..،  مدروسة  لكّنها 
إعادة  إلى  القارئ  يدعو  وشاّق  شّيق 
قد  طالعه..،  مّما  والتثبّت  القراءة 
مجدّية  غير  الهوامش  فيه  تبدو 
لكّنها حني تتثّبت منها تجدها املتون 

واألصول..
كّل ما يدخل   هذا كتاب بني دفتيه 
في باب الحلم ويختلط به، هذا باطن 
أنيس الرافعي كما هو، فما أجمله من 
باطن وما أرحب فكره لكي يتحّمل كّل 
هذا العناء / البهاء..، أكيد أّنني خّلفت 
كبير  رافد  عن  بعيدا  السنوات  عديد 

لإلبداع ومنتج للمعرفة والفّن.

عن موقع »أثير«

تذكرة دخول لـ »�صريك احليوانات املتوّهمة«لأني�س الّرافعي

استغرق أكثر من ربع قرن

«لل�صاعر  عدنان ال�صائغ »َنْرُد الَن�سِّ

الصائغ  عدنان  الشاعر  أصدر 
“َنْرُد  بـ  موسوما  جديدا  ديوانا 
صفحة،   1380 في   ” الَنصِّ
العربية  املؤسسة  عن  وذلك 
بيروت  في  والنشر  للدراسات 
ودار سطور في بغداد، بعدما 
استغرق العمل أكثر من ربع 

قرن.
الشاعر  أشار  قد  و 
“حرٌث  الديوان  أن  إلى 
وخطير،  مثير  ؛  شعريٌّ
عنه  املسكوت  متون  في 

وفي هوامشه، بجرأة كبيرة، وتعمق 
ومستقصيًا  ومتسائاًل  حافرًا  واسعني،  لكثير وتفحص  ا

وامليثولوجيا  والجنس  والدين  السياسة  في  املفاهيم  من 
والسوسيولوجيا واملوروث واآلداب…، وانعكاسات ذلك على 

حالنا ومآلنا الذي وصلنا إليه« .
“رحلة مدهشة  أيضا  هو  “نرد النص”  أن  الشاعر  وأضاف 
املطلق  سديم  في  النرد،  تقلبات  مع  مصراعيها  على  مفتوحة 
التاريخ الشخصي والتاريخ العام، وفي  وداخل حيواتنا، في 
والشفاهية،  الشعبية  والذاكرة  العامة،  والثقافات  األفكار 
الذي  والهامش  األحداث،  من  والغاطس  والغائص  واملتداول 

يصبح متنا، واملنت الذي يصبح هامشا«.

»ثورات ليست تمضي«

م�صدر  للأمل واخلوف يف اآن واحد
 عن دار النشر »خطوط زظالل«، 
ليست  »ثورات  كتاب  صدر 

تمضي«
للكاتب   ڠي سركيس

البصرية   والرؤية  الغالف  
للفنان محمد_العامري.

غالف  على  وجاء 
الكتاب: 

التغيرات  كانت  »لطاملا 
والقلق  للخوف  مصدرا 
تبلبل  من  تسببه  ملا 
وتزعزع  العادات  في 
وملا  االستقرار،  في 
تحديات  من  تستحضره 

 . ة يد التغيير جد يخشى  بطبعه  اإلنسان  إن  إذ 
إلى  به، ويعمد  والتمسك  املاضي  بمثالية  التغني  إلى  ويميل 
صون التقاليد وحمايتها. لكنه في املقابل ال يرضى بمراوحة 
مكانه والثبات فيه. فهو في بنيته الفطرية يتوق إلى املزيد في 
كل شيء، ويأبى االئتمار للواقع ، بل يطمح إلى تحسينه. تقوم 
ألنها  واحد،  آن  في  والخوف  األمل  على شعوري  إذن  الثورة 
تدفع اإلنسان إلى التخبط بني الرغبة في التقدم والحيرة أمام 
املجهول. تهدف هذه الصفحات إلى استشراف بعض الثورات 
غاليلي،   ( الكبرى  والدينية  والثقافية  والعلمية  السياسية 
إلخ.  االصطناعي،  الذكاء  الصناعية،  الثورة  فرويد،  داروین، 
اليوم  ننتبه  ال  البشرية  تاريخ  من  محورية  محطات  وهي   ،)
إلى آثارها وبصماتها في حياتنا الراهنة. أوجدت كل واحدة 
منها منعطفا في مسار التاريخ ، فبان في إثرها واقع اختلفت 
مالمحه عما كانت عليه سابقا ، لكن ما زودت به البشرية بات 

محتجبا ألنه انغمس في الحياة اليومية«.
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باريس: يوسف لهاللي

هبت من جديد رياح الفاشية الجديدة على 
إلى  الجدد  موسيليني  ورثة  وحملت  إيطاليا، 
وذلك  األوربية،  البلدان  أكبر  أحد  في  الحكم 
الكبرى،  الحرب  نهاية  على  عقود  سبعة  بعد 
باسم  حربا  والفاشية  النازية  قادت  حيث 
على  االستحواذ  أجل  من  عنصرية  مبادئ 
املستعمرات، فكان أن أشعلتا أكبر الحروب في 
الجيوسياسي  الوجه  اإلنسانية وقلبتا  تاريخ 
امبراطوربات  اختفاء  إلى  أدى  مما  للعالم، 
استعمارية كبرى، وبروز عالم جديد تقاسمت 
أن  قبل  السوفياتي،  واالتحاد  أمريكا  شؤونه 

تظل أمريكا قوة وحيدة في عالم اليوم.
ازدادت  التي  واإليطالية  األوربية  األجيال 
بعد الحرب الكبرى نسيت هذا املاضي الدموي 
إذ  والدموية،  الشمولية  اإليديولوجيات  لهذه 
أن عددا كبيرا من الشباب األوربي الذي صوت 
أن  يعتقد  بإيطاليا  ميلوني  جورجيا  على 
الفاشية هي مجرد الدفاع عن إيطاليا والعائلة 
من  الحي،  حانات  أحد  في  جعة  كأس  حول 
وتحميلها  والديمقراطية  أوروبا  سب  خالل 
عن  الحديث  يتم  حيث  إيطاليا،  مشاكل  كل 
ولم  إليطاليا  بالخير  يحلم  كجد  موسوليني 
يتوفق في ذلك. الجميع نسي الحروب وماليني 
الضحايا والخراب والدمار بسبب هذه األفكار 
بعض  من  تعاني  مازالت  التي  بأوربا  خاصة 
اليوم  فيما  االن.  حتى  الحرب  هذه  ندوب 
وبدون  »لطيفة«  فاشية  عن  يتحدث  الجميع 

سالح.
تقتصر  ال  والنازية  الفاشية  أفكار  عودة 
على إيطاليا، رغم أنها سوف تتزعم الحكومة 
محافظة.  وأخرى  عنصرية  أحزاب  بجانب 
فرنسا  في  زعيمته  وصلت  التيار  هذا  إن  بل 
لالنتخابات  الثاني  الدور  الى  لوبني  مارين 
من  تمكنت  كما  مرة،  لثاني  األخيرة  الرئاسية 
إدخال أكبر فريق برملاني لليمني املتطرف في 
تاريخ فرنسا  الى البرملان. أما في السويد، فإن 
النازيون  أسسه  الذي  الرؤوس،  حليقي  حزب 
الجدد، يعتبر أكبر األحزاب التي سوف تشكل 
صعود  شأن  ومن  املقبل.  الحكومي  االئتالف 
هذا األحزاب النازية والفاشية أن يدعم أحزاب 
أخرى تشبهم في التوجه  تمكنت من الوصل 

إلى الحكم، سواء في هنغاريا أو بولونيا.
فازت  التي  ميلوني،  جورجيا  تمكنت  فإذا 
في االنتخابات التشريعية ليوم األحد املاضي، 
حزبا  أن  يعني  ذلك  فإن  الحكومة،  ترؤس  من 
ستتاح  الجديدة  الفاشية  إلى  جذوره  تعود 
عام  منذ  األولى  للمرة  البالد  حكم  فرصة  له 
األوربية  البلدان  1945، وهي سابقة في أحد 
األساسية. ذلك أن إيطاليا تعتبر إحدى الدول 
في  اقتصادية  قوة  وثالث  ألوروبا  املؤسسة 
منطقة اليورو، كما أن مواقفها الشعبوية تجاه 
بروكسيل يمكن أن تؤدي الى أزمات سياسية، 
الوزراء  كما وقع مع شبيهها وحليفها رئيس 

املجري فيكتور أوربان.
االوربية  العملة  من  املوقف  بخصوص  أما 
اليورو، فإن ميلوني تخلت في نهاية املطاف، 

الفرنسي  املتطرف  اليمني  زعيمة  مثل  مثلها 
مارين لوبن، عن مشروعها القاضي بالخروج 
ذلك  مثل  فيه  يتسبب  أن  يمكن  ملا  اليورو  من 
تطالب  لكنها  اقتصادية،  كوارث  من  القرار 
املعلقة  االستقرار«  ميثاق  قواعد  بـ«مراجعة 
سقف  تحدد  والتي  الصحية،  األزمة  بسبب 
العجز في ميزانية الدول ب ـ%3. كما تخطط 
»حزب  يقوده   الذي  لتحالف  مع  لتنسيق 
مع كل من »الرابطة اليمينية  فراتيال ديتاليا« 
املتطرفة« بقيادة ماتيو سالفيني وحزب »فورزا 
برلسكوني،  سيلفيو  بقيادة  املحافظ  إيطاليا« 
الذين خصلوا تقريبا على  %47 من األصوات. 
وضمن هذا التحالف لنفسه غالبية املقاعد في 
حزب  حصل  والشيوخ. وقد  النواب  مجلسي 
على  معا  والرابطة حصال  ديتاليا«  »فراتيلي 
سجلتها  التي  األصوات  من  نسبة  »أعلى 
أحزاب اليمني املتطرف على اإلطالق في تاريخ 
اليوم«،  إلى   1945 عام  منذ  الغربية  أوروبا 

بحسب املركز اإليطالي للدراسات االنتخابية.
وحال اعالن فوز جوريا ميلوني باالنتخابات 
اإليطالية بدأ التراشق عبر تويتر بينها وبني 
رئيسة املفوضية األوربية، فكتبت في تغريدتها 
»في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني 
في الحكومة )...( انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا 
رد  وكان  القومية«.  مصالحها  عن  بالدفاع 
االتحاد  لدى  أن  إلى  اليني  دير  فون  أورسوال 
األعضاء  الدول  ملعاقبة  »أدوات«  األوروبي 
التي تنتهك سيادة القانون وقيمه املشتركة.« 
تحملها  التي  الفاشية  القيم  الى  إشارة  في 
رئيسة الحكومة الجديدة، والتي تتعارض مع 
زعيمة  إلإن  الحرب. لذلك،  بعد  ما  أوربا  قيم 
الفاشيني الجدد بايطاليا تنتظرها، بعد الفوز 
تمس  حقيقية  تحديات  االئتالف،  وتشكيل 
عليها  إذ سيكون  لإليطاليني،  اليومية  الحياة 
معالجة األزمة الناجمة عن االرتفاع الحاد في 
يمثل  دينا  إيطاليا  تواجه  وقت  في  األسعار 
%150 من إجمالي ناتجها املحلي، وهي أعلى 

نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. 
بحاجة  إيطاليا  إلغن  السياق،  هذا  وفي 
يوزعها  التي  املساعدات  الستمرار  ماسة 
لإلنعاش  خطته  إطار  في  األوروبي  االتحاد 
االقتصادي بعد وباء كورنا، والتي يمثل هذا 
كبير عن  وبفارق  منها،  املستفيدين  أول  البلد 

الدول األخرى.
ميلوني  جورجيا  إيطاليا   ستختار  فهل 
املساعدات األوربية أم التحالف مع »وراسو« 

و«بيدابيست«؟
الفاشي  اليمني  فوز  يجعل  ما  هو  هذا 
بلد  في  املستتمرين  ملخاوف  مثيرا  االيطالي 
الدعم  على  كثيرا  ويعول  بالديون  مثقل  جد 
حليفها  بيرلوسكوني  جعل  ما  وهو  األوربي، 
استمرار  حول  تطميناته  يرسل  االئتالف  في 

التعاون مع أوربا، ومع الحلفاء.
سوف  بايطاليا  الفاشية  حفيدة  وصول  إن 
جديد،  من  املتوسط  عبر  الهجرة  أزمة  يعقد 
الحملة  أثناء  وعدت  كما  املقرر،  من  حيث 
إلى  يصل  بلد  حدود  إغالق  االنتخابية، 
سواحله سنويا عشرات آالف من  املهاجرين، 
وهو ما يثير مخاوف املنظمات غير الحكومية 

التي تعمل في غوث املهاجرين الذين  يعبرون 
البؤس  من  هربا  متالشية  مراكب  في  البحر 
التي  األزمات  يتذكر  والجميع  إفريقيا.  في 
تسبب فيها حليفها ماتيو سالفيني الذي شغل 
الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  منصب 

 )2018-2019( كونتي  جوزيبي  حكومة  في 
وأروبا  فرنسا  مع  أزمة  في  تسبب  »والذي 
حول تدبير قضايا الهجرة. وهو ما يعني أن 
االستعمال السياسي مللف الهجرة سوف يعود 
بني  املصالح  تضارب  ظل  في  الواجهة  إلى 

البلدان املشكلة لالتحاد.

المجهول  اإليطالي 

 لقد دخلت إيطاليا، مع فوز زعيمة حزب من 
الفاشيني الجدد، مرحلة مشرعة على املجهول، 
وذلك على رأس ائتالف منقسم سيتحتم عليه 
األزمة  تواجه  حكومية  تشكيلة  على  التوافق 
أوروبا  مخاوف  وتعالج  الخانقة  االقتصادية 

وقلق األسواق.
وبعد حصول االئتالف اليميني على الغالبية 
املطلقة في البرملان، ستجري زعيمة »فراتيلي 
املقبلة  األيام  خالل  إيطاليا(  )إخوة  ديتاليا« 
زعيم  سالفيني،  ماتيو  حليفيها  مع  محادثات 
وسيلفيو  للهجرة،  املعادي  »الرابطة«  حزب 
برلوسكوني، رئيس »فورزا ديتاليا« اليميني، 
بهدف تشكيل حكومة لن تبصر النور قبل نهاية 

أكتوبر على أقرب تقدير.
من   26% من  أكثر  ميلوني  جمعت  وقد 
األصوات في انتخابات اتسمت بنسبة مقاطعة 
قياسية بلغت %36، فيما حصل ائتالفها على 
حوالى %44 من األصوات، وهو ما يضمن لها 

غالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وحرصت جورجيا ميلوني التي ستصبح في 
سن الـ45 أول زعيمة منبثقة من حركة ما بعد 
الفاشية في دولة مؤسسة ألوروبا، على طمأنة 
الخارج،  في  أو  إيطاليا  في  سواء  املخاوف 

فأعلنت »سنحكم من أجل جميع اإليطاليني«.
يمثل  ما   ،9% دون  نتيجة  على  وبحصوله 
 ،2018 انتخابات  في  عليه  حصل  ما  نصف 
ثمن مشاركة حزبه  يدفع  ماتيو سالفيني  فإن 
»الرابطة« في الحكومات املتعاقبة منذ 2018، 

غير أنه أكد أنه لن يتنحى.
العلوم  أستاذة  فنتورا  صوفيا  وقالت 
فرانس  لوكالة  بولونيا  جامعة  في  السياسية 
كان  مما  هامشية  أكثر  دورا  »سيلعب  برس 
أن  مستبعدة  الحكومة«،  تشكيل  في  يتمناه 
فرض  حيث  الداخلية  وزارة  مجددا  يتولى 

سياسة معادية للهجرة.
أحد  برولياسكو  لورنزو  رأى  جانبه،  من 
مؤسسي معهد »يوتريند« الستطالعات الرأي 
املدى  على  مشكالت  يثير  ال  »قد  سالفيني  أن 
أن  يمكن  السياسيني  القادة  أن  غير  القريب« 
أنفسهم  يرون  حني  »خطيرين«  يصبحوا 

محاصرين في زاوية.
أعلنت  الخارجية،  الفعل  ردود  سياق  وفي 
»الخيار  تحترم  أنها  الفرنسية  الرئاسة 
لإليطاليني، مضيفة  الديموقراطي والسيادي« 
»علينا كدولتني جارتني وصديقتني، أن نواصل 

العمل معا«.
أن  إيطاليا  من  برلني  توقعت  جانبها،  من 

تبقى »مؤيدة للغاية ألوروبا«.
لسان  على  فأعربت  املتحدة،  الواليات  أما 
وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عن »حرصها 
مشجعة  الجديدة،  الحكومة  مع  العمل«  على 

على احترام حقوق اإلنسان.
الكرملني  باسم  املتحدث  أبدى  املقابل،  في 
بأي  للترحيب  »استعداده  بيسكوف  دميتري 
قوى سياسية قادرة على تخط ي التيار السائد 

املشحون بالكراهية لبلدنا«.

بولندا  من  قويا  دعما  ميلوني  تلقت  كما 
مع  متعارضة  مواقف  تتبنيان  اللتني  واملجر 
بروكسل في عدد من املسائل، فضال عن تهاني 
اإلسباني  املتطرف  اليميني  »فوكس«  حزب 
املتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع  وحزب 

الفرنسي.
إلى  جهته  من  سعى  فقد  برلوسكوني،  أما 
فوعد  املقبلة،  الحكومة  توجه  حول  الطمأنة 
واألطلسي«  األوروبي  وجهها  بـ«ضمان 
حلفائنا  مع  جيدة  »عالقات  أن  على  مشددا 
االتحاد  ودول  املتحدة  الواليات  التاريخيني، 
األوروبي الكبرى، اساسي ة ملستقبل إيطاليا«.
أكبر  الديموقراطي،  الحزب  زعيم  أن  غير 
التشكيالت اليسارية، إنريكو ليتا أسف لـ«يوم 
املخيبة  نتائجه  بعد  معلنا  إليطاليا«  حزين 
املؤتمر  خالل  مهامه  عن  سيتخلى  أنه  لألمل، 

املقبل للحزب.
وستخلف الحكومة الجديدة حكومة الوحدة 
الرئيس  دراغي،  ماريو  قادها  التي  الوطنية 
يناير  منذ  األوروبي،  املركزي  للبنك  السابق 
2021، حني استدعي إلنقاذ ثالث اقتصاد في 

منطقة اليورو املنهار بفعل األزمة الصحية.
منح  بشأن  بروكسل  مع  دراغي  وتفاوض 
 200 قيمتها  تقارب  مالية  مساعدات  إيطاليا 
خطة  من  الكبرى  الحصة  وهي  يورو،  مليار 
إجراء  مقابل  أوروبية،  اقتصادي  إنعاش 

إصالحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة.
وبعدما وافقت على االنضمام إلى حكومته، 
رغم  إسقاطها  الصيف  أحزاب هذا  عدة  قررت 
ما  البلد،  على  املطروحة  الجسيمة  التحديات 

حت  الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان حزب ميلوني قرر في ذلك الحني عدم 
االنضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية والبقاء 

في املعارضة.
وفي حني كان ماريو دراغي، امللقب »سوبر 
ماريو«، يعتبر ضمانة مصداقية بنظر الشركاء 
األوروبيني وقدم على أنه منقذ منطقة اليورو 
عند اندالع األزمة املالية عام 2008، فإن وصول 
االتحاد  في  واملشكك  القومي  املتطرف  اليمني 
إلى  الوطنية،  بالسيادة  واملتمسك  األوروبي 
السلطة يبعث مخاوف من دخول مرحلة جديدة 

من انعدام االستقرار.
التي  أيطاليا  أن  املخاوف  هذه  يعزز  وما 
إجمالي  %150 من  تمثل  ديونا طائلة  تواجه 
ناتجها الداخلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو 
 9% عن  يزيد  تضخما  تسجل  اليونان،  بعد 
وزيادة هائلة في فواتير الغاز والكهرباء تثقل 

كاهل األسر والشركات على السواء.
حيال  املستثمرين  مخاوف  إلى  مؤشر  وفي 
ديون إيطاليا الطائلة، ازداد »الفارق السعري« 
كثب  عن  املستثمرون  يتابعه  الذي  )سبريد( 
على  الفائدة  نسبة  بني  التباين  إلى  ويشير 
القروض اإليطالية ونسبة الفائدة على قروض 
بلد مرجعي هو أملانيا، ازداد اإلثنني بـ6,68% 

ليبلغ 235 نقطة.

�لفا�شية �لجديدة تعود لحكم �إيطاليا بفوز جورجيا ميلوني

إذا متكنت 
جورجيا ميلوني، 
التي فازت يف 
االنتخابات 
التشريعية ليوم 
األحد املاضي، من 
ترؤس احلكومة، 
فإن ذلك يعني 
أن حزبا تعود 
جذوره إلى 
الفاشية اجلديدة 
ستتاح له فرصة 
حكم البالد للمرة 
األولى منذ عام

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلبات عروض 

مفتوحة
فـي يوم 2022/10/25 سيتم 
بمكاتب الكتابة العامةلعمالة 
)قاعة  السراغنة  قلعة  إقليم 
آيت عبد املولى عبد الوهاب(

فتـح األظرفة املتعلقة بطلبات 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:
على  2022/26/م.و.ت.ب   *

الساعة: 10:30
وحدات  ثالث  بناء  أشغال 
ملزم  بجماعة  األولي  للتعليم 

عمالة إقليم قلعة السراغنة 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ:  10.000.00درهم  في 

)عشرة آالف درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
مبلغ:  855.062.40درهم 
)ثمانمائة وخمسة وخمسون 
درهم  وستون  وإثنان  ألف 

وأربعون سنتيما (.
طلبات   ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
بالعمالة،ويمكن  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من بوابة صفقات الدولة من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة. 
مقابل  إيداعها  -إما 
الضبط  وصل،بمكتب 

بالعمالة.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
العروض،عند  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   14.20 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من  في8 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  -إن الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة  4 من  نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3283/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 2022/10/25 يوم  فـي 
سيتـم بمكاتب الكتابة العامة 
لعمالة قلعة السراغنة )قاعة 
آيت عبد املولى عبد الوهاب( 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 
أثمـان  بعروض  العروض 

ألجل:

على   DAR/02/2022  *
الساعة 10:00 صباحا

خلية   140 وتسليم  شراء 
 140 بالنحل مع  نحل مليئة 
خلية فارغة مع معدات تربية 
في  والتقنية  الفائقة  النحل 
تربية  تطوير  مشروع  إطار  
أ  الترابية  بالجماعة  النحل 

زنادة
املـؤقت  الضمان  مبلغ  -حدد 
مبلغ: 10.000.00 درهم   في 

)عشرة آالف  درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
368.160.00درهم  مبلغ: 
)ثالث مئة وثمانية  وستون  

ألف ومئة وستون درهم (.
إن العينات التي يستوجبها 
العروض  طلبات  ملف 
بالكتابة  إيداعها  يجب  
قلعة  إقليم   لعمالة  العامة 
أقصاه  أجل  في  السراغنة 
الساعة   2022/10/24 يوم 

10:00 صباًحا.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
إلكترونيا  تحميلهم  كذلك 
من بوابة صفقات الدولة من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 

ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب  الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الضبط بالعمالة.

مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس مكتب طلب العروض، 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
20.14الصادر  عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   6 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3284/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
جماعة سيدي موسى

إعــالن عـن طلـب عـروض 
أثمـان مفتــوح

جلـســـة عـمــوميــــة
رقـــــم: 2022/07

يــوم  األربعاء 2022/11/02 
ظهرا   13:00 الساعــة  على 
االجتماعات  بقاعة  سيتــم  
فـتـح   الجماعة   دار  بمقر 
بطلـب   املتعلقـــة   األظرفــة  
مفتـوح  أثمــان  عـــروض  
تسعة  تركيب  ب:  الخاص 
بالطاقة  ضخ  أنظمة 
سيدي  بجماعة   الشمسية 

موسى - القلعة السراغنة
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم  آالف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000.00درهم (.
كلفة تقدير األعمال محددة   *
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ  سبع مائة وسبعة 
مائة  وخمس  ألف  وسبعون 
درهم  وستون  ووأربعة 

)777.564.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن   

الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور

وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  ,فإن  أخرى 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 25 الفقرة 1 
02-12- رقم  املرسوم  من 
بالصفقات  املتعلق   349

العمومية.  
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها    املنصوص  تـلـك 

ضمن نظام االستشارة.
ع.س.ن/3285/ا.د

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

عمالة إلقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة السراغنة- بني 

عامر
الجماعة سيدي موسى
إعالن عن طلب عروض 

مفتوحة
رقم: 2022/05

في يوم 2022/11/03 ابتداء 
صباحا   11:00 الساعة  من 
الجماعة  بمقر  سيجرى 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
املتعلق  مفتوح:  عروض 
السوق  مجزرة  مرفق  بكراء 
ملدة  سيدي  األسبوعي 
 2023/01/01 )من  سنة 
وحدد   )2023/12/31 إلى 
في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
درهم  آالف   ثالثة  مبلغ 

)3000.00درهم(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.Marchés publics.

 gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349/12/02
 1434 األولى  جمادى   08
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
املقتضيات املتعلقة بتدبيرها 

ومراقبتها.
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
وصل بمكتب وكيل املداخيل 

بالجماعة سيدي موسى.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  رئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
في املادة 25 من املرسوم رقم 

.349/12/02
* ملحوظة: إن الثمن التقديري 
السنوي  لكراء مرفق  مجزرة 
هو:   األسبوعي  السوق 
سنويا   16.700.00درهم 
وسبعمائة   ألف  عشر  )ست 

درهم (
ع.س.ن/3286/ا.د

إعالنات12
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الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

40AOM/ :رقم
 SNRT/2022

طلب عرض مفتوح مخصص 
للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة الوطنية

على   2022/10/20 يوم 
في  سيتم   15:00 الساعة 
الوطنية  الشركة  مكاتب 
زنقة   1( والتلفزة  لإلذاعة 
الطابق  الرباط(  البريهي- 
االجتماعات  قاعة  الرابع 
ابن  يوسف  زاوية  عمارة 
فتح  اسفي،  وزنقة  تاشفني 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 

عـروض ألجل:
Lot 1: Fourniture et 
prestations relatives 
à une solution infor-
matique de sécurité 
interne du Datacenter 
de la SNRT
Lot 2: Fournitures et 
prestations relative à 
la sécurité du réseau 
local de la SNRT 
)Firewalls, NAC et SD 
Network(

طلب  ملف  سحب  يمكن   *
بكتابة  مجانا:  العروض 
للشركة  املشتريات  مديرية 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
)الطابق الثاني( - عن طريق  

تحميله انطالقا من موقع:
 https://ao.snrt.ma

- عن طريق  تحميله انطالقا 
من موقع:

https://www.
marchespublics.gov.

/ma/pmmp
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *

في مجموع:
رقم الحصة1: 

20.000,00درهم
رقم الحصة2:

30.000,00درهم
تقدير كلفة األعمال محددة   *
املشروع  صاحب  طرف  من 

محدد في:
رقم الحصة1:

مع  2.700.000,00درهم 
احتساب الرسوم

رقم الحصة2: 
مع  2.700.000,00درهم 

احتساب الرسوم
ستتم  للمواقع  الزيارة   *

بمركز: 
-Une visite des lieux est 
prévue le 06/10/2022  
à 11H au siège de la 
SNRT-Rabat 

)للمزيد من املعلومات املرجو 
مراجعة الفصل 10 من نظام 

املنافسة(
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
نظام  ملقتضيات  مطابقني 

املنافسة. 
ويمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  -إما 
مديرية  بكتابة   - وصل 
الوطنية  للشركة  املشتريات 
)الطابق  والتلفزة  لإلذاعة 

الثاني(. 
-إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املكتب املذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن   *
تلك  هي  بها  اإلدالء  الواجب 
املنصوص عليها في املادة 4 

من نظام املنافسة.
ع.س.ن/3275/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
جماعة سيدي موسى

إعــالن عـن طلـب عـروض 
أثمـان مفتــوح

جلـســـة عـمــوميــــة
رقـم:  2022/06

يــوم  األربعاء 2022/11/02 
صباحـا    11 الساعــة  على  
االجتماعات  بقاعة  سيتــم  
فـتـح   الجماعة   دار  بمقر 
بطلـب   املتعلقـــة   األظرفــة  
مفتـوح    أثمــان  عـــروض  
بناء  أشغال  ب:   الخاص 
سيدي  بجماعة  مقابر  سور 
اوالد   - مجاط   موسى: 

بومنيع - الفقيه بن عامر.
حدد مبلغ الضمان املؤقت   *
درهم  آالف  سبعة  مبلغ  في 

)7000.00درهم (.
كلفة تقدير األعمال محددة   *

املشروع  صاحب  طرف  من 
مائة  ثالث  مبلغ   في 
مائة  وخمس  ألف  وخمس 
درهم  وتسعون   وإثثنني 

)305592.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

 gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور

وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  ,فإن  أخرى 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
املرسوم  من   1 الفقرة   25
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها    املنصوص  تـلـك 

ضمن نظام االستشارة.
ع.س.ن/3287/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة قلعة - بني عامر 

قيادة عني إيكلي اوالد سعيد
الجماعة الترابية سيدي 

موسى
اعالن عروض مفتوح

رقم: 2022/03

في يوم االثنني 2022/10/24 
 11:00 الساعة  من  ابتداء 
صباحا  عشرة    الحادية 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
األظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
عروض  بطلب  املتعلقة 
مرفق  بكراء  املتعلق  مفتوح: 
سوق الزيتون لجماعة سيدي 

موسى للموسم 2022. 
-  وحدد مبلغ الضمان املؤقت 
في مبلغ خمسة  أالف   درهم 

)5000.00درهم(.
-  كلفة تقدير األعمال محددة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ  عشرون ألف درهم 

)20.000.00 درهم( 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchés publics.

gov.ma
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 

املذكور
وصل.  مقابل  إيداعها  إما   -
املداخيل   وكيل  بمكتب 

بالجماعة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عن  االظرفة  إرسال  حالة  في 
بوسائل  أو  البريد  طريق 
ال  الجماعة  فإن  أخرى، 
تعتبر مسؤولة في حالة عدم 

التوصل بها
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
املرسوم  من   1 الفقرة   25
املتعلق   02-12-349 رقم 

بالصفقات العمومية.  
ع.س.ن/3288/ا.د

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

عمالة إلقليم قلعة السراغنة
قيادة عني إيكلي أوالد سعيد 

الجماعة الترابية سيدي 
موسى

إعالن عن طلب عروض 
مفتوحة 

رقم: 2022/04
في يوم  2022/11/03 إبتداء 
ظهرا    12:00 الساعة  من 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
االظرفة  فتح  الجماعة  بمقر 
عروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح: بكراء مرافق السوق 
موسى  سيدي  األسبوعي 
ملدة سنة )من 2023/01/01 
وحدد   )2023/12/31 إلى 
في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
درهم  أالف  عشرة   مبلغ 

)10000.00درهم (.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الرئيس  مكتب  من  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.Marchés publics.

 gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و29   27
في  الصادر   349/12/02
 1434 األولى  جمادى   08
بتحديد  )20مارس2013( 
إبرام  وأشكال  شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
املقتضيات املتعلقة بتدبيرها 

و مراقبتها.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  إيداعأظفرتهم  إما   *
وصل بمكتب وكيل املداخيل 
القرويةسيدي  بالجماعة 

موسى.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  مكتب  رئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
رقم  املرسوم  املادة25من  في 

349/12/02 املذكورأعاله 
الثمن  إن  ملحوظة: 
مرافق  لكراء  التقديري 
هو:  األسبوعي  السوق 
سنويا   358430.00درهم 
وثمانية  مائة  )ثالث 
مائة  واربع  ألفا  وخمسون 

وثالثون  درهما(
ع.س.ن/3289/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

بوجدة
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
 DO4118836 رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
التابعة  وجدة  للتوزيع 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
الكائنة   - الكهرباء  قطاع 
رفوفي  الد  شارع  بملتقى 
عن  وجدة  سينا  ابن  وزنقة 

طلب العروض رقم:
املتعلق   :DO4118836
بتقوية الطاقة مركز التحويل 

MVA. 40*2 تاوريرت ب
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
4.118.522,40درهم )م.ا.ر(

املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
في   50.000.00 درهم 

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 2022 نونبر   03 الخميس 
على الساعة العاشرة صباحا 
التحويل  مركز  بموقع 

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

االستشارة.
ملفات  سحب  يمكن 
بالعنوان  االستشارة 
الصفقات  مكتب  التالي: 
بمديرية التموين والصفقات  
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
الكهرباء 65, زنقة عثمان بن 
البيضاء  الدار    2000 عفان 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء - املغرب.
الهاتف:

)212()5(22668267
)212()5(22668021

الفاكس:
)212()5(22433112

هذا  على  االطالع  يمكن 
القانون على شبكة االنترنت 
بالعنوان اإللكتروني التالي:
 http://www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

https://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  مشكل مرتبط بعدم 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

لفتح األظرفة
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
إلى مكتب الضبط  بالتوصل 
والصفقات  التموين  ملديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-قطاع  الصالح  واملاء 
زنقة   ,65 الكائن  الكهرباء 
2000 الدار  عثمان بن عفان 
البريد  صندوق  البيضاء 
ساعة  و  تاريخ  قبل   13498
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
لجنة  رئيس  إلى  أو تسلم   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
من  ابتداء   2022 نونبر   30
صباحا  التاسعة  الساعة 
بمقر املكتب الوطني للكهرباء 
للشرب- الصالح  واملاء 

 ,65 الكائن  الكهرباء  قطاع 
 2000 عفان  بن  عثمان  زنقة 
صندوق البريد 13498 الدار 

البيضاء .
ع.س.ن/3290/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة
إقليـــم النواصر
جماعة دار بوعزة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/09
جلسة عمومية

في يوم الخميس 27 أكتوبر 
2022  على الساعة الحادية 
بمقر  سيتم  صباحا  عشرة 
فتح  بوعزة  دار  جماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
باقتناء عتاد  املتعلق  مفتوح 
ملف  سحب  يمكن  الحفالت. 
مصلحة  من  العروض  طلب 
الصفقات بجماعة دار بوعزة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
للمشاركة  املؤقت  الضمان   -
 12.000,00 مبلغ  في  محدد 
درهم )اثنا عشر ألفًا درهم(.

األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  مبلغ  في  املشروع 
هم  ر 7د 3 8 . 4 8 0 , 0 0
وثالثون  وثمانية  )سبعمائة 
وثمانون  وأربعمائة  ألفًا 
جميع  متضمنة  درهم، 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   08 في 
 )2 0 1 3 س ر 2ما 0 (1 4 3 4
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 
دار  بجماعة  الصفقات 

بوعزة.
عبر  إلكترونيا  إيداعها  -إما 

بوابة الصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
والوثائق  العينات  إن 
الوصفية والبيانات املوجزة 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
إيداعها  يجب  العروض 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 
داخل أجل أقصاه يوم العمل 
السابق  ليوم  الخميس 27 
الساعة  على   2022 أكتوبر 
زواال  والنصف  الرابعة 

كساعة قصوى.
- إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3293/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
دائرة القلعة - بني عامر 

قيادة بني عامر
جماعة العامرية

إعالن عـــن طلب عــروض 
مفتـــــوح

رقم: 2022/02
على   2022/10/25 يوم  في 
صباحا   العاشرة   الساعة  
السيد  بمكتب  سيــــــتم 
جماعة  املجلس   رئيس  
االظرفة  فتح  العامرية 
العروض  بطلب  املتعلقة 
كراء  ألجل  أثمان   بعروض 
الزيتون  سوق    مرفق 

العامرية.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
جماعة  بمقر  العروض 
عامر  بني  قيادة  العامرية 
دائرة القلعة بني عامر   عمالة 
إقليم قلعة السراغنة. ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان  مبلغ  ثمن  حدد 
20.000.00درهم   املؤقت 

)عشرون ألف درهم(. 
هو:  التقديري  الثمن 
)مائة  137.500.00درهم 
الف  وثالثون  وسبعة 

وخمسمائة درهم(
من    كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محــــتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   349-12-2
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم   إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
السيد رئيس جماعة  بمكتب 

العامرية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب  طلب العروض 
عند بداية الجلسة  وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 

عليها في كناش التحمالت.
ع.س.ن/3294/ا.د
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�شوتوا على مر�شحي االحتاد »رمز الوردة« يف االنتخابات 
اجلزئية يف كل من عني ال�شق بالبي�شاء وجر�شيف والدريو�ش

من الدريو�ش، اإدري�ش ل�شكر يدعو اإلى التجند من اأجل 
متثيلية حقيقية قادرة على ترجمة انتظارات املواطنني

سعيد الخطابي

الجزئية  االنتخابات  خوض  غمار  في 
29شتنبر  يوم  الدريوش،  بدائرة 
إدريس  األول  حل الكاتب  الجاري، 
املكتب  من  أعضاء  رفقة  لشكرباإلقليم 
عن  واملستشارين  والبرملانيني  السياسي 
الحسيمة  تطوان  وطنجة  الشرق  جهة 
واملنسقني اإلقليميني من أجل دعم مرشح 

حزب الوردة الشاب يونس أشن.
حضورا  الندوات  قاعة  عرفت  وقد 
الحزب  ومناضلي  ملناضالت  واسعا 
وفي  اإلقليم،  شباب  من  وازنة  بمشاركة 
املبادرة  بهذه  لشكر  إدريس  أشاد  كلمته 
التاريخية واملتميزة بترشيح كفاءة شابة 
للترافع والدفاع عن إقليم الدريوش في قبة 
للشباب  الفرصة  إعطاء  وأهمية  البرملان 
من أجل قيادة التغيير واملساهمة في بناء 
والقانون  والحق  املؤسسات  دولة  أسس 
ترتكز  التي  املرجعيات  من  انطالقا 
االجتماعية،  الديمقراطية  الدولة  عليها 
الغيورين  وكل  املنطقة  أبناء  كل  داعيا 
من  التجند  إلى  الفتي  اإلقليم  هذا  على 
قادرة  حقيقية  تمثيلية  رهان  كسب  أجل 
ظل  في  املواطنني  انتظارات  ترجمة  على 
واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  تدني 
أمام  تفاقمت  التي  البنيوية  واملشاكل 

األزمات التي تعيشها بالدنا .
االتحاد  حزب  أن  لشكر  إدريس  وأكد 
في  يساهم  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
وحدته  عن  والدفاع  الوطن  هذا  نصرة 
للتنمية  معالم  إرساء  وفي  الترابية، 
تموقعه  خالل  من  والشاملة  املستدامة 
املعارضة،  أو  األغلبية  صف  في  سواء 
مرت  الذي  الحكومي  التغول  أن  معتبرا 
إضافات  أي  يقدم  لم  كاملة  سنة  عليه 
للمشاكل  وملموسة  حقيقية  أجوبة  أو 
األساسية والتحديات التي تواجه الحياة 

اليومية للمواطن املغربي.

لقد كانت عني الشق قلعة اتحادية وستعود مرة 
شبابها  بسواعد  الصافية،  منابعها  إلى  أخرى 

ونضالية سكانها الطيبني األوفياء واملخلصني.
تاريخيا، ظلت ساكنة عني الشق بكامل أحيائها، 
للقوات  الوطني  )االتحاد  لليسار  ثقتها  تمنح 
الشعبية(.  للقوات  االشتراكي  االتحاد  الشعبية، 
شهر  في  التشريعية  االنتخابات  منذ  وذلك 

مايو1963.
املرحوم  االتحادي  املحامي  انتخاب  تم  إذ 

الوطني  االتحاد  باسم  التبر،  محمد  األستاذ 
للقوات الشعبية

عمور  بن  العالي  عبد  والدكتور   ،1963 سنة 
باسم االتحاد االشتراكي سنة 1977،

الحبيب  سي  املناضل  الدكتور  املرحوم  ثم   
 ،1984 سي ناصر باسم االتحاد االشتراكي سنة 
املصطفى  األستاذ  املحامي  االتحادي  واملناضل 
البرملاني  السابق، باسم االتحاد   النائب  كنعان، 
االتحادي  واملناضل   ،1993 سنة  االشتراكي 

والنائب  كنعان  املحامي  املصطفي  األستاذ 
1997، واملحامي األستاذ  السابق سنة  البرملاني 

محمد كرم سنة 2002.
وهكذا، وبامللموس، فقد ظلت ساكنة عني الشق 
الوفية تمنح ثقتها لالتحاد كمكون أساسي لليسار 
املغربي املناضل، وظل نوابها االتحاديون   أوفياء 
مخلصني مرتبطني بمشاغلهم وهمومهم ومطالبهم 

املحلية العادلة.
أصيال،  اتحاديا  مناضال  فإني بصفتي  وعليه، 

وبصفتي  الشق  لعني  سابق  كبرملاني  وبصفتي 
كمواطن من ساكنة عني الشق، أدعم، أوال، الئحة 
األستاذ  الصديق  ووكيلها  االشتراكي  االتحاد 

محمد شوقي.
وأدعو، ثانيا، ساكنة عني الشق إلى منح ثقتها 

ملرشح االتحاد.
وهلل ولي الوفيق.

)*( النائب البرلماني السابق 
لالتحاد االشتراكي بعين الشق

بالتوفيق والنجاح المستحق إن شاء اهلل

مزيدا من التعبئة املفعمة باحلما�ش والتفاوؤل بالفوز باملقعد

المصطفى كنعان )*( 
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عماد عادل 
انتظار،  طول  وبعد  أخيرا، 
رأيه حول  املنافسة  مجلس  قدم 
تأثير الزيادة الكبيرة في أسعار 
لسوق  التنافسي  األداء  على 
والغازوال(  )البنزين  الوقود 

باملغرب. 
االستنتاجات  إحدى  تتمثل 
املنافسة  مجلس  لرأي  األولى 
في أن الشركات الثمانية األولى، 
حققت  السوق،  على  املهيمنة 
خالل  الفترة املمتدة  2018إلى 
تقل  ال  سنوية  مداخيل   2021
أن  كما  درهم.  مليار   58,7 عن 

األرباح الصافية التراكمية 
الشركات  طرف  من  املحققة 
بلغ نحو 6,7 مليار درهم خالل 
أي بمتوسط سنوي يناهز 1,68 
مليار درهم. وأوضح املجلس أن 
زيادة  سجلت  الشركات  جميع 
الفترة  في  ربحها  هوامش  في 
قبل   ،  2020 و   2018 بني  ما 
سنة  طفيف  بشكل  تتراجع  أن 
املتوسط  في  لتستقر   2021

الواحد  للتر  درهم   0,9 في 
 0,84 و  للغازوال  بالنسبة 
بالنسبة  الواحد  للتر  درهم 
الربح  هوامش  أن  بيد  البنزين. 
2021 ظلت، حتى  املحققة سنة 
بسنة  مقارنة  انخفاضها  بعد 
2020 ، أعلى مما سجل ما بني 
سنتي 2018 و 2019 وسجلت 
املتعلقة  املوزعني  ربح  هوامش 
بالغازوال ارتفاعا ملحوظا سنة 
سقف  تجاوزت  حيث   ،  2020

درهم واحد للتر لدى الفاعلني.
أن  املنافسة  مجلس  وأكد 
باألشهر  الخاصة  املعطيات 
 2022 سنة  من  األولى  األربعة 
قوي  بارتفاع  واملتسمة   ،
السوق  في  البيع  أسعار  في 
الوطنية، تشير إلى أن تغييرات 
ال  الخام  النفط  برميل  أسعار 
أسعار  تغييرات  دائما  تساير 
على  املكررة  املنتجات  شحن 
هذه  وتتضح  السفينة.  ظهر 
قورنت  ما  إذا  أكثر  الخالصة 
هذه التغييرات بتغييرات أسعار 

البيع في السوق الوطنية.

وتكمن الخالصة الثنية التي 
يمكن استنتاجها من هذا الرأي/ 
إلى  كانت  الدولة  أن  الدراسة، 
أكبر  املحتكرة  الشركات  جانب 
أسعار  فورة  من  املستفيدين 
الدولي  السوق  في  املحروقات 
حيث وخالفا للضريبة الداخلية 
مبلغ  ازداد  االستهالك،  على 
املضافة،  القيمة  على  الضريبة 

 1,01 إلى   0,82 من  منتقا 
للغازوال،  بالنسبة  للتر  درهم 
ومن 0,94 إلى 1,16 درهم للتر 
للبنزين بني الفترتني املذكورتني 
على  الضريبة  من  جزء  ولكون 
يستخلص  املضافة  القيمة 
املكرر،  املنتج  شراء  تكلفة  على 
هامة  مداخيل  ذلك  عن  فيترتب 
تلقائي  بشكل  العامة  للخزينة 

مع أية زيادة في األسعار.
وهكذا فإن الجبايات ضخت 
األولى  الخمسة  األشهر  خالل 
من سنة 2022 ، أزيد من 10,3 
الدولة،  خزينة  في  درهم  مليار 
من بينها 7.3 مليار درهم ناتجة 
على  الداخلية  الضريبة  عن 
درهم  مليارات   3 و  االستهالك، 
ناتجة عن الضريبة على القيمة 

املضافة.
في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة 
إلى أن املداخيل الجبائية برسم 
2022 تمثل قرابة 44 في املائة 
من تلك املسجلة في عام 2021 ، 
بينما شكلت الكميات املستوردة 
34 في املائة من الواردات برسم 

.2021
وكشفت الدراسة أن األنشطة 
بأسواق  املرتبطة  االقتصادية 
يؤطرها  والبنزين  الغازوال 
قانون ونصوص  بشكل مستمر 
يرجع  حيث  متقادمة،  تنظيمية 
سبعينيات  إلى  تاريخها 
من  بالرغم  املاضي،  القرن 
طبعت  التي  االضطرابات 

وعليه،  املنتجات.  هذه  أسواق 
النظر،  بإعادة  املجلس  يوصي 
في  ومعمقة،  استعجالية  بصفة 
من  التخفيف  قصد  اإلطار  هذا 
مع  توافقا  أكثر  شروطه وجعله 
األسواق وواقعها، مع  إكراهات 
وتعزيز  الحفاظ  على  الحرص 
في  للبالد  السيادية  الوظائف 

مجال املراقبة والسالمة.
من جهة أخرى طالب املجلس 
شروط  أكبر  تخفيف  بضرورة 
الغازوال  أسواق  إلى  الولوج 
االبتدائية  املراحل  والبنزين في 
من  القيمة  لسلسلة  والنهائية 
خالل التسريع من وتيرة تفعيل 
التوصيات الصادرة عن املجلس 
املجلس  دعا  كما   .2019 سنة 
اإلطار  في  النظر  إعادة  إلى 
املنظم  والتنظيمي  القانوني 
التعاقدية بني شركات  للعالقات 
الخدمة،  ومحطات  التوزيع 
الفاعلني  تشجيع  إلى  وكذا 
والبنزين  الغازوال  أسواق  في 
لتغطية  أدوات  استخدام  على 

املخاطر.

الرباط: 
عبد الحق الريحاني

الكرجي،  عائشة  النائبة  وجهت 
بمجلس  االشتراكي  الفريق  عضو 
وزير  إلى  شفويا  سؤاال  النواب، 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
الرسوم  ارتفاع  حول  والرياضة 
من  العديد  في  التمدرس  وواجبات 

املؤسسات املدرسية الخاصة.
في  االشتراكية  النائبة  وأكدت 
السؤال ذاته، أن بداية السنة الدراسية 
الرسوم  في  ارتفاعا  عرفت  الجديدة، 
من  العديد  في  التمدرس  وواجبات 
املؤسسات املدرسية الخاصة، وهوما 
األسر  على  الضغط  في  زيادة  يشكل 
املغربية، وخاصة الطبقات املتوسطة، 
الشرائية بفعل  القدرة  نتيجة تدهور 
االستهالكية  املواد  أسعار  ارتفاع 

واملحروقات. ومن شأن هذه الزيادات 
في نفقات التمدرس بالقطاع الخاص 
أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة 
التربوي  األداء  الدراسية ككل، وعلى 

بشكل عام.
وعلى هذا األساس، ساءلت النائبة 
الوزارة  دور  الوزير، عن  االشتراكية، 
الخاصة،  املؤسسات  على  الرقابي 
وعن التدابير التي ستتخذها لحماية 
التلميذات  وأولياء  وأمهات  آباء 

والتالميذ.
ومن جهته تقدم النائب االشتراكي 
إلى  شفوي  بسؤال  الدراق،  حميد 
سن  تمديد  حول  الحكومة  رئيس 
تقاعد موظفي التوظيف املباشر سنة 

.2011
هذا  في  االشتراكي  النائب  وذكر 
التوظيف  إطار  في  أنه  السؤال، 
املباشر لحاملي الشواهد العليا الذي 
تم  الفاسي،  عباس  حكومة  أطلقته 

سنة  الدكاترة  من  مجموعة  توظيف 
بموجب  استثنائية،  كحالة   2011
مراسلة الوزير األول آنذاك رقم 778 
حيث   ،2011 أبريل   4 في  املؤرخة 
بني  يتراوح  آنذاك  أغلبهم  سن  كان 
التصريح  وتم   هذا  49 سنة.  و   48
الجماعي  النظام  في  بانخراطهم 
RCAR، والذي  التقاعد  ملنح رواتب 
يقضي باإلحالة على التقاعد في سن 

الستني. 
االشتراكي،  النائب  وأضاف 
قدمت  التي  الوعود  بني  من  أنه  غير 
أنهم  توظيفهم،  وأثناء  أنه  كما  لهم 
الباحثني  األساتذة  مثل  َسُيعاَملون 
املعاش  على  وُيَحاُلون  بالجامعات، 
في سن 65 سنة، إال أن هذه الوعود 
تبخرت مع تعاقب الحكومات، السيما 
على  سيحالون  منهم  مجموعة  وأن 
وهم  السنة  هذه  من  ابتداء  التقاعد 
لالستمرار  تؤهلهم  جيدة  صحة  في 

يترتب  وما  العمومية،  بالوظيفة 
تجاه  مالية  صعوبات  من  ذلك  عن 

القروض وباقي االلتزامات املالية.
الحيثيات  هذه  أساس  وعلى 
واملنطلقات، ساءل النائب االشتراكي، 
رئيس الحكومة، عن إمكانية استمرار 
سن  وتمديد  وظائفهم،  في  هؤالء 
موظفي  باقي  غرار  على  تقاعدهم 

القطاع العام.
عبد  االشتراكي  النائب  وجه  كما 
شفويا  سؤاال  البوصيري  القادر 
والحماية  الصحة  وزير  إلى  آنيا 
الترميمي  التأهيل  حول  االجتماعية 
والوضع  العني  فاقدي  ملرضى 

القانوني ملرممي العيون باملغرب.
االشتراكي  النائب  وأبرز 
الحوادث  أن  ذاته،  السؤال  في 
ومضاعفات األمراض الخلقية تشكل 
أسبابا رئيسية مؤدية لفقدان العني، 
تدخال  تأهيلها  إعادة  يستلزم  إذ 

جراحيا أو ترميميا أو كليهما، حيث 
بمالءمة وصناعة  العني  مرمم  يتكفل 

وتركيب رمامات العني للعموم. 
وأضاف النائب االشتراكي، يعتبر 
على  طبيا  مستلزما  العني  ترميم 
قبل  من  للتعويض  خاضعا  املقاس، 
الرعاية الصحية باملغرب،  مؤسسات 
مقنن  غير  التخصص  هذا  أن  غير 
كليا في البالد، وكرس قانون 45.13 
والتأهيل  الترويض  بمهن  املتعلق 
وإعادة التأهيل الوظيفي هذا الفراغ 
مع  أنه  ذلك،  من  واألكثر  القانوني، 
التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول 
»في  »ممارسا  العني  مرمم  أصبح 
طائلة  وتحت  قانوني،  فراغ  إطار 
دخول  فغداة  القانونية،  املتابعة 
سيصبح  التنفيذ  حيز  القانون  هذا 
إطار  »في  »ممارسا  العني  مرمم 
املتابعة  طائلة  وتحت  قانوني،  فراغ 

القانونية .

النائب  وعلى هذه األسس، ساءل 
اإلجراءات  عن  الوزير  االشتراكي، 
من  الوزارة  ستتخذها  التي  العاجلة 
تقديم  في  االستمرارية  ضمان  أجل 
مهنة  وتنظيم  العني  ترميم  خدمات 
وخصوصا  باملغرب،  العيون  مرممي 

في مجالي التشريع والتكوين.
ووجهت النائبة االشتراكية لطيفة 
إلى  آنيا  شفويا  سؤاال  الشريف،  
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الوضعية  معالجة  حول  واالبتكار 

الكارثية لألحياء الجامعية.
وشددت النائبة االشتراكية في هذا 
السؤال على أن األحياء الجامعية في 
بالدنا، تعرف العديد من االختالالت، 
خاصة على مستوى البنيات التحتية 
عرت  وقد  األساسية،  والتجهيزات 
وقعت  التي  املأساوية،  الحادثة 
وجدة،  ملدينة  الجامعي  الحي  في 
يعيشها  التي  الكارثية  الوضعية 

السالمة  شروط  غياب  في  الطلبة 
والحياة الكريمة.

االشتراكية،   النائبة  وأضافت 
التي  االتفاقات  من  الرغم  وعلى 
الجامعية  األحياء  إدارات  بني  تتم 
الطالبية  النقابية  الهيئات  وممثلي 
وضعية  بتحسني  يتعلق  ما  في 
هذه  تفعيل  فإن  واملرافق،  البنايات 
االتفاقات ال يرى النور، سواء في ما 
ماء  من  األساسية  بالحاجات  يرتبط 
وكهرباء وتجهيزات مخصصة إلطفاء 
الحرائق، أو في ما يرتبط بالخدمات 
األولية  العالجات  وتقديم  الصحية 

واألدوية.
ساءلت  األساس،  هذا  وعلى 
عن   ، الوزير  االشتراكية،   النائبة 
الوزارة  ستتخذها  التي  التدابير 
لألحياء  الكارثية  الوضعية  ملعالجة 
الحياة  شروط  وتوفير  الجامعية، 

الجامعية الكريمة.

برلمانية �أوروبية ت�شجب 
»�النتهاكات �لمتكررة« من طرف 

�لجز�ئر اللتز�ماتها �لتجارية
إنماكوالدا  األوروبية،  البرملانية  النائبة  أعربت 
»انتهاك  لـ  شجبها  عن  اإلثنني،  بينيرو،  رودريغيث- 
إسبانيا  تجاه  التجارية  اللتزاماتها  املتكرر«  الجزائر 
»غير  بـ  السلوك  هذا  واصفة  األوروبي،  واالتحاد 

املقبول«.
األوروبية اإلسبانية، عضو مجموعة  النائبة  وقالت 
التحالف التقدمي لالشتراكيني والديمقراطيني بالبرملان 
لدينا  أن  الواضح  »من  إنه  لها  تغريدة  في  األوروبي، 

مشكلة تجارية مع الجزائر وليس إسبانيا فقط«.
تراجع  سجلت  األخيرة  السنوات  فإن  وبحسبها، 
صادرات االتحاد األوروبي نحو البلدان املغاربية بنسبة 

60 في املائة، وذلك بسبب زيادة الحواجز التجارية.
الشراكة  التفاقية  املتكرر  االنتهاك  »هذا  وقالت 
غير  أمر  والجزائر(  األوروبي  االتحاد  بني  )القائمة 

مقبول«.
وليست هذه هي املرة األولى التي يتم فيها التنديد 
األوروبي  االتحاد  مع  للجزائر  التجارية  باملمارسات 
وبعض الدول األعضاء، على مستوى البرملان األوروبي، 
»املتكرر  طابعها  األوروبيون  النواب  يشجب  حيث 
الشراكة  »موثوقية«  بشأن  ويتساءلون  املتوقع«  وغير 

الجزائرية-األوروبية.

في رد على تصريح وزير الشؤون 
رمطان  الجزائري،  الخارجية 
الجمعية  أمام  االثنني  لعمامرة، 
العامة لألمم املتحدة، والذي دعا فيه 
الشخصي  واملبعوث  املتحدة  األمم 
املغربية  للصحراء  العام  لألمني 

دعا  األممية،  العملية  الستئناف 
الوفد املغربي الجزائر إلى استئناف 

مسلسل املوائد املستديرة.
في حق  املغربي،  الوفد  وأوضح 
الرد، أن اململكة توجه بدورها، نداء 
إلى  العودة  أجل  من  الجزائر  إلى 

املستديرة  املوائد  ضمن  مكانها 
االجتماعني  خالل  بذلك  قامت  كما 

السابقني
القضية،  هذه  أن  إلى  مشيرا 
التاريخية  الوقائع  ذلك  تؤكد  وكما 
تعد  والقانونية،  والسياسية 
الترابية  الوحدة  استرجاع  قضية 
للمملكة وليس بتصفية االستعمار.
»املغرب  بأن  املغربي  الوفد  وذكر 
 ،1975 سنة  في  صحراءه  استعاد 
ووفقا  سلمي،  بشكل  بالتفاوض، 
ومجلس  العامة  الجمعية  لقرارات 
املتحدة«،  لألمم  التابعني  األمن 
استعادت  اململكة  أن  موضحا 
فيه،  رجعة  ال  بشكل  سيادتها، 
خالل  من  الجنوبية  أقاليمها  على 
في  مدريد  اتفاقية  على  التوقيع 
تسجيل  وتم   ،1975 نونبر   14
العام  األمني  لدى  االتفاقية  هذه 
لألمم املتحدة في 18 نونبر 1975، 
وصادقت عليها الجمعية العامة في 
قرارها رقم 3458B الصادر في 10 

دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء املغربية 
مجلس  أعمال  جدول  على  مدرجة 

من  السادس  الفصل  بموجب  األمن 
ميثاق األمم املتحدة، بشأن التسوية 
باعتبارها  للنزاعات،  السلمية 
من  بأي حال  وليس  إقليميا،  نزاعا 
تصفية  بمسألة  يسمى  ما  األحوال 
على  التأكيد  مجددا  االستعمار، 
مغربية  دوما  كانت  »الصحراء  أن 

وستظل كذلك إلى األبد«.
حق  في  املغربي  الوفد  وأكد 
تشهد  املغربية  »الصحراء  أن  الرد 
النظير  منقطعة  تنموية  دينامية 
الجديد  التنموي  النموذج  بفضل 
امللك  الجاللة  صاحب  أطلقه  الذي 
اهلل«،  نصره  السادس،  محمد 
مضيفا أن ساكنة الصحراء املغربية 
واستقرار،  طمأنينة  في  تعيش 
وتتمتع بحقوقها املدنية والسياسية 

واالقتصادية والسوسيو ثقافية.
آخر،  جانب  من  الوفد،  وأشار 
»يعد  الذي  األمن،  مجلس  أن  إلى 
الهيئة الوحيدة املكلفة ببحث قضية 
الصحراء املغربية، قد أرسى بشكل 
نهائي معايير الحل السياسي الذي 
النهائية  التسوية  يحكم  أن  ينبغي 
لهذا النزاع اإلقليمي حول الصحراء 

املغربية«.
املعايير  هذه  أن  الوفد  وأبرز 
قرارات  في  واضح  بشكل  محددة 
منذ  املتتالية  الـ18  األمن  مجلس 
القرار  ذلك  في  بماء   ،2007 سنة 
في  اعتماده  تم  الذي   2602 رقم 
29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه 
املعايير تتمثل، على الخصوص، في 
سمو املبادرة املغربية للحكم الذاتي 
باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي 
املصداقية لهذا النزاع اإلقليمي، في 
الترابية  والوحدة  السيادة  إطار 
هذا  حل  وأن  املغربية،  للمملكة 
النزاع ال يمكن إال أن يكون سياسيا 
وتوافقيا.  ودائما  وعمليا  وواقعيا 
تجسيدا  يعد  الذي  األمر  وهو 
الذاتي  للحكم  املغربية  للمبادرة 
هو  املستديرة  املوائد  مسلسل   -
اإلطار الوحيد الذي وضعه مجلس 

األمن ملواصلة العملية السياسية
املوائد  وتكريس  إقرار  تم  وقد 
املستديرة وفق كافة قرارات مجلس 
األمن، وذلك منذ إطالقها في 2018، 
الشخصي  املبعوث  طرف  من 
كولر،  هورست  الرئيس  السابق، 

تحدد  التي  األمن  مجلس  وقرارات 
املوائد،  هذه  في  األربعة  املشاركني 
وموريتانيا  والجزائر  املغرب  وهم 

و«البوليساريو«
والحظ الوفد املغربي أن مسلسل 
املوائد املستديرة يرتقب أن يستمر 
مع املشاركني ذاتهم ووفق الصيغة 
ذاتها، وذلك، إلى حني التوصل إلى 
حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة 
أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة 
الوفد الجزائري االثنني، غير معترف 
به من قبل األمم املتحدة، وال يشكل 

جزءا من هذه العملية.
وسجل الوفد املغربي أن »عملية 
املوائد املستديرة منبثقة عن مجلس 
املنطلق،  هذا  من  يمكن،  وال  األمن، 
حيث  من  ال  للتكييف،  تخضع  أن 
وفقا  فيها،  املشاركني  أو  صيغتها 
األطراف«،  بعض  وأهواء  لظروف 
بأن  التذكير  املغرب يود  أن  مضيفا 
تحت  يجري  السياسي  املسلسل 
العام  لألمني  الحصري  اإلشراف 
مبعوثه  وتيسير  املتحدة  لألمم 
لقرارات  وفقا  وذلك،  الشخصي 

مجلس األمن.

مجل�س �لمناف�شة: �شركات �لنفط بالمغرب تحقق مد�خيل �شنوية ال تقل عن 59 مليار درهم و�أرباحها �ل�شافية تناهز 6.7 مليار درهم 
الدولة ضخت من ضرائب الوقود أزيد من 10 ماليير درهم في أقل من 5 أشهر

عائ�شة �لكرجي:  �لدور �لرقابي للوز�رة يف �رتفاع �أ�شعار و�جبات �لتمدر�س باملوؤ�ش�شات �خلا�شة

حميد �لدر�ق: �إمكانية متديد �شن تقاعد موظفي �لتوظيف �ملبا�شر �شنة 2011

عبد �لقادر �لب�شريي: �لتاأهيل �لرتميمي ملر�شى فاقدي �لعني و�لو�شع �لقانوين ملرممي �لعيون 

لطيفة �ل�شريف:  �شرورة معاجلة �لو�شعية �لكارثية للأحياء �جلامعية

الفريق االشتراكي بمجلس النواب يواصل دوره الرقابي في مساءلة الحكومة 

أبرز  تسخيرها منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول   الصحراء المغربية  

�ملغرب يوجه ند�ء �إلى �جلز�ئر من �أجل ��شتئناف م�شل�شل �ملو�ئد �مل�شتديرة

الكلمات   المسهمة14
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اإلذاعي الرياضي عبد الفتاح 
الحراق في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته، صباح أمس الثالثاء، اإلعالمي 
والواصف الرياضي، عبد الفتاح الحراق، أحد أبرز أصوات 
اإلذاعة الوطنية، في قسمها الرياضي، بعد معاناة مع مرض 

لم ينفع معه عالج.
وكان الراحل عبد الفتاح الحراق، الذي أمضى سنوات 
على  وعلق  الوطنية،  لإلذاعة  الرياضي  القسم  في  طويلة 
المغرب،  فيها  التي شارك  الدولية  المنافسات  الكثير من 
والسيما المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قد تعرض 
ألزمة صحية، فرضت نقله إلى المستشفى من أجل العالج، 

لكنه القدر لم يمهله كثيرا.
وأسكنه فسيح جناته،  الحراق،  الفتاح  عبد  رحم اهلل 
وتعازينا الحارة ألسرتيه الصغيرة والكبيرة، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

إ - العماري
وجد فريق الوداد الرياضي نفسه في ورطة 
تأشيرة  استخالص  عليه  تعذر  بعدما  كبيرة، 
دخول األراضي النيجيرية لكافة أعضاء وفده، 
الذي سيواجه ريفيرز يونايتد يوم األحد تاسع 
أكتوبر المقبل، بداية من الرابعة عصرا، برسم 
ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا.
وفوجئ الفريق األحمر عند تقدمه بالطلب لدى 
السفارة النيجيرية بأن األخيرة تتوفر على عدد 
تريد  التي  تأشيرة  الخمسين  يقل عن  محدود، 

اإلدارة الودادية.
وحسب مصدر مطلع، فإن الوداد سيتعين عليه 
القيام بإجراءات طلب تأشيرات دخول التراب 
النيجيري لباقي أعضاء وفده بالمطار، بيد أنه 
يتخوف من إمكانية رفض بعض طلباته، األمر 
مواجهة  في  الفريق  على حظوظ  الذي سيؤثر 
ريفيرز يونايتد، فضال عن التكاليف المرتفعة، 

حيث أن تأشيرة المطار أغلى.
وكانت إدارة الفريق األحمر قد التلمست من 

الهيأة الديبلوماسية النيجيرية توفير تأشيرات 
عليها  تعذر  لكن  زمنية  مهلة  وانتظار  إضافية 

األمر.
بنتيجة  العودة  إلى  األحمر  الفريق  ويسعى 

إيجابية من قلب نيجيريا بغاية العبور إلى دور 
المجموعات، وبالتالي المنافسة على اللقب الذي 

في حوزته.
ويتوفر الوداد على كافة الحظوظ لتحقيق تأهل 

سهل، بالنظر إلى تركيبته البشرية، التي يقودها 
المدرب الحسين عموتة، مهندس لقب 2017.

وفي سياق متصل، تنسق إدارة الفريق األحمر 
رحلة  برمجة  قد  بركان  نهضة  مسؤولي  مع 
تكاليف  تقليل  أجل  من  نيجيريا،  إلى  مشتركة 
الشرق سيواجه هو  السفر، خاصة وأن ممثل 
اآلخر فريق كوارا يونايتد، برسم ذهاب الدور 
التمهيدي الثاني في مسابقة كأس الكونفدرالية، 
وهي المباراة الثالثة لكرة القدم الوطنية أمام 
النيجيرية في ظرف اقل من شهرين،  نظيرتها 
بعدما سبق للجيش الملكي، الذي دخل السباق من 
الدور التمهيد األول لكأس الكاف، أن واجه ريمو 
ستارز، في وقت أعفيت فيه أندية الوداد ونهضة 
بركان والرجاء من خوض الدور التمهيدي األول.

الجمعة  غد  ي��وم  سيواجه  ال��وداد  أن  يذكر 
نهضة بركان، برسم الدورة الرابعة من الدوري 
االحترافي األول، وهي المباراة التي ستكون على 
درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للفريق األحمر، 
الذي يخطط هذا الموسم للمنافسة على األلقاب 

محليا وقاريا.

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلبات من عدة 
اتحادات إفريقية بغية إخضاع حكامها لتكوين على مستوى تقنية 
الفيديو المساعد، بالنظر إلى التصنيف المتقدم للتحكيم المغربي 
في هذا المجال، حيث يتقدم على حكام جنوب إفريقيا وتونس 

ومصر والجزائر.
وفي هذا الصدد سيكون حكام السودان والطوغو أول المستفيدين 
من الخبرة المغربية، بعدما وافقت الجامعة على طلبي اتحاديهم 
الشهر  لهم خالل  تكوينية  دورة  برمجة  المحليين، حيث ستتم 
المقبل، في انتظار برمجة دورات تكوينية لحكام العديد من البلدان 
اإلفريقية، التي تنتظر رد الجامعة على طلباتهم، السيما في ظل 
توفر المغرب على المؤهالت اللوجيستيكية الالزمة في هذا المجال.

وأصبح المغرب يتوفر على 70 حكما متمرسا على مستوى 
حكام  عشرة  الموسم  هذا  إليهم  أضيف  بعدما  الفيديو،  تقنية 
على  لإلشراف  مؤهلين  التكوين، وأصبحوا  مراحل  كافة  أنهوا 

»الفار« في المباريات.
وحسب مصدر مطلع، فإن التحكيم المغربي بلغ هذا المستوى 
بناء على عمل تحضيري استغرق حوالي ثمانية أشهر من االشتغال، 
تحت إشراف وتواصل مستمر مع الفيفا ومجلس البورد العالمي، 
عقدت خاللها 56 محطة، همت كل واحدة منها مكون من المكونات 
التنظيمية لل� »فار«، وتم خاللها االنضباط لدفتر التحمالت من 
طرف الجامعة، ألنه ال يمكن ألي اتحاد كروي أن يطبق هذه التقنية 
للعديد من الشروط  انفرداي، بل يتعين عليه االستجابة  بشكل 
إذن مكتوب  يعقبه  التي يفرضها كناش تحمالت،  والمتطلبات، 

من الفيفا.
ورغم هذا التقدم المسجل في هذا الباب، إال أن مصدرنا أكد على 
أن الحكام المغاربة مازالوا في حاجة إلى مجهود في ما يتعلق 
بالتعامل المثالي مع هذه التقنية الجديدة، إذ ينبغي تنقية فضاء 
االستماع، ألن الحكام يتحدثون أحيانا في نفس الوقت وبشكل 
جماعي، األمر الذي يؤثر على اتخاذ القرارات، حيث تصل المعلومة 
بشكل مشوش، كما أن الحكم، وهو يتحرك ال ينقل المعلومة بشكل 
جيد، األمر الذي تكون من نتائجه قرارات عكسية في بعض األحيان.

واعتبر مصدرنا أن اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم 

تقوم بعمل مضاعف في هذا الباب، من خالل تنبيه الحكام إلى 
على  تحرص  وأن  االتصال،  مع وسائل  الجيد  التعامل  ضرورة 

إيصال المعلومة المناسبة في الوقت المناسب.
ولفت مصدرنا إلى أن تواجد بعض الحكام الدوليين المشهورين 
وسط  حكم  قرارات  على  مؤثرا  عامال  يكون  قد  الفار،  غرفة  في 
إذا كان حكم الساحة شابا، ألنه، ومن منطلق  الميدان، السيما 
التراتبية، يجد نفسه تابعا لغرفة الفار، والحال يقتضي العكس، 

ألن تقنية الفيديو هي عنصر مساعد ومكمل فقط.
وألمح المصدر ذاته إلى أن التحكيم المغربي في عمومه قطع 
أشواطا مهمة، وأصبح حضوره وازنا على الساحة الدولية، رغم 
أنه سيكتفي في مونديال قطر بالتواجد على مستوى تقنية الفيديو، 
اللذين  روزاق،  الحكمين رضوان جيد وعادل  من خالل حضور 

يعدان األكبر سنا بين الحكام المغاربة )44 سنة(.
واعتبر مصرنا أنهما كان يستحقان التواجد ضمن حكام الساحة، 
لكن اللوبيات داخل الكاف، والتي يحركها بعض الجيران من خالل 
تقارير مفبركة، جعلتهما يخرجان من الساحة ويكفيان باإلشراف 

على »الفار«.  

الركراكي يطالب بدعم 
النصيري

دعا وليد الركراكي، الناخب الوطني، الجمهور المغربي 
مرحلة  من  يمر  الذي  النصيري،  الالعب يوسف  دعم  إلى 
فراغ، ويحتاج إلى المساندة في الفترة الحالية من أجل 

استعادة مستواه،
وأشار الركراكي إلى انه سيضم مهاجم إشبيلية االسباني 
مونديال  في  سيشارك  الذي  الوطني  الفريق  الئحة  إلى 
قطر، ألنه العب مغربي  وأحرز في السابق أهدافا أسعدت 
الجماهير، لكنه حاليا يحتاج إلى الدعم حتى يجتاز مرحلة 
الفراغ التي يمر منها، الن المغاربة هم الذين يجب عليهم 

دعمه وليس االسبان.
إلى  »سيذهب معنا  أنه  بالتأكيد على  الركراكي  وختم 
المونديال، ألنه مازال شابا قادرا على التطور، وسنحتاجه 
في المستقبل، ومن الممكن أن يساهم في تتويج المنتخب 
الوطني بأمم إفريقيا 2024، بشرط أن يجتهد وأن يساعد 

نفسه.

مدرب الباراغواي: المنتخب 
المغربي مجموعة خطيرة 

قال مدرب منتخب الباراغواي لكرة القدم، غييرمو باروس 
سكيلوتو، أول أمس االثنين بإشبيلية، إن المنتخب الوطني 
المغربي قوي، ويتوفر على مجموعة »خطيرة على جميع 
طراز«. أعلى  من  العبين  على  لتوفرها  اللعب،   أصعدة 
المباراة  عشية  صحفية  ندوة  خالل  سكيلوتو،  وأضاف 
الودية التي جمعت المنتخبين، أمس الثالثاء بملعب بينيتو 
فياماران، إن المنتخب المغربي، مع المدرب الجديد، أصبح 
أكثر هجومية، مضيفا أن المغرب، تكتيكيا وتقنيا، مجموعة 
خطيرة بأظهرة عالية التنافسية، يلعبون في أفضل البطوالت 

األوروبية.
نظيره  على  انتصر  ق��د  المغربي  المنتخب  وك���ان 
ببرشلونة،  الماضي،  الجمعة  لصفر،  بهدفين  الشيلي 
الدقيقة  في  ج��زاء  ضربة  من  بوفال  سفيان  توقيع  من 
"65 وع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��ص��اب��ي��ري ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 78.
وخالل منافسات كأس العالم، سيلعب المغرب في المجموعة 
وكندا. وكرواتيا  بلجيكا  منتخبات  جانب  إلى   السادسة 

الجائزة  الجبلية...  الدراجة  سباق 
الكبرى بأزمور

تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات وعصبة 
جهة الدار البيضاء سطات للدراجات، تنظم جمعية نادي 
أزمور للدراجات،يوم األحد 2 أكتوبر المقبل، سباقا وطنيا 
للدراجات الجبلية بمدينة أزمور، جماعة سيدي علي، ابتداء 
من التاسعة صباحا، وذلك بمشاركة جميع الفئات العمرية 
من مختلف الجمعيات الرياضية الموزعة على كافة ربوع 

المملكة.
تحت  الجمعية  تنظمها  التي  التظاهرة  هذه  وتدخل 
إطار  في  للدراجات  المغربية  الملكية  الجامعة  رعاية 
 توسيع قاعدة الممارسين، ونشر رياضة الدراجات الجبلية.

وقد سبق لجمعية نادي أزمور للدراجات الفتية أن قامت 
بتنظيم ببعض السباقات على الطريق، وتطمح إلى تكوين 

أبطال  في رياضة األميرة الصغيرة.

السودان 
والطوغو أول 
المستفيدين

إبراهيم العماري

التحكيم املغريب منوذج يحتذى به عىل املستوى القاري

الجامعة توؤطر حكام اإفريقيا في مجال تقنية الفيديو

أمام  المجال  فسح  أجل  من  توقفت  أن  بعد 
المنتحب الوطني لخوض مبارتيه الوديتين أمام 
كل من الشيلي والباراغواي، تعود عجلة الدوري 
االحترافي  األول إلى الدوران، ببرمجة الجولة 
الرابعة، أيام الجمعة والسبت واألحد المقبلين.

وستفتتح الدورة بثالث مواجهات قوية يوم 
الجمعة، حيث سيكون الجيش الملكي في انتظار 
جيدة،  بداية  على  بصم  الذي  الجديدي،  الدفاع 
فيما يرحل نهضة بركان إلى مدينة الدار البيضاء 
قصد مواجهة الوداد، في مباراة تصفية حسابات 

بالدرجة األولى.
الفوز،  تحقيق  سيحاول  األح��م��ر  فالفريق 
اإلفريقي  السوبر  كأس  فقدان  دين  رد  وبالتالي 
على يد الفريق البرتقالي، الذي كان قد تغلب عليه 
أيضا في متم يوليوز الماضي برسم نهائي كأس 

العرش.
كما سيكون الرجاء الرياضي، في أول اختباراته 
رفقة مدربه الجديد، التونسي منذر الكبير، الذي 
خلف مواطنه فوزي البنرزتي بعد بدايته الباهتة، 

حيث اكتفى بنقطتين من أصل تسعة ممكنة.

الظهور األول للكبير سيكون في مواجهة شباب 
المحمدية، الذي يريد تعويض هزيمته األخيرة 

أمام الدفاع الجديدي.
فيما تكتمل يوم األحد بآخر مواجهة وستجمع 

بين حسنية أكادير ومولودية وجدة.
برنامج الجولة الرابعة

o  الجمعة 
الجيش الملكي – الدفاع الجديدي )س 16.00(
الوداد الرياضي – نهضة بركان )س 18.15(

)س  الرياضي  الرجاء   – المحمدية  شباب 
)20.30

o  السبت
أولمبيك آسفي – اتحاد طنجة )س 18.15(

شباب السوالم – أولمبيك خريبكة )س 20.30(
o  األحد

المغرب التطواني – اتحاد تواركة )س 18.15( 
الفتح الرياضي – المغرب الفاسي )س 16.00(
حسنية أكادير – مولودية وجدة )س 20.30(

الجولة الرابعة من الدوري االحترافي تعد بمباريات قوية

ن لقاء السوبر بني الوداد ونهضة بركان

الـريـــاضي
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 الوداد الريايض يتطلع إىل مشاركة قارية متميزة

سفارة نيجيريا تفرض على الوداد طلب التأشيرة بالمطار

وحيد مبارك
تبعات  من  عفيف  سعيد  موالي  الدكتور  حّذر 
التعرض لإلصابة باألنفلونزا الموسمية مع بداية 
موسم البرد الحالي، مشددا على أنه من المحتمل 
أن تكون الموجة خالل هاته السنة أكثر ضراوة من 
سابقاتها، مبرزا أن منحى الخطورة والمضاعفات 
قد ارتفع بشكل كبير بعد الجائحة الوبائية لفيروس 
كوفيد 19، وهو ما كان واضحا وبشكل جلي خالل 

السنة الفارطة.
وشّدد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية 
على  االشتراكي«  »االتحاد  به  تصريح خّص  في 
ضرورة أخذ اللقاح ضد األنفلونزا الموسمية، الذي 
سيكون في المتناول بعد أيام قليلة، مشيرا إلى 
أن الفئات الهشة صحيا هي األكثر عرضة للتبعات 

الوخيمة لإلصابة بالفيروس. ودعا الخبير الصحي 
مختلفة  مزمنة  بأمراض  والمصابين  المسنين 
والنساء الحوامل إضافة إلى الرضع للتلقيح ضد 
الفيروس، مؤكدا على أن األرقام الرسمية للوفيات 
التي تكون نتيجة لإلصابة باألنفلونزا الموسمية 
على الصعيد العالمي تبعث على القلق وال يجب 

التعامل معها باستهانة.
في  للصحة  الوطنية  الفيدرالية  رئيس  وأبرز 
تصريحه للجريدة أن انتشار العدوى جراء اإلصابة 
باألنفلونزا الموسمية يكون سريعا، خاصة إذا لم يتم 
الحرص على التدابير الوقائية المتمثلة في وضع 
الكمامات والتهوية وغسل األيادي، على غرار ما 
عاشه الجميع مع فيروس كوفيد 19، مشددا على 
أن الصعوبات التي تعترض المنظومات الصحية 
عند انتشار الفيروسات تتسع رقعتها حين تطال 

العدوى الفئات الهشة صحيا مما يؤدي بها إلى 
ولوج مصالح اإلنعاش والعناية المركزة، التي حين 
يرتفع الطلب عليها يصبح الوضع عصيبا من أجل 
االستجابة لمختلف الحاالت الصحية التي تكون 
بين الحياة والموت، بسبب عارض صحي أو حادث 

من الحوادث.
موسم  استقبال  أن  عفيف  الدكتور  وأوض��ح 
اتخاذ  جانب  إلى  يفرض  الموسمية،  األنفلونزا 
التدابير الوقائية واإلسراع بالحصول على اللقاح، 
العمل على استكمال برنامج التلقيح ضد فيروس 
19، مشددا على أن الجائحة لم تنته كما  كوفيد 
أن خطر ظهور متحورات جديدة يبقى قائما، وهو 
األمر الذي يجب التعامل معه بكل حيطة ومسؤولية 
في نفس الوقت، تحصينا للذات وللجماعة حتى ال 

نعيش أي موجة وبائية جديدة.

أنس اليمالحي)*( 
إن إلقاء نظرة على المسار السياسي 
طيلة  االتحادية،  ولشبيبتنا  لحزبنا 
بجالء  يوضح  الماضية،  السنوات 
أننا كنا حزبا ومنظمة دائمي التواصل 
مع المواطنات والمواطنين، وذلك من 

تطورت  التي  خالل جرائدنا  الورقية 
بشكل كبير في مراحل سابقة، والتي 
من  ثم  لألسف،  اليوم  دوره��ا  انحسر 
خالل مواقعنا اإللكترونية وفي ما بعد 
من خالل حضورنا من داخل منصات 

التواصل االجتماعي. 
ويمكن التأكيد، أن كل هذه الوسائل 
أو القنوات التواصلية قد أدت وظيفتها 
التي كنا نريدها لها على أكمل وجه، إذ 
كان لصحافتنا  الحزبية دور القنطرة 
سواء بيننا وبين المواطنين، أو بين 
وصل  حيث  وقواعده،  حزبنا  قيادات 
صداها اإلشعاعي إلى مجموع شرائح 

المجتمع المغربي. 
التكنولوجيات  موجة  هبة  وم��ع 
بشكل  انتعشت  الحديثة،  التواصلية 
الفت ما بات يعرف بمواقع التواصل 
واسطة  أصبحت  والتي  االجتماعي، 
المعلومات  ت��ق��دم  م��رن��ة،  تواصلية 

متعددة)الكتابة،  بطرق  وتعرضها 
وأصبح  ...إلخ(،  الصورة  الفيديو، 
لهذه األخيرة دور كبير في تقوية عملية 
التواصل المقرون باإلشهار والتسويق 

وهذا ما طال مختلف المجاالت . 
التي  المستجدات  هذه  أثرت  ولقد 
من  السياسي،  التواصل  عالم  همت 
خالل إنتاج مختلف أشكال التعبيرات 
السياسية وهذا ما قد يمس صدقيته 
الجانب  يغلب  ق��د  إذ  وواق��ع��ي��ت��ه، 
االفتراضي على حقيقته الواقعية، وإن 
كانت هذه األساليب قد تضمن تمريره 
وإيصاله إلى كل مستهلك هذا الخطاب 
بكيفية إنسيابية وسلسة، إذ صار لزاما 
على المتواصل السياسي بدل الفاعل 
قد تكيف  أن يقدم إضافات  السياسي 
قد  التي  الصور  ويختار  المضامين 
يراها مناسبة فضال عن تحديد التوقيت 
الذي يراه مالئما للنشر والتفاعل، مغيبا 

حقيقة اللحظة وقوتها، مع تحديد الفئة 
التي يتوخى استهدافها، وهذا ما قد 

يضمن له التأثير المراد. 
سياسية  شبيبية  منظمة  وألن��ن��ا 
مناضلة، لنا أفق نضالي، من المفروض 
علينا اليوم، أن نحضر جيدا لمؤتمرنا 
هذه  نساير  وأن  ال��ت��اس��ع،  الوطني 
اآلليات  تجاوز  خالل  من  التطورات، 
طبعت  التي  الكالسيكية  التواصلية 
طويلة، وأن  لفترات  وأداءن���ا  عملنا 
نتبنى اآلليات الجديدة التي قد تمكننا 
من مخاطبة أكبر عدد ممكن من الشباب 
المغربي اليوم، خصوصا وأنه فرض 
التواصل  منصات  مجمل  في  نفسه 
أفكارنا  لتسويق  وذل��ك  االجتماعي، 
وبرامجنا  وتصوراتنا  واختياراتنا 
إشراك  يجب  إذ  نريد،  ال��ذي  للمغرب 
هؤالء الشباب لمناقشة وتقاسم نفس 
الهموم الجماعية المشتركة، بتحفيزه 

للتعاطي الديمقراطي الحداثي مع كل 
الكرامة  قيم  عن  دفاعا  الموضوعات، 
والحرية والمساواة، وهذا هو رهاننا 
للتحديث الذي قد يقطع مع كل األساليب 
العقيمة وغير المنتجة التي تجاوزها 

العصر. 
الشبيبة  ف��إن  سبق  لما  وت��أك��ي��دا 
في  هي  سياسية،  كمنظمة  االتحادية 
شرائح  كل  مع  التواصل  عملية  قلب 
المجتمع، وهذا ما يحتم تقوية مواقع 
من  تستفيد  جديدة  بآليات  التواصل 
المعلوماتية،  للثورة  األخيرة  األجيال 
وهذا ما يضمن الولوج السهل للمعلومة 

في زمن المعلوميات .

)*(عضو المكتب الوطني 
للشبيبة االتحادية.

عزيز بلبودالي

توصل أربعة مديرين جهويين تابعين لقطاع الشباب بوزارة 
الثقافة والتواصل والشباب، يوم 23 شتنبر األخير، بقرارات 
اإلعفاء من مهامهم، دون تحديد أسباب ودوافع تلك القرارات، 
التي تقول مصادر قريبة من الوزارة الوصية على القطاع، إنها 
جاءت لتنضاف إلى سلسلة من قرارات اإلعفاء همت 12 مديرا 
المسؤولين  من  لمجموعة  اإلعفاءات  من  قائمة  وكذا  إقليميا، 

المركزيين ومدراء مراكز حماية الطفولة.
في هذا السياق، أعفي كل من المدير الجهوي لمديرية الرباط 
ووجدة وأكادير والدارالبيضاء، وهي المديريات التي تمثل أهم 

وأكبر المديريات الجهوية التابعة لوزارة الشباب.
وظروف  أسبابها  حول  تساؤالت  ال��ق��رارات  هذه  وطرحت 
اتخاذها، خاصة أن الوزارة لم تعلن في أي بالغ لها عن دوافعها 
في إصدار هذه السلسلة من اإلعفاءات، بالرغم من أن أجهزتها 
تروج ألخبار تتعلق بتمسك الوزارة بتطبيق مبدأ األربع سنوات 
كحد أقصى لشغل المهمة على رأس مديرية جهوية، في الوقت 
الذي تغض فيه الطرف عن مديرين عمروا زمنا طويال في نفس 
12سنة،  منذ  موقعه  نفس  في  اليزال  من  هناك  إذ  المديريات، 

وآخر منذ سبع سنوات.
هذا، واكتفت الوزارة الوصية بتذييل قرار اإلعفاء الذي توصل 

به المعنيون، بعبارة » بناء على ضرورة المصلحة.«

لإلشارة، وبخالف التوجه العام للدولة، خاصة في ما يتعلق 
ترخيصها  بسحب  الشباب  وزارة  قامت  الالمركزية،  باعتماد 
كما  العمومية،  الصفقات  على  باإلشراف  الجهوية  للمديريات 
هو الحال في صفقة الحراسة، وهو الملف الذي تمت فيه كل 
باالعتماد  المديريات  إذ توصلت  اإلدارية والمالية،  اإلجراءات 

المالي ولم يكن الملف يحتاج سوى لتأشيرة المصادقة النهائية 
من الوزارة، لتكتشف المديريات الجهوية بسحب البساط منها 
وبقرار الوزارة اإلشراف مركزيا على تدبير الصفقات العمومية 

وفي مقدمتها صفقات الحراسة واألمن. 

العربي رياض

برج  أسفل  الكائن  أرض��ي  تحت  الممر  أصبح 
منذ  الدارالبيضاء،  مدينة  بمركز  الشهير  األحباس 
متنقلة  عمومية  لمراحيض  مخزنا  طويلة،  شهور 
المفروض أن تؤثث تراب العاصمة االقتصادية منذ 
فترة طويلة قبل أكثر من سنتين من اآلن ، السؤال 
هو لماذا هذه المراحيض مكدسة هناك بدل وضعها 
في األماكن التي يجب أن تكون فيها ؟ ثم من صاحب 
هذه الصفقة ولماذا كل هذا التأخر في وضعها رهن 
إشارة المواطنين ؟ أو ال يعد هذا تبديدا للزمن المغربي 
وتمديدا لتلوث المدينة بحكم أن كل الفضاءات الفارغة 

أضحت مرحاضا عموميا بدال عنها ؟
فقبل سنتين وفي الوالية السابقة وبعد ضغط من 
الرأي العام البيضاوي، الذي ندد بغياب مرافق صحية 
في مدينة تعد أكبر مدينة في المغرب وأرادتها الدولة 
أن تصبح عاصمة للمال واألعمال، ودشن بها ملك 
البالد مشاريع مهيكلة كبيرة ومشرفة، فما كان من 
المدبرين للشأن المحلي البيضاوي إال اإلسراع بإطالق 
صفقة تهم مؤخرا إطالق مشروعين صحيين يتعلقان 

بالراحة البيولوجية ألبدان الساكنة، المشروع األول 
يتعلق بإصالح المرافق الصحية القديمة المحدثة 
منذ الحماية، حيث كان موضوع صفقة عمومية تهدف 
إلصالح هذه المراحيض المتفرقة على بعض الممرات 

والفضاءات العامة، ويتعلق األمر بمرافق تتوزع على 
خمس مقاطعات منها سبعة مرافق بمقاطعة سيدي 
بليوط ، وثالثة مرافق صحية بمقاطعة مرس السلطان 
ومرفقين صحيين بمقاطعة الصخور السوداء ومرفق 

صحي بمقاطعة آنفا وآخر بمقاطعة الفداء . 
أما المشروع الثاني فيذهب إلى إحداث 128 مرفقا 
برمتها،  البيضاوية  الجماعة  بتراب  جديدا  صحيا 
موزعة على كل مقاطعاتها الستة عشر بمعدل ثمانية 
مرافق لكل مقاطعة بما مجموعه 640 مرحاضا عموميا 

بكلفة مالية تقدر بمليار 
على  المشروع  وسينجز  سنتيم،  ماليين  و408 
والحي  أنفا  مقاطعات  يشمل  األول  الشطر  أشطر، 
الحسني والمعاريف وسيدي بليوط، حيث ستستفيد 
من 32 مرفقا صحيا بكلفة تقارب 11 مليون سنتيم 
لكل مرفق، ويتكون كل مرفق من خمس وحدات ، منها 
للرجال ووحدة  بالنساء ووحدتان  وحدتان خاصة 
خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة وقالت بعض 
المصادر إن هذا الشطر كان موضوع طلب عروض، 
أما باقي األشطر المتعلقة بالمقاطعات األخرى فهي 
في طور الدراسة واإلنجاز ، والمالحظ أن المقاطعات 
التي تضم األحياء الفقيرة تأتي دائما في ذيل أسبقية 
المراحيض  هذه  بكل  نتفاجأ  اليوم   .. االهتمامات 

مكدسة في ممر تحت أرضي، فما السر في ذلك ؟ !

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الدكتور سعيد عفيف لـ »االتحاد االشتراكي«

مجل�س مدينة الدار البي�ضاء يخفي 640 مرحا�ضا متنقال 
تحت الأر�س ويبدد ما يناهز مليار�ضنتيم ون�ضف 

 اإعفاء مديرين جهويين لأربع جهات وازنة 
في خريطة المديريات الجهوية بقطاع ال�ضباب

 وجه اأمي وغزالتي ال�ضاردة 
في رحيل عائ�ضة ال�ّضنا

تابع ص 1      7

أتشبث بأهداب أمي كلما أحسست العمر يقترب من الزوال. 
وإن  وعدي،  تناغي صباي  وهي  مهدي وضحكتها  فيها  أرى 
نسيتها ساعة فألتركها تستريح مني، آن لها أن تفرح قد شقَيت 
طويال بُبعدي. فجأة أرى صورتها تمأل الفضاء من حولي رغم 
أني أقسمت لن تفارقني إال إلى لحدي. كانت هي ووجه امرأة 
أخرى، أعي تقلُّبي بين أحضان عديد نساء، لكن الصورة التي 
انبثقت شهابا فجأة أضاءت أرضا وسماء، ووحدها تجتمع 

فيها خصال أجمل وأوفى األسماء.
8  

رأيت هذه المرأة دائما عن ُبعد، وسمعت قرأت عنها كثيرا عن 
قرب، فوجدتها وحدها شعبا وأحزابا ومؤسسات وجمعيات، 
وأكبر من هذا قلبا بوسع األرض. لم تكن تطلب شيئا لنفسها 
أو تلهث كي ترقى مجدا، كانت ، فقط، بردا وسالما، على نسوة 
بالدها، شقيقات جنسها، ذوات الرحم اللواتي حملننا جميعا 
إناثا وذكورا، وفينا نحن الرجال من أنكر نطفته وشّرد أبناءه، 
واّدعى بخسة نبذ الحرام، ليشرق وجه السيدة عائشة الشّنا 

ينقُذهن ببهاء ظهور الهالل.
9   

أمس ماتت موالتي عائشة، وُدفنت في مقبرة الرحمة، هي 
المجتمع  عليهن  يقسو  مظلومات  ترحم  حياتها  قضت  التي 
أطفالهَن،  وأعالت  سَترتُهّن،  وعاهرات(  )منحرفات،  يسّميهن 
وحملت وجهها بنخوة تطرق كل األبواب كي تعيد لهّن قسط 
الفاسدين  المغصوب، ونهشتها األلسن ومرافعات  اإلنسانية 
من أجل أخالق وُمُثل ينتهكونها في الظالم، ينّصبون أنفسهم 
قضاة وجمارك على الحالل والحرام، بينما الشّنا تؤوي مشّردة 

وُترضع صبيا هما معا ابن اإلنسان.
   10    

ماتت أمي، وماتت عائشة، وفي كل يوم بيننا من يئد البنات 
أحياء، من يستنكر ما للمرأة من حقوق، إن نطقت في محفل 
وطالبت فهذا عنده وقاحة وعقوق، وفي أحسن حال تساهل 
وتنازل. ال تكاد تجد أحيانا فرقا بين محافظ وحداثي مزعوم، 
بينهما الزوجات األمهات البنات ُعرضة للعنف والتنكيل، ومنه 
بعد إخفاء الوجه إنكاُر أسمائهن واإلشارة بضمير الغائب. زوروا 
وجمعيات  عن)المثقفين(  تحدثوني  وال  اآلالم  لتروا  المحاكم 

حقوق األوهام، أم الهوام؟!
    11   

في كثير مقاهي المدن المغربية يوجد ُسفلي وفوقي تكتشفه إن 
أردت قضاء حاجتك. هو مساحة ضيقة ومعتمة. تعبر بها وتقع 
عيناك على نساء من مختلف األعمار جالسات في زوايا، بينهن 
من يدرس، وبينهن أخريات هّن األغلب وحدهن وإما مترافقات، 
يتحدثن ويدخنن براحتهن، فهنا فقط باستطاعتهن أن ينفخن 
السجائر في الهواء، أما لو جلسن في الباحة الخارجية فهن 
المجتمع ساقطات، وأكتفي بهذا من ويالت؛ رحمك  عند هذا 

اهلل يا عائشة الشنا!

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

 جنتي « .    صدق اهلل العظيم 

 سميرة الجطاري
 في ذمة اهلل

الجطاري  عائلة  رزئت 
الفاضلة  ابنتها  وفاة  في 
بإذنه  برحمته،  المشمولة 
الجطاري،  سميرة  تعالى، 
مع  طويلة  م��ع��ان��اة  بعد 
مرض عضال لم ينفع معه 
عالج، وذلك يوم األحد 25 
ووري  وقد  شتنبر2022، 
بمدينة  الطاهر  جثمانها 

المحمدية.
إلى  القلبية  بتعازينا  نتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
إخوانها أحمد وحسن ومحمد، وأخواتها رشيدة ونعيمة 
وأحبائها  عائلتها  أف��راد  جميع  وإلى  ومليكة،  وعائشة 
روحها  يرحم  أن  القدير  العلي  من  راجين  وجيرانها، 
الطاهرة وأن يبوئها مقام صدق عند مليك مقتدر مع النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها 

جميل الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.   

والدة ياسر القاضي في ذمة اهلل 
 ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��رف��ي��ق 
األعلى، الحاجة السعدية 
ال�����غ�����رب�����اوي، وال�����دة 
الكاتب  القاضي  ي��اس��ر 
النقابي  للمكتب  المحلي 
الديمقراطية  للفيدرالية 
للشغل بالوكالة الحضرية 

لسطات  . 
وقد خلف رحيل الفقيدة 
حزنا وأسى عميقين، لما 
كانت تتمتع به رحمها اهلل من دماثة األخالق وحسنها، 
التنسيق  لجنة  أعضاء  يتقدم   األليمة  المناسبة  وبهذه 
والمواساة  التعازي  بأحر  الحضرية،  للوكاالت  الوطنية 
القاضي،  الفقيدة وفي مقدمتهم ياسر  أبناء  إلى  القلبية، 
راجين للمرحومة المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح 
الجنان، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

سطات  والدة  األخ حسن بلبصير في ذمة اهلل 
التحقت بالرفيق األعلى 
السيدة  الفاضلة  الحاجة 
وال��دة   التبتي   ف��اط��م��ة  
أخينا  حسن  بلبصير  ليلة 
 2022 26 شتنبر  االثنين 

بمدينة سطات.
وقد خلف رحيل  الفقيدة  
لما   عميقين،  وأسى  حزنا 
رحمها  ب��ه  تتمتع  كانت 
اهلل م��ن دم��اث��ة األخ��الق 

وحسنها، وبهذه المناسبة األليمة، نتقدم  بأحر التعازي 
والمواساة القلبية إلى  ابنها األخ  حسن  بلبصير، وإلى  
باقي أبناء الفقيدة،  مختار، مليكة، عزالدين،جميلة، مصطفى  
وجالل ، وإلى  باقي أفراد  عائلتي  التبتي  وبلبصير، راجين 
للمرحومة المغفرة والرضوان وأن يسكنها فسيح الجنان، 
وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون

كيف يمكن تجديد اأ�ضاليب توا�ضل ال�ضبيبة التحادية اليوم؟

الأنفلونزا المو�ضمية قد تكون اأكثر �ضراوة خالل مو�ضم البرد الحالي
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مضى زمان طويل لم يكن الشعور الشعبي في دول الجنوب 
تهديدا استراتيجيا لدول الشمال، كما هو اليوم حال فرنسا 
أن  يحدث  لم  كما  اإلفريقية،  القاّرة  في  العام  الشعور  مع 
انتهت إشكاالت ثنائية عديدة تبدأ سياسية إلى إشكاالت 
لغوية، كما نتابع حاليا في حوليات الموقف المعبر عنه 
من النخب في القاّرة عموما، وفي المغرب خصوصا، وصار 
األمر يأخذ كل أبعاده التوترية كلما راَفقْته أزمة سياسية ال 
تخفي ظالُلها الباردُة حرارَة العوائق المتبادلة.. ففي المغرب 
حاليا، تجتاح النخبة الفرانكفونية موجة جفاء تجاه فرنسا 
لم تسبق مالحظتها بهذا القدر الذي يثير التساؤل في الوضع  
الحالي. وإذا كان جزء من النخبة المغربية ألَف انتقاد فرنسا 
تاريخيا، بل بنى شرعيته الهوياتية على ذلك، فإن مرّد ذلك 
بدايات  وفي  االستعمار،  أيام  منذ  قام  الذي  الترابط  إلى 
االستقالل، بين جزء مهم من النخبة والطريقة الفرنسية في 
»التنخيب« »إنتاج النخب«، ما جعل االنتقاد، في جزء كبير 
منه، يكون مصدره النخب الوطنية والتقّدمية، وإن كانت قد 

تلقت تعليمها وتكوينها في المنظومة العلمية الفرنسية.
لهذه المقّدمة أسبابها التي تفّسر ما سبق، غير أن الواقع 
الراهن شملت موجة استيائه العميقة جزءا واسعا من النخبة 
الفرانكفونية التي ال جذور لها في خريطة الفترة التحّررية، بل 
يمكن القول إنها كانت حالمة بالتحديث، انطالقا من الوعاء 
والتدبير  الفكرية  والقوة  األنوار  حموالت  بكل  الفرنسي، 

العقالني وما إلى ذلك.
ولعل النقطة التي ُتشعر المغاربة بأن فرنسا، الحاضنة 
الفلسفية والفكرية واألخالقية لجزء من تصور النخبة عن 
نفسها، وتصّورها عن صناعة النموذج الناجح في تسيير 
قضايا الدولة والنظام السياسي واالقتصادي والثقافي بشكل 
أكبر تتلخص حاليا في )التعالي الذي تعاملت به فرنسا مع 
مطالب المغرب والمغاربة(، وتشكل التأشيرة )الفيزا بلغة 
موليير ولغة التداول الشعبي( حاليا، الخالصة األكثر إيالما 
لهذه النخبة التي وثقت في فرنسا كثيرا، وهي لحظة ترابط 
ِنيْتشوية )نسبة إلى الفيلسوف األلماني فرديريك نيتشه(، 
بمقتضي قولته الشهيرة )أنت من بين الجميع أكرهك أكثر 

ألنك أغريتني ولم تحتفظ بي(.
ـ إيمانويل ماكرون التقليص بنسبة  ومنذ أن فرضت فرنساـ 
50 % من التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تعّرضت النخبة 
لعملية تحقير ديبلوماسية خلفت ردود فعل قوية، وصلت 
إلى حد مطالبة المغاربة دولتهم بفتح الملف المتعلق  بـ 
التي استعمله  البلدين واإلجرام  بين  »الذاكرة الجريحة« 
لم يحظ  المغرب، وهو موضوع  أبناء  االستعمار في حق 
الكبير  المغرب  من  أخرى  دول  في  كما  سابقا،  ِبراهنيته 

وإفريقيا.
في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر اإلليزيه، 
في أكتوبر من السنة الماضية ساعتين، 18 شاّبا فرنسيًا 
من خالل  بدا  وغيرهم،  أو جزائريين  من أصول جزائرية 
الكالم الموّجه إليهم، وكأن العقاب بالتأشيرة سيمّس األنظمة 
المغاربية كلها، لكن التخفيف من حّدة القرار مع دولتين 
بمقولة  المعنيون  بأنهم  المغاربة  أشعر  ثالث  أصل  من 
ماكرون )سنقوم بالتضييق على األشخاص ضمن النظام 
على  للحصول  بطلب  التقّدم  على  اعتادوا  الذين  الحاكم، 
تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤالء القادة 
إنه إذا لم يتعاونوا إلبعاد األشخاص الموجودين في وضع 
غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة(، 
وقد مّست القرارات رسميين ورجال أعمال ونخبا رياضية 
وفنية ودكاترة ومرضى يتابعون عالجهم ببروتوكول فرنسي 
محض، وطال حرمان النخبة من التأشيرة رسميين من طراز 

رفيع، تتحّدث بأسمائهم صالونات العاصمة.
التوتر ما تم تبادله من كتابات من  وضاعف من درجة 
الضفتين، وكانت األكثر إثارة فيها ما كتبته النخبة األدبية 
أو  موليير،  لغة  في  ربَّت خيالها  التي  المغربية  والفكرية 
التي أنتجت بها حداثتها الفكرية، وقد عّبرت بدون مواربة 
عن أحد الموقفين: موقف دعوة فرنسا إلى تجاوز الجفاء، 
وعدم التضحية بالمغرب في توازنات المغرب الكبير، كما 
كتب الطاهر بنجلون، صاحب جائزة الغونكور الشهيرة، 
في مقال له في صحيفة لوبوان الفرنسية، والذي أقر فيه في 
الوقت نفسه بأن المغرب تجاوز فرنسا، حين »بدأ في تنويع 
عالقاته وصداقاته السياسية واالستراتيجية، بتوقيعه على 
اتفاقات أبراهام، ونجاحه في تغيير موقف الجار اإلسباني 
في ما يتعلق بالصحراء، ونأى بنفسه عن فرنسا«، وموقف 
فؤاد  والجامعي  الروائي  ومنهم  فيه أصحابه،  يعلن  آخر 
البحث  انتهى ويجب  قد  العالقة  من  »عهدا  بأن  العروي، 
عن أفق جديد«، بل أقّر بوجود شعور مناهض لفرنسا في 
المغرب يزداد كل يوم، وأن مرحلة انتهت بين فرنسا ونخبة 
مغربية قريبة منها في خضم شعور شعبي عام مناوئ لها.
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أحمد المديني

1
ال زمٌن يعود. ال شيَء ُيستعاد، إال وهُمها. الذي عشُته 
فات، وإن قلت إني سأستعيُده، أكتُبه،فُخدعة وافتئات. 
ثّمة انفصال، مساحٌة شاسعة بين ما عشناه، وتقّلبنا فيه، 
وحلمنا أن نصبح عليه؛ وبين الكتابة. هذه وسيط. خيط 
ُمرهٌف، برٌق ُخّلٌب، ال طريق؛ هي الكلمات. مفرداٌت مستقلة. 
قاموٌس ألسماَء وُمسّمياٍت وصفات. ُوجدت قبلي، وستبقى 
َبعدي. حين أتدخل إلضافة كلمة واحد، فقط، سينفضُّ 
الناس عّني، وقد حدث هذا، وُأرَمى بالخبل. حين أقترح 
اسمًا أو أنحت ِصفة، وقد حدث هذا، أيضًا، منذ خمسين 
عاما، وأنا اليوم في السبعين، سُيَوقوق شعرور، ينعتني 
مثُله ضابُط صّفيقتات ببالغة عِكرة، هذا مهبول، خذوه 
برشيد  ألن  المسطول،  هو  أنه  هذا  معنى  برشيد،  إلى 
هي أنا مسقط الرأس ومهوى الفؤاد؛ و«كيف الوصول 
إلى ِحماك وليس في األمر حيلة« صرت أشدو بحنجرة 

عبد الحليم حافظ أنشدُّ إلى تلك الديار،إلى أمي، وتراب 
الّتيرس، وسمرائي أرض الشاوية جمعاء،عودٌة مستحيلة. 

2
أحيانا يعود، من غير أن نستدعيه، جّراء الفقدان، نتلّمظ 
طعم الحنين على اللسان، ينخطف البصُر تّوًافي الحلم 
يفتح كم من باٍب وزقاٍق وعنوان. نهيم في الليل البهيم 
للعمر وقد تاهت بنا الدروب، نعصر بقايا األيام عاما إثر 
، والقلب يذوب، وأنَت يا أحمد من قال إنك المرتجى،  غمٍّ
ما انفك خطُوك من بلد لبلد يجوب، وصوٌر لُغرِف البيت 
القديم إلى عينيك تؤوب، ثم ُتداري الَفقد بالّنسيان، بأنك 

مثل كّل من عليها فان! 

3
ليكون شيٌء ما ينبغي أن ينتهي، لذا عبثًا أن َننِبس 
بشفة طفولتنا إن لم نكن، بأن توجد هناك في ذلك الُبعد 
السحيق، بين ثنايا ماٍض أبدًا لم َينُج منه غريق، فنحن 
الذين ُولدنا فيه لسنا سوى غرقى، وركبنا قارَب نجاة، 
جدَّفنا أذُرعا بآماٍل عظام، سبحنا في ِدمانا وبقيظ الشمس 
زلنا ال  َسِكرنا وما  بها  مّنا  نبتت  ُدبغنا، ودوالي كروم 
نستفيق، نحن جيل الشهداء والعصيان، ال أحد يشبهنا 
ونحن ال نشبه أحدا، لذلك نتنفس بالشهيق، فقط، إلى 
األبد، الدليل أّنا نحيا ونموت وقوفًا ال ُنداس كالديدان، 

بدأْت تنتهي أو تمتد منا الطريق.

4
وإذن، أنا ِمّت، فهل ُيعقل أن يكتب عن حيٍّ من مات، 
فالطفولة يا أولي األلباب إكسير حياة، والموت ُسبات، 
هل أحٌد يتكلم وهو ُيبحر في نهر الفوات؟ هل سأنزع عّني 

لحدي وأنُفُض، مثل المويلحي، غباَر الكفن؟ ولماذا؟ألكي 
أحثو ترابا وألتقط الُفتات، وهنا، في ضفاف أمس يضوع 
كافور األزل، يطرد كّل عفن؟ُأوثر أن أتركها غافيًة، زاهيًة 
كانت أو شاحبة، ُترى عينا دافقًة في هجير فالة، غزالًة 
شاردًة وذكرى مشتهاة، أوثر أن أنام في حضنها الَمضى، 

ال يقال اليوم وال غدا، َرِضيَّ النفس أغشى الرفات.

5
وحده موسى كليم اهلل، لو قلت سأكلمها، كأني أشرك 
أبّرر  وبم  به،  ُيشرك  أن  إال  الذنوب جميعا  يغفر  باهلل، 
فعلة حمقاء لي وله؟!هي هناك في معراج السماء، وأنا 
تجاوزت البرزخ وتناسَخت مني األسماء: طفولٌة، يفاعٌة، 
شباٌب، كهولة، شيخوخة وديمومة الفناء،عَلوت َسناَمها 
فال عمر لي كي أسّميها مذ تعّديت اإلسراء، من ُيعيرني 
درة والمنتهى كي أكتبها، أو هباء. من ذا كّلمتُه  لغة السِّ

الطفولة؟ طوبى لمن واتاه المنال!

6
لم أنس أمي مذ ووريت التراب، ما يربو اآلن عن عشرين 
في  نفسي  عن  أسهو  كما  عنها  أسهو  أن  يحدث  عاما. 
معمع األيام، كما يحدث أني ما زلت أحين أطرق هي من 
تفتح الباب وُتِعّد العشاء في منتصف الليل البن ضال. 
حين تهيؤوا للتشييع سمعت من يسأل هل ُتلقي عليها 
النظرة األخيرة؟ طبعا، جفلت من السؤال. هم دفنوها في 
مقبرة الرحمة بضاحية الدار البيضاء وأنا وقفت أرى 
التراب على جسد كان غّضا أمس يهال، أغمضت عيني 

أقول: ال، هذا محال!
بقية ص: 2

صوتوا على مرشحي االحتاد »رمز الوردة« يف االنتخابات 
اجلزئية يف كل من عني الشق بالبيضاء وجرسيف والدريوش

من الدريو�س، اإدري�س ل�سكر يدعو 
اإلى التجند من اأجل متثيلية حقيقية 

قادرة على ترجمة انتظارات املواطنني
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وجه اأمي وغزالتي ال�ساردة في رحيل عائ�سة ال�ّسنا

كيف يمكن تجديد 
اأ�ساليب توا�سل ال�سبيبة 

االتحادية اليوم؟

الجامعة توؤطر حكام اإفريقيا 
في مجال تقنية الفيديو

وزير العدل الجزائري ي�سل 
الى المغرب لدعوة جاللة الملك 

لح�سور اأ�سغال القمة العربية

محمد  الملك  جاللة  من  سامية  بتعليمات 
السادس استقبل يوم أمس  27 شتنبر 2022، 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر 
بوريطة،    ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
األختام،  حافظ  العدل  وزير  طبي،  الرشيد  عبد 
الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 
مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري،   عبد المجيد 

تبون، إلى جاللة الملك .
وذكر بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه، وبهذه 
المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة 
الدعوة الموجهة إلى جاللة الملك محمد السادس، 
عقدها  المقرر  العربية  القمة  أشغال  لحضور 

بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022. 

مجل�س المناف�سة: �سركات النفط بالمغرب تحقق مداخيل �سنوية ال 
تقل عن 59 مليار درهم واأرباحها ال�سافية تناهز 6.7 مليار درهم

قدم  انتظار،  طول  وبعد  أخيرا، 
مجلس المنافسة رأيه حول تأثير 
الزيادة الكبيرة في أسعار على األداء 
التنافسي لسوق الوقود )البنزين 

والغازوال( بالمغرب. 
تتمثل إحدى االستنتاجات األولى 
أن  فــي  المنافسة  مجلس  لـــرأي 
الشركات الثمانية األولى، المهيمنة 
على السوق، حققت خالل  الفترة 
الممتدة  2018إلى 2021 مداخيل 
سنوية ال تقل عن 58,7 مليار درهم. 
كما أن األرباح الصافية التراكمية 
الشركات  طــرف  مــن  المحققة 
خالل  درهــم  مليار   6,7 نحو  بلغ 
 1,68 يناهز  سنوي  بمتوسط  أي 
مليار درهم. وأوضح المجلس أن 
جميع الشركات سجلت زيادة في 
هوامش ربحها في الفترة ما بين 
تتراجع  2018 و 2020 ، قبل أن 
بشكل طفيف سنة 2021 لتستقر في 
المتوسط في 0,9 درهم للتر الواحد 
بالنسبة للغازوال و 0,84 درهم للتر 
أن  بيد  البنزين.  بالنسبة  الواحد 
هوامش الربح المحققة سنة 2021 
ظلت، حتى بعد انخفاضها مقارنة 
بسنة 2020 ، أعلى مما سجل ما 
بين سنتي 2018 و 2019 وسجلت 
المتعلقة  الموزعين  ربح  هوامش 
سنة  ملحوظا  ارتفاعا  بالغازوال 
2020 ، حيث تجاوزت سقف درهم 

واحد للتر لدى الفاعلين.

أنس اليمالحي )*( 
لحزبنا  السياسي  المسار  على  نظرة  إلقاء  إن 
الماضية،  السنوات  طيلة  االتحادية،  ولشبيبتنا 
دائمي  ومنظمة  حزبا  كنا  أننا  بجالء  يوضح 
التواصل مع المواطنات والمواطنين، وذلك من خالل 
جرائدنا  الورقية التي تطورت بشكل كبير في مراحل 
سابقة، والتي انحسر دورها اليوم لألسف، ثم من 
من خالل  بعد  ما  وفي  اإللكترونية  مواقعنا  خالل 
حضورنا من داخل منصات التواصل االجتماعي. 

ويمكن التأكيد، أن كل هذه الوسائل أو القنوات 
التواصلية قد أدت وظيفتها التي كنا نريدها لها على 
أكمل وجه، إذ كان لصحافتنا  الحزبية دور القنطرة 
سواء بيننا وبين المواطنين، أو بين قيادات حزبنا 
وقواعده، حيث وصل صداها اإلشعاعي إلى مجموع 

شرائح المجتمع المغربي.

)*(عضو المكتب الوطني
للشبيبة االتحادية

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يواصل دوره الرقابي يف مساءلة احلكومة
عائ�سة الكرجي:  الدور الرقابي للوزارة في ارتفاع 

اأ�سعار واجبات التمدر�س بالموؤ�س�سات الخا�سة
عبد القادر الب�سيري: التاأهيل الترميمي لمر�سى 

فاقدي العين والو�سع القانوني لمرممي العيون
حميد الدراق: اإمكانية تمديد �سن تقاعد 

موظفي التوظيف المبا�سر �سنة 2011
لطيفة ال�سريف: �سرورة معالجة الو�سعية 

الكارثية لالأحياء الجامعية

أبرز  تسخيرها منبر اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
من أجل ترويج أكاذيب حول   الصحراء املغربية

المغرب يوجه نداء اإلى الجزائر من اأجل 
ا�ستئناف م�سل�سل الموائد الم�ستديرة

يو�سف لهاللي: الفا�سية الجديدة تعود 
لحكم اإيطاليا بنجاح جورجيا ميلوني
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مركبة ف�ضائية تابعة 
لـ«نا�ضا« ت�ضطدم بكويكب 

بق�ضد تحويل م�ضار

اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء األميركية 
لتحويل مساره،  بكويكب في محاولة  )ناسا)  اإلثنني عمدًا 
منع  كيفية  البشرية  لتعليم  يهدف  مسبوق  غير  اختبار  في 

األجسام الكونية من تدمير الحياة على األرض.
واملركبة الفضائية التي يقّل حجمها قلياًل عن حجم سيارة 
بتوقيت   23:14 الساعة  في  متوّقعًا،  كان  كما  اصطدمت، 
غرينتش بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم في الساعة.
االصطدام  هذا  وقائع  األميركية  الفضاء  وكالة  ونقلت 
بالكويكب  املركبة  ارتطمت  إن  وما  الهواء.  على  مباشرة 
حتى انفجر فرحًا أفراد طاقم ناسا الذين تجّمعوا في مركز 

اإلشراف على املهّمة في ماريالند بالواليات املتحدة.
وقبيل دقائق من اصطدام املركبة بالكويكب »ديمورفوس« 
الجرم  كلم، أخذت صورة  مليون   11 األرض  يبعد عن  الذي 
أكثر  منه  الفضائية  املركبة  اقتراب  مع  فشيئًا  شيئًا  تكبر 

فأكثر.
املركبة  على  املثّبتة  الكاميرات  بّثت  حّي،  نقل  وفي 
الفضائية صورًا مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل 
ديمورفوس بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة 
وتحّطمها  بالكويكب  املركبة  اصطدام  ولحظة  تغّطيه.  التي 

عليه توقف بّث الصور.
وقالت لوري غليز، مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا: 
»نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا فيها 
القدرة املحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات 

خطرة« باألرض.
وديمورفوس البالغ قطره حوالي 160 مترًا ال يشّكل أّي 

خطر على األرض.
وفي الواقع فإّن هذا الكويكب الصغير هو قمر يدور حول 

كويكب آخر أكبر حجمًا يدعى ديديموس.
ويستغرق ديمورفوس 11 ساعة و55 دقيقة للقيام بدورة 
خالل  من  تسعى  ناسا  وكالة  لكّن  ديديموس.  حول  كاملة 
املهّمة التي نّفذتها اإلثنني إلى خفض هذه املدة بمقدار 10 
من  تقريبه  عبر  ديمورفوس  مدار  تصغير  طريق  عن  دقائق 

ديديموس.
أسابيع  وبضعة  أيام  بضعة  بني  ما  األمر  وسيستغرق 
ملعرفة ما إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغّير فعاًل بسبب 

االصطدام.
بفضل  األرض  على  علماء  املهّمة  بهذه  وسيقوم 

تلسكوباتهم.
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عادات لياقة ت�ضاعد على العي�ش 
لعمر 100 عام واأكثر!

العيش  يكون  أن  يمكن 
وصحية  طويلة  حياة 
للغاية.  مثيًرا  أمًرا  ومنتجة 
حتى  العيش  أجل  من  ولكن 
هناك  فإن  بعده،  وما   100
أكثر من مجرد بضع عادات 
وتلتزم  بها  تبدأ  أن  يجب 
اللياقة  خبيرة  تنصح  بها. 
التي  بليز،  كامي  البدنية 
في  واسعة  شهرة  اكتسبت 
بضرورة  املتحدة،  الواليات 
اللياقة  عادات  بعض  اتباع 

.Eat This Not That البدنية األساسية للعيش حتى 100 وما بعده، بحسب ما نشره موقع
1. جودة النوم

إن النوم هو جزء أساسي من لياقتك العامة وعافيتك. إذا لم تحصل على القدر املناسب من النوم، 
فلن تتمكن من الحصول على القدر املناسب من التمارين البدنية، التي يحتاجها جسمك. لذلك ضع في 

اعتبارك أن هذه هي أول عادات أساسية للعيش حتى 100 وما بعده.
لساعات كافية يؤذي الجسم على  تشرح بليز قائًلة إن عيش حياة »بعقلية الصخب وعدم النوم« 
املدى الطويل، ناصًحا بأن الحصول على قسط قوي من الراحة كل ليلة سيجعلك أكثر إنتاجية في 
اليوم التالي. وسيساعد أيًضا في تحسني كيفية التحكم في الجوع والطاقة، وبالتالي الحصول على 
البالغني  أن معظم  بليز  أن عقلك يعمل بشكل صحي وسليم. وتحدد  والتأكد من  أكثر صحة،  حياة 
يحتاجون إلى ما بني سبع إلى تسع ساعات من النوم، لكن ينبغي أال يجب أي شخص قيوًدا على 

ساعات نومه وأن يستجيب الحتياجات جسمه بشكل فردي.
2. تجنب التوتر بشكل فعال

تقول بليز إن الحياة في العصر الحالي محمومة للغاية ومفرطة في التحفيز، لذا يجب اتباع روتني 
يومي يساعد على التعافي من اإلرهاق والتخلص من التوتر بشكل صحيح، لتجنب خطر اإلصابة 
باملرض بشكل متكرر، ومن ثم ستنخفض مستويات الطاقة مما سيؤدي إلى عدم الرغبة في ممارسة 

الرياضة. إن النضال الحقيقي يتعلق بالحفاظ على حياتك متوازنة ومقيدة.
الرعاية  أن  من  الرغم  »على  إنه  قائلة  الذاتية،  الرعاية  أهمية  على  السياق،  هذا  في  بليز،  تؤكد 
الذاتية يمكن أن تبدو وكأنها رفاهية أو غير ضرورية، فمن املهم للغاية القيام بها، خاصة عندما تكون 
مشغواًل. إن املشي ملدة 10 دقائق، أو الحصول على حمام منعش أو االتصال الهاتفي بصديق أو قراءة 
جسدك استراحة، وتسمح لك بإعادة  كتاب كلها أمور يمكنك القيام بها أو ببعضها، لتمنح عقلك / 

االتصال مع نفسك وإظهار نفسك بأنك تمثل أولوية«.
3. النشاط البدني

توصي بليز بالحفاظ على النشاط البدني، موضحة أن كل نوع من الحركات مفيد ومهم لجسمك. 
وتشير بليز إلى أن ممارسة رياضة املشي هو شيء سهل، إذ يمكنك البدء في املشي من 10 إلى 15 
دقيقة فقط كل يوم، وعلى املدى الطويل، سيكون هناك نتائج مؤثرة للغاية. وتنصح بليز بأن يقوم 
املرء بما يناسب جدول حياته اليومية ألنه سيجعل ممارسته للنشاط البدني أفضل وأكثر امتاًعا. كما 

ستساعدك الحركة املتسقة على الشعور بأنك أكثر صحة وشباًبا وأفضل حااًل.
4. تقوية القلب والعضالت

إن الفوائد التي يمكن أن يجنيها املرء من ممارسة التمرينات الرياضية غير عادية وتفعل عجائب 
البدنية بشكل منتظم على  اللياقة  ملظهره الجسدي. يمكن أن يمنحك الحرص على ممارسة تمارين 
الدموية ويقوي عضالتك، مما يساعدك على الحفاظ على استقالليتك  للقلب واألوعية  صحة أفضل 
وأداء املهام اليومية مع تقدمك في السن. تقول بليز إنه »باإلضافة إلى رياضة املشي، ضع في اعتبارك 
املشاركة في التنس أو الركض أو السباحة أيًضا. من املهم أن تجد شيًئا تستمتع به، ألن ذلك سيجعل 

من السهل عليك االلتزام به«.
 مع تقدمك في العمر، يفقد جسمك عضالته، مما يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لإلصابة. لذا، فإنه من 
الضروري أن تعمل باستمرار على ممارسة التمارين البدنية وتقوية عضالتك وتحسني توازنك، ألنه 

عادات سوف تساعدك على التقدم في العمر بأمان وبصحة جيدة وتكون سعيًدا.

جيو�ش اإلكترونية تغّذي 
خطاب الكراهية في العراق

األحزاب  تزال  ال 
منها  الدينية  العراقية، 
الخصوص  وجه  على 
املسلحة،  ومعها الفصائل 
يعرف  ما  على  تعتمد 
اإللكترونية  بالجيوش 
الوهمية  والصفحات 
على مواقع  والقنوات 
التواصل االجتماعي، لبث 
وخطاب  املضللة  األخبار 
والتحريض  الكراهية 
وصل  الذي  الطائفي، 
مدن  استهداف  حد  أخيرًا 
تهديد  عن  فضاًل  مختلفة، 
وأصحاب  الناشطني 
والصحافيني.  الرأي 

مع  يزداد  الوهمية  الصفحات  عدد  أن  واضحًا  وبات 
تويتر،  منصات  في  الخطاب  هذا  وجد  إذ  أزمة،  كل 
لالنتشار. واسعة  مساحة  وتيليغرام،   وفيسبوك، 
ورغم أن متابعة ما يصدر عن الحسابات الوهمية والجيوش 
اإللكترونية، يقع على عاتق جهاز األمن الوطني الذي يعمل 
بالتنسيق مع هيئة اإلعالم واالتصاالت، إال أن الجهاز ال يقترب 
من الصفحات الحزبية وتلك املعروفة بارتباطها باملليشيات 
اعتقاالت  البالد  تشهد  أخرى،  جهة  من  بينما  املسلحة. 
االجتماعية  األوضاع  ينتقدون  الذين  للناشطني  بالعشرات 
وآخر  وجودهم.  ومناطق  مدنهم  في  واألمنية  السياسية 
هؤالء مقدم البرامج صالح الحمداني الذي اتهمته مجموعات 
 إعالمية تابعة للحشد الشعبي، بأنه انتمى لتنظيم داعش.
سمعة  تشويه  على  اإللكترونية،  الجيوش  عمل  يقتصر  وال 
خاص،  بشكل  منهم  النساء  والناشطني،  الصحافيني 
السياسية  املبادرات  بعض  إفشال  في  أيضًا  يساهم  بل 
ائتالف  رئيس  به  يعترف  ما  وهو  األخيرة،  األزمات  لحل 
أن  بيان  في  االئتالف  عّبر  إذ  العبادي.  »النصر« حيدر 
»املبادرات الجادة واملتوازنة التي طرحها العبادي أزعجت 
هجومًا  نواجه  ولهذا  األزمات،  على  يعتاش  ممن  البعض 
ألعداء  اإللكترونية  الجيوش  تشنه  أخالقي  وغير  عنيفًا 
ومبادراته«،  العبادي  يستهدف  األزمات  وصّناع  الحلول 
خلفه«.   يقف  وَمن  الهجوم  دوافع  »نعرف  أننا   مؤكدًا 
باسم  املستقل  البرملان  عضو  يقول  نفسه،  السياق  في 
خشان، إن »الجميع مستهدف من قبل الجيوش اإللكترونية 
تدعم  التي  الخارجية  الجهات  وبعض  لألحزاب،  اململوكة 
العراقي،  املجتمع  داخل  األلفة  وتخريب  الكراهية  خطابات 
إعالمية  هجمات  إلى  باستمرار  أتعرض  شخصيًا  وأنا 
ويبّين  عني«.  األكاذيب  تنشر  وهمية  صفحات  تقودها 
جيوشًا  تمتلك  األحزاب  »كل  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
األداة  هذه  يملك  ال  عراقي  حزب  يوجد  وال  إلكترونية، 
بالتالي  خاللها،  من  خصومه  إسقاط  إلى  يسعى  التي 
والفصائل  الشيعية  األحزاب  على  حكرًا  ليس  األمر 
والكردية«. السنية  الكيانات  بقية  حتى  بل   املسلحة، 
من جهته، يؤكد الصحافي أمير املهنا، أن »السبب الذي دفع 
األحزاب وفصائل الحشد الشعبي إلى تأسيس قنوات على 
التهديد  هو  مزيعل(  و)أبو  نيوز(  )صابرين  مثل  تيليغرام 
والتنكيل بالناشطني املدنيني، إضافة إلى الترويج لشخصيات 
سياسية متهمة بالفساد وبعضها مطلوبة للقضاء، ناهيك عن 

العسكرية  القواعد  استهداف  مثل  إرهابية  ألعمال  الترويج 
العراقية التي تحتوي على مستشارين من التحالف الدولي، 
بالتالي فإن كل محتوى هذه املنصات املمولة من األحزاب، 
 تدعو إلى إغالقها عبر القانون ومحاسبة القائمني عليها«.

إلى  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  في  املهنا،   ويلفت 
الوهمية  واملنصات  اإللكترونية  الجيوش  »معظم  أن 
من  تدار  الطائفية،  والنعرات  األزمات  فتيل  تشعل  التي 
في  غرف  من  اآلخر  وبعضها  نفسها،  األحزاب  مقرات 
»العاملني  أن  معتبرًا  الفضائية«،  املحطات  بعض  مقرات 
وقد  العراقية،  الدولة  في  وموظفون  منتسبون  هم  فيها 
من  األصلية  وظائفهم  من  تفريغ  على  غالبيتهم  حصل 
الصحافي  املجال  في  والعمل  حزبية  تأثيرات  خالل 
السياسية«. واألحزاب  الوالئية  باملليشيات   الخاص 

وبحسب ما أكدت مصادر من مديرية إعالم الحشد الشعبي، في 
وقٍت سابق لـ«العربي الجديد«، فإن »بعض الفصائل املوالية 
لبنانيني  بخبراء  املاضية  السنوات  خالل  استعانت  إليران 
باشرت  وقد  املحتوى،  وإنشاء  والغرافيك  التصميم  بمجال 
فصائل أخرى رحلتها اإلعالمية عبر مواقع التواصل بعدما 
أرسلت شبانًا إلى إيران للتدرب على صناعة املحتويات التي 
تسمى فيما بينهم بـ)جيوش املقاومة اإللكترونية(، وبالعادة 
تحمل صفة مدنية أو معارضة للحكومة من أجل الحصول 
جانبه،  كبيرة«.من  بأعداد  ومتابعني  شعبي  تأييد  على 
الناصري،  سيف  قار  ذي  محافظة  في  البارز  الناشط  يبيَّن 
وأهله،  لترويعه  إعالمية ممنهجة  إلى حمالت  »تعرض  أنه 
إضافة إلى تصفيته، مما اضطره إلى ترك املدينة التي يسكن 
كردستان،  إقليم  في  السليمانية  مدينة  إلى  واللجوء  فيها 
التهديدات«،  موجة  هدأت  بعدما  قار  ذي  إلى  العودة  ثم 
)حركة  انتقد زعيم  »كان قد  أنه  لـ«العربي الجديد«،  مؤكدًا 
ثم  فيسبوك،  عبر  الخزعلي  قيس  الحق(  أهل  عصائب 
هاجمته عشرات الصفحات الوهمية، فضاًل عن تناقل صور 
الكامل  العنوان  الصفحات  بعض  وكتبت  بل  ولعائالته،  له 
املحافظة«. مغادرة  إلى  ودفعه  لتهويله  طريقة  في   ملنزله، 

 وشاعت »الجيوش اإللكترونية« في العراق منذ عام 2010، 
السيطرة  أجل  من  عراقية  وفصائل  أحزاب  ابتدعتها  حيث 
هو  »فيسبوك«  ولعل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
في  عملها  وكان  العراق.  في  استخدامًا  األكثر  كونه  األبرز، 
تلك الفترة يرتكز على تلميع صور السياسيني الذين يمولون 
عليها،  كمسؤولني  الشبان  توظيف عشرات  بعد  الصفحات 

إضافًة إلى دعم تصفية الخصوم السياسيني معنويًا.

في مزاد علني أفالم اأفالم اأفالم أفالم أفالم جيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوندجيم�س بوند سعر�سعر�س مقتنيات 
التي  األزياء  إلى  »دي.بي5«  مارتن  أستون  سيارة  من 
)ال وقت  داي«  تو  تايم  »نو  فيلم  في  كريغ  دانيال  ارتداها 
مقتنيات جيمس  من  مجموعة  قريبًا  ُتعرض  للموت(، 
بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري احتفااًل بمرور 60 عامًا 

على إطالق سلسلة األفالم الشهيرة.
مباشر  مزاد  في  األول  مستويني،  على  البيع  وسيتم 
يوم األربعاء، والثاني في مزاد عبر اإلنترنت يستمر حتى 
 ، أكتوبر  من  الخامس  يوافق  والذي  بوند«،  »يوم جيمس 
السلسلة عن  أفالم  األول ألول  العاملي  العرض  تاريخ  وهو 
عام  في  نو«  »دكتور  اللطيف  البريطاني  السري  العميل 

.1962
الخاصة  املجموعات  مدير  ساير،  هيوم  أدريان  وقال 
»من  بوند:  جيمس  مزاد  ومدير  كريستيز  لدى  واأليقونية 
ارتبطنا  التي  دي.بي5  مثل  تمامًا  السيارة  تبدو  الخارج، 
وداخليًا هي سيارة مختلفة  بوند،  مع جيمس  بها جمعيًا 
ذات محرك قوي قادر على القيام بكل األعمال املثيرة املذهلة 
وأسلوب القيادة الذي شاهدنا في ماتيرا«، في إشارة إلى 

اسم بلدة إيطالية جرى التصوير فيها.
ومن بني القطع األخرى التي سُتعرض للبيع لوح إرشادي 
أزياء  إلى  باإلضافة  الفيلم،  اسم  عليه  مكتوب  »كالكيت« 
كما  لينش.  والشانا  مالك  رامي  منهم  ممثلون،  ارتداها 
سُيعرض للبيع عدد من األزياء التي ارتداها كريج في آخر 

ظهور له في دور بوند.
وستتضمن املعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى، 

باإلضافة إلى أدوات من أفالم بوند املختلفة.
واالفتراضي،  املباشر  بشقيه  املزاد  عائدات  وستذهب 
خيرية  إلى جمعيات  قطعة،   60 نحو  للبيع  يعرض  والذي 

مختلفة.
ومن املقرر إقامة فعاليات مختلفة لالحتفال بيوم جيمس 
الذي  املمثل  اسم  بوند  محبو  خالله  سيتوقع  الذي  بوند، 

سيلعب هذه الشخصية مستقباًل.
وقال املنتج مايكل جي: »حسنًا، في الوقت الحالي ال نفكر 
في الفيلم التالي، نحن فقط نحتفل بإصدار فيلم )نو تايم تو 

داي( والذكرى الستني إلطالقه«.


