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مواقف أردوغان المتقلبة تدفع تركيا لخسارة عضوية الناتو

< محمد التفراوتي 
ف�������ي إط�����������ار أن�����ش�����ط�����ة ق�����م�����ة "ف�������رص�������ة امل������ن������اخ" 
امل��ن��ع��ق��دة م��ؤخ��را بمدينة أك���ادي���ر، نظمت ك��ل من 
ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات ووزارة  ال��س��ام��ي��ة  امل���ن���دوب���ي���ة 
لتعزيز  املستدامة  "السياحة  السياحة ومشروع 
فرص العمل والدخل في املناطق القروية" املدعم 
 ،)GIZ( للتعاون الدولي  الوكالة األملانية  قبل  من 
ل��ق��اء تواصليا لتقديم م��ب��ادرة "وج��ب��ة ج��ي��دة من 
أجل املناخ" بمطعم فندق "أطلس القصبة" الحائز 
العاملية للسياحة. وتستهدف هذه  الجائزة  على 
امل���ب���ادرة أه���م حلقة ف��ي ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة أال وه��ي 
امل��ط��ع��م��ة. ك��م��ا ت����روم زي�����ادة ال���وع���ي ب���ن امل��ط��اع��م 
وامل���س���ت���ه���ل���ك���ن وت���ش���ج���ي���ع ات����ب����اع ن����ظ����ام غ���ذائ���ي 

منخفض الكربون يعزز املنتجات املحلية.
وتستند هذا املبادرة على ثالثة مبادئ أساسية 
تتمثل في اقتناء املشتريات على املستوى املحلي، 
أي ف��ي دوائ����ر م��ح��دودة تقلص م��ن ال��ت��أث��ي��ر على 
للغازات  انبعاثا  األقل  النباتات  البيئة، واختيار 
الدفيئة، وكذا استخدام املنتجات املوسمية التي 
ال تستهلك الطاقة من أج��ل التبريد. ه��ذا وق��د تم 
إن��ش��اء آل���ة ح��اس��ب��ة بيئية ب��م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي في 
والتوابل  امل��واد  ب��إدخ��ال  املطاعم، تسمح  متناول 
الكربونية  البصمة  على  والحصول  املستخدمة 

للوجبة الغذائية.
املنتجات  اس��ت��خ��دام  على  النهج  ه��ذا  ويشجع 
العضوية واملوسمية، ويقوم على منهجية علمية 
ت��ظ��ه��ر ق��ص��ر دائ�����رة ال���ع���رض وت��ب��ري��د امل��ن��ت��ج��ات، 

وضعف التأثير على البيئة.
ول��ق��ي��ت ه����ذه امل����ب����ادرة ن��ج��اح��ا ك��ب��ي��را م���ع ل��دن 
بعض الفاعلن والطهاة املغاربة منذ إطالقها في 
السياحية  ال��وج��ه��ة  إل��ى  تعميمها  ليتم  م��راك��ش، 
الثانية في املغرب، مدينة أكادير وسوس ماسة، 
وذلك بفضل دعم مختلف الجهات على مستوى 
اإلقليمي  واملجلس  اإلقليمي،  واملجلس  ال��والي��ة، 
ل���ل���س���ي���اح���ة ف����ي س������وس م����اس����ة، وش���ب���ك���ة ت��ن��م��ي��ة 
السياحة القروية. وقد التزمت العديد من املطاعم 
في املنطقة بمبادئ املبادرة وأصبحت تقدم اآلن 

مأكوالت ذات جودة عالية وصديقة للبيئة.
ال��ل��ق��اء ب��ت��ب��ادل اآلراء وال���ت���ج���ارب بن  وس��ن��ح 
مختلف الفاعلن والشركاء على مستوى منطقة 
املدني  املجتمع  فعاليات  وب��ع��ض  م��اس��ة،  س��وس 
واإلع���الم���ي���ن ال��ف��رن��س��ي��ن وامل���غ���ارب���ة ف���ي امل��ج��ال 
البيئي، حول نشأة املبادرة وأبعادها، والتي تم 
إرساؤها أوال في فرنسا قبل تنفيذها في املغرب، 
بمعية  املنطقة،  ف��ي  التجربة  تعميم  بغية  وذل���ك 
املؤسسات التي تطوعت لاللتزام بمفهوم "وجبة 

جيدة من أجل املناخ". 
وأف��اد "الشاف موحا"، أح��د رواد ه��ذه املبادرة 
والرئيس الشرفي لالتحاد املغربي لفنون الطهي 
أن  الطهي بمراكش،  ونائب رئيس جمعية فنون 
ال��ف��ك��رة ب��س��ي��ط��ة ت��ن��ب��ن��ي ع��ل��ى ض�����رورة االن���خ���راط 
الحد من  إل��ى  الرامية  بكل مسؤولية في الجهود 
التغير املناخي، وكذا إرادة املساهمة في تقليص 

تأثيراته على البيئة.
وأض��������اف ال����ش����اف م���وح���ا "إذا ك�����ان ك����ل ش���يء 
م��رت��ب��ط��ا ب��م��س��أل��ة ال���س���ع���ادة.. ف��ن��ح��ن ن��ق��ول ن��ع��م، 
سنكون سعداء مع الحفاظ على كوكبنا الجميل، 
وج���ع���ل أط��ب��اق��ن��ا ج��م��ي��ل��ة وزراع���ت���ن���ا ذك���ي���ة، وم��ع 
التفكير مليا في كل سلوكياتنا قبل فوات األوان".
امل��غ��رب يتميز بإيقاع  ال��ش��اف م��وح��ا إن  وق���ال 
منتظم ل��ل��م��واس��م ال��زراع��ي��ة ب��م��ا ي��وف��ر ل��أس��واق 
امل��ن��ت��ج��ات ال���ط���ازج���ة. ك��م��ا ت��ل��ع��ب ال��ط��ب��ي��ع��ة دورا 
محوريا في حياتنا اليومية "ال فناء دون أشجار، 
ال نزهة في الشوارع دون عطر الياسمن أو أزهار 
ال��ب��رت��ق��ال، ال مطبخ ب���دون خ��ض��روات م��ن الحقل 
والتوابل مع آالف النكهات "... وعن فكرة "وجبة 
بأقل انبعاثات غازية" أكد الشاف موحا أن شربة 
"الحريرة" املغربية بدون لحم، على سبيل املثال، 

تتميز ببصمة بيئية نموذجية.
وق��ال "ج��ان لوك فيسارد"، الصحفي الفرنسي 
املتخصص في التنمية املستدامة، وال��ذي ساهم 

في تأطير اللقاء، أن الفكرة ناجحة أكثر باملغرب 
منه في فرنسا ألن ثقافة الطعام في فرنسا مبنية 
على ضرورة استخدام الوصفات للحوم التي تعد 

األكثر تسببا في انبعاثات للكاربون.

كتيب الوصفات الجيدة من أجل المناخ
وفي نفس إطار مبادرة "وجبة جيدة من أجل 
املناخ"، بادر فريق من الطهاة املغاربة إلى وضع 
امل��ن��اخ،  أج��ل  م��ن  الجيدة  ون��ش��ر كتيب للوصفات 
م��وج��ه ل��ل��ع��ام��ل��ن ف���ي م��ج��ال ال��خ��دم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
متاح  والكتيب  الطبخ.  بفنون  املهتمن  ولعموم 
املناخ"  أج��ل  م��ن  "جيد  األنترنت على موقع  على 
للكربون  ت���وازن  على حاسبة  ك��ذل��ك  يتوفر  ال���ذي 
في أطباق األك��ل. كما ي��وزع الكتاب ال��ورق��ي على 

امل���ع���ن���ي���ن، ف����ي م��خ��ت��ل��ف امل���ن���اس���ب���ات. وي����ذك����ر أن 
استخدام الحاسبة البيئية ال يتطلب تقنية كبيرة 
وي��س��م��ح ل��ل��م��س��ت��خ��دم، س����واء ك����ان م��ه��ن��ي��ا أو من 
الخواص، بالعمل على توازن الكربون في الوجبة 
الوصفات  أن  ذلك  بإعدادها.  يقوم  التي  الغذائية 
ال����ت����ي ح�����دده�����ا ال����ط����ه����اة ت���ظ���ه���ر م���ع���رف���ة ت��ع��ك��س 
ال���خ���ص���ائ���ص ال���ج���ه���وي���ة ع���ل���ى أس������اس امل��ن��ت��ج��ات 

املحلية ومع بصمة كربونية ممتازة.
وج�����اءت ف��ك��رة ت��ص��م��ي��م ك��ت��ي��ب ي��ض��م وص��ف��ات 
مناخية غذائية جيدة من أجل املناخ بغية زيادة 
تعميم مبدأ املبادرة التي انطلقت باملغرب في قمة 
قبل  ك��وب 22 بمراكش ولقيت تجاوبا ملفتا من 
الطهاة املغاربة، فضال عن مساهمتها في إشعاع 

املطبخ املغربي نحو العالم. 
يشار أن جمعية "جيد من أجل املناخ"، مبتكرة 

ه�����ذه امل�����ب�����ادرة، ت����م ت��أس��ي��س��ه��ا ف����ي ف���رن���س���ا س��ن��ة 
التنمية  في  املتخصص  الصحفي  قبل  من   2014
املستدامة "جان لوك فيسارد"، وبدعم من فرانسوا 
باستيو )رئيس املطبخ الفرنسي(. وقد أصبحت 
الجمعية شريكا للعديد من املطاعم الشهيرة في 
املبادرة  البلدان األوروب��ي��ة. وتنشد هذه  مختلف 
ت��ع��ب��ئ��ة ال��ط��ه��اة وامل���ؤس���س���ات ف���ي ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق 
وامل��ط��اع��م ل��ل��ت��روي��ج ل��وج��ب��ات غ��ذائ��ي��ة منخفضة 

الكربون. 
ويذكر أنه سبق إطالق مبادرة "وجبة جيدة من 
أجل املناخ" بمبادرة من املندوبية السامية للمياه 
والغابات ومكافحة التصحر مع وزارة السياحة 
والفدرالية املغربية للفنون الطهي ودعم مشروع 
اإلنمائي  التعاون  ووكالة  املستدامة"  السياحة   "

األملاني )giz  ( بمناسبة قمة كوب22  بمراكش.  
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ش���ددت ن��زه��ة ال���وف���ي، ك��ات��ب��ة ال���دول���ة املكلفة 
اإلفريقي  االت��ح��اد  بمقر  امل��س��ت��دام��ة،  بالتنمية 
بنيويورك مؤخرا، على أن تنفيذ اتفاق باريس 
للمناخ "يتطلب انخراط جميع البلدان، وعلى 
رأسها الدول املتقدمة"، في احترام االلتزامات 
الدفيئة،  ال��غ��ازات  انبعاثات  بخفض  املتعلقة 
الفعال  التنفيذ  لدعم  املالية  امل��وارد  توفير  مع 
حددتها  التي  الوطنية  للمساهمات  والناجع 

البلدان النامية.
وق��ال��ت ال���وف���ي، ف��ي ك��ل��م��ة ل��ه��ا خ���الل اف��ت��ت��اح 
لقاء نظم على هامش الدورة الثانية والسبعن 
للجمعية العامة لأمم املتحدة، بحضور عدد 
م��ن ق���ادة ال����دول األف���ارق���ة "إن امل��غ��رب، الحامل 
لصوت إفريقيا سيواصل اإلصرار على أهمية 
ملواجهة  الباريسي  االت��ف��اق  مقتضيات  تنفيذ 

آثار التغيرات املناخية". 
ودع����ت ال���وف���ي ف���ي ه����ذا ال���ص���دد، إل����ى وض��ع 
اآلث��ار  ملعالجة  إفريقية  استراتيجية  وتنفيذ 
ال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��اخ��ي، م��ط��ال��ب��ة  ال��س��ل��ب��ي��ة للتغير 
املكلفة بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ، بالتعجيل بتطوير الطرائق 
وامل��ن��ه��ج��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب���ه���ا، وذل�����ك م���ن أج��ل 
تقييم م���دى ك��ف��اي��ة ال��دع��م امل��ق��دم إل���ى ال��ب��ل��دان 
ال���ن���ام���ي���ة، واالع�����ت�����راف ب��ج��ه��ود ال��ت��ك��ي��ف ال��ت��ي 
ت��ب��ذل��ه��ا ه���ذه ال���ب���ل���دان، ورص����د ال��ت��ق��دم امل��ح��رز 
العاملي، وتحسن  التكيف  نحو تحقيق هدف 
تنفيذ إجراءاته بطريقة شاملة وتشاركية، مع 

مراعاة آراء البلدان النامية.

امل��ك��ل��ف��ة بالتنمية  ال���دول���ة  ك��ات��ب��ة  واع���ت���ب���رت 
امل��س��ت��دام��ة ع��ل��ى أن ت��ع��زي��ز امل��ن��اع��ة إزاء اآلث���ار 
السلبية لتغير املناخ في نظم اإلنتاج الزراعي 
والغذائي يتطلب الوصول املستدام إلى وسائل 
التنفيذ املالئمة، بما في ذلك التمويل، وتطوير 
ال��ب��ل��دان  ق����درات  وب��ن��اء  ون��ق��ل��ه��ا،  التكنولوجيا 
ال��ن��ام��ي��ة األط�����راف، م��ب��رزة أه��م��ي��ة ال��دع��م امل��ال��ي 
ل�"تمكن البلدان النامية من الوفاء بمتطلبات 

الشفافية املتضمنة في اتفاق باريس."
 وتابعت الوفي أن "بناء القدرات هو من دفع 
املغرب إلى إنشاء مركز الكفاءات لتغير املناخ 
الخبرات  وتعبئة  االن��س��ج��ام  لتعزيز  كمنصة 
والجهات  العامة  السياسات  لخدمة  الوطنية 
الوطنية  امل��س��ت��وي��ات  على  املؤسسية  الفاعلة 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول����ي����ة"، م��ش��ي��رة إل����ى أن ه��ذا 
يشكل أيضا   " 4C"�ب اختصارا  املعروف  املركز 
"أداة لتعزيز التعاون فيما بن بلدان الجنوب 
في مكافحة االحتباس الحراري على املستوى 

الدولي وال سيما مع البلدان األفريقية."
واستعرضت الوفي املبادرات املختلفة التي 
في  األفريقية،  ال��ق��ارة  لصالح  اململكة  أطلقتها 
إط����ار ت��ط��وي��ر وت��وط��ي��د ال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ل��دان 
األف���ري���ق���ي���ة، وت���ع���زي���ز وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي 
م���واج���ه���ة ت��غ��ي��ر امل����ن����اخ، وال����ت����ي م����ن ض��م��ن��ه��ا 
م���ب���ادرة "امل���ي���اه م���ن أج����ل أف��ري��ق��ي��ا" و"م���ب���ادرة 
تقديمهما حالل  تم  اللتن  األفريقية"،  الزراعة 
قمة ك��وب 22 بمدينة م��راك��ش، ب��اإلض��اف��ة إلى 
تحسن وتسهيل وصول املشروعات األفريقية 

إلى التمويل القائم على املناخ، تعزيز القدرات 
والتعاون، وال سيما فيما بن بلدان الجنوب، 
من أجل تبادل ونشر الدراية الفنية واملمارسات 

الجيدة.
وتابعت الوفي وهي تبرز جهود اململكة في 
مجال مكافحة التغير املناخي أن "املغرب يعد 
من البلدان القليلة التي لدیھا لجنة توجيهية 
وط��ن��ي��ة أک��ث��ر ط��م��وح��ا م��ن امل��س��اھم��ات امل��ق��ررة 
املحددة وطنيا، وتھدف إلی خفض انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري بنسبة 42 في املائة 
ذلك، فإننا  إل��ی  ب��اإلض��اف��ة   .2030 ع��ام  بحلول 
لم نخطط فحسب وإنما بنينا بالفعل اإلطار 
السياسي واملؤسسي الالزم لتحقيق أهدافنا."
بالتنمية  املكلفة  الدولة  كاتبة  وأعلنت  ه��ذا 
السادس  إط��الق "ج��ائ��زة محمد  املستدامة عن 
مليون  بقيمة  امل��س��ت��دام��ة"  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��م��ن��اخ 
العاملية  امل���ب���ادرات  ت��م��ن��ح أله���م  وال��ت��ي  دوالر، 
حول املناخ، أو العمل السنوي التنموي األكثر 
ت��أث��ي��را، م��ب��رزة أن ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ب��اش��رت 
إجراءات تفعيل هذه املبادرة بتشاور وثيق مع 

هيئة األمم املتحدة ذات الصلة.
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أن اللقاء ال��ذي حضره 
رئ���ي���س غ��ي��ن��ي��ا أل���ف���ا ك����ون����دي ب��ص��ف��ت��ه رئ��ي��س��ا 
ل���الت���ح���اد اإلف����ري����ق����ي، ع�����رف ح���ض���ور ع�����دد م��ن 
الغابون  ال��دول منها على الخصوص  رؤس��اء 
وال���ك���ون���غ���و وك��ي��ن��ي��ا وامل���وزم���ب���ي���ق ون��ي��ج��ي��ري��ا 

وأوغندا ومالي. 

 وجبة جيدة من أجل المناخ .. نحو غذاء
أكثر استدامة

"بييزاج": إعالن أكادير يكرس البعد 
الديمقراطي في اتخاذ القرار البيئي 

ماذا لو تنفسنا الهواء النقي ليوم 
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 الوفي تستعرض أمام قادة إفريقيا جهود المغرب في مجال التغير المناخي

اليوم العالمي بدون سيارات.. 
مبادرة صديقة للبيئة لم تجد 

بعد صداها في الدول النامية
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 خالل لقاء على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك

الطهاة المغاربة يلتزمون من أجل البيئة

شؤون دولية

ب�����دأت م����ؤش����رات ج���دي���دة ت��ظ��ه��ر ب��خ��ص��وص ت���ص���دع ف���ي ال��ع��الق��ة 
اتخذها  مواقف  بسبب  )الناتو(  األطلسي  شمال  وحلف  تركيا  بن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان على خلفية تطورات سياسية 

شهدتها الفترة األخيرة.
وأس��ق��ط ع��ش��رات م��ن ال��ب��ح��ارة األت����راك واألم��ي��رك��ي��ن وح���دة غوص 
لتوصيلها  إيجة  بجر  في  متقدمة  تركية  إنقاذ  أميركية من سفينة 

بغواصة خالل تدريب عسكري لحلف األطلسي.
البحر، وه��و ج��زء من تدريب  التعاون املستمر في ع��رض  ويأتي 
م��ش��ت��رك ع��ل��ى م��ه��ام اإلن���ق���اذ ب��ح��ل��ف األط��ل��س��ي ق��ب��ال��ة س��اح��ل جنوب 
غرب تركيا، وسط عاصفة بن أنقرة وحلفائها في األطلسي الذين 

يشعرون بقلق بشأن التزام تركيا القائم منذ عقود تجاه الحلف.
وت��ح��ت حكم أردوغ����ان سعت تركيا ال��ت��ي تملك ث��ان��ي أك��ب��ر جيش 

بالحلف إلى تعزيز العالقات مع روسيا وإيران.
وفي مؤشر واضح على التقارب تتفاوض أنقرة حاليا على شراء 
أث��ار غضب مسؤولي الحلف  نظام دف��اع صاروخي من روسيا مما 
الشرق  في  الروسي  العسكري  التواجد  بشأن  بقلق  يشعرون  الذين 
أنظمة  الصاروخية غير متوافقة مع  املنظومة  وأن  األوس��ط خاصة 

الحلف.
املضادة   400 إس-  منظومة صواريخ  اختارت  إنها  تركيا  وقالت 
“فعاال  بديال  يعرضوا  لم  الغربين  األسلحة  م��وردي  ألن  للطائرات 
من الناحية املالية”. وقالت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( إنها 

أعربت لتركيا عن قلقها بشأن الصفقة.
وقال أردوغان، في تصريحات له مؤخرا، »ثار غضبهم ألننا عقدنا 

اتفاق إس- 400. ماذا كان يفترض علينا القيام به؟ هل ننتظرهم؟”.
وأضاف “إن واجهنا صعوبة في الحصول على أّي عنصر دفاعي 
م��ن بعض األم��اك��ن وإذا ك��ان��ت م��ب��ادرات��ن��ا ت��واج��ه معوقات ف��ي أغلب 

األحيان فماذا نفعل؟ سوف نعالج املسألة بمفردنا”.
وينبع إحباط أردوغ���ان من دع��م واشنطن لقوات وح��دات حماية 
الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. وترى أنقرة 
 

ّ
ال��وح��دات ام��ت��دادا ل��ح��زب ال��ع��م��ال الكردستاني امل��ح��ظ��ور ال���ذي يشن

تمّردا في جنوب شرق تركيا ذي األغلبية الكردية وتصنفه واشنطن 
واالتحاد األوروبي وأيضا تركيا كمنظمة إرهابية.

ويشعر أردوغ��ان بالغضب، أيضا، بسبب اتهام مدعن أميركين 
على  األميركية  العقوبات  النتهاك  بالتآمر  السابق  اقتصاده  لوزير 
إي����ران. وه���ذه ه��ي امل���رة األول����ى ال��ت��ي ت��وّج��ه فيها ات��ه��ام��ات مل��س��ؤول 
حكومي س��اب��ق ل��ه ع��الق��ة وثيقة ب��أردوغ��ان ف��ي التحقيق ال���ذي أث��ار 

التوتر بن واشنطن وأنقرة.
ومؤلف  لأبحاث  واشنطن  معهد  زميل  كاجابتاي،  سونر  وق��ال 
كتاب “السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة”، “من أسباب 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ن  أردوغ�����ان بصفقة إس- 400 ه��و غضبه  ق��ي��ام 
بسبب اتهام وزير االقتصاد السابق في تركيا وأيضا استمرار الدعم 

األميركي لوحدات حماية الشعب الكردية”.
وت���اب���ع ي���ق���ول “إن�����ه ي��س��ت��خ��دم ص��ف��ق��ة إس- 400 ك��وس��ي��ل��ة ضغط 
ف��ي ع��دد من  رأي��ه��ا  التفاوض إلق��ن��اع واشنطن بتغيير  فيما يخص 

القضايا”.
الحملة  أملانيا بسبب  ب��أوروب��ا خ��اص��ة  ع��الق��ات تركيا  وت��ض��ّررت 
وقعت  التي  االن��ق��الب  محاولة  عقب  التركية  السلطات  شنتها  التي 
أل��ف شخص من وظائفهم  امل��اض��ي. وأب��ع��دت تركيا نحو 150  العام 
ب��ال��ح��ك��وم��ة وال��ج��ي��ش وال��ق��ط��اع ال��خ��اص ك��م��ا سجنت ن��ح��و 50 ألفا 

آخرين منهم مواطنون أملان.
وق��ال��ت أمل��ان��ي��ا إن��ه��ا س��ت��ف��رض ق��ي��ودا ع��ل��ى م��ب��ي��ع��ات ال��ب��ع��ض من 
متدهورا  سجال  تعتبره  مما  انزعاجها  بسبب  تركيا  إل��ى  األسلحة 
بشأن حقوق اإلنسان. وأعلنت برلن في بادئ األمر تجميد مبيعات 
الحملة  إلى  السبب  اإلج��راء مرجعة  لكنها خففت  الرئيسية  السالح 

على تنظيم الدولة اإلسالمية.
ورف��ض��ت أن��ق��رة أي��ض��ا ال��ّس��م��اح ل��ن��واب أمل����ان ب���زي���ارة ج��ن��ود أمل��ان 
ي��ت��م��رك��زون ف���ي ق���اع���دة ج��وي��ة ب��ت��رك��ي��ا. ودف����ع اإلج������راء أمل��ان��ي��ا لنقل 
ج��ن��وده��ا امل��ش��ارك��ن ف��ي ال��ح��م��ل��ة ض��د ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة م��ن ق��اع��دة 

إنجيرليك التركية إلى األردن.
وترفض تركيا فكرة أنها تدير ظهرها للغرب. وقال إبراهيم كالن 
تركيا مع  التي طورتها  الطيبة  “العالقات  أردوغ���ان  باسم  املتحدث 
روسيا ليست بديال عن العالقات الطيبة التي تربطنا بالغرب إنها 

تكّمل بعضها البعض”.
وق��ال أردوغ���ان، الخميس، إن موقف تركيا في حلف األطلسي لم 

يضعف نتيجة االتفاق.
النهاية  ورغ��م ذل��ك يخشى البعض من أن تجد تركيا نفسها في 

على الهامش داخل الحلف.
أه��م جهة  “أملانيا  أوم��ي��ت بامير، دبلوماسي تركي س��اب��ق،  وق��ال 
ت��وّرد السالح لنا بعد ال��والي��ات املتحدة” مشيرا إل��ى أن تعليق بيع 

األسلحة سيؤثر “بالتأكيد على أنظمتنا الدفاعية”.
أردوغ����ان منذ أسقطت تركيا ط��ائ��رة حربية روس��ي��ة في  ويسعى 
سوريا خالل العام 2015 لتحسن العالقات مع موسكو بعد اضطراب 
االقتصاد التركي، وخاصة السياحة، جّراء العقوبات التي فرضتها 

موسكو على أنقرة في تلك الفترة.
ومن املقرر أن يقابل أردوغ��ان الرئيس الروسي فالديمير بوتن، 
من  للحّد  وإي���ران  البلدان  عليها  اتفق  لبحث خطة  املقبل،  األس��ب��وع 

القتال في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
األسد  للرئيس بشار  املناهضة  السورية  املعارضة  تركيا  وتدعم 

املدعوم من روسيا وإيران.
وي��ع��ت��زم ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي زي�����ارة إي�����ران ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل وق���د ات��ف��ق 
البلدان، في أغسطس املاضي، على تعزيز التعاون العسكري وذلك 

خالل استقبال الرئيس التركي قائد الجيش اإليراني محمد باقري.
وكانت الزيارة أول رحلة يقوم بها مسؤول عسكري إيراني لتركيا 

منذ الثورة اإليرانية في عام 1979.
ورغ��م دعمهما ألط��راف متعارضة في سوريا إال أن تركيا وإي��ران 
االس��ت��ق��الل في  ف��ي معارضتهما الستفتاء  أرض��ي��ة مشتركة  وج��دت��ا 
أن يتسبب قيام  م��ن  البلدين  ك��ال  ال��ع��راق. ويخشى  ك��ردس��ت��ان  إقليم 
األقليتن  لدى  االنفصالية  املشاعر  دول��ة كردية مستقلة في تأجيج 

الكرديتن في البلدين.
وقال مصطفى كيبار أوغلو، أستاذ العالقات الدولية في جامعة 
“إم. ئي. إف” التركية، إن الخالف األخير بشأن شراء إس - 400 ال يدل 
على انفصال تركي جذري من حلف األطلسي. وأشار إلى أن الغرب 

“بالغ في رّد فعله” بشأن الصفقة.
وقال كيبار أوغلو “ال أعتقد أنه جرى أّي نقاش بشأن ترك تركيا 

حلفا استثمرت فيه كثيرا”.
وأضاف “هل سنقوم بإسقاط الطائرات األميركية بصواريخ إس- 
400؟ ال يوجد دعم لهذه التعليقات إنها فقط استقطاب سياسي ولم 

نقم به نحن”.

أنفسهم  األه��ال��ي  يجد  في العراق،  الدراسي الجديد  ال��ع��ام  مع بداية 
ت��ح��ت وط����أة م��ب��ال��غ م��ال��ّي��ة ك��ب��ي��رة، ب����دءًا م��ن ت��أم��ن م��س��ت��ل��زم��ات ال��دراس��ة 
املخاطر  ع��ن  ع���دا  الح���ق،  وق���ت  الخصوصين في  إلى املدرسن  وص����واًل 

األمنية وكثرة عمليات الخطف.
يبدأ العام الدراسي الجديد في العراق يوم األربعاء املقبل، في السابع 
 تحديات ج��دي��دة وه��م��وم ترافق 

ّ
ال��ج��اري، ف��ي ظ��ل والعشرين م��ن الشهر 

آخ��ر. هموم تشمل تأمن كل احتياجات  إل��ى  ع��ام  العراقية من  العائالت 
املدرسة من كتب وزي وقرطاسية ونقل، والتي كانت تتكّفل بها الحكومة 
قبل االح��ت��الل األم��ي��رك��ي، إض��اف��ة إل��ى السعي إل��ى حماية األط��ف��ال أثناء 
ذهابهم إلى املدرسة وعودتهم إلى البيت، في ظل غياب االستقرار األمني 

وكثرة عمليات الخطف.
وم��ن ب��ن نحو 10 م��الي��ن تلميذ ف��ي امل��راح��ل االب��ت��دائ��ي��ة واملتوسطة 
والثانوية، هناك نحو نصف مليون تلميذ كانوا قد تعلموا تحت حكم 
املاضية،  الثالث  السنوات  م��دى  »داع���ش« على  ال��دول��ة اإلسالمية  تنظيم 
مع اإلشارة إلى إلغاء التنظيم املناهج الحكومية السابقة وفرض مناهج 

جديدة.
السعدي،:  لطيف  أحمد  التربية،  وزارة  ف��ي  التربوي  املستشار  يقول 
أدمغتهم  غسل  بعد  مضاعف،  جهد  إل��ى  سيحتاجون  »هؤالء التالميذ 
ب��م��واد م��ت��ط��ّرف��ة وأخ����رى ليست ذات أه��م��ي��ة«. ي��ض��ي��ف: »س��ت��ك��ون املهمة 
صعبة، ألن��ه��م س��ي��درس��ون ال��دي��ن ف��ي إط���ار أن م��ن أح��ي��اه��ا فكأنما أحيا 
باعتبار  لأطفال،  علموها  التي  بالذبح  جئناكم  وليس  جميعًا،  الناس 
أنه يجب قتل كل مخالف لهم«. ويؤّكد االستعانة بمرشدين اجتماعين 
ومتخصصن نفسين في املدارس الواقعة في املدن املحررة، في محاولة 

ملعالجة آثار »داعش«.
وبعيدًا عن النصف مليون تلميذ عراقي، فإن حال أولياء األمور بشكل 
عام واح��د. الهّم املشترك هو تأمن تعليم جيد ألبنائهم، رغم التكاليف 
املرتفعة وانعدام األمان. في هذا السياق، تسعى فاتن حسن، إلى ضمان 
ف��ي تفجير إرهابي  التي قتل زوج��ه��ا  امل���رأة  أفضل تعليم ألبنائها. ه��ذه 
في عام 2012، تعمل عشر ساعات يوميًا لتوفير تكاليف الدراسة. لديها 
خمسة أطفال، توأمان في الصف السادس ابتدائي، وثالث بنات أصغر 
إل��ى تفوقهم.  الحديث عن أطفالها، تحرص على اإلش���ارة  منهما. خ��الل 
تشرح: »الراتب التقاعدي الذي أحصل عليه منذ وفاة زوجي ال يكفي لسد 
احتياجاتنا. لذلك، أعد املأكوالت والطرشي )املخلالت( وأبيعها للمطاعم 

والباعة املتجولن«. 
فاتن، وهي في العقد الثالث من العمر، تصنع يوميًا أنواعًا مختلفة 
من الكبة، األكلة العراقية الشعبية الشهيرة، وتقول إنها تكسب من عملها 
ما ال يقل عن مليون دينار عراقي )نحو 850 دوالرا( شهريًا، لكنها تعاني 
الطبيب  أن  املسكنة، علمًا  األدوي��ة  آالم شديدة في ظهرها، وتتناول  من 
يحتاجه  ما  توفير  إليها  بالنسبة  املهم  العمل.  عن  بالتوقف  ينصحها 
أتمناه وأع��م��ل ألج��ل��ه، وإن خسرت  م��ا  أطفالها ملتابعة دراس��ت��ه��م، »ه���ذا 

صحتي«.
ال��دراس��ي الحالي إل��ى 10  وُيتوقع أن يصل ع��دد التالميذ خ��الل العام 

مالين، بدءًا من املرحلة االبتدائية وحتى التعليم الثانوي، وقد بلغ العام 
املاضي نحو 9 مالين ونصفا. يقول تربوي في مديرية تربية الرصافة 
 »عددًا كبيرًا من التالميذ يتسرب 

ّ
في بغداد، رفض الكشف عن إسمه، إن

ب��ع��د ان��ط��الق امل��وس��م ال���دراس���ي ف��ي ك��ل ع���ام، مضيفًا أن���ه ف��ي ظ��ل الفساد 
امل��س��ت��ش��ري، ت��ج��اه��ل��ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل�����دارس وال��ت��الم��ي��ذ، 
وض���اع���ت م��الي��ن ال�������دوالرات ف���ي إط����ار م��ش��اري��ع ب��ن��اء م�����دارس وه��م��ي��ة، 

وصفقات خاصة لطباعة مناهج جديدة«.
يصف ع��دد كبير م��ن العراقّين ك��ل موسم دراس���ي ب��� »ال��ه��ّم«، ف��ي ظل 
النفقات الكثيرة استعدادًا النطالق العام الدراسي وحتى نهايته. تقول 
إنها تنفق ما ال يقل عن  الثقافة،  التي تعمل في وزارة  البلداوي،  جنان 
علمًا  سنويًا،  ولديها  على  دوالرا(   4250( ع��راق��ي  دي��ن��ار  م��الي��ن  خمسة 
الجامعة قبل نحو  ابنتها من  الثانوية، وقد تخّرجت  أّنهما في املرحلة 
العشرة  األع���وام  ابنتها وولديها خ��الل  أنفقته على  م��ا  أن  ع��ام��ن. تؤكد 
املاضية ي��وازي قيمة ش��راء بيت. وتضيف: »رّب��م��ا نحن أفضل ح��ااًل من 

كثيرين. أنا موظفة ولدي راتب وزوجي يملك محاًل يبيع فيه الحلويات، 
وال نجد صعوبة في تأمن احتياجات أوالدنا ونوفر لهم أجواء مريحة 
للدراسة، علمًا أن عددًا كبيرًا من زمالئهم يعملون في ورش البناء لتوفير 

احتياجات الدراسة ومساعدة عائالتهم«.
والقرطاسية، واالستعانة بمدرسن  املالبس  تكلفة شراء  إلى  إضافة 
خصوصين، هناك مشكلة أخرى تتعلق بالجانب األمني، في ظل انتشار 
عمليات الخطف. ويتوجب على األهالي مرافقة أبنائهم في الصباح وعند 
الظهيرة. ومحظوظون األشخاص القاطنون على مقربة من املدارس. أما 
العائالت املقتدرة، فتعتمد على سيارات خاصة لنقل أوالده��ا من وإلى 

املدارس.
خليل إبراهيم )48 عامًا( يرافق أوالده صباحًا إلى مدرستهم القريبة 
ل� »العربي الجديد«: »ابنتي سحر في الصف الخامس  من البيت. يقول 
ثانوي. صحيح أنها تبلغ من العمر 17 عامًا، لكنني أخاف عليها وأفضل 
من  الكثير  ونشهد  ج���دًا،  مقلق  األم��ن��ي  ال��وض��ع  أن  مرافقتها، خصوصًا 

عمليات الخطف. وينسحب القلق على إخوتها األصغر سنًا«.
في 10 ماي املاضي، اّتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عناصر 
وقال  البالد.  في  الخطف  عمليات  وراء  بالوقوف  الشعبي«  »الحشد  من 
»تسلط  يعني  وأمنيًا وسياسيًا  الوقحة« عسكريًا  »املليشيات  تمكن  إن 

السالح على رقاب الشعب من دون رادع وال وازع«.
املاضي  يونيو  ف��ي  ال��ع��ب��ادي  الحكومة حيدر  رئيس  أعلن  م��ن جهته، 
بغداد،  في  الخطف  »الكثير من خاليا  عن  العراقية كشفت  السلطات  أن 
يتبرأ  والفصيل  الفالني،  بالفصيل  عالقة  على  يعتقلون  الذين  وبعض 
منه«، في إش��ارة إلى الفصائل املسلحة املنتمية إلى »الحشد الشعبي«. 
أض����اف أن »ب��ع��ض ع��ص��اب��ات ال��خ��ط��ف ت��ض��م أف������رادًا ض��م��ن ق����وات األم���ن 

العراقية«.
من جهة أخرى، يتحّدث مازن حمادي عن أزمة الدروس الخصوصية. 
لديه ولد وحيد ُيدعى علي، ويدفع نحو 13 ألف دوالر في العام الواحد 
في مقابل ال��دروس الخصوصية، الفتًا إلى أن »املدرسن يطلبون مبالغ 

كبيرة، وكأن تراجع املستوى التعليمي في املدارس بات مقصودًا«.
محمد الدليمي، وهو مدرس لغة عربية، يشير إلى مشاكل كثيرة تقف 
عقبة أمام إيصال املعلومات إلى التالميذ، ما يضطرهم إلى االستعانة 
 »ال��ع��راق يفتقد إل��ى ال��ع��دد ال���الزم من 

ّ
بمدرسن خصوصين. وي��ق��ول إن

امل���دارس، بعد تدمير ع��دد من املباني جزئيًا أو كليًا، بفعل ما تعّرضت 
له البالد منذ االح��ت��الل األميركي في ع��ام 2003، ما أدى إل��ى زي��ادة عدد 
التالميذ في الصف الواحد. وبالتالي، يعجز املدرس عن إيصال املعلومة 
كما يجب«. يضيف: »عدد كبير من التالميذ، في ظل الظروف الحياتية 
ال��ص��ع��ب��ة، ي��ه��م��ل��ون دراس���ت���ه���م ب���ه���دف ال��ع��م��ل وم���س���اع���دة ع��ائ��الت��ه��م، ما 
»ال  قائاًل:  االستعانة بمدرسن خصوصين«. ويستدرك  إلى  يضطرهم 
أنكر وجود مدرسن يستغلون الظروف، وال ي��ؤدون واجبهم سعيًا إلى 

الربح من خالل إعطاء الدروس الخصوصية«.
وكان مؤشر جودة التعليم الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي في 
دافوس، قد أظهر تخّلف العراق عن معايير جودة التعليم في عام 2016. 
االقتصادية  والبيئة  واالب��ت��ك��ار،  املؤسسات  إل��ى ج��ودة  امل��ؤش��ر  ويستند 
وس��وق  وال��ت��دري��ب  الجامعي  والتعليم  األس��اس��ي،  والتعليم  والصحية 
امل��ال واألع��م��ال، وحجم  التكنولوجية، وتطوير سوق  العمل والجهوزية 
السوق وبيئة االبتكار، علمًا أن هذه املجاالت تدهورت في البالد، بسبب 
إل��ى وج��ود جهات مسلحة ومتعددة  ما تمر به من أعمال عنف، إضافة 

الوالءات.
وف�����ي ش��ت��ن��ب��ر امل����اض����ي، أص�������درت م��ن��ّظ��م��ة األم������م امل���ت���ح���دة ل��ل��ط��ف��ول��ة 
ثالثة  أن  أظهر  ال��ن��ار«،  تحت  »التعليم  عنوان  تقريرًا حمل  »يونيسيف« 
مالين طفل خارج املدارس. وبحسب منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة »اليونسكو«، كان العراق في فترة ما قبل حرب الخليج األولى 
في  التعليم  أنظمة  أفضل  م��ن  يعد  تعليميًا  نظامًا  يملك   ،1991 ع��ام  ف��ي 
املنطقة، وكانت نسبة املسجلن في التعليم االبتدائي مرتفعة، إضافة إلى 
القادرين على القراءة والكتابة. إال أن قطاع التعليم عانى كثيرًا بسبب ما 

تعرض له العراق من حروب وحصار وغياب األمن.

هموم العراقيين... العام الدراسي الجديد مكلف وخطر
األوريكس، 

مقيمون جدد 
بحديقة سندباد

لقاء في أكادير 
حول تدبير 

العلب الفارغة 
للمبيدات

شركة العمران لخيايطة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

 رقم  2017/19 
س���ي���ت���م مب���ق���ر ش����رك����ة ال���ع���م���ران 
العروض  أظرفة  طلب  فتح  خليايطة 

املفتوح املتعلق باألشغال التالية:
أش������غ������ال ال������ص������رف ال���ص���ح���ي 
احلضري  بالقطب  لتجزئة »الصفاء« 
ببلدية  الساحل«  »عمران  والصناعي 

حد السوالم – إقليم برشيد-
 ط���ل���ب ع�������روض م���ف���ت���وح رق����م: 

2017/19
املبلغ املقدر مع احتساب الرسوم: 

498660.00
- أربعمائة وثمانية وتسعون ألف 

وستمائة وستون درهم
 مبلغ الضمانة املؤقتة: 10000.00
ألف دره��م باسم مجموعة   عشرة 

العمران
 19 األظ��رف��ة:  فتح  وتوقيت  تاريخ 
احلادية  الساعة  على   2017 أكتوبر 

عشر
م��ك��ان ف��ت��ح االظ���رف���ة: م��ق��ر شركة 
ال��ع��م��ران خل��ي��اي��ط��ة ال��ك��ائ��ن��ة  ب كم 
28 ط��ري��ق  اجل��دي��دة قطعة C اجل��زء 
1 ب��ال��ق��ط��ب احل���ض���ري وال��ص��ن��اع��ي 
حد   ،-26402- ال��س��اح��ل  ع��م��ران   -

السوالم.
التصنيف  ش��ه��ادة  ت��ق��دمي  يطلب 
وزارة  ط��رف  م��ن  املسلمة  والترتيب 
ال��س��ك��ن��ى وس��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة حسب 

املواصفات التالية:
القطاع:  3

التأهيل: 1.3
الترتيب األدنى: 1

ميكن سحب ملفات طلب العروض 
العامة  للمديرية  الضبط  مكتب  م��ن 
ب  الكائنة  خليايطة  العمران  لشركة 
كم 28 طريق  اجلديدة قطعة C اجلزء 

1 ب��ال��ق��ط��ب احل���ض���ري وال��ص��ن��اع��ي 
حد   ،-26 402- ال��س��اح��ل  ع��م��ران   -

السوالم. 
ك��م��ا مي��ك��ن حت��م��ي��ل��ه��ا م���ن ب��واب��ة 

الصفقات العمومية
 www.marchespublic.gov.ma

www. اإللكتروني:  موقع  من  أو 
alomrane.ma

احملتوى و التقدمي و إيداع طلبات 
ي��ج��ب أن متتثل  امل��ن��اف��س��ن  ع���روض 
ألحكام البنود 27 و29 و31 من نظام 

مجموعة العمران.
الوثائق املثبتة التي يجب تقدميها 
هي املنصوص عليها في البند 4 من 

ملف طلب العروض.
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ن األج��ان��ب 
مطلوب  هو  كما  التقني  امللف  تقدمي 

في ملف طلب العروض.
ميكن للمنافسن:

- إيداع أظرفتهم مقابل وصل في 
مكتب الضبط للمديرية العامة لشركة 

العمران خليايطة.
البريد املسجل  أو إرسالها عبر   -

بعلم الوصول، إلى املكتب املذكور. 
فتح  جلنة  لرئيس  يسلم  أن  أو   -
أظرفة طلب عروض أثمان عند بداية 

وقبل فتح األظرفة.
العمران  لشركة  العامة   املديرية 

خليايطة
الكائنة ب كم 28 طريق  اجلديدة 
قطعة س اجلزء 1بالقطب احلضري و 

الصناعي - عمران الساحل
 -26402 - حد السوالم  

 لن يتم قبول أي طلب بعد التوقيت 
والتاريخ احملددان أعاله.

 ل��ل��م��زي��د م���ن امل��ع��ل��وم��ات ي��رج��ى  
االتصال

شركة العمران خليايطة 
 0522964365 ال������ه������ات������ف: 

 0522964338/
الفاكس: 0522964407    

****
اململكة املغربية
وزارة الداخليـــــة

عمالة إقليم تاونات 
دائرة غفســــــاي 
قيادة ودكـــــة 
جماعة ودكــة 

إعالن عن طلب عروض مفتوح
 رقم: 03/ 2017/ج.و

جلسة عمومية
ف���ي ي����وم اخل��م��ي��س 19 أك��ت��وب��ر 
 ، 10 ص��ب��اح��ا  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2017
سيتم في قاعة االجتماعات  بجماعة 
بطلب  املتعلقة  االظ��رف��ة  فتح  ودك���ة  
ال��ع��روض امل��ف��ت��وح  ب��ع��روض أثمان 
ألجل االستغالل املؤقت ألربعة أكشاك 
بدوار املشاع بجماعة ودكة  في أربعة 

حصص :
املؤقت  االس��ت��غ��الل   :1 رق��م  حصة 

كشك  رقم 1
املؤقت  االس��ت��غ��الل   :2 رق��م  حصة 

كشك  رقم 2 
املؤقت  االس��ت��غ��الل   :1 رق��م  حصة 

كشك  رقم 3
املؤقت  االس��ت��غ��الل   :2 رق��م  حصة 

كشك  رقم 4
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
ودك��ة،  جلماعة  التقنية  املصلحة  من 
ومي��ك��ن ك��ذل��ك ن��ق��ل��ه ال��ك��ت��رون��ي��ا من 
http:// www. بوابة صفقات الدولة

marchespublic.gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت  في:

دره���م   600.00  :1 رق����م  ح��ص��ة 
)ستمائة درهم (

دره���م   600.00  :2 رق����م  ح��ص��ة 
)ستمائة درهم (

دره���م   600.00  :3 رق����م  ح��ص��ة 
)ستمائة درهم(

دره���م    600.00  :4 رق����م  ح��ص��ة 
)ستمائة درهم (

طرف  من  احمل��دد  التقديري  الثمن 
صاحب املشروع ال يجب أن يقل عن:

)مأتي  دره���م   200  :1 رق��م  حصة 
درهم(

)مأتي  دره���م   200  :2 رق��م  حصة 
درهم( 

)مأتي  دره���م   200  :3 رق��م  حصة 
درهم(

)مأتي  دره���م   200  :4 رق��م  حصة 
درهم( 

م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
مطابقن  املتنافسن  ملفات  وت��ق��دمي 
و31من  و29   27 املادتن  ملقتضيات 
في  الصادر   2.12.349 رق��م  املرسوم 
ل  امل��واف��ق  األولى1434   ج��م��ادى   8
بالصفقات  املتعلق  مارس2013   20

العمومية
وميكن للمتنافسن:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
مبكتب الضبط جلماعة ودكة

البريد  طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   -
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور؛
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح االظرفة؛
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 06 من 

نظام االستشارة 

****
اململكـة املغـربيـة

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنميةالقروية واملياه والغابات 

املكتب الجهوي
 لالستثمار الفالحي للغــرب

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
 N ° 65/2017/DAM

مخصص للمقاوالت الوطنیة 
الصغرى واملتوسطة

ف����ي اخل����ام����س وال���ع���ش���ري���ن م��ن 
أل�����ف�����ن وسبعة  أك��ت��وب��ر ع���ام  ش��ه��ر 
الس�اعة  على   )2017/10/25( عشر 
س�يتم  صباحا،  والنصف  ال��ع��اش��رة 
بقاعة االجتماعات  باملك�ت�ب اجله�وي 
الكائن  ل�لغ�رب  الفالحي  لالستثمار 
األك�����بر-  إدري�����س  زنق�����ة   22 ب 
املتع�لق�ة  األظرفة  ف�ت�ح  الق�نيط�����رة، 
تنفيذ  ألج��ل  األث��م��ان  ع�روض  ب�ط�لب 
اخل���دم���ات ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة م���ن اج��ل 
ت��ك��وي��ن امل��ل��ف��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، ت��س��وي��ة 
وحتفيظ املمتلكات املكتسبة في إطار 

نزع امللكية للمنفعة العامة. 
ميكن سحب ملفات طلب العروض 
ب��خ��ل��ي��ة ت��ت��ب��ع ط���ل���ب���ات ال���ع���روض 
امل����وج����ودة مب��ق��ر امل��ك��ت��ب اجل��ه�����وي 
الكائن  ل�لغ�رب  الف��الحي  لالستثمار 

مبل��ت��قى مورط��اني��������ا - الق�ني�ط�رة.
ومي���ك���ن ك���ذل���ك حت��م��ي��ل امل��ل��ف��ات 
إل��ك��ت��رون��ي��ا م���ن ب���واب���ة ال��ص��ف��ق��ات 

العمومية
www.marchespublic.gov.ma

ح���دد مبلغ ال��ض��م��ان امل��ؤق��ت ف��ي:  
مائة  وخمسة  أل��ف  وع��ش��ري��ن  تسعة 

درهم )29.500.00 درهم(.
ك��ل��ف��ة ت���ق���دي���ر األع����م����ال م���ح���ددة   
م��ائ��ة و خمسة  ف���ي:   مليون وس��ت��ة 
وث��الث��ن أل��ف وستة م��ائ��ة  دره��م مع 
 1.635.600.00( ال��رس��وم  احتساب 

درهم مع احتساب الرسوم(.
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
وتقدمي ملفات املتناف��س���ن  مطابقن 

ملقتضيات ال�مواد 27، 29  و31 م���ن  
ال��ن��ظ��ام ال��ص��ادر ب��ت��اري��خ 11 م��ارس 
ش����روط   بتحديد  وال��ق��اض��ي   2014
املك�ت�ب  إب����رام ص��ف��ق��ات  وأش��ك��������ال  
ل�لغ�رب  الفالحي  اجله�وي لالستثمار 
وك���ذا ال��ت��ع��دي��ل رق���م 1  وامل����ؤرخ في 
مب��رس��وم  متمم    ،2015 شتنبر   19
  14-20 رقم  واملالية  اإلقتصاد  وزي��ر 
  1435 القعدة  ف��احت  ذي  في  الصادر 
بتجريد  امل��ت��ع��ل��ق   )2014/09/04(
مساطر إبرام الصفقات العمومية .          

 وميكن للمتنافسن:
أ(  إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بخلية تتبع طلبات العروض املوجودة 
لالستثمار  اجل��ه�����وي  امل��ك��ت��ب  مب��ق��ر 
مبل��ت��قى  ال��ك��ائ��ن  ل�لغ�رب  ال��ف��الح��ي 
مورط��اني��������ا - الق�ني�ط�رة وذلك  قبل  
الس�اعة العاشرة  و النصف صباحا، 

من  يوم 2017/10/25،
البريد  إرسالها عن طريق  إما  ب( 
املضمون بإفادة باالستالم إلى مدي�ر 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوي  املكتب 

للغرب،
ت( إم���ا إي��داع��ه��ا إل��ك��ت��رون��ي��ا في 
ب��واب��ة ص��ف��ق��ات ال���دول���ة وذل����ك  قبل  
الس�اعة العاشرة  و النصف صباحا 

من  يوم 2017/10/25،
ث( إما تس�ليمها مباشرة لرئ��يس 
جل��ن��ة ط��ل��ب ال����ع����روض ع��ن��د ب��داي��ة 
اجللسة، قب�����ل ف��تح األظرف��ة من يوم 
2017/10/25 على الس�اعة العاشرة  

والنصف صباحا.
للمواقع  اختيارية  زي��ارة  ستنضم 
الس�اعة  ع��ل��ى   2017/10/10 ي���وم 
العاشرة صباحا، مكان االنطالق هو 
مكتب الضم والتهيئة العقارية التابع 
ل��ق��س��م ال��ت��ه��ي��ئ��ة ب��امل��ك��ت��ب اجل��ه�����وي 

لالستثمار الفالحي ل�لغ�رب.

إن ال��وث�����������ائ��ق امل��ث��ب��ت��ة ال��������واج��ب 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص عليها 

في امل����ادة 13 من نظام االستشارة. 
مصادق  بنس��خ  اإلدالء  يستوجب 

عليها من :
 -ش����ه����ادة االع���ت���م���اد ت��ث��ب��ت أن 
امل��ه��ن��دس امل���س���اح م��س��ج��ل ب��ج��دول 
ال����ه����ي����أة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ن 
تطبيقا  ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ن  امل��س��اح��ن 
رقم    الظهير  30.93  من  رقم  للقانون 

1.94.126بتاريخ 25 فبراير 1994.
- ش��ه��ادة ال��وض��ع��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للمهندسن  الوطنية  للهيئة  بالنسبة 

املساحن الطبوغرافين. 
ملحوظة:

ن��س��خ  ب��ج��م��ي��ع  اإلدالء  - ي���ج���ب 
أو  عليها  مصادق  املطلوبة  الوثائق 

مطابقة لألصل.
اإللكتروني  االس��ت��الم  إمكانية   -

للعروض.

****
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم تيزنيت

إعـالن عـن طلب عروض مفتوح
بعروض أثمان 

رقم : 2017/14/م.ع
في  يوم الثالثاء 24 أكتوبر 2017   
احل���ادي���ة ع��ش��ر ص��ب��اح��ا، س��ي��ت��م في 
مكاتب الكتابة العامة لعمالة تيزنيت 
)ق��اع��ة اإلج��ت��م��اع��ات( ف��ت��ح األظ��رف��ة 
ب��ع��روض  ال��ع��روض  بطلب  املتعلقة 
أثمان ألجل شراء لوازم العتاد التقني 
عمالة  حاجيات  لتلبية  واملعلوماتي 

إقليم تيزنيت. 
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
)مصلحة  والصفقات  امليزانية  بقسم 
وميكن  تيزنيت  لعمالة  ال��ص��ف��ق��ات( 

حتميله الكترونيا من بوابة الصفقات 
العمومية

   .www.marchespublics.gov.ma 
في  امل��ؤق��ت  الضمان  مبلغ  ح��دد   -

أربعة االف درهم )4000.00  درهم(
محددة  املشتريات  تقدير  كلفة   -
امل��ش��روع في مبلغ  من ط��رف صاحب 
م���ائ���ت���ان وخ���م���س���ة وس���ب���ع���ون أل���ف 
 )275700.00( دره��م��ا  وس��ب��ع��م��ائ��ة 

درهما.
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ك��ل م��ن احمل��ت��وى 
املتنافسن  م��ل��ف��ات  وإي����داع  وت��ق��دمي 
مطابقا ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
  2-12-349 رقم  املرسوم   من  و148 
 1434 اإلول��ى  8 جمادى  في  الصادر 
)20 مارس 2013( املتعلق يالصفقات 

العمومية.
وميكن للمتنافسن: 

أظرفتهم عن طريق  إرس��ال  إم��ا   -
البريد املضمون بإفادة باإلستالم إلى 

املكتب املذكور.
- إم����ا إي���داع���ه���ا، م��ق��اب��ل وص��ل 
)مصلحة  والصفقات  امليزانية  بقسم 

الصفقات( لعمالة إقليم تيزنيت.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
جل��ن��ة ط��ل��ب ال����ع����روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
الكترونية  إيداعها  بطريقة  إما   -

في بوابة الصفقات العمومية.
يستوجبها  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن��ات  إن 
أيداعها  يجب  ال��ع��روض  طلب  ملف 
)مصلحة  والصفقات  امليزانية  بقسم 
أجل  ف��ي  تيزنيت  لعمالة  الصفقات( 
على   2017/10/23 ي����وم  أق���ص���اه 

الساعة الرابعة عصرا. 
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة 09 من نظام اإلستشارة.
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جانب من فعاليات اللقاء التواصلي

 الشاف موحا يقف إلى جانب عدد من األطباق املغربية منخفضة االنبعاثات غالف كتيب وصفات جيدة من أجل املناخ


