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ما تقي�سو�ش فاطمة 
�لزهر�ء �ل�سيخي

في محاربة �لر�سوة �النتخابية، 
�لقو�نين وحدها ال تكفي

عبد السالم المساوي محمد إنفي
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 ريبورتاج لوكالة فرانس بريس: 
�لخط �لجوي �لمرتقب بين �لمغرب 

و�إ�سر�ئيل يثير حما�سة �لمغاربة �ليهود 

�التحاديون باأكادير: تفويت قطاع مالعب �لقرب ل�سركة 
خا�سة فيه خرق �سافر للقانون �لتنظيمي

�لبرلماني نبيل �سبري ي�سائل رئي�ش �لحكومة حول عدم 
م�ساهمة مكتب �لفو�سفاط في تنمية �إقليم خنيفرة

مقاولة �أمريكية ت�ستثمر موؤتمر دولي  لدعم �لحكم �لذ�تي في �ل�سحر�ء �لمغربية
في م�سروع تطوير �أول 

�إن�سان �آلي مغربي �ل�سنع
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�ل�سفير عمر هالل: ملوك 
�لمغرب �سامنون لحقوق 

جميع �لموؤمنين

»

�ل�سين- �إفريقيا: بنك 
 CADFundإفريقيا و�

يوقعان �تفاقية �سر�كة
 (BOA)

 (CADFund) -

CAD-
Fund

عن تن�سيقية �الأحز�ب 
�لمغربية بالخارج،

تو�سيح ال بد منه
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�لمغرب يبد�أ رحلة �لدفاع 
عن لقبه بمو�جهة �لطوغو
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�لمخرج �لمغربي محمد �إ�سماعيل في و�سع �سحي �سعب

بدعوة من �لمغرب و�لواليات �لمتحدة، وبم�ساركة 40 بلد�
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n وحيد مبارك
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���اربة ين��رون تلقي��� بلقا� ��س���يني�ا�� و�لياف�ون �أك� ناقل للطفرة ��ديدة م� �لف�و�ش

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

    وفاة و�لدة �لزميلة كريمة م�سلي

 « »

وفاة و�لد �لزميل �إ�سماعيل �لجير�ري

-

إنا هلل وإنا اليه راجعون

�لفري� ���ا�ي ��خل �ل�ش �ماعة �أكا�ير� ي��� بقوة 
على مناورة تفويت قطاع مالعب �لقرب ل�سركة خا�سة

n عبداللطيف الكامل
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 ريبورتاج لوكالة فر�ن�ش بري�ش: ��� ��وي ��رتقب ب� ���رب و�إ�سر��يل ي�� �ما�سة ���اربة �لي�و� 
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مقاولة �أمري�ية ت�س��مر � م�سروع 
تطوير �أول �إن�سان ��� م�ربي �ل�سنع
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�� �أ�مان بنا� 
�لقبور باأ�مان 
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و��رة �لفالحة تك�س� �أن �لزر�عات �ل�سنوية �لخريفية بلغت 4.76 مليون هكتار
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 بوريطة يدعو 
�أوروبا �إلى 

�النخر�ط  في 
��لدينامية 

�لدولية�

�ل�سفير عمر هالل: ملوك �لمغرب �سامنون لحقوق جميع �لموؤمنين
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من تن�سيقية �الأحز�ب �لمغربية بالخارج  
تو�سيح ال بد منه

��سرعة مباد�� حول �الإ�سالم في فرن�سا بعد 
خالفات د�خل �ل�ي�ة �لمم�لة للم�سلمين

�ل�سين- �إفريقيا: بنك �إفريقيا
وCADFund يوقعان �تفاقية �سر�كة

������� ��ي���� ي��� ������ ا���
�� ا������ �ا�د�����

�لبرلماني نبيل �سبري ي�سائل رئي�ش �لحكومة حول عدم 
م�ساهمة مكتب �لفو�سفاط في تنمية �إقليم خنيفرة

بد��� �� ا���� �ا���ي�� ا���د� 
ا���ي���� ������� �� بلدا

موؤتمر دولي  لدعم مبادرة �لحكم 
�لذ�تي في �ل�سحر�ء �لمغربية
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مغرب �لثلوج يفتح �أبو�به لع�ساق 
�لت��ل� �ل� �ل�ليد ��يا�سات �ل�ستاء

 �سمير لطفي -  نعمان لعبيدي
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قطاع  في  العاملة  الشركات  ضاعفت 
البتكار  لتها  مخي  قدرات  التكنولوجيا 
كورونا  فيروس  من  الوقاية  منتجات 
املستجد، ومنها مثال طائرات مسيرة ترش 
املعقم ات في املالعب الرياضية، وكمامات 
ذكية تنبه صاحبها إلى ضرورة استبدالها 

من خالل قياس التنفس.
هذا  األدوات  هذه  من  عدد  وعرض 
اإللكترونيات  معرض  في  األسبوع 
بالكامل  أقيم  الذي  الشهير  االستهالكية 
الوباء  بسبب  السنة  هذه  اإلنترنت  عبر 

واخت تم الخميس.
وكشفت شركة "دراغان فالي" عن طائرة 
من دون طيار ترش من الهواء مستحضرا 
املالعب  تعقيم  بغية  للبكتيريا  مضادا 

الرياضية.
هذه  أن  الكندية  الشركة  رئيس  واعتبر 
التقنية "تتيح إعادة فتح األماكن العامة".

كاميرا  فالي"  "دراغان  صممت  كذلك، 
التباعد  شأن  في  تنبيهات  إرسال  يمكنها 
االجتماعي أو اكتشاف التغيرات في وتيرة 
نبضات القلب وفي الجهاز التنفسي أو في 
ضغط الدم، وهي تغي رات قد تكون أحيانا 

مؤشرات إلى اإلصابة بفيروس كورونا.
شركة  عرضت  نفسه،  املنوال  وعلى 
في  املتخصصة  التايوانية  هارت"  "فيس 
الذكاء االصطناعي برنامجا ي ثب ت على 
كاميرات لقياس املؤشرات الحيوية يوميا 

باستخدام خوارزميات مختلفة.
املتصلة  املحمولة  امللحقات  مجال  وفي 
("األجهزة القابلة للوضع")، ابتكرت شركة 
زر  الناشئة  األميركية  إنتيليسنس"  "بايو 
"بايو باتن"، وهو عبارة عن شارة الصقة 
حرارة  درجة  لقياس  الصدر  على  توضع 
حتى  أو  القلب  ضربات  معدل  أو  الجلد 

تواتر السعال.
انتشار  أثار  وقت  وفي 
بداية  منذ  التتبع  تقنيات 
بني  مخاوف  الوباء 
ومنظمات  املستهلكني 
الحريات املدنية التي تخشى 
الخصوصية  احترام  عدم 
أكدت  البيانات،  وسرية 
إنتيليسنس"  "بايو 
اإللكتروني  موقعها  على 
األميركي  القانون  احترامها 
البيانات  حماية  شأن  في 

الطبية.
وللكمامات أيضا حصتها 
التي  هي  االبتكارات،  من 
غنى  ال  التي  القطعة  باتت 

عنها منذ بداية الجائحة.
هيلث"  بوب  "إير  شركة  وعرضت 
بيانات  يجمع  الكمامات  من  نموذجا 
على مستشعر  التنفسي ويحتوي  الجهاز 
إلى  يحتاجون  عندما  املستخدمني  ينبه 

استبدال غطاء الفم واألنف.
فمزود بأجهزة  أما كمامة شركة "ريزر" 
بأنه  ويتميز  الشحن،  إلعادة  قابلة  تنفس 
رؤية  من  حاور  الم  ن  يمك  "بما  شفاف 
الضحك،  أو  كاالبتسامة  الوجه  حركات 
شفاه  قراءة  السمع  لضعاف  ويتيح 
ما  على  الكمامة"،  يضع  الذي  الشخص 

شرحت للشركة.
جهاز  الناشئة  "بلوت"  شركة  وابتكرت 
إنذار بالفيديو يقيس درجة حرارة الزائرين 
باستخدام  للمنزل  األمامي  الباب  عند 
الحمراء  دون  ما  باألشعة  يعمل  مستشعر 
للتحقق مما إذا كانوا يعانون الحمى أو ال.

كذلك، يصدر صندوق صممته شركة "أي 
إذا  إنذار  إشارة  التايوانية  ويفنولوجي" 
التباعد  قواعد  يحترمان  ال  شخصان  كان 

االجتماعي.
"إن  غانغ  شاو  الشركة  مؤسس  وقال 
في  التفكير  على  جميعا  يجبرنا  الوباء 
جميع  سالمة  لضمان  مبتكرة  حلول 

موظفينا في مكان العمل".

خدمات التطبيب
عن بعد 

الصحية  االبتكارات  وتتصدر 
فيغاس  الس  معرض  في  املشهد  الرقمية 
جائحة  أدت  بعدما  ل�لكترونيات، 
استخدام  في  هائل  ازدياد  إلى  كوفيد19- 

خدمات التطبيب عن بعد.
في هذا املعرض الذي انطلق افتراضيا، 
لتسهيل االستشارات  أدوات  يقدم سلسلة 

الطبية عبر اإلنترنت أو الهاتف إضافة إلى 
الجديدة  الطبية  األجهزة  من  شتى  أنواع 
غرف  املرضى  تجنب  التي  واالبتكارات 
في  كثيرة  أحيان  في  املكتظة  االنتظار 

العيادات الطبية واملستشفيات.
ومن املتوقع ارتفاع الطلب على خدمات 
في   %  64 بنسبة  بعد  عن  التطبيب 
الواليات املتحدة، وفق الباحثني في شركة 
الحاجة  يزيد  ما  ساليفان"،  أند  "فروست 
إلى منصات تواصل عملية وفعالة وأجهزة 

طبية لدى األفراد.
ويقول الطبيب العام سمير قمر، مبتكر 
أداة "ميد واند" التي ست طرح في األشهر 
الدم  قياس ضغط  للمريض  وتتيح  املقبلة 
مباشرة  النتائج  ونقل  بنفسه  والحرارة 
على الكمبيوتر "تعلمنا أن تمضية الوقت 
قد  آخرين  مع مرضى  االنتظار  قاعات  في 
عن  يبحثون  والناس  بمشكالت  يتسبب 

وسائل أخرى للتداوي".
في  بكلمة  سيدلي  الذي  قمر  ويشير 
معرض الس فيغاس، إلى أن الجائحة بي 
عدم  بينها  التكنولوجيا،  في  الثغرات  نت 

نفاذ بعض املرضى إلى شبكة اإلنترنت.
"إحدى  برس  فرانس  لوكالة  ويوضح 
فحص  صعوبة  في  تكمن  املشكالت  أكبر 

املرضى عن بعد".
وخاضت شركات كثيرة هذا املجال من 
استخدامها  يمكن  أدوات  تطوير  خالل 
أو  القلب  سماعات  بينها  املنزل،  في 
ومستوى  الضغط  قياس  وأجهزة  األذن 

عليها  يتعني  ال  لكن  الدم.  في  األكسجني 
موافقة  على  للحصول  فائقة  دقة  إثبات 

الجهات الناظمة، بحسب قمر.
في  املعروضة  األخرى  األجهزة  ومن 
معرض الس فيغاس ل�لكترونيات، أدوات 
الذين  للمسنني  الصحي  الوضع  ملراقبة 
للبس  قابلة  أجهزة  أو  بمفردهم  يعيشون 
مثل األساور القادرة على رصد املؤشرات 

األولى ل�صابة باألمراض.
عالم  الصحية  االبتكارات  تستثني  ال 
ومنقيات  ذكية  حرارة  أجهزة  مع  العمل، 

هواء وروبوتات تعقيم.
في  املتخصص  املحلل  ويقول 
مدير  ويندسور  ريتشارد  التكنولوجيا 
"أجهزة  إن  موبايل"،  فري  "راديو  مدونة 
منقيات  مثل  الجنون،  بعض  على  تنطوي 
الهواء الشخصية، ستحظى باهتمام كبير 
العام  تجاهلها  جرى  بعدما  العام  هذا 

املاضي".
ملنصة  العام  املديرة  وتلفت 
بتينا  الرقمية  للصحة  "هيومتريكس" 
إكسبرتون إلى عنصر أساسي آخر للعناية 
الطبية عن بعد يتمثل في متابعة البيانات 
التحليل  أدوات  واستخدام  الصحية 
األمر  تعلق  سواء  املخاطر،  فهم  لتحسني 

بكوفيد19- أو باقي األمراض.
ففي حال لجأ عدد أكبر من املرضى إلى 
يضطر  "ربما  بعد،  عن  التطبيب  خدمات 
الطبيب ملعالجة مريض لم يره سابقا. من 
على  االطالع  قدرة  توفير  إذا  الضروري 
تطبيقات  شركته  وطورت  الطبي".  ملفه 
بيانات  تشارك  تتيح  مختلفة  محمولة 

املريض بكبسة زر.
لألفراد  املتاحة  املنصة  تستخدم  كذلك 
الذكاء  السواء،  على  التأمني  وشركات 
املخاطر  تقويم  للمساعدة في  االصطناعي 
بفيروس  املصابون  بينهم  املرضى  على 

كورونا على سبيل املثال.
التي  وتقدم شركة "أكسيون ريسرتش" 
معرض  في طوكيو، خالل  لها  مقرا  تتخذ 
يتيح  نظاما  ل�لكترونيات  فيغاس  الس 
املرضى  لبعض  املبكرة  املؤشرات  رصد 
نظام  بفضل  السرطان  أو  ألزهايمر  مثل 
عن حالة  "خريطة"  ذكاء اصطناعي يضع 

املرضى الصحية.
االتجاه  أيضا  الجديدة  الصيحات  ومن 
أساسا  معدة  كانت  أدوات  استخدام  إلى 
املجال  في  البدنية،  باللياقة  لالهتمام 
شركة  من  موردوك  روبن  وفق  الطبي، 

"أكسنتشر".
ذكية  ساعات  لدينا  "باتت  ويقول 
ومستوى  النبض  تقيس  أخرى  وأجهزة 
عمليات  من  وغيرها  الدم  في  األكسجني 
البيانات"  من  كبير  بكم  وتمدكم  القياس، 

التي يمكن لألطباء االستعانة بها.

من المتوقع 
ارتفاع الطلب على 

خدمات التطبيب 
عن بعد بنسبة 

64 % في الواليات 
المتحدة، وفق 

الباحثين في شركة  
«فروست أند 

ساليفان»، ما يزيد 
الحاجة إلى منصات 

تواصل عملية 
وفعالة وأجهزة 

طبية لدى ا�فراد

من طائرات التعقيم المسيرة إلى الكمامات الذكية  والتطبيب عن بعد
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تتمثل إحدى المزايا 
الرئيسية للقاح 
كورونافاك في 

إمكانية تخزينه في 
ثالجة عادية في درجة 

حرارة ما بين 2 إلى 
8 درجات مئوية مثل 

لقاح أسترازينيكا/
أوكسفورد، المصنوع 

من فيروس معدّل وراثيًا 
يسبب نزالت البرد لدى 

قردة الشمبانزي.

�سينوفارم 
�ل�سينية تعمل 

على تطوير 
لقاحين جديدين 
�سد كوفيد 19

% 91.25

 �سينوفاك تعتزم �إنتاج 300
مليون جرعة �سنويا
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قالت اإلمارات، وهي 
من بين 10 دول تختبر 

فيها سينوفارم 
لقاحها، إنها راجعت 

تحلياًل مؤقتًا لبيانات 
من التجارب السريرية 

المتأخرة التي أجرتها 
شركة سينوفارم 

والتي أظهرت أيضًا 
أن اللقاح كان فعااًل 

بنسبة 100 في المئة
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مقاربة أدبية بين فيرجينيا ومي زيادة
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ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

abousalma10@gmail.com
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BELGIQUE ET FRANCE PRIX �,�� EURO
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- 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 

 � ������ � ������ � �������
������ � ��������� � �������
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

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

- قسم االشهار44 شارع 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

������ ������ 
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
2021/01/16/17

12.470

 ������
�����

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم الحاجب

دائرة عني تاوجطات
قيادة أيت بوبيدمان
جماعة أيت حرز �

إع��الن ع�ن طل�ب ع��روض 
مفت��وح بعروض أثمان

رقم: 2021/01 
فبراير   12 الجمعة  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2021
بقاعة  سيتم  صباحا،  عشر 
أيت  جماعة  ملقر  االجتماعات 
حرز �  فتح األظرفة املتعلقة 
املفتوح  العروض  بطلب 
إيجار  ألجل  أثمان  بعروض 
املشترك  األسبوعي  السوق 
 � حرز  أين  جماعة  بني 
إقليم  بوبيدمان  أيت  وجماعة 

الحاجب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصالح  بمديرية  العروض 
كذلك  ويمكن  بالجماعة، 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
ww.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
ألف  وثالثني  خمسة  مبلغ 

درهم (35.000,00درهم).
لكراء  التقديري  الثمن  حدد 
صاحب  طرف  من  السوق 
ألف  مئة   أربع  في  املشروع 
درهم)   400.000,00) درهم 

ملدة (2) سنتني.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  م�ن  و31   29  ،27
الص��ادر   2  12-  349- رقم 
ف��ي  8 جمادى األولى 1434 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمك�ن للمتنافسي���ن:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *

مقابل  املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  اإلفادة 

املذكور.
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
املصالح  بمديرية  وصل، 

بالجماعة.
مب�اشرة  تسليمها  إما   *
الع�روض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداي�ة الجلسة وقب�ل فت�ح 

األظرفة.
إلكترونيا  إرسالها  إما   *
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 
2014/09/04 املتعلق بتجريد 
الصفقات  إبرام  مساطر 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 25 من املرسوم 
العمومية  بالصفقات  املتعلق 
 7 والفصل  أعاله  إليه  املشار 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/117/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة 
إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح - بتخفيض او زيادة -

T-TRA/2021/06 رقم
جلسة عمومية 

أشغال شبكة  الهاتف  
والهندسة املدنية بمشروع 

الوفاق امتداد بتمارة  
على    2021 فبراير    10 في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
العمران  مكاتب  في  ستتم 
القنيطرة   - سال   - الرباط   -
زنقة    ،31 الكائنة باملجموعة 
حي   ،17 قطاع  النرجس، 
(قاعة  الرباط   - الرياض 
االجتماعات بالطابق السفلي)  
في جلسة عمومية عملية فتح 
األظرفة املتعلقة أشغال شبكة  
املدنية   والهندسة  الهاتف  
امتداد  الوفاق  بمشروع 

بتمارة.
تسحب ملفات عروض األثمنة 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
الثاني لعمران - الرباط - سال 
- القنيطرة، الكائنة باملجموعة 
31،  زنقة النرجس، قطاع 17، 
كما  الرباط   - الرياض  حي 
البوابات  من  التحميل  يمكن 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.alomrane.gov.ma
حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  درهم     4600,00 في 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
مع  305.670.00درهم 

احتساب الرسوم.
األدنى  والصنف  املؤهالت   
تصنيف  حسب  املطلوبني 
الوطني  التراب  اعداد  وزارة 
وسياسة  واالسكان  والتعمير 

املدينة هما كالتالي:
قطاع:6

املؤهالت:6/1
الصنف األدنى: 3

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

االستشارة.
وايداع  وتحضير  مضمون 
أن  يجب  املتنافسني  ملفات 
27 و29  يكون طبقا  للمادة  
و31 للنظام الخاص بمجموعة 

العمران  (نونبر2015).
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
املضمون   البريد  طريق 
مكتب  الى  باالستالم  بإفادة 

الصفقات، املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
املذكور  الصفقات  بمكتب 

أعاله.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

وقبل فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب االدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة  

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/119/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة 
إعالن عن طلب عروض اثمان 

مفتوح
T-TRA/2021/07 رقم

جلسة عمومية 
أشغال شبكة  الهاتف  
والهندسة املدنية لعملية 

جوطية بحي النصر بتمارة 
مجمع الصناع التقليديني 
ومنطقة األنشطة الحرفية

على    2021 فبراير    10 في 
عشرة  الحادي  الساعة 
مكاتب  في  ستتم  صباحا 
 - سال   - الرباط   - العمران 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة 
31،  زنقة النرجس ، قطاع 17، 
(قاعة  الرباط   - الرياض  حي 
االجتماعات بالطابق السفلي) 
في جلسة عمومية عملية فتح 
األظرفة املتعلقة بأشغال شبكة  
لعملية  والهندسة  الهاتف  
بتمارة    النصر،  بحي  جوطية 
التقليديني  الصناع  مجمع 

ومنطقة األنشطة الحرفية.
تسحب ملفات عروض األثمنة 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
الثاني لعمران - الرباط - سال 
- القنيطرة، الكائنة باملجموعة 
31،  زنقة النرجس، قطاع 17? 
كما  الرباط    - الرياض  حي 
البوابات  من  التحميل  يمكن 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.ma

حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  درهم     8000,00 في 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
مع  523.038.00درهم 

احتساب الرسوم.
األدنى  والصنف  املؤهالت   
تصنيف  حسب  املطلوبني 
الوطني  التراب  اعداد  وزارة 
وسياسة  واالسكان  والتعمير 

املدينة هما كالتالي:
قطاع: 6

املؤهالت:6/1
الصنف األدنى: 3

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

االستشارة
وايداع  وتحضير  مضمون 
أن  يجب  املتنافسني  ملفات 
27 و29  يكون طبقا  للمادة  
و31 للنظام الخاص بمجموعة 

العمران  (نونبر2015).
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
املضمون   البريد  طريق 
مكتب  الى  باالستالم  بإفادة 

الصفقات، املذكور أعاله
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
املذكور  الصفقات  بمكتب 

أعاله.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

وقبل فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب االدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة  

04من نظام االستشارة .
ع.س.ن/120/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة 
إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح - بزيادة او تخفيض -

T-TRA/2021/08 رقم
جلسة عمومية 

استكمال  أشغال شبكة 
الهاتف  والهندسة املدنية 

لعملية الحمراء الشطر 1 عني 
عتيق

على    2021 فبراير    10 في 
زواال  عشر  الثانية   الساعة 
العمران  مكاتب  في  ستتم 
القنيطرة   - سال   - الرباط   -
زنقة    ،31 الكائنة باملجموعة 
حي   ،17 قطاع  النرجس، 
(قاعة  الرباط   - الرياض 
االجتماعات بالطابق السفلي)  
في جلسة عمومية عملية فتح 
بأستكمال   املتعلقة  األظرفة 
الهاتف  شبكة   أشغال 
لعملية  املدنية  والهندسة 
الحمراء الشطر 1 عني عتيق.

تسحب ملفات عروض األثمنة 
بالطابق  الصفقات  مكتب  من 
 - الرباط   - لعمران  الثاني 
الكائنة   ، القنيطرة   - سال 
باملجموعة 31، زنقة النرجس، 
 - الرياض  حي   ،17 قطاع 
التحميل  يمكن  كما  الرباط.  

من البوابات االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
www.alomrane.gov.ma

حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
باسم  11000,00درهم    في 
 - سال   - الرباط   - العمران 

القنيطرة.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
مع  733.008.00درهم 

احتساب الرسوم.
األدنى  والصنف  املؤهالت 
تصنيف  حسب  املطلوبني 
الوطني  التراب  اعداد  وزارة 
وسياسة  واالسكان  والتعمير 

املدينة هما كالتالي:
قطاع: 6

املؤهالت:6/1
الصنف األدنى: 3

الغير  للمتنافسني  بالنسبة 

االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

االستشارة.
وايداع  وتحضير  مضمون 
يجب  املتنافسني  ملفات 
 27 للمادة   طبقا   يكون  أن 
الخاص  للنظام  و31  و29 
(نونبر  العمران   بمجموعة 

.(2015
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
املضمون   البريد  طريق 
مكتب  الى  باالستالم  بإفادة 

الصفقات، املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
املذكور  الصفقات  بمكتب 

أعاله.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

وقبل فتح األظرفة.
الوثائق املثبتة الواجب االدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة  

04من نظام االستشارة.
ع.س.ن/121/ا.د

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

والية جهة الدار البيضاء 
-سطات

وزارة الداخلية
عمالة  إقليم  سطات
باشوية ابن احمد
جماعة اب�ن احمد

إعالن عن طل�ب  ع�روض 
مفت�وح

BAH/2020/06 :رقم
على  يوم2021/02/11  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
سيتم  في قاعة  االجتماعات  
فتح   احمد   ابن   بجماعة  
بطلب  املتعلقة   االظرفة 
بعروض  مفتوح   عروض 
كهربة  أشغال  ألجل:  األثمان 
الخير  لتجزئة  األول  الصنف 
التوسعة - 20  دكان بالسوق 
سيدي  وبطريق  األسبوعي  

حجاج.
األمل  حي  ساحة  تهيئة  
يمكن  احمد  ابن  بجماعة 
سحب ملف طلب العروض من 
العمومية   الصفقات  مصلحة  
ويمكن  احمد،  ابن  بجماعة  
من   الكترونيا  نقله  أيضا 

بوابة صفقات  الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت   الضمان  مبلغ   حدد 
(تسعة  00�19000درهم  في: 

عشر ألف  درهم)
محددة  األعمال  تقدير   كلفة  
 656,67  785 مبلغ   في 
وخمسة  مائة  (سبعة  درهم 
مائة  وستة  ألف  وثمانون  
وستة وخمسون  درهم و 67 

سنتيم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
املتعلق  رقم:349-12-2 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

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

األظرفة.
مقابل  أطرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات  بمصلحة  وصل، 

بجماعة ابن احمد.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 
املجلس  رئيس  السيد  إلى 

الجماعي البن احمد.
بطريقة  اظرفتهم  إيداع  إما   -

الكترونية
الواج�ب  املثب�تة  الوث�ائق  إن 
اإلدالء بها هي تل�ك املنصوص 
نظام  10 من  املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/122/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املديرية الجهوية الدار 

البيضاء سطات
املستشفى اإلقليمي موالي 

عبد � املحمدية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/02 
"جلسة عمومية"

على   2021/02/15 في 
سيتم  صباحا   10 الساعة 
االجتماعات  قاعة  في 
االستشفائي  للمركز  التابعة 
فتح  للمحمدية،  اإلقليمي 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
مرافق  وصيانة  نظافة  ألجل: 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

للمحمدية.
العروض  ملفات  سحب  يمكن 
التسيير  وحدة  مكتب  لدى 
التابعة  واملحاسباتي  املالي 
اإلقليمي  االستشفائي  للمركز 
الثاني  الكائن بشارع الحسن 

باملحمدية.
يمكن كذلك نقله إلكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
2.052.162,00درهم  في: 
وخمسون  واثنان  (مليونان 
وستون  واثنان  ومائة  ألف 

درهما).
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثالثون  في: 

(30.000,00درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم 
األولى  8 جمادى  في  الصادر 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   -
املالي  التسيير  بوحدة  وصل 
إدارة  لدى  واملحاسباتي 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز 
الثاني  الكائن بشارع الحسن 

باملحمدية.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى الوحدة املذكورة.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بطريقة  إيداعها  إما   -
إلكترونية عبر بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov .ma
يستوجبها  التي  العينات  إن 
يجب  العروض  طلب  ملف 
التسيير  بوحدة  إيداعها 
يوم  قبل  واملحاسباتي  املالي 
الساعة  على   2021/02/12
11 صباحا (الساعة القصوى 

إليداع العينات)
إلى  بزيارة  القيام  تقرر  لقد 
 2021/02/01 يوم  املواقع 

على الساعة 11 صباحا.
إن الوثائق الواجب اإلدالء بها 
هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/132/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الثقافة

املديرية الجهوية
جهة الشرق

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

2021/01 في 2021/02/11
جلسة عمومية

 2021 فبراير   11 يوم  في    
على الساعة العاشرة صباحا، 
املديرية  مقر  في  سيتم 
الجهوية لوزارة الثقافة بجهة 
الشرق، شارع زايد بن سلطان 
املتعلقة  األظرفة  فتح  بوجدة 
ألجل  أثمان  عروض  بطلب 
الجهوية  املديرية  ملقر  نظافة 

وامللحقات  الثقافة  لوزارة 
التابعة لها في حصة واحدة. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من املديرية الجهوية 
الشرق،  بجهة  الثقافة  لوزارة 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثالثني  في 

(30.000,00 درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلف�ة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
616.962,34درهم  مبلغ  في 
على  الضريبة  احتساب  مع 

القيمة املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 349.12.2 رقم  املرسوم 
األولى  8 جمادى  في  الصادر 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات ال�عمومي�ة.

يمكن للمتنافسني 
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -

وصل، باملكتب املذكور.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
طريق  عن  ايداعها  إما   -
ببوابة  االلكتروني  االيداع 

الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 

املادة 5 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/134/ا.د

*************
سميرة التزاني
مفوضة قضائية

لدى املحكمة االبتدائية
بالعرائش

اعالن عن بيع باملزاد العلني
ملف رقم:  

2019/1101/6778
التزاني مفوضة  نحن سميرة 
املحكمة  لدى  قضائية 

االبتدائية بالعرائش.

من  املقدم  الطلب  علي  بناء 
جداد  مصطفي  االستاذ  طرف 

محام بهيئة الدار البيضاء
نيابة عن شركة فيفاليس سلف 
القانوني  ممثلها  شخص  في 
الدار  االجتماعي  مقرها 
الزرقطوني  زاوية  البيضاء 

وشارع بوركون زنقة ديجون
تور  عقيل  شركة  مواجهة  في 
القانوني  ممثلها  شخص  في 

مقرها بميناء العرائش
مقتضيات  تنفيذ  اجل  من 
والصادر   6621 عدد:    االمر 
عن املحكمة االبتدائية املدنية 

بالدار البيضاء 
عدد:  ملف  في 
بتاريخ   19/1101/6778
بما  والقاضي   2019/07/10

جاء في منطوقه.
قضائيا  بيعا  ان  نعلن 
بتاريخ  سيقع  العلني  باملزاد 
الساعة  على   2021/01/19
بمرآب  صباحا  العاشرة 
الجديد  باملغرب  منانة  اللة 

(الديوانة) بالعرائش
رونو  نوع  من  لناقلة  وذلك 
 - باملغرب  املسجلة  كانجو 

تحت عدد: 42/ا/25081
االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
درهم،   65.000 االجمالي   
زيادة  مع  حاال  الثمن  يؤدى 
العامة   الخزينة  لفائدة   %10
وال تقبل اال الشيكات املضمونة 
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  تقديم عروض وجب 
الهاتف  القضائية:  باملفوضة 
بعنوانها  او   0696651509
املخازن  وادي  بشارع  الكائن 
الثاني مكتب  الطابق   12 رقم 

رقم 7 العرائش.

ع.س.ن /133/إ.د ع.س.ن /111/ إد
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فاس: محمد بوهالل
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������ ف�� �����ي �������� ������� في ����� 26 في ����� ������
... الأندل�سيات الجديدة...

�أبر� 7 تر�سيحات الأو�سكار �أف�سل فيل� 2021..

  كتابة �ل�سيناريو مادة م�ستقلة ��تها�� ي�� ��در�جها في جميع 
�لمد�ر�ش  و�لمعاهد و�لكليات �لمهتمة ب�سناعة �لدر�ما

 ن�سخة رقمية لمهرجان و�د نون �ل�سينمائي ما بين 26 و28 فبر�ير �لمقبل

������ في �� ����� ���� ���������� ���� ���� ������ ������� �����ف�  ����� ��������� �����  ������ ������ ����� ���� �������� ����  � �� �� ������ ������ � ���� � ���� في 
����  �� ������� في ����� ������� ��������� ������  ��� ���� ������ � �������� ������� ����� ������� �� �� �����  ���� ������ �� ���������� ������ ����������� ����� �������� 
��� �� �� � ���������� ����� ������  ��� ����� في ���� ��� ��� * ���* ��� ����� 
 ������� ���������� ��  ����� �� �����  ������ ���������� � ���������  ����� ���������� � ���  ��������� ������� ������� ���� ���� �� ����� ����� �������� ���������� � ���
�������� ������ �� ��� ���������� ������� �������� ���� ����� ���� �������ي ���� � ����� ����� � ����� �������ي ���� � �����  ����  ��

�� ���ي �������ي ��� ������ �����ي� 

 ����������
���ي 

�������ي�

الخميسات: أجرى الحوار أورارى علي 
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انطÓق مناف�شات ال�شان

 ( )

 61

م�ندي�� ��� ��يد� ����س�� 
حالة اإ�شابة بفيرو�س كرونا في 
�س��� ��دن���� ��م�� �����

 ( )

 «91 - »

����� ي��� �������
ينهزم في ميد�نه

 0-1  -
 1-1  -
 2-2  -
 0-1  -
2-1  -

في المباراة 
ال�ان�� ل� 

يعر� المنت�� 
الم�ربي ك�� 
يدير المباراة، 

بعدما كان 
منتصرا وبعد 

أن أنهى 
ال��� ا�ول 

بالتعادل
12-12

�ل�ري���ا�سي
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20

بطولة « الشان»

المغرب يحتضن كأس ا�مم ا�فريقية للسيدات 2022

 :

�لمغرب يبد�أ رحلة �لدفاع عن لقبه يومه 
���نين بمو��هة �ل�و�و

مونديال كرة اليد

�لمنتخب �لمغربي يح�سد �لهزيمة �لثانية
عبد المجيد النبسي  

20-33
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/131/
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/125/

�لكام��� �مالي ي���ا� �ل�و� �ي ����ا� ��ل�سا�� رجاء بني مالل يحقق فوزا ثمينا على أولمبيك الدشيرة

�ل��ي� كا� ���� �ار�� �إلى غاية ع�سية �لمبار�ة
أ-عبد العاطـــي

»
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8

1-0

72

1-0

  ( )

70

هزيمة قا�سية للكوكب �أمام �ل�سباب �ل�سالمي
مراكش : محمد فالل 
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�ضمنها روايات مغربية.. 
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