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المغاربة دفعوا 206 ماليير درهم لمديرية 
الضرائب سنة 2020  
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 ôµ°ûd ¢ùjQOEG PÉà°SC’G »cGôà°T’G OÉëJÓd ∫hC’G ÖJÉµdG
ÜõëdÉH Gƒ≤ëàdG ø««æ¡eh ø«Ñîàæeh äÉYÉªL AÉ°SDhQ πÑ≤à°ùj

طاقته الحسابية 8000 حاسوب أساسي، يمكنه إنجاز 3 مليون مليار عملية في الثانية

المغاربة مدعوون لتوخي الحذر ضد السالالت المتحورة البريطانية بعد تسجيل 21 حالة

باسم ا� الرحمن الرحيم : 
« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي  »
 صدق ا� العظيم .

 أرملة المناضل المرحوم محمد عواد 
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z¿ƒJƒªj øjò∏d AÓàHGh ø«LÉæ∏d

.. øWƒ∏d ájÉªM  á«WGôbƒªjódG ájÉªM

ادريس العاشريحيمري البشير  كوبنهاكن الدنمارك

 

 

 á«dhódG äÉ°ù°SDƒªdG √GôJ Éªc Üô¨ªdG á«ªæàdG »a ºdÉ©dG áHQÉ¨ªd áªgÉ°ùe …CG
?OÓÑ∏d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ∂dÉ°ùªdG áMGôéd á«Hô¨ªdG á«©ªé∏d ™°SÉàdG ôªJDƒªdG
á«æjO-á«ÑW á∏¶e âëJ QÉ¶æªdÉH á«dƒÑdG

في قلب هذا اللقاء  شخصية البروفيسور رضوان 
ربيع، الذي يجتمع فيه حب العلم وحب الوطن..
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طاقته الحسابية 8000 حاسوب أساسي، يمكنه إنجاز 3 مليون مليار عملية في الثانية
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عبد الصمد الكباص: 
مكتب مراكش 
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وحيد مبارك
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المغاربة دفعوا 206 ماليير درهم لمديرية الضرائب سنة 2020  
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 إعداد :  المهدي المقدمي
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المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار 
تحت مظلة طبية-دينية
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بالحديث عن ذكرياته، يبرز في ذهنه لقاؤه مع أسطورة الطب التجديد، مع الطبيب ا�مريكي أنطوني أتاال،  

لقاء وحدث مهم في مسيرة مهنية من 25 سنة، لكون الطبيب ا�مريكي رئيسا لقسم المسالك البولية في كلية 

"ويك فوريست" للطب، بوالية كاروالينا الشمالية، و الذي تمت استضافته في المؤتمر العربي 16 لجراحة المسالك البولية

يوصف البروفيسور 
ربيع،  بصاحب القامة 

الطويلة والنحيلة، 
يعلوها شعر اسود 
ناعم، مرتديا بلوزته 
البيضاء الطاهرة و 

على وجهه ابتسامة 
بيضاء مشرقة، 
التقانا بها خالل 

استقباله لفريقنا 
الصحافي، بطبيعة 

الحال لفظيا و ليس 
جسديا للدواعي 
الصحية الحالية.
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ال يمكن لفرنسا 
والدول الغربية عمل 

الكثير لتحسين 
أساليب الحكم في 

هذه البلدان، وكل 
ما يمكنها عمله 
هو جعل الدعم 

العسكري مشروطا 
بإصالحات ملموسة 

حققت فرنسا نجاحا 
حيث استطاعت 

القوات الفرنسية 
الخاصة قتل عبد 

المالك الدروكالي، 
زعيم الجهاديين 

والذي تمت مالحقته 
بمساعدة من 

ا�مريكيين في النيجر

 ¿ÉgQh É°ùfôa
 Ö°û©dG õL{

 z…OÉ¡÷G
 πMÉ°ùdG  ‘

»≤jôaC’G

في العام الماضي نفذ الجهاديون عمليات أدت إلى مقتل حوالي 6.200 شخص
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وحيد مبارك 
 وكاالت

المغاربة مدعوون لتوخي الحذر ضد السالالت المتحورة البريطانية بعد تسجيل 21 حالة

 z»cGÎ°T’G OÉ–’G{ `d ∞°ûµj »ª«gGôHE’G øjódGõY Qƒ°ùahÈdG
Üô¨ŸG ‘ »FÉHƒdG ™°VƒdG á≤«≤Mh ä’Ó°ùdGh äGôØ£dG ÚH ¥ôØdG

تسمى الساللة 
المتحورة البريطانية  
(B.1.1.7)، وتشير  السرعة 
التي انتشرت بها 
في المملكة المتحدة 
إلى أنها معدية بنسبة 
50 % إلى 70 % أكثر 
من الفيروس ا�صلي، 
ولم تتضح ا�سباب 
البيولوجية
 لكن الشكوك تتركز 
على الطفرة «إن 501 
واي».

أكد الطبيب 
وا�كاديمي في جامعة 
هوبكنز، مارتي ماكاري، 
أن الحياة ستعود إلى 
طبيعتها في أبريل 
المقبل. وعزا سبب 
انخفاض أعداد المصابين 
إلى المناعة الطبيعية 
التي تكتسب من 
العدوى السابقة، وهو 
أمر أكثر شيوعا مما 
يمكن قياسه عن طريق 
االختبارات
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مصطفى المتوكل الساحلي 

  á«WGôbƒÁódG ájÉªM
.. øWƒ∏d ájÉªM

 á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG √GôJ Éªc Üô¨ŸG

حيمري البشير 
 كوبنهاكن الدنمارك
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في أفق تشجيع المبادرات الشبابية   
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بعد أن استعادت اخضرارها المفقود طيلة سنوات الجفاف

á°SÉe - ¢Sƒ°S  º«dÉbCÉH á«HGôJ äÉYÉªL »YGôe ÈY πMôdG IÉYôdG äÓ≤æàd ß≤j ÒWCÉJ ≈dEG áLÉ◊G
الدارالبيضاء:

 »°VGQC’G ≈∏Y º°SôdG AGOCG
¢SQÉe —Éa πÑb á«æÑŸG ÒZ

n لحسن بنطالب
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الجديدة:
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n عبد الكريم جبراوي

من تنظيم جمعية «حلقة وصل»
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تنظيم الرعي  يحتاج إلى مراقبة دائمة من قبل اللجن ا�قليمية ذات االختصاص                                    «أرشيف»

بشأن «التواجد العشوائي» للطاكسيات بالمنطقة    
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ملف العدد الجديد من « الثقافة المغربية»

zá∏«dh á∏«d ∞dCG{ ºé©e
»æ¨dG óÑY OƒªëŸ 

 ô°ûædG{  ÜÉàc ≥≤ëj  RGôÿG óªà©ŸG
ÊGƒ£àdG ÊƒgôdG óªMCG ñQDƒª∏dzÖ«£dG

قراءة « من 
الداخل.. كالم 

آخر! «  تستوعب 
كل الفضاءات، 
وتجلوها أمام 
القارئ، ليكون 

على بينة 
من كل ذلك، 
حيث ا�سئلة 

والقراءات 
والتأويالت، سواء 
من داخل العمل، 

أم بموازاته

 …ô©°TC’G óªfi »Hô¨ŸG ôYÉ°ûdG
 ô©°û∏d á«ŸÉ©dG áfÉcQC’G IõFÉéH RƒØj



الكلمات   المسهمة11
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

اإلثنني  22 فبراير 2021 املوافق 10 رجب 1441 العدد 12.774

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرفبرايررجباأليام

102206:3913:4916:5519:2620:40اإلثنين

112306:3813:4916:5619:2720:41الثالثاء

122406:3713:4916:5619:2820:42األربعاء

132506:3513:4916:5719:2920:42الخميس

142606:3413:4816:5719:2920:43الجمعة

152706:3313:4816:5819:3020:44السبت

162806:3213:4816:5819:3120:45األحد
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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 

 � ������ � ������ � �������
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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
2021/02/20/21

12.470
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اململكة املغربية
وزارة الداخليــة
إقليــم الحسيمة

دائرة بني ورياغل الشرقية 
قيادة النكور 
جماعةالنكور

إعالنعن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/01
جلسة عمومية

في يـوم االثنني 22 مارس 2021 
صباحا  العاشرة  الساعـة  على 
رئيس  السيد  مكتب  في  سيتم 
األظرفة  فتح  النكور  جماعة 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
أشغال توسيع   ألجــل:  أثـمــــان 
الصالح  املاء  قنوات  شبكة  
الصالح  باملاء  للتزود  للشرب  
إقليم  النكور  بجماعة  للشرب 

الحسيمة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بجماعة  التقنية  املصلحة  من 
ويمكن  الحسيمة.  إقليم  النكور 
كذلك تحميله الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   *
مئة  وخمس  آلف  سبعة   مبلغ: 

درهم (00�7500درهم).
األعمال محددة من  كلفة تقدير   *
طرف صاحب املشروع في مبلغ:  

(560.28.00درهم) 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31   29  ،27
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
األولى 1434 (20 مارس 2013) 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم عن طريق  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

إلى املكتب املذكور.
* إما إيداعها مقابل وصل بمكتب 

الضبط بجماعة النكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  االظرفة  فتح  جلسة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها، هي تلك املقررة في املادة 5 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/545/ا.د

*************
شركة لوجديف

شركة تابعة للشركة الوطنية 
للنقل واللوجستيك

إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح

LD/2021/01 :رقم
جلسة عمومية

خدمات الصيانة وتنظيف 
املنصة اللوجيستيكية للشركة 
الوطنية للنقل واللوجستيك 

باملحمدية 
على   2021/03/15 اإلثنني  في 
ستتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 

اللوجستيكي  املركز  مكاتب  في 
للنقل  الوطنية  للشركة 
الكائن  باملحمدية  واللوجستيك 
الصناعية  املنطقة  غرب  بجنوب 
عمومية  جلسة  في  املحمدية 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
وتنظيف  الصيانة  بخدمات 
للشركة  اللوجيستيكية  املنصة 
واللوجستيك  للنقل  الوطنية 

باملحمدية.
تسحب ملفات عروض األثمنة من 
213 بالطابق  مكتب الضبط رقم 
اللوجستيكي  للمركز  الثاني 
للنقل  الوطنية  للشركة 
الكائن  باملحمدية  واللوجستيك 
الصناعية  املنطقة  غرب  بجنوب 
كما يمكن التحميل من  املحمدية, 

البوابة االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
ألف  (ثمانية  8000,00درهم 

درهم).
الكلفة التقديرية لألشغال محددة 
في:  املشروع  صاحب  طرف  من 
ألف  عشر  وأربعة  خمسمئة 
وعشرون  وثمانية  مئة  وأربعة 
سنتيم  وأربعون  وثمانية  درهم 
مع  (514.428,48درهم) 

احتساب الرسوم.
مضمون وتحضير وايداع ملفات 
طبقا  يكون  أن  يجب  املتنافسني 
للنظام  و31  و29   27 للمادة 
للنقل  الوطنية  للشركة  الخاص 
واللوجستيك الذي يمكن تحميله 

من البوابة االلكترونية:
www.marchespublics.

 gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

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

أعاله.
- أو وضعها مقا بل وصل بمكتب 

الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أو   -
وقبل  الجلسة  بداية  عند  اللجنة 

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

04من نظام االستشارة
لجميع  زيارة  تنظيم  سيتم 

األربعاء  في  املتنافسني 
العاشرة  الساعة   2021/03/03
اللوجستيكي  املركز  في  صباحا 
للنقل  الوطنية  للشركة 
لن  وقت  أي  وفي  واللوجستيك 
تكون الزيارة مسموحة  باستثناء 

الوقت والتاريخ املحددين
ع.س.ن/572/ا.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية وامليزانية
مصلحة املعدات والصفقات

إعالن عن طـلب عروض مفتوح
رقم: 2021/02

على   2021 مارس   16 يوم 
سيتم  العاشرة صباحا،  السـاعة 
بالكتابة العامة لعمالة مقاطعات 
ابن امسيك فتح االظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
للمعدات  لوازم   اقتناء  ألجل 
العامة  للكتابة  املعلوماتية  

بعمالة مقاطعات ابن امسيك.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
والصفقات  املعدات  بمصلحة 
امسيك  ابن  مقاطعات  بعمالة 
من   إلكترونيا  نقله  كذلك  .ويمكن 

بوابة   صفقات  الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مبلغ 6.000,00درهم (ستة أالف  

درهم).
محددة   األعمال    تقدير  كلفة  
في   املشروع   من طرف  صاحب 
مبلغ   مائتي وسبعة وخمسون  
ألف  وتسعة مئة وستة وسبعون  
الرسوم  احتساب  مع  درهم  
(257976,00 درهم مع احتساب 

الرسوم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
27و  املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم  املرسوم  31من  29و 
349.12.2 الصادر في 8 جمادى 
(20مارس2013)   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل   ، أظرفتهم  إيداع  إما   -
املعدات  بمصلحة  وصل، 
ابن  مقاطعات  لعمالة  والصفقات 

امسيك.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بطريقة  ملفاتهم  إرسال  إما   -
املشروع   صاحب  إلى  الكترونية 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 
طبقا لقرار وزير االقتصاد واملالية 
ذي   8 في  الصادر   20.14 رقم 
1435(4سبتمبر2014)  القعدة 
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
إن العينات التي يستوجبها ملف 
إيداعها  يجب  العروض  طلب 
والصفقات  املعدات  بمصلحة 
قبل يوم 15 مارس 2021   على 

الساعة العاشرة صباحا
إن الوثـائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/603/ا.د

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

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية وامليزانية
مصلحة املعدات والصفقات

إعالن عن طـلب عروض مفتوح
رقم: 2021/01

على   2021 مارس   17 يوم 
سيتم  العاشرة صباحا،  السـاعة 
بالكتابة العامة لعمالة مقاطعات 
ابن امسيك فتح االظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
املكاتب  أدوات  اقتناء  ألجل 
مقاطعات  بعمالة  العامة  للكتابة 

ابن امسيك.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
والصفقات  املعدات  بمصلحة 
امسيك  ابن  مقاطعات  بعمالة 
من   إلكترونيا  نقله  كذلك  .ويمكن 

بوابة صفقات  الدولة:

www.marchespublics.
 gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مبلغ 6.000,00درهم (ستة أالف 

درهم). 
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ   في  املشروع  صاحب  طرف 
مائتي وثمانون ألف وثمانية مائة 
وستة وثالثون  درهم مع احتساب 
الرسوم   (280836,00درهم مع 
أن  يجب  الرسوم).  احتساب 
وتقديم  محتوى  من  كل  يكون 
وإيداع ملفات املتنافسني مطابق 
و31  و29   27 املواد  ملقتضيات 
 349.12.2 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
والصفقات  املعدات  بمصلحة 

لعمالة مقاطعات ابن امسيك.
البريد  طريق  إما إرسالها  عن   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
بطريقة  ملفاتهم  إرسال  إما   -
املشروع   صاحب  إلى  الكترونية 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 
طبقا لقرار وزير االقتصاد واملالية 
ذي   8 في  الصادر   20.14 رقم 
1435(4سبتمبر2014)  القعدة 

إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية
يستوجبها  التي   العينات  إن  
يجب   العروض   طلب  ملف  
املعدات   بمصلحة   إيداعها  
مارس   16 يوم  قبل  والصفقات 
العاشرة  الساعة  على     2021

صباحا.
إن الوثـائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/604/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين 
املهني

والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة الدار البيضاء 
- سطات

املديرية االقليمية بالجديدة
إعــالن عـن طـلـب عـروض 

مــفـتـوح بعروض أثمان
 03J/EXP/2021 :رقم

(جلسة عمومية)
الخميس.18.مارس  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2021
صباحا ،سيتم  بقاعة اإلجتماعات 
لوزارة  اإلقليمية  املديرية  بمقر 
والتكوين  الوطنية  التربية 
املهني والتعليم العالي و البحث 
ابن  بشارع،  الكائنة  العلمي 
تومرت - البالطو -الجديدة، فتح 

عروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أجل:  من  أثمان  بعروض  مفتوح 
بمطاعم  الطبخ  خدمات  تفويض 
و داخليات املؤسسات التعليمية 
اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

بالجديدة (في حصة فريدة).
مــلــفات  ســحــب  يـمـكــن   .2  
مكتب  من  العــروض  طـلــبات 
الشؤون  بمصلحة  الصفقات 
املديرية  بمقر   - واملالية  االدارية 
الكائنة  بالجديدة،  االقليمية 
بالطو  تومرت،  ابن  بشارع 
كذلك  يمكن  كما  بالجديدة. 
بوابة  من  الكترونيا  تحميلها 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   .3
أالف  (تسع  9500.00درهم  في: 

وخمس مائة درهم)
محددة  الخدمات  تقدير  كلفة   .4
في  املشروع  صاحب  طرف  من 
(ثمان  816541.44درهم  مبلغ: 
وخمس  ألف  عشرة  وستة  مائة 
درهما  وأربعون  وواحد  مائة 
مع  سنتيما  واربعون  وأربع 

احتساب الرسوم). 
مـن  كل  يكون  أن  يـجب   .5
وإيداع  تـقـديـم  وشكل  مـحتـوى 
مـطـابـق  املـتنافسـني  مـلـفات 
 27 املـواد  ملـقــتضـيــات 
رقـم  املـرسـوم  مـن  و31  و29 
8جمادى  في  2-12-349الصادر 
 (2013 20مارس )1434 االولى

املتعلق بالصفقات العمومية.
6. يـمكن للمتنــافسـيــن: 

- إمـا إرســال أظرفتهم عـن طـريـق 
بـإفــادة  املـضـمـون  الــبـريـد 

بـاالسـتالم إلى املكتب املذكور.

مـقــابـل وصـل،  إيــداعها،  إمــا   -
بمصلحة  الصفقات   بمكتب 
واملالية  االدارية  الشؤون 
بالجديدة،  اإلقليمية  باملديرية 
الكائن بشارع ابن تومرت، بالطو 

بالجديدة. 
مـبـاشـرة  تـسـليـمـهـا  إمـا   -
األظـرفـة  فتح  لجنة  لـرئيــس 
عـند بــداية الجـلسـة وقبل فـتــح 

األظـرفـة.
وضع  املتنافسني  بإمكان   -
اليكترونية  بطريقة  عروضهم 

ببوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
تطبيقا ملقتضيات املرسوم املشار 
إليه أعاله وملقتضيات قرار وزير 
 14-20 رقم  واملالية  األقتصاد 
 1435 القعدة  ذي   8 في  صادر 
 (2014 شتنبر   04) بتاريخ 
إبرام  مساطر  بتجريد  واملتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.

املـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن   .7
تلك  هـي  بها  اإلدالء  الـواجـب 
 10 املادة  فـي  عليها  املنصوص 

من نظام االستشارة.

ع.س.ن/609/ا.د

ع.س.ن /608/ إد

ع.س.ن /579/ إد ع.س.ن /573/ إد
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داخل  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  يخوض 
القاعة، مباراتين وديتين أمام نظيره األرجنتيني 
يومي 6 و8 مارس المقبل، استعدادا لمشاركته في 
نهائيات كأس العالم، التي ستستضيفها ليتوانيا 
في الفترة المتراوحة ما بين 12 شتنبر و3 أكتوبر 

.2021
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم قد أجل هذه 
البطولة، التي كانت مقررة في الفترة ما بين 12 
شتنبر و2 أكتوبر من سنة 2020 بسبب انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وتأهل المنتخب الوطني للكرة المصغرة إلى 
نهائيات كأس العالم بليتوانيا، بعد تتويجه بكأس 
أمم إفريقيا، الذي احتضنته العيون، خالل الفترة 
الممتدة من 28 يناير إلى 7 فبراير سنة 2020، 
وذلك بعد تغلبه على المنتخب المصري بخماسية 

بيضاء.

يقوم جياني إينفانتينو، رئيس اإلتحاد الدولي 
لكرة القدم، بزيارة عمل رسمية إلى المغرب يومي 
للجامعة  بالغ  وذكــر  الجاري.  فبراير  و25   24
الزيارة  هذه  أن  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
تدخل في إطار تعزيز العالقة المتينة التي تربط 
الهيئة الدولية «الفيفا» بالمسؤولين المغاربة في 
الجامعة وللوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين 
في مجال تطوير كرة القدم المغربية واإلفريقية

 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن 
تأجيل الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية 
الشاوية دكالة لكرة القدم، الذي كان مقررا عقده 
يوم غد الثالثاء إلى غاية يوم الخميس 11 مارس 

المقبل بمدينة سطات.
وكان رئيس الجامعة فوزي لقجع، قد دعا وكيلي 
الالئحتين  المرشحتين عبد السالم بلقشور وعبد 
الرحيم  المقترض، إلى تشكيل الئحة موحدة  خالل 

االنتخابات القادمة.
موقعها  على  عممته  للجامعة،  بالغ  وأشــار 
الرسمي، إلى أن فوزي لقجع التقى يوم الخميس 
الماضي وكيلي  الالئحتين  المرشحتين، حيث «قدم 
المزمع  البرنامج  خالل  من  رؤيتهما   الطرفان 
تطبيقه  خالل فترة االنتخابات القادمة، وهو  ما 
دفع برئيس الجامعة إلى دعوتهما إلى تشكيل 
الئحة موحدة  خالل االنتخابات القادمة  تكرس 
المقاربة التشاركية والعمل جنبا إلى جنب  من 
أجل تطوير الممارسة الكروية داخل العصبة».

وحسب مصادر مطلعة فإن عدة فرق من الجهة 
السباق،  من  بلقشور  تنحي  رفضها  عن  عبرت 
مساء  بينها  فيما  مكثفة  اتصاالت  ربطت  حيث 
الخميس وصباح الجمعة، وقامت بتقديم عرضة 
تضم حوالي 60 توقيعا إلى الجامعة تتمسك فيها 
ببلقشور كوكيل لالئحة أو تأجيل االنتخابات من 
له  استجابت  ما  وهو  بديلة،  الئحة  إعداد  أجل 

الجامعة في نهاية المطاف.

في  االثنين،  يومه  سنة   20 من  ألقل  الوطني  المنتخب  يواجه 
الثامنة ليال بالملعب األولمبي بنواكشوط، نظيره التنزاني، برسم 
الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس أمم 

إفريقيا، التي تدور فعالياتها بمورتانيا.
فقط  واحدة  نقطة  إلى  حاجة  في  الوطنية  العناصر  وستكون 
لتامين العبور إلى الدور المقبل، حيث تقتسم الصدارة مع المنتخب 

الغاني برصيد أربع نقط.
الموريتانية وحــل أشــبــال الــمــدرب زكــريــاء عبوب  بالعاصمة 

أطوار  بعدما خاضوا  السبت،  أمس  أول  نواكشوط، صباح 
الجولتين الماضيتين بنواذيبو.

وسيستفيد عبوب من خدمات الالعب فؤاد معش، بعدما افتقده 
في المبارتين السابقتين بسبب فيروس كورونا، األمر الذي سيمنحه 

إضافة نوعية لتحقيق المراد، وبلوغ الدور الثاني، سيما وأن المنتخب 
الخصم لم يظهر بالقوة المنتظرة، ومني بهزيمة عريضة أمام غابنا 
في اللقاء األول، قبل أن يتعادل سلبيا مع غامبيا في اللقاء الثاني.

ويراهن عبوب على تحقيق االنتصار في مواجهة اليوم من أجل 
احتالل الرتبة األولى، علما بأن نقطة واحدة تكفيه لتحقيق العبور.

نظيره  مــع  تــعــادل  قــد  للشبان  الــوطــنــي  المنتخب  وكــانــت 
مساء  جمعتهما،  الــتــي  الــمــبــاراة  فــي  أهـــداف،  بـــدون  الغاني 
 الــجــمــعــة، عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب مــديــنــة نــواذيــبــو الــبــلــدي. 
وظهرت العناصر الوطنية طيلة أطوار هذه المباراة، التي أدارها 
الحكم الموريتاني، عبد العزيز أبوه، بصورة جيدة، حيث كان بإمكانها 
أن تحقق نتيجة أفضل لو استغلت الفرص السانحة التي أتيحت 
لها، حيث كانت قاب قوسين من تحقيق االنتصار لوال التسرع الذي 

طبع أداء الثالثي مولوع وبن الطيب والساهل.
وسيكون عبوب مطالبا باالشتغال على تعزيز الفعالية والنجاعة 
الهجومية لدى العبيه، سيما وأن خط وسط الميدان يقوم بعمل كبير 
على مستوى غحباط محاوالت الخصوم وبناء الهجمات المغربية، 

 بقيادة المهدي موباريك، الذي اختير أحسن العب في لقاء الجمعة.
يوم  األولــى،  مباراتهم  في  فــازوا،  قد  األطلس»  «أشبال  وكــان 
سجله  رد  دون  بهدف  غامبيا  منتخب  على  الماضي،  الثالثاء 
فيما   ،25 الدقيقة  في  جــزاء  ضربة  من  مباريك  المهدي  الالعب 
نظيفة. برباعية  تنزانيا  منتخب  على  غــانــا  منتخب   تغلب 

وعبر المدرب زكرياء  عبوب عن رضاه على المستوى الذي قدمه 
العبوه أمام غانا، حيث قال في تصريح له عقب هذه المواجهة أن 
الغاني،  المنتخب  خطورة  من  الحد  في  نجح  الوطني  المنتخب 
مرور  مع  نتطور  أننا  وأكدنا  المباراة،  مجريات  على  و»سيطرنا 
 المباريات، وكان بإمكاننا التسجيل من الفرص التي أتيحت لنا».

وتمنى عبوب أن يواصل العبوه على نفس النهج، وتكسبوا الرهان 
أمام تنزانيا اليوم، حيث  «سنبحث عن الفوز، رغم أن التعادل يضمن 
 لنا التأهل، لكننا نطمع في إنهاء ترتيب المجموعة في المركز األول».
وعبر المدرب المغربي عن ثقته في المجموعة التي يوفر عليها، 
مشيرا إلى أنها قادرة على  الذهاب بعيدا في المنافسة، «لكننا نفكر 

حاليا في التأهل، وبعد ذلك سنستعد لربع النهائي».

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
a12.774االثنني 22 فبراير 2021 املوافق 10 رجب 1442العدد 14

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

نقطة واحدة تفصل األشبال عن دور الربع

واصل الفتح الرباطي 
حصد النتائج السلبية، 

بهزيمته حيث مني 
الثانية على التوالي بعد 
استئناف النشاط، وكانت 

أمام ضيفه يوسفية 
برشيد بهدفين لواحد، 

في اللقاء الذي جمعهما 
يوم السبت بمركب األمير 

موالي الحسن بالرباط، 
بعدما كان قد انهزم 

في الدورة الماضية أمام 
الوداد البيضاوي بثالثة 
أهداف مقابل هدفين. 

كأس أمم إفريقيا للشبان

عبد المجيد بنهاشم
شد فريق الوداد البيضاوي رحاله، بعد 
العاصمة  صوب  السبت،  أمس  أول  زوال 
األنغولية لواندا قصد خوض مباراة الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بعصبة 
األبطال األفريقية. الرحلة تخللتها فترة توقف 

لمدة ست ساعات بالعاصمة اإلماراتية، ومن 
المرجح أن يكون الفريق األحمر قد وصل على 

لواندا عصر أمس األحد. 
طبية  لمسحة  الوداد  بعثة  وقد خضعت 

للكشف عن فيروس كورونا.
األنغولية  العاصمة  إلى  الوصول  وبعد 
البنزرتي،  فــوزي  التونسي  المدرب  برمج 
مساء أمس األحد، حصة تدريبية خصصت 

الفريق حصة  أن يجري  العياء، على  إلزالة 
ثانية مساء يومه االثنين على أرضية الملعب 
الذي سيحتضن مباراة الغد الثالثاء، وهي 
المباراة التي سيكون الرهان فيها على تحقيق 
نتيجة إيجابية في انتظار الحسم في مصير 
تشيفز،  كايزر  الودادي ضد  الفريق  مباراة 
بعدما أصدر الكاف بيانا، أول أمس السبت، 
ملعب  إليجاد  24 ساعة  الــوداد   فيه  أمهل 

المباراة وإال سيكون  عاجل الحتضان هذه 
معرضا للهزيمة بهدفين دون مقابل، تطبيقا 

للوائح االتحاد اإلفريقي.
وكان فريق بيترو أتليتيكو، متصدر الدوري 
بهزيمتين  مني  قد  نقطة،   19 بـ  األنغولي 
متتاليتين، األولى كانت أمام حوريا كوناكري 
الغيني بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات 
المجموعة الثالثة والثانية األربعاء الماضي 

أمام نادي سبورتينغ كابيندا بثالثة أهداف 
لصفر برسم منافسات الدوري المحلي.

ل�شارة فقد حقق فريق الوداد البيضاوي 
فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف واحد، على 
الماضي،  الجمعة  مساء  الزمامرة  نهضة 
برسم منافسات الدورة السابعة من الدوري 

رحلة شاقة للوداد صوب أنغوالاالحترافي، ليواصل تصدره للترتيب.

الدورة السابعة من الدوري االحترافي

إ - العماري
عزز فريق الوداد الرياضي صدارته للترتيب، 
بعد عودته، مساء الجمعة الماضي، بانتصار ثمين 
الزمامرة بهدفين  أمام نهضة  من خارج قواعده 
مقابل هدف واحد، في لقاء جرت أطواره بملعب 
البشير بالمحمدية، ضمن فعاليات الدورة السابعة 

من الدوري االحترافي.
واستغل الفريق األحمر جيدا األخطاء القاتلة 
لدفاع الفريق الدكالي، وأحرز منها هدفين بواسطة 
هدافه أيوب الكعبي، األول كان في الدقيقة الثالثة 
الحواصلي،  ياسين  للحارس  فــادح  خطا  بعد 
يقلص  أن  قبل   ،48 الدقيقة  في  سجل  والثاني 

عبدو جاميلو أتشباو النتيجة في الدقيقة 73.
ورفع فريق الوداد الرياضي، عقب هذا الفوز، 
نهضة  فريق  ظل  فيما  نقطة،   18 إلــى  رصيده 

الزمامرة في المركز 14 بست نقط.
وشهد الملعب الكبير لطنجة، مساء أول أمس 
السبت، سقوطا جديدا للمغرب التطواني على يد 
ضيفه أولمبيك آسفي، الذي استعاد توهجه، وحقق 
انتصارا عريضا بثالثة أهداف مقابل هدف واحد، 

تناوب على توقيعها وليد الصبار (د 14) وعبد الرحمام كساك 
(د 76) وصالح الدين بنيشو (د 79)، فيما جاء الهدف التطواني 
بواسطة نجم المنتخب الوطني المحلي حمزة الموساوي (د 20).

ويمكن القول إن أولمبيك آسفي استفاد جيدا من فترة التوقف، 
حيث دسن العودة بتعادل داخل الديار أمام الماص، قبل أن يقسو 

على «الماط» بطنجة.
وارتقى القرش المسفيوي، عقب هذا الفوز، إلى الرتبة الثالثة 
المركز  إلى  التطواني  المغرب  تراجع  فيما  نقطة،   11 برصيد 

العاشر بمجموع سبع نقط.
مني  السلبية، حيث  النتائج  الرباطي حصد  الفتح  وواصل 
بهزيمته الثانية على التوالي بعد استئناف النشاط، وكانت أمام 
ضيفه يوسفية برشيد بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمعهما 
يوم السبت بمركب األمير موالي الحسن بالرباط، بعدما كان قد 
انهزم في الدورة الماضية أمام الوداد البيضاوي بثالثة أهداف 

مقابل هدفين. 
وفشلت عناصر الفتح في الحفا� على تقدمها الذي أحرزه سعد 
أيت الخرصة في الدقيقة السادسة، حيث استقبلت شباك الحارس 

محمد أمسيف هدفين حريزيين بواسطة عزيز 
النخلي (د 51)، وسعيد العوفير (د87).

وارتقى يوسفية برشيد، عقب هذا الفوز، إلى 
المركز الخامس برصيد 10 نقط، فيما ظل فريق 
الفتح في المركز 11 إلى جانب أندية سريع وادي 
زم وحسنية أكادير ونهضة الزمامرة بست نقط.

وعاد مولودية وجدة لصنع األصفار، بعدما 
مني بالهزيمة أمام ضيفه الجيش الملكي بهدفين 
بالملعب  جمعتهما  التي  المباراة  في  لواحد 
فوزه  حقق  قد  كــان  بعدما  بوجدة،  الشرفي 
األول هذا الموسم، وكان في الدورة الماضية 

أمام شباب المحمدية بهدف واحد.
وسجل هدفي الجيش الملكي الالعب جالل 
سجل  فيما  ج)،  ض  و79   23 (د  ـــداودي  ال
دياكيتي  المين  الالعب  عبر  هدفه  المولودية 

(د 27) .
وارتقى الفريق العسكري، عقب هذا الفوز، 
وهو الثاني له هذا الموسم، إلى المركز السابع 
برصيد تسع نقط، فيما ظل فريق مولودية وجدة 

في المركز األخير بأربع نقط .

النتائج 
نهضة الزمامرة – الوداد الرياضي 1 – 2 

المغرب التطواني – أولمبيك آسفي 1 – 3 
الفتح الرباطي – يوسفية برشيد 1 – 2 
مولودية وجدة – الجيش الملكي 1 – 2 

الخميس 22 فبراير
الرجاء الرياضي – اتحاد طنجة (س 19.30)

املغرب التطواين يحصد هزمية قاسية بامليدان
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