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الديموقراطية 

والت�سليم 
التقنوقراطي

  بوريطة :  التوافقات تؤكد أن الليبيني قادرون على حل مشاكلهم بدون وصاية أو تأثير

طرفا النزاع الليبي   ي�سنعان اتفاقا تاريخيا 
لأجل وحدة ليبيا و�سيادتها
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احلموشي يتكفل بعالج رجل األمن املصاب واستنطاق 
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ا�ال�ي: ا��س�ا� �ل�� النواب اإ� ا��عية ال��ا�ية لرابطة �اآ�سيان� تتوي� مهم للدبلوما�سية ال��ا�ية

شهادة في حق الفقيد
عبد المجيد بوزوبع

ا�نا�سل ال�سيا�سي والنا�س� 
النقابي والط�ي� الإ��سا�
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طرفا النزاع الليبي يتفقان على معايير تولي المناصب السيادية

بوريطة: التوافقات تو�كد اأن اللي�ي� �ا�رون 
على حل م�ساكلهم بدون و�ساية اأو تاأ��
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التازي أنوار
صور: أسامة مشراط
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احلموشي يتكفل بعالج رجل األمن املصاب واستنطاق اخللية اإلرهابية بعد الكشف عن اختبارات كورونا

الخيام: الخلية الإر�ابية المفككة �طط� ل�ست�دا� �سخ�سيات ع�سكرية وعمومية

وحيد مبارك
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لوديي ي�ستق�� بالربا� قا�د اأركان الجيو�س الفرن�سية

فيرو�س كوفيد   19   يزح� نحو المو��س�سات التعليمية وكليات تختار 
المتحانات عن بعد لحماية اأطر�ا وطل�ت�ا واأ�سر�م من العدو�
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من�مة   ال�سحة   العالمية : بد�   مو�سم   الأنفلونزا   المو�سمية  
 في   منطقة   �سر�   المتو�س�   قد   يو�د�   اإلى   �روة   جديدة   في   حالت   كورونا

بعد خو� معار� 
ن�الية والتهديد 
بالتصعيد دفاعا 

عن مطالبها 
وزارة التربية 
الوطنية تعلن

عن ت�سوية مل� �ي�ة 
الإدارة التربوية 
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طلبة التحاد ال�ستراكي.. مهند�سو عملية النقل المجاني بوادي زم

»أتقدم لكل من ساهم 
فهد العمل التطوعي 

بالتحية والشكر جزاكم 
هلل خيرا »يعبر يوسف 22 
سنة طالب مستفيد من 
النقل المجابي ويضيف 

مجيبا على أن النقل الحق 
»نعم من حقنا ومن حق 

لجميع الحصول على 
النقل بالمجان لكن يبقى 
سؤال هو من يطرق باب 

المجلس البلدي تحية 
االخوان لي قاموا بهذه 

المبادرة«
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السبت - األحد 13/12 شتنبر 2020 املوافق 23/22 محرم 1442 العدد 12.638

روبوتات...تخرج دخانا أبيضا لتعقيم الهواء من 
أعلى رأسها بسرعة موحدة، وتدخل املصعد حاملة 
وجبات الطعام، وتساعد املرضى على تحريك اليدين 

والقدمني في إطار العالج الطبيعي.
 تلك املهام أدتها مجموعة روبوتات ذات خصائص 
مميزة ظهرت في معرض الصني الدولي للتجارة في 
الخدمات الذي اقيم في بكني في الفترة من 4 إلى 9 
سبتمبر الجاري. لقد استحضر املعرض إلى األذهان 
استخدام الصني ودول أخرى في العالم ومن بينها 
وصناعة  تصميم  في  للتكنولوجيا  العربية  الدول 
كورونا  فيروس  مرض  ملكافحة  مختلفة  روبوتات 
لتبرز  به،  املصابني  وخدمة  (كوفيد19-)  الجديد 
في  وتساعد  األزمة  خالل  مميزاتها  الروبوتات  تلك 

التصدي للجائحة عبر االبتكار.

 �  الروبوتات نقطة م�ي�ة 
� التكنولوجيا الصينية عل� 

خلفية تفشي كوفيد���
مكافحة  في  روبوتات صينية متخصصة   جذبت 
والتوزيع  التطهير  روبوتات  مثل  الفيروس 
انتباه  وغيرها،  الذكي  والتمريض  اللوجيستي 
املعرض.  في  سواء  حد  على  واألجانب  الصينيني 
تجسيد  يمكنه  "تشوقوانغ"  الصيني  فالروبوت 
في أي وقت  أو "عامل تطهير"  دور "عامل توصيل" 
لعب  املعرض،  أجنحة  أحد  وفي  الحاجة.  حسب 
حمل  حيث  الدورين  هذين  الجمهور  أمام  الروبوت 
صندوقا بداخله أشياء للتسليم على ظهره ودخل به 
املصعد. وبعد انتهاء عملية التسليم، أعاد الصندوق 
للتطهير  آخر  صندوقا  ورفع  األصلي،  موضعه  إلى 
مدير  يي،  ون  تشانغ  وقال  املكان.  تعقيم  في  ليبدأ 
املحدودة  (شنتشن)  كانديال  بشركة  التصميم  قسم 
لالبتكار التكنولوجي، إنه في بداية تفشي الفيروس 
"تشوقوانغ"  روبوتات  مجموعة  لعبت  العام،  هذا 
الطبية متعددة الوظائف التي أرسلتها الشركة إلى 
في  وجينينتان  وليشنشان  هوشنشان  مستشفيات 
ووهان دورا هاما في مكافحة الجائحة. أما في جناح 
الروبوت (شينسونغ) املتخصص في التمرض الذكي، 

مجموعة  ملشاهدة  بكثرة  يتوافدون  الزائرون  أخذ 
متعددة الوظائف من هذا الروبوت وهي تقوم بعملية 
رفع الظهر وثني الركبتني ورفع الجسم كله وإمالته، 
محاكاة  في  سرير  على  ملقاة  "دب"  للعبة  وذلك 
املرحلة  "في  ملريض.  تجري  طبيعي  عالج  لعملية 
املبكرة من الجائحة، تواصلنا بسرعة مع املستشفى 
 10 له  وقدمنا  الصينية  الطب  لجامعة  التابع  األول 
روبوتات   7 إلى  باإلضافة  ذكية،  تمريض  روبوتات 
لتوصيل الخدمات اللوجستية"، هكذا قال لي شيويه 
العام لقسم الروبوتات الطبية والصحية  وي املدير 
أن  مضيفا  ل�(شينسونغ)،  املصنعة  الشركة  في 
املصابني  املرضى  تساعد  هذه  التمريض  روبوتات 
من  والحد  التعافي  على  الجديد  كورونا  بفيروس 
االتصال املتكرر بني الطاقم الطبي واملرضى لتقليل 
ذكر  الصدد،  هذا  وفي  العدوى.  انتقال  احتمالية 
يتيحها  التي  املنصة  "من خالل  أنه  لي شيويه وي 
املعرض، يتمتع الزائرون بمزيد من الفرص ليجربوا 
يقرب  ما  الروبوتات،  من  مختلفة  أنواعا  بأنفسهم 
املسافة بني الروبوتات والبشر ويسمح لها بدخول 

الحياة وخدمة البشر بشكل أفضل". 

— � مر�با� من ف�ل�
 ارتد� الكمامة�

"مرحبا، من فضلك ارتدي الكمامة"، هكذا جاء من 
داخل جناح باملعرض صوت روبوت ذكي متخصص 
في قياس درجة الحرارة. وهذا الروبوت شارك أيضا 
في الخطو� األمامية من مكافحة الجائحة وطورته 
وذكر  للتكنولوجيا.  الصينية   (UBTECH) شركة 
تشو جيان، مؤسس ورئيس شركة (UBTECH) أنه 
خالل فترة الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، لم 
تستخدم روبوتات الوقاية التي طورتها الشركة في 
مستشفيات ومدارس ومؤسسات وأماكن أخرى على 
الصعيد املحلي فحسب، بل أيضا خارج البالد لتوفر 
الوقاية دون تالمس. ووفقا لبيانات املعهد الصيني 
ل�لكترونيات، بلغ حجم سوق الروبوتات العاملي في 
عام 2019 ما يقرب من 29.41 مليار دوالر أمريكي، 
دوالر  مليار   9.46 منه  الخدمة  روبوتات  شكلت 

أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 14.1 في املائة. وأشار 
لي شيويه وي إلى أن "صناعة التكنولوجيا العالية 
عملية  وأثناء  السريع.  املسار  دخلت  الصني  في 
الذكاء االصطناعي  الجائحة، تصل خدمات  مكافحة 
في  املستهلكني  إلى  باستمرار  الصينية  املتقدمة 

العالم، ما يدل على قوة التكنولوجيا الصينية".

— مسع� ��ي� � العال� العربي 
الستخدام الروبوتات

إمكانات  كوفيد19-  جائحة  جعلت  الواقع،  في   
تتزايد  الحديثة  التقنيات  مجال  في  العربية  الدول 
انتشار  من  للحد  مبتكرة  نماذج  معها  وظهرت 
الروبوتات.  صناعة  مجال  في  وخاصة  الفيروس، 
فخالل مكافحة فيروس كورونا الجديد، سيرت وزارة 

الحبيب  بشارع  أمنية  دورية  التونسية  الداخلية 
تكنولوجية  بتقنيات  مزود  آلي  لروبوت  بورقيبة 
متطورة، حيث جاب الروبوت الشارع وأمن املنطقة. 
باملئة  مائة  تونسية  صناعة  الروبوت  هذا  ويعتبر 
الحجر  إجراءات  تطبيق  مدى  مراقبة  إلى  وهدف 
استخدم  السعودية،  العربية  اململكة  وفي  الصحي. 
مجمع امللك عبدا� الطبي بجدة التقنية الحديثة من 
بكوفيد19-.  املصابني  املرضى  لخدمة  روبوت  خالل 
السماعة  مثل  املدمجة  بإمكانياته  الروبوت  ويتميز 
والعني  األذن  بفحص  الخاصة  والكاميرات  الطبية، 
بفحص  الخاصة  والكاميرا  التقريب،  خاصية  ذات 
دقة  ذات  مدمجة  كاميرا  طريق  عن  بعد  عن  الجلد 
عالية، إضافة إلى األدوات التي تمك ن الكادر الطبي 
والتمريضي من تشخيص حاالت املرضى املصابني 
باملرض، كذلك تقديم االستشارات الطبية لهم وقراءة 
اإلمارات  دولة  وفي  الحيوية.  واملؤشرات  العالمات 
الدفاع  العامة  اإلدارة  استخدمت  املتحدة،  العربية 
األولى  للمرة   TAF35 الروبوت  أبوظبي   - املدني 
في تعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، والذي يتميز 
املعقمة  املواد  من  كبيرة  كميات  ضخ  على  بالقدرة 
ومن  متر.   300 بمدى  عد  ب  عن  بالتحكم  واملطهرة 

سماه  روبوتا  مصري  مهندس  ابتكر  أخرى،  ناحية 
بالفيروس،  املصابني  تشخيص  مهمته   "2 "كيرا 
لهم.  الالزمة  الصحية  الرعاية  تقديم  إلى  باإلضافة 
في  عاما)   26) الكومي  محمود  املهندس  وصمم 
طنطا  مدينة  في  أنشأها  التي  "روبوتو"،  أكاديمية 
 "2 "كيرا  الروبوت  مصر،  شمال  الغربية  بمحافظة 
على شكل فتاة بلون أبيض بالكامل، وزوده بشاشة 
أمامية تعرض نتائج املسح ألي شخص يقف أمامه، 
وهو مزود بأجهزة استشعار عديدة، إلجراء تحليل 
إعادة فتح  ألعراض كوفيد19-. وبعدما قررت مصر 
املقاهي واملطاعم في إطار تخفيف إجراءات الحجر 
مطعم  قرر  كوفيد19-،  بسبب  بقت   � التي  الصحي 
روبوت  استخدام  القاهرة  في  "كيمبو"  وكافيه 
وتمت  الفيروس.  من  لحمايتهم  ضيوفه  لخدمة 
برمجة الروبوت "موزو"، وهي كلمة معناها "نادل" 
وتوصيل  الطلبات  الستقبال  اإلسبانية،  اللغة  في 
إن  الخبراء  ويقول  الزبائن.  طاوالت  إلى  الوجبات 
توظيف الصني للتكنولوجيا بنجاح من أجل مواجهة 
فيروس كورونا الجديد حفز بلدان العالم ومن بينها 
االبتكار  لتعزيز  العنان  إطالق  على  العربية  البلدان 

في مجال الروبوتات.
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في معر� الصين الدولي للت�ار� �

الروبوتات: ا�ستخدام التكنولوجيا في مكافحة كوفيد19�

   من روبوتات ا�دمة �   ا�نصات االفترا�ية �ل� تطبيقات شبكات ا�ي� ا�ام� ا�عرو�ة �   ا�جن�ة الس�ابية�   تب�ر� االبتكارات التي   �قدم�ا معر� 
الصني الدولي   لت�ار� ا�دمات����   �   ال��   أ�ي� �   بكني �  وشار� �   ا�عر� ال��   استمر �د� ستة أ�ام�   و�عد أكبر ا�عار� للت�ار� �   ا�دمات وأشمل�ا�   ��   ألف 
شركة ومؤسسة من   ���   دولة ومنطقة �  

و�   �اعة مترامية ا��را� �   مرك� الصني الو�ني   للمؤ�رات�   تت�ر� الروبوتات البشر�ة �هابا و��ابا�   لتر�� بال�ا�ر�ن أو تر� ا�واد ا�ط�ر� �ساعد� 
تكنولوجيا التنق� ا�لي   وتفاد�   العقبات �  وتعر � أ��ا العد�د من روبوتات ا�دمة التي   ت��ر م�ارات �   الطب� وتوصي� السل� و�جرا� العمليات ا�را�ية�  
 ب� و�ت� تشخي� ا�مرا� �  و�رك� ا�عر� عل� الر�اد� �   االبتكار العلمي   والتكنولوجي   عن �ر�� عر� تطبيقات عا�ية للبنية الت�تية ا�د�د� وال�كا� 
االصطناعي   وتطبيقات تكنولوجيا ا�ي� ا�ام� والبيانات ال�خمة وروبوتات ا�دمة  �  و�دم ا�عر� ه�� ا�ر� نوا� ابتكار�ة فيما   �خ� ا�بدا� و��امة 
ا�عار� بطر�قة أف�� �  وتتي� منصة ر�مية�   أ�لق�ا ا�عر� للوفود ا�جنبية التي   ال   �كن�ا دخو� مقر ا�عر� بسب� �يود مر�  � كوفيد � �� � �   القيام ب�ولة 
�   ا�عر� بشك� افترا�ي   وعقد الصفقات الت�ار�ة عبر ا�نترن� �  و�ا� تساو   �و�   تن��   الر�ي� التنفي��   للعمليات بشركة  �� بيك� موفين� ��  وهي   ��د� 
الشركات الناش�ة �   م�ا� القياد� ال�اتية�   �ن� من خ�� تطو�ر الشركة ال�اتي   �وار�ميات ال�كا� االصطناعي   وتكنولوجيا تصني� الطباعة ���ية ا�بعاد 
ا�عدنية كبير� ا����   انتقل� الشركة من �ار� السل� �ل� �ار� ا�دمات عن �ر�� التصني� الر�مي   ا�و�� �  وأ�ا� تساو  � �   ا�عر��   وجدنا الك�ير من العم�� 
ا�دد ا�تملني�   و�ابلنا العد�د من مورد�   البرم�يات وا�كونات ا�اد�ة�   �   ك� من ا�را�� ا�ول� والن�ا�ية لصناعة القياد� ال�اتية �  وسيساعدنا ا�عر� 
بالت�كيد �   �قي� �و سو�ي   أكبر � 
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كورونا   ي�س�� ل��ن��ة القوية  بتعزيز قب�ستها من دون تح�سين �سورتها   

 ��ا�� � ا�ا�

  في   ال�داية�   كان 
ب�مكانهم اتها� 
ا��رين�   الق�� �ن 

ال�يرو�   ي�تي   من 
ال�ار��   لكن بعد 
�تة أ�هر لي� 

ب�مكانهم اتها� 
أ�د�   عليهم تحمل 

مسؤولياتهم 
و��ا ا�مر لي� 

مريحا على 
ا���� بال�س�ة 

�ليهم « 

 أنها تقلق 
على االقتصاد 

أك�ر من قلقها 
على الصحة�  
 وتحر� على 

��هار ن�سها 
ب�نها ق�ية 

وعلى محاولة 
المحاف�ة على 

السلم االجتماعي  
 بدال من رعاية 

ال�ا� «.
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�كريا� �البن�� ي�ل� جديد� ال�نا�ي

��م� ال�و�� ��ر� ��ر�ي 
�ا�� �سا�� ال�ني �ير 
ا�تيا��� �ر ��نا�� �ن ��� 
���ا� و��او���� ��با�� 
لكن حلم التصوير والسينما 
لم ي�ا��ا� يو�ا� �ا�ر و��� 
و��� ���ا �ن �ا�� ��نا�� هو 
السيني�يلي الكبير ال�� �ر� 
�ي ��ر ال�ن السا�� �ن� �عو�� 
��ا�ر�� ��م� ال�و�� �صا�ي 
و�ي ��� الو�� ��ا�يمي و�ي�ا 
��ني�� يو�� �ل ا�ليا� 
التي يعتبرها السبيل لت��ي� 
حلم�� �سا�� ال��ا�ي والم�ني 
ا�ت�ل� �م�ن�� ����يا�� 
لكن هو�� �ال�ن �عل� يت�ب� 
���ا ���ير حي� ا�ت�ل �ن 
هاو �ل� ��تر�� و ��ت� ����ا 
حصل� �ل� �وا��� و� �ا� 
ين�� �ري�� �كل �با� و 
���� لت�بي� �ا�� ��نا�� 
�ن �ل ه�ا و�ن ��ا�يع� 
المست�بلي� �ا� ه�ا ال�وا��

»
«

 17

19 14

«

.«

«

-19

.«
16

 14 9
2019

تاأجي� تن�ي� الدو�ة 17 للمهرجان الدولي لل�سينما والهجرة باأكادير

�سميرة �سعيد  ت�س�عد ل�ر� 
اأ�ني�ها الجديدة ��� و�ا��

سهام القرشاوي 

محمد الهوري مخرج فيلم »إعدام ميت« :

 تعددت الأ�سباب والموت واحد
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1 - في مترّتبات
 سياسة «االنتظار» :

)
)  (

 (

 ( )
 » »

-
)

(

( =)

-  ( )

)
 (

2 - لبنان كحلقة
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95%

2000
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 150

50
20

13
سفير االعالم
 العربي في فلسطين

إسماعيل الحلو�

مواقف

ا����� ���� ��� ����� ا������� �����ا�

عبد ا� راكز 

( )

 ( )

(pro-jet)

 « »

( )

ا���� ������� ����� ا���� 
ا����� ��� ا����

 سري القدوة

الحسين بوخرطة

 بات لزاما 
علينا أن نفكر 
جميعا في 
إطار مقاربة 
تشاركية 
ونتوافق حول 
صيغة تعليمية 
موحدة، بما 
يضمن تكافؤ 
الفرص بين 
أبناء الشعب
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����ر� 67 ������� ���ت������ ��ب�� ��� �� �ب� �� � 11 شتنبر  1953

ا�ستح�سار لقيم ملحمة الحرية وال�ستقالل والوحدة الترابية والوطنية

ان�ل� الش�يد ع�ل بن 
عبد هلل بن البشير الزروالي 

بسيار� من نو� »فورد« 
رمادية اللون بسرعة في 

اتجاه موك� �نيعة 
االستعمار »ابن عرفة« 

وبيده س�� �بي� ل�عن� 
ب�� �ير �ن �اب�ا استعماريا 
ارتم� علي� معتر�ا سبيل�� 

وفي نفس الل��ة� ��ل� 
مجموعة من رجال البوليس 

السري كانوا متواجدين 
بنفس الم�ان� النار عل� 
الش�يد ع�ل بن عبد هلل 

رحمة هلل علي�
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االشتراكي

30 مبدعا في 70 عمال فنيا

»اأنطولوجيا ا��س�ية ��� ا��ر� 
�سرخة ري�سة وقلم«

 (2020 )

( )

»  :
 «

 /
1959

300

بمعرض وسط البراري 
الهولندية

�سل�ا� الز�ور� ي��� 
عزلة كورونا 

 »
 »
 «

 »

»  :
» « »  «

  « »  «

  « »
 «  »

   

 «  «

 « «:
« » 1987

1998
 » « 1999

 » » 2005
» 2010  « » 2008

 « » 2012  «
2016

.2018  « »

 اأني�س الرافعي يت�سلل
 ا�� » ��ستو�� ا�أروا� ال�ديلة«

�س�ي� ع�د ا��يد ي�ل� 
�� » نوار�س �ولي�ي�س« 

مجلة «سرود» تسبر انفعاالت الجسد في عددها الرابع

ا�أ�وا� � ا�طا� ال�سر��
 « »

(2020 )

.« »

 « »

 Narrating»
«(Passion(s

( )

)
 ( )  (

)  ( )
)  (

 (

ال�ت�جديد 



الكلمات   المسهمة11
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  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

السبت/األحد 13/12 شتنبر 2020 املوافق 24/23 ذي الحجة 1441 العدد 12.641

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر غشتمحرماأليام

18705:3413:3017:0019:4821:05اإلثنين

19805:3513:3016:5919:4721:03الثالثاء

20905:3613:3016:5819:4621:02األربعاء

211005:3713:2916:5719:4421:00الخميس

221105:3813:2916:5619:4320:59الجمعة

231205:3813:2916:5619:4220:57السبت

241305:3913:2816:5519:4020:56األحد
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السبت - األحد 13/12 شتنبر 2020 املوافق 24/23 محرم 1442 العدد 12.638

جريدة يومية 

�دير ال��ر والت�رير
عبد ا�م�د جم�هر�

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

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

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

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
���د ����ة 

اال��د اال�ترا�ي

ه��ة الت�رير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

الت�رير � االدار� � ا��ل�ة � 
التو�ي� � اال�ترا��� � اال���ر
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00�طو� مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 ا�ك��� ا��وية
n مكتب الربا�:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2020/09/11

12.470
�و�ي�: 
�بري�

اململك��ة املغربي��ة
وزارة الدا�لي���ة

عمالة إقليم الصويرة
دائ�رة تمنار

قي�ادة سميمو
جماعة سميمو 

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2020/08

في يوم 12 اكتوبر2020  على 
سيتم  عشر،  الحادية  الساعة 
بمكتب رئيس  جماعة سميمو  
(إقليم الصويرة)، فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
املجزرة  إي�جار  ألجل:  مفتوح  
سميمو،  بجماعة  الجماعية 
ابتداء  شهرا  عشر  اثنى  ملدة  
من  01 يناير 2021 إلى غاية 

31 دجنبر 2021 .
طلب  ملف  سحب  يمكن 

وكالة  بمصلحة  العروض 
املدا�يل بجماع��ة سميمو. 

ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
(ثالثون  30.000,00درهم 

آالف درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
(40.000,00درهم  مبلغ:  في 
درهم  ألف  أربعون  شهريا: 
(480.000,00درهم:  شهريا) 
درهما  ألف  وثمانني  اربعمائة 
املشار  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 

إليها أعاله).
يجب أن يكون كل من محتوى 

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

ويمكن للمتنافسني:
عن  أطرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma

-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

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

االستشارة.
ع.س.ن/2625/ا.د

*************
اململك��ة املغربي��ة
وزارة الدا�لي���ة

عمالة إقليم الصويرة
دائ�رة تمنار

قي�ادة سميمو
جماعة سميمو

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2020/09 

 2020 اكتوبر   12 يوم  في 
زواال،  الواحدة  الساعة  على 

جماعة  رئيس   بمكتب  سيتم 
الصويرة)،  سميمو(إقليم 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  مفتوح  أثمان  عروض 
الجماعية  املرافق  إي�جار 
بالسوق األسبوعي أيام األحد 
والخميس من كل أسبوع وكل 
الدينية  األعياد  يصادف  يوم 
الوالي  املوسم  يوم  وكدا 
بوسكري  سيدي  الصالح 
اثنى  ملدة  سميمو،  بجماعة 
 01 من   ابتداء  شهرا  عشر 
 31 غاية  إلى   2021 يناير 

دجنبر 2021.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
وكالة  بمصلحة  العروض 

املدا�يل بجماع��ة سميمو. 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
(ثالثون   30.000,00درهم 

آالف درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
مبلغ:(27.000,00درهم  في 
وعشرين   سبعة  شهريا: 
شهريا)  درهم  ألف 
ثالثمائة  324.000,00درهم: 

درهما  الف  وعشرين  واربعة 
املشار  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

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

االستشارة
ع.س.ن/2626/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية الجهوية للتوزيع 
بمراكش

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

DT2109202 :رقم
جلسة علنية

تعلن مديرية الجهوية للتوزيع 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
طلب العروض املتعلق بتوريد 

معدات التشغيل لألطقم. 
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في    األشغال  إلنجاز 

333.792.00درهم (م.ا.ر)
يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  على شبكة 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.

gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
الجهوية  مديرية  الصفقات 
للمكتب  بمراكش  للتوزيع 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
-قطاع  للشرب  الصالح 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب.
الهاتف:

(212)524446040 
الفاكس:

(212)524436077 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
بواسطة  املتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات دفتر الحمالت مللف 

االستشارة و:
مقابل وصل  تودع العروض   -
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الجهوية للتوزيع بمراكش قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
ملديرية  الضبط  مكتب  إلى 
الجهوية للتوزيع بمراكش قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2020/10/06 
بمقر املديرية الجهوية للتوزيع 
بالعنوان  الكائن  بمراكش 

أعاله. 
ع.س.ن/2631/ا.د 

ع.س.ن /2638/ إدع.س.ن /2621/ إد

ع.س.ن /2630/ إد
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برتوكول جديد بين الجامعة ووزارة ال�سحة ي�ستر� 
اإ�سابة �ستة لعبين لتاأجيل المباريات

اأولمبي� الد�سيرة يهدر نقطتين اأمام الطا�س

الرباط تحتضن انتخابات االتحاد ا�فريقي لكرة القدم

الوداد البي�ساوي يطوي �سفحة
 ا�در� �اريدو
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