
  < الرباط فطومة نعيمي

«لـــــن أرضــــــخ لــــالبــــتــــزاز» هـــكـــذا ردت 
وزيــــرة الــتــضــامــن واإلدمـــــاج االجــتــمــاعــي 
واألسرة، عواطف حيار، على ما تتدواله 
الـــصـــحـــافـــة بــــشــــأن تـــدبـــيـــرهـــا لــقــطــاعــهــا 

الوزاري. 
ومـــــنـــــذ تـــنـــصـــيـــبـــهـــا وزيــــــــــــرة ضــمــن 
الــوزيــرة  تعرضت  الحكومية،  التشكيلة 
االســتــقــاللــيــة لــالنــتــقــاد الـــحـــاد حــيــث تم 
وصـــفـــهـــا، خـــــالل ســـنـــة مــــن عـــمـــر الـــواليـــة 
الحكومية، من أبــرز أضعف الــوزراء أداء 
وفــاعــلــيــة وكـــاريـــزمـــا ســيــاســيــة. أيــضــا، 

قـــيـــل عــــن الـــــوزيـــــرة حـــيـــار إنـــهـــا تــخــضــع 
منصب  يشغل  الــذي  زوجــهــا،  «هيمنة»  لـ
مستشار بديوانها مكلفا بمهمة التعاون 
العامة،  والشؤون  االجتماعية  والتنمية 

والذي «يدبر عنها» الوزارة.
حيار،  تساءلت  ظاهر،  وباستغراب 
الصحافة  أسئلة  عــن  تجيب  كــانــت  الــتــي 
فــــي لـــقـــاء تـــواصـــلـــي عـــقـــدتـــه اإلثــــنــــني 16 
يــنــايــر 2023 بــمــقــر وزارتــــهــــا، (تــســاءلــت 
حـــيـــار): «وفـــــق أيــــة مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة 
يتم تقييم أدائـــي الــــوزاري؟ أريــد حقا أن 
هذا  عليها  انبنى  التي  املــرتــكــزات  أعــرف 

التقييم؟».

«صــدقــا  مــســتــهــجــنــة:  حـــيـــار  وزادت 
أنـــــا أتــــعــــرض لــلــعــنــف فـــقـــط ألنـــــي امــــــرأة. 
على  يرتكز  موضوعي  تقييم  غياب  ففي 
أني  أرى  املوضوعية،  واملــؤشــرات  املنجز 
والحمد  جنسي  بسبب  للعنف  أتــعــرض 
لله أني أتوفر على قوة خارقة تحصنني 

ضد هذا النوع من العنف». 
واســــتــــطــــردت حــــيــــار مـــــشـــــددة: «أنــــا 
أشتغل، ولن أسمح ألي أحد أن يبتزني. 
ثــم، أنــا أعــرف الجهات وراء هــذا الهجوم 
والــتــشــهــيــر، وأســتــنــكــف فـــي كـــل مـــرة عن 
الـــــرد عــنــهــا. ومــــن الـــعـــادي جــــدا أن يــثــار 
مثل هذا الكالم في كل مرة تعلن الوزارة 

فـــيـــهـــا عــــن شــــغــــور مـــنـــاصـــب مــســؤولــيــة 
ويهاجم.  يناور  البعض  يجعل  فالتدافع 
ولالستحقاق  للكفاءة  إال  أنحاز  لن  لكن 
فـــي أي تــوظــيــف أو تــعــيــني فـــي مــنــاصــب 
املــــســــؤولــــيــــة». وتـــخـــص الـــــوزيـــــرة حــيــار 
حول  أخبار  من  راج  ما  هذا  بتوضيحها 
سعي زوجها إلى تعيني أستاذة جامعية 
مديرة  منصب  في  التاريخ  في  مختصة 
للمعهد الوطني للعمل االجتماعي. وهو 
األمـــر، الـــذي نفته الــوزيــرة وبــشــدة وهي 
تــقــول: «أن يــقــال إن زوجــــي مــن «يــســيــر» 
الوزارة هذا عنف ضدي كامرأة وسبة في 

حق النساء املغربيات».

وزيرة التضامن: زوجي ال يسير الوزارة!
عواطف حيار ترد على منتقديها بالقول أنها لن ترضخ لالبتزاز
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larhzioui < مع المختار لغزيوي

يــــبــــدو أنــــنــــا ســنــمــضــي األســـــبـــــوع مــتــحــدثــني 
التي  فــاملــارســتــان»،  مسابقة «الــشــان  فــي  يقع  عما 
تحتضنها «شقيقة الشقيقات» الجزائر، بسبب كم 
تستهدف  والتي  يوميا،  هناك  تقع  التي  الفضائح 

كالعادة بلدنا املغرب. 
يوم األحد املاضي، علمنا (من مصدر مأذون) 
أننا انهزمنا أمام السودان بثالثية نظيفة في أولى 

مباريات منتخبنا املحلي في «الشان». 
علمنا  األول  منتخبنا  ألن  جــمــيــعــا،  غضبنا 
املستديرة  عالم  في  الــدول  كبريات  على  نفوز  أننا 
املسماة كرة القدم، وال يعقل أن ننهزم أمام السودان 

بالثالثية. 
نـــحـــن املــنــتــخــب الــــــذي أذل بــلــجــيــكــا بـــحـــارس 
دي  سيتي  مانشستر  وبنجم  كورتوا  مدريد  ريــال 

برويني والبقية. 
ونحن الفريق الذي طرد املدرب لويس إنريكي 

من تدريب إسبانيا. 
ونـــحـــن الــنــخــبــة الـــتـــي أخــــرجــــت كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو بــاكــيــا مــن كـــأس الــعــالــم، طــائــرا ال يلوي 
جورجينا  رفقة  السعودي  النصر  نحو  شيء  على 
أمــام  النظيفة  بالثالثية  ننهزم  فكيف  و«الــعــيــال»، 
املريخ  لبلد  والتقدير  االحترام  كامل  مع  السودان، 
الجميل  الطيب  والشعب  صالح  والطيب  والــهــالل 

املتسامح الذي يقطن جنوب الوادي؟
شرعنا في البحث عن «الهاشتاغ» املالئم لكي 
مصدر  فأخبرنا  القاسية،  الهزيمة  هاته  على  نــرد 

مأذون آخر أننا لم نلعب املباراة أصال. 
مــصــدر مــــأذون ثــالــث أســـر لــنــا بخبر أدهشنا 
حني أكد لنا بناء على معلوماته أن منتخب املغرب 
لـــم يــصــل أبـــــدا أرض الـــجـــزائـــر، ألن ســلــطــات ذلــك 

لطائرة  السماح  رفضت  الجار،  عفوا  العار،  البلد/ 
الخطوط امللكية املغربية، التي كانت تقل منتخبنا 
فوق  بالتحليق  قسنطينة،  إلى  الرباط  من  املحلي 

سمائها، أو الدخول إلى أجوائها. 
كدنا نلوم شباننا في املنتخب أنهم لم يذهبوا 
أن «جوج  تذكرنا  ثم  الشرقية،  الجارة  إلى  راجلني 
بــغــال» مقفلة هــي األخــــرى بــقــرار مــن نــفــس الــعــار، 

عفوا الجار. 
هنا طرحنا على أنفسنا، والضحك الهستيري 
التي  الفضائح  هاته  كل  من  الكاف  أيــن  يجتاحنا: 

تجري في الشان؟ 
أينها من خطاب تحريضي على املس بالوحدة 

الترابية لبلد من إفريقيا في حفل االفتتاح؟ 
أيــــنــــهــــا مــــــن عـــــــدم الــــســــمــــاح ملـــنـــتـــخـــب حـــامـــل 
للنسختني األخيرتني من اللقب بالدخول إلى أرض 

البالد التي منحتها شرف تنظيم الشان؟ 
وأخـــيـــرا أيــنــهــا وأيــــن رئــيــســهــا مــوتــســيــبــي من 
السماح بإدخال علمنا إلى أرض امللعب واعتبارنا 
مــعــتــذريــن ولــــم نــحــضــر، واالدعــــــــاء أنـــنـــا انــهــزمــنــا 

بالثالثية مع أننا لم نلعب أصال؟
رائــحــة كريهة تــصــدر مــن الــبــلــد/ الــعــار، عفوا 
الــجــار تــزكــم أنـــوف الــجــمــيــع، وجـــب وضـــع حــد لها 

بشكل مستعجل. 
ماذا وإال فإنها ستخنق الجميع. 

في انتظار ذلك ألف مبروك لصقور الجديان، 
إخــوتــنــا فـــي مــنــتــخــب الــــســــودان الـــفـــوز عــلــى رابـــع 
في  لألهل  والعقبى  املتخيلة،  بالثالثية  املونديال 
غانا ومدغشقر، في املبارتني الخياليتني املقبلتني. 

ألــــم نــقــل لــكــم إن الـــشـــان هــــذا الـــعـــام تــلــعــب في 
املارستان؟

الخيال الكروي! التحقيق في صفحات التشهير واالبتزاز اإللكتروني
تستهدف مسؤولين بأجهزة أمنية

  < تطوان مصطفى العباسي

عـــــادت الــتــحــقــيــقــات مـــجـــددا فـــي ملف 
ــتــواصــل  لــلــتــشــهــيــر بــاســتــعــمــال وســـائـــط ال
مصدر  كشف  حيث  بــتــطــوان،  االجــتــمــاعــي 
مــطــلــع عـــن دخـــــول مــصــالــح مـــركـــزيـــة على 
كانت  التي  والتعليقات،  التدوينات  تلك  خط 
تهدف إلى التشهير واإلساءة ألجهزة أمنية 
والتي  بــتــطــوان،  فيسبوكية  حــســابــات  عبر 
كـــان يعتقد الــبــعــض أنــهــا طــويــت ونــســيــت، 
بخصوصها،  قائمة  الزالــت  التحريات  لكن 
خـــاصـــة بــعــد مــعــرفــة بــعــض املـــتـــورطـــني أو 
جهات  مــن  ضــغــوطــات  رغــم  فيهم،  املشتبه 
مختلفة ألجــل إخــمــاد نــار هــذا املــلــف، الــذي 
كــــان الـــهـــدف مــنــه االبــــتــــزاز والــضــغــط على 

مسؤولني باملنطقة.
وطــالــب بــعــض املــتــضــرريــن بــضــرورة 
هاته  فــي  والتحقيقات  التحريات  اســتــمــرار 
ومن  وراءهــــا،  يقف  عمن  للكشف  القضية 
كـــان يــمــولــهــا، ولــصــالــح مـــن، وكــانــت تهدف 
إلضعاف بعض املسؤولني واألجهزة األمنية 
ــوبــيــات  لــصــالــح بــعــض تـــجـــار املــــخــــدرات ول
الكثير  لدفع  املستعدين  باملنطقة  التهريب 
لبعض األطــــراف ألجـــل «خــلــخــلــة» املــوازيــن، 

والنيل من األجهزة.
وكـــانـــت املــصــالــح األمــنــيــة بــتــطــوان قد 
فــتــحــت تــحــقــيــقــات وتـــحـــريـــات بــخــصــوص 
الفيسبوكية  والحسابات  الصفحات  بعض 
املــجــهــولــة، والــتــي كــانــت تستعمل لــإلســاءة 
مسؤولون  منهم  وشخصيات،  ألشــخــاص 

ومنتخبون ومنعشون وغيرهم، من خالل 
نشر تدوينات ومقاالت طوال أحيانا تسيء 

إلى أعراضهم وتشهر بهم.
الــــحــــســــابــــات، الــــتــــي ظــــهــــرت مـــؤخـــرا 
تـــحـــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، وتــخــصــصــت 
ألجهزة  اإلســــاءة  حــد  بلغت  التشهير،  فــي 
ومــــــؤســــــســــــات الـــــــــدولـــــــــة، خــــــاصــــــة األمـــــــن 
بالتواطؤ  إياهم  متهمة  املحلية،  والسلطات 
والــتــخــاذل فــي تطبيق الــقــانــون على بعض 
في  بأسمائهم  ذكــرتــهــم  مــمــن  األشــخــاص 

محاولة للنيل منهم.
وكان أصحاب تلك الحسابات املجهولة 
يــــقــــومــــون بـــــإرســـــال صــــــور «ســـكـــريـــنـــات» 
الواتساب  تطبيق  عبر  يكتبونه،  ملا  وروابــط 
من رقم مجهول أيضا لعدد من األشخاص، 
مجاالت  في  ونشطاء  صحفيون  غالبيتهم 
ينشرونه  ما  وتوزيع  تعميم  بغية  مختلفة، 
عــلــى أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن إرضــــــاء ملـــن يقف 

وراءهم.
تلك  تخصصت  ممن  الضحايا  بعض 

الحسابات في اإلســاءة لهم وألفــراد أسرهم 
بـــــــــادروا لـــتـــقـــديـــم شـــكـــايـــات فــــي املـــوضـــوع 
املصالح  طــالــبــوا  كــمــا  املــخــتــصــة،  للسلطات 
واالستعانة  تحقيق،  فتح  بــضــرورة  املعنية 
ما  لــكــون  والتقنية،  العلمية  الــشــرطــة  بــفــرق 
يحدث ليس عمال عرضيا بل هو فعل منظم 
تقف وراءه عصابة أو شبكة متخصصة في 

االبتزاز عبر استعمال وسائل إلكترونية.
وأمـــــام اســتــمــرار تــلــك الــصــفــحــات في 
وعدم  اتساعا،  وأكثر  أكبر  وبشكل  العمل، 
التمكن من تشخيص أصحابها، دخل على 
اإللكترونية،  الجريمة  في  مختصون  الخط 
وهـــو مــا كــشــف أن لــألمــر عــالقــة بتصفية 
حــســابــات بـــني عـــدة أطـــــراف، حــســب بعض 
ــلــجــريــدة أن األمـــر  املــــصــــادر، الـــتـــي أكـــــدت ل
عبارة عن عمليات «شد وجذب» بني أطراف 
مـــعـــروفـــة، الـــشـــيء الــــذي جــعــل الــتــحــقــيــقــات 

تتوقف مؤقتا.
الــــتــــحــــريــــات  أن  الـــــجـــــريـــــدة  وعــــلــــمــــت 
ــــــت جـــاريـــة ومــســتــمــرة،  والــتــحــقــيــقــات الزال
القضية  هاته  بتتبع  مكلفة  فرقة  هناك  وأن 
فـــي أفـــق الــكــشــف عـــن مــزيــد مـــن أســـرارهـــا 
وخـــبـــايـــاهـــا، والــــتــــي ســتــكــشــف مــتــورطــني 
وضــــحــــايــــا، خــــاصــــة الـــجـــهـــات الــــتــــي تــدفــع 
بممتهني التشهير الفيسبوكي ألجل القيام 
بـــذلـــك، والـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــكـــون مــصــالــحــهــا 
مــــتــــضــــررة، خــــاصــــة مـــنـــهـــم بـــعـــض تـــجـــار 
املــــخــــدرات املـــعـــروفـــني، الـــذيـــن يــجــنــدون من 
صفحات  عبر  مخفية  بــوجــوه  عنهم  يــدافــع 

تنشأ لهذا الغرض..
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نوال الزغبي 
خالف مع لطيفة

طنجة املتوسط.. 
ريادة إفريقية 
ومتوسطية

الدم.. في الحاجة 
إلى ١٠٠٠ 
كيس يومــــيا

سطـــــار

جرافيك

أحداث الساعة

  < األحداث المغربية

طـــــلـــــبـــــت الــــــكــــــونــــــفــــــدرالــــــيــــــة 
اإلفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الــــقــــدم تــقــريــرا 
سيدو  الــكــامــيــرونــي  مــن  مفصال 
مــــبــــومــــبــــو بـــــاعـــــتـــــبـــــاره رئـــيـــســـا 
لــلــجــنــة املــنــظــمــة لـــكـــأس إفــريــقــيــا 
املــفــروض  مــن  والـــذي  للمحليني، 
الــتــنــســيــق مــــع الــلــجــنــة املــحــلــيــة 
لـــلـــشـــان، مـــن أجــــل االطــــــالع على 
يعطيه  إذ  االفتتاح،  حفل  فقرات 
القانون الحق بالتدخل في حالة 
إشــــارات  تــتــضــمــن  فـــقـــرات  إدراج 

سياسية أو إساءات عنصرية.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة 
اإلفــريــقــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم (الـــكـــاف) 
أنــهــا ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا لــلــوقــوف 
على مــدى وإلـــى أي حــد انتهكت 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
واألحــــــــــــداث الــــتــــي عـــرفـــهـــا حــفــل 
إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  افتتاح 
لـــالعـــبـــني املــحــلــيــني بــقــســنــطــيــنــة 
املاضي،  الجمعة  يــوم  (الــجــزائــر) 
األنــظــمــة والــلــوائــح املــعــمــول بها 
داخــل كــل مــن االتــحــاديــن الدولي 

واإلفريقي للعبة.
أمـــس  أول  الــــكــــاف،  وذكـــــــرت 
األحــد، أنها أخــذت علما ببعض 
الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة، الــتــي 
تم اإلدالء بها خالل حفل افتتاح 

أنها  على  مشددة  البطولة،  هــذه 
ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي املـــوضـــوع 
لــــتــــحــــديــــد مــــــــدى انـــــتـــــهـــــاك هــــذه 
السلوكات للوائح وأنظمة الفيفا 

والكاف.
وشـــــــــــددت الــــــكــــــاف عــــلــــى أن 
ال  السياسية  التصريحات  هــذه 
تعبر بــأي شكل من األشــكــال عن 
مــواقــفــهــا، وال تــعــكــس ال وجــهــة 
بــاعــتــبــارهــا  رأيــــهــــا  وال  نـــظـــرهـــا 

هيئة محايدة سياسيا.
وتــنــتــظــر الـــجـــزائـــر عــقــوبــات 
صارمة من الكاف والفيفا بسبب 
تــدخــل الــســيــاســة فـــي كــــرة الــقــدم 
والـــعـــنـــصـــريـــة، إذ تــقــضــي املــــادة 
لالنضباط  الفيفا  قــانــون  مــن   13
إلــــى  يـــــســـــيء  شــــخــــص  أي  بــــــــأن 
كــرامــة شــخــص أو مــجــمــوعــة من 
األشـــخـــاص مــن خـــالل كــلــمــات أو 
أفعال تمييزية، بسبب العرق أو 
لون البشرة أو األصل العرقي أو 
الوطني أو االجتماعي أو الجنس 
أو اإلعاقة أو امليول الجنسية أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي 
أو الثروة أو تاريخ امليالد أو أي 
آخــــر،  ســـبـــب  أي  أو  آخــــــر  وضــــــع 
عشر  لإليقاف  يتعرض  أن  يجب 
مباريات على أقل تقدير أو لفترة 
معينة، أو أن يتخذ بحقه إجراء 

تأديبي مناسب.

الكاف يحقق فــــي 
اإلسـاءة الجزائرية

الغرامة واإليقاف والمنع من الترشح بانتظار الكابرانات

  < سعـد دالـيا

استغربت الشبكة املغربية 
لــلــدفــاع عــن الــحــق فــي الصحة 
والـــــحـــــق فـــــي الــــحــــيــــاة لـــلـــقـــرار 
االنــــفــــرادي األخـــيـــر لــلــصــنــدوق 
الـــوطـــنـــي ملــنــظــمــات االحــتــيــاط 
بتسقيف  القاضي  االجتماعي 
العالجات التقويمية لألسنان.

غير  الشبكة  اعتبرته  قرار 
قـــانـــونـــي ولــــم يــحــظ بــمــوافــقــة 
الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــأمــني 
الـــصـــحـــي والــــحــــكــــومــــة وعـــــدم 
الرسمية،  بــالــجــريــدة  صـــدوره 
املــصــابــني  آالف  أن  بـــاعـــتـــبـــار 
بأمراض السرطان يستهلكون 
أدويـــــة بــأســعــار مــرتــفــعــة جــدا 
يــتــم  أو  تــعــويــضــهــا،  يـــتـــم  وال 
تــــســــقــــيــــف مــــــــــدة الــــتــــعــــويــــض 
مـــرتـــفـــع  ثـــمـــنـــهـــا  أن  بــــــدعــــــوى 
أو أنـــهـــا لــــم تــخــضــع لـــدراســـة 
الـــفـــعـــالـــيـــة والـــــــجـــــــودة، ويـــتـــم 
بيعها بالصيدليات ضدا على 
مدونة  بمثابة   65.00 القانون 

التغطية الصحية األساسية.
الــــــــــقــــــــــرار، الــــــــــــذي اتـــــخـــــذه 
ملنظمات  الــوطــنــي  الــصــنــدوق 
الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، دخـــل 
حــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ ابـــــــتـــــــداء مــن 
ويــقــضــي   ،2023 يــنــايــر  فـــاتـــح 
بــتــخــفــيــض الـــتـــعـــويـــض عــلــى 
مــــســــتــــوى طـــــب األســــــنــــــان مــن 
خــالل وضــع سقف للتعويض 
عـــــــن الـــــتـــــيـــــجـــــان مـــــــن املـــــعـــــدن 
للقطاع  بالنسبة  والسيراميك 
درهـــــم   5000 فـــــي  اإلجــــــبــــــاري 

سنويا لكل مستفيد.
ودعا بالغ الشبكة املغربية 
لــلــدفــاع عــن الــحــق فــي الصحة 
الحياة وزيري  فـــــي  والـــــحـــــق 
الصحة والحماية االجتماعية 
واالقــــتــــصــــاد واملـــالـــيـــة لــلــعــمــل 
ســريــعــا عــلــى تــنــزيــل الــقــانــون 
املــتــعــلــق بــالــصــنــدوق املــغــربــي 
حد  ووضـــع  الــصــحــي  للتأمني 
للفوضى، التي يمكن أن تؤثر 
عــلــى نــبــل وإنــســانــيــة املــشــروع 
امللكي، الذي يستهدف صيانة 
بعقد  مطالبة  املــغــاربــة،  كــرامــة 
اإلداري  ملـــجـــلـــســـه  اجـــــتـــــمـــــاع 
لــلــقــيــام بــمــهــامــه وصــالحــيــاتــه 
تحت إشــراف الحكومة وليس 
حقوق  واحترام  عنها  مستقال 
ومقدمي  وذويــهــم  املنخرطني 

الخدمات الصحية.. 
أن  الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــة  وتــــــــــــــــــــرى 
املنتهية  صندوق «الكنوبس» 
صــــــالحــــــيــــــتــــــه مــــــنــــــذ صـــــــــدور 
املــــــرســــــوم بــــقــــانــــون املـــتـــعـــلـــق 
للتأمني  املــغــربــي  بــالــصــنــدوق 
 2018 أكتوبر   18 في  الصحي 
بالجريدة الرسمية ظل يتخذ 
قـــــرارات بــشــكــل مــنــفــرد وجعل 
كنوبس «شركة تأمني صحي 
خاصة» لها كامل الصالحيات 
لـــتـــحـــديـــد نـــســـبـــة الـــتـــعـــويـــض 
الصحية،  الخدمات  واختيار 
الــتــي يــمــكــن أن تــعــوض عنها 

من عدمه.

تسقيف العالجات 
يثـــــير الجـــدل

شبكة الحق في الصحة تدعو رئيس الحكومة 
إلى حماية حقوق المؤمنين بالكنوبس

  < األحداث المغربية

رغـــــــم ارتــــيــــاحــــهــــن لــــــــورش تـــعـــمـــيـــم الــتــغــطــيــة 
االجــتــمــاعــيــة الـــذي أطــلــقــه املــغــرب مــنــذ ســنــة 2020، 
إال أن نساء الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب ال 
يخفني تخوفهن من الوتيرة التي يسير بها تعميم 
هذا الورش، حيث نادوا بضرورة تسريع التعميم 
مــــع ضـــمـــان إعــــمــــال الـــحـــقـــوق اإلنـــســـانـــيـــة لــلــنــســاء 

والحرص على اعتماد مقاربة تشاركية.
وقــالــت الــجــمــعــيــة فــي بـــالغ لــهــا و«إن كــن ومــا 
زلن، في قلب دينامية األوراش اإلصالحية املتتالية 
ويساهمن على قدم املساواة مع الرجال، في مسيرة 
تعزيز إرساء دولة  الحرية واملساواة والعدالة»  إال 
أنه، يضيف البالغ، «على الرغم من كل املجهودات 
املـــبـــذولـــة، الزالــــــت بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تشغل 

النساء ال توفر التغطية االجتماعية لهن».
وبـــلـــغـــة األرقـــــــــــام، ســـجـــل الــــبــــالغ مــــا أســـمـــاهـــا 
«في  نفسها،  املصدر  يقول  واملمثلة  «املفارقات»،  بـ
من  نسبة 32%  فقط  يشكلن  املؤمنات  النساء  كون 
إجمالي املؤمنني في الصندوق االجتماعي، مقابل 
البالغ  يؤكد  ذلك  إلى  إضافة  الرجال 68%»،  نسبة 
أن نسبة فجوة األجور للوظيفة نفسها وبمؤهالت 

مــتــســاويــة تــصــل إلــــى 17 %، أمــــا نــســبــة املــصــرح 
الرجال  نسبة  مقابل  فتقدر بـــ15%  النساء  من  بهن 

 .(37%)
الــنــســاء  مــــن  فـــقـــط 17%  الــــبــــالغ «أن  أكـــــد  كـــمـــا 
مقابل  (التقاعد)  الشيخوخة  معاش  مــن  يستفدن 
83% من الرجال، وحتى عندما تتمتع املرأة بتغطية 
مالئمة نسبيا، يظل معاش املرأة (التقاعد) بأدنى 
أعباء  املـــرأة  تتحمل  كما  الــرجــل.  مــعــاش  مــن  قيمة 
غــيــر مــتــنــاســبــة مـــن أعـــمـــال الــرعــايــة غــيــر املــدفــوعــة 
األجـــــر، مــمــا يــعــيــق وصــولــهــا إلــــى مـــزايـــا الــضــمــان 
االجــتــمــاعــي، عــلــى غــــرار الــتــأمــني ضـــد الــبــطــالــة أو 

معاشات التقاعد».
وفــي هــذا الــصــدد، أضـــاف الــبــالغ أن الجمعية 
الــديــمــقــراطــيــة لــنــســاء املــغــرب «واعـــيـــة بـــأن تحقيق 
املـــســـاواة بــني الــنــســاء والـــرجـــال وتــعــمــيــم الحماية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــشـــامـــلـــة املـــبـــنـــيـــة عـــلـــى املـــــســـــاواة 
والــتــضــامــن مـــن أكــثــر املـــشـــاريـــع تــركــيــبــا وتــعــقــيــدا 
العقليات  فــي  عميقا  تــغــيــيــرا  ويــتــطــلــب  وصــعــوبــة 
واملجتمع»،  الــدولــة  طــرف  مــن  تدبيرها  نمط  وفــي 
اإلقصاء  نفسه، «واقــع  املصدر  يشدد  إلــى،  بالنظر 
يومي  بشكل  يعشنه  الــذي  والهشاشة  والتهميش 

وإلى تقزيم أدوار النساء في املجتمع».

  < العيون محمد سالم

قال مصدر من داخل قاعة املؤتمر السادس 
تــنــدوف  بمخيمات  الــبــولــيــســاريــو  لجبهة  عــشــر 
مكثفا  تــواجــدا  عاينوا  املؤتمرين  مــن  الكثير  إن 
لــألمــن الــجــزائــري فــي الــقــاعــة وخــارجــهــا بــالــزي 
املدني، وتحت إشراف أحد ضباط االستخبارات 

الجزائرية.
كــــمــــا الحـــــــظ الــــعــــديــــد مـــــن املــــؤتــــمــــريــــن بــــأن 
العناصر األمنية الجزائرية كانت تعطي األوامر 

لـــــــلـــــــقـــــــوات األمـــــنـــــيـــــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــقــــيــــادة 
الذين  البوليساريو 
كــــانــــوا مـــتـــواجـــديـــن 
أيــــــــــــــضــــــــــــــا داخـــــــــــــــــل 
الــــقــــاعــــة. واعـــتـــبـــرت 
املـــصـــادر أنـــهـــا تعد 
املـــــــــــرة األولــــــــــــــى فـــي 
تــــــاريــــــخ مــــؤتــــمــــرات 
التي  الــبــولــيــســاريــو 
يــكــون فــيــهــا تــواجــد 
األمــــــــــن الـــــجـــــزائـــــري 

واضحا للعيان في مؤتمرات الحركة.
كــمــا الحــــظ بــعــض املـــؤتـــمـــريـــن شـــجـــارا بني 
بعض العناصر األمنية وبعض املؤتمرين، مما 
دفع املسؤول األمني الجزائري للتدخل من أجل 

تهدئة الوضع ومراقبة كل شادة وفادة.
املــدخــل الــرئــيــســي لــلــقــاعــة هــو بــــدوره كانت 
تــــشــــرف عـــلـــيـــه عـــنـــاصـــر مــــن األمـــــــن الــــجــــزائــــري، 
وأثـــــنـــــاء عــمــلــيــة الـــــدخـــــول قــــامــــوا بــــطــــرد بــعــض 
الشيوخ واإلطارات ووسائل اإلعالم، بينما ظلت 
املــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــقــيــادة الــبــولــيــســاريــو في 

موقع املتفرج. 
كـــــــــمـــــــــا ســـــجـــــل 
بـــعـــض املـــؤتـــمـــريـــن 
حـــــــــــدوث مــــــشــــــادات 
بني األمن الجزائري 
ومـــؤتـــمـــريـــن داخــــل 
الـــــــقـــــــاعـــــــة وصـــــلـــــت 
إلــــى حـــد اســتــعــمــال 
عــــــــنــــــــاصــــــــر األمـــــــــــن 
الــــجــــزائــــري أللـــفـــاظ 
عـــنـــيـــفـــة وســــاقــــطــــة 

غير مسؤولة.

الجزائر تطوق مخيمات تندوفالحماية االجتماعية.. النساء يطالنب بتسريع التعميم
من أجل تأمين استمرار السلطة بيد بن بطوشعززن مطالبهن بأرقام تؤكد تفاوتا في التغطية بين الرجال والنساء
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طنجة املتوسط.. ريادة إفريقية ومتوسطية
استقبل ماليين الحاويات والبضائع ومئات السفن العمالقة وماليين المسافرين

يواصل ميناء طنجة المتوسط ريادته على مستوى البحر األبيض المتوسط وإفريقيا، محققا نموا في جميع المؤشرات حسب حصيلة 2022. 
ويعزى هذا النمو التصاعدي بصفة رئيسية إلى ارتفاع مستويات اإلنتاجية بمحطات الحاويات بالنسبة الستقبال السفن العمالقة ومعالجتها، 

وكذا عودة الرحالت البحرية في ما يتعلق بحركة المسافرين والسيما في إطار عملية مرحبا 2022. وحسب بالغ صحافي، فقد جاءت 
مستويات األداء التي تحققت سنة 2022 كثمرة لاللتزام والتعاون المستمر بين كافة شركاء طنجة المتوسط وخاصة المتعهدين وأرباب 

السفن، باإلضافة إلى اإلدارات والسلطات المتدخلة.

  < األحداث المغربية

أكثر من 
100 مليون 
طن بضاعة

قــــــام املـــــركـــــب املـــيـــنـــائـــي 
طنجة املتوسط خالل سنة 
مــجــمــوع  بــمــعــالــجــة   2022
بــنــمــو  طــــن   107.822.662
6% مقارنة مع سنة 2021. 
هذه  تمثل  أن  املتوقع  ومــن 
حوالي  املعالجة  الحمولة 
الـــــوزن  مـــجـــمـــوع  مــــن   54%
الـــطـــنـــي املـــيـــنـــائـــي املــعــالــج 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى املـــمـــلـــكـــة 

املغربية.

سفينة   14.404 رســــت 
طنجة  املــيــنــائــي  بـــاملـــركـــب 
املتوسط خالل سنة 2022، 
مع  مــقــارنــة  بنمو %32  أي 
 961 فيها  بما   ،2021 سنة 
ســـفـــيـــنـــة عـــمـــالقـــة (بــحــجــم 

يفوق 290 مترا).

 اســــــــــتــــــــــعــــــــــاد نـــــــشـــــــاط 
ديناميته  كامل  املسافرين 
رفع  بعد  سنة 2022  خــالل 
املرتبطة  الصحية  الــقــيــود 
بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد19- الــتــي 
امــــتــــدت عـــلـــى مــــــدار عــامــي 
هـــذا  وفـــــي  و2021.   2020
اإلطـــــــــار، اســـتـــقـــبـــل املـــركـــب 
املـــــــيـــــــنـــــــائـــــــي فــــــــــي الـــــســـــنـــــة 
مجموعه   مــــا  املـــنـــصـــرمـــة 

504 071 2 مسافر.

قــــامــــت مـــحـــطـــتـــا الـــعـــربـــات 
بــــــاملــــــركــــــب املـــــيـــــنـــــائـــــي طـــنـــجـــة 
 478.589 بـــمـــنـــاولـــة  املـــتـــوســـط 
عربة جديدة في سنة 2022، أي 
بــزيــادة 11% مــقــارنــة مــع سنة 
الــحــركــة  هـــــذه  وتـــشـــمـــل   .2021
عربة   295.393 رئيسي  بشكل 
مـــوجـــهـــة لـــلـــتـــصـــديـــر أنــتــجــهــا 
بــمــلــوســة   «Renault» مــصــنــعــا 
بــــاإلضــــافــــة   ،«SOMACA»و
موجهة  ســيــارة   124.112 إلـــى 
بـــــدورهـــــا لـــلـــتـــصـــديـــر أنــتــجــهــا 
 (Stellantis» (Peugeot» مصنع 

بالقنيطرة.

ســـــجـــــلـــــت حــــــــركــــــــة املــــــــــــواد 
بنسبة  نموا  السائلة  السائبة 
 ،2021 ســـنـــة  مــــع  مـــقـــارنـــة   %6
حــيــث ســجــلــت إجــمــالــي حــركــة 
املحروقات  من  طن   9.260.711
املــــــنــــــاولــــــة. مــــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
السائبة  املــــواد  حــركــة  ســجــلــت 
مجموعه  مــا  معالجة  الصلبة 
 18% بـــنـــمـــو  طـــــــن،   404.007
مـــقـــارنـــة مــــع الـــســـنـــة املـــاضـــيـــة، 
ويــرجــع الفضل فــي هــذا النمو 
بشكل رئيسي إلى حركة لفائف 

الصفائح املعدنية والحبوب.

طنجة  املينائي  املركب  قــام 
ســـنـــة 2022  خــــــالل  املــــتــــوســــط 
حــاويــة   7.596.845 بــمــنــاولــة 
(من حجم 20 قدما) أي بنسبة 
نمو %6 مقارنة مع سنة 2021، 
تحقيق  املــركــب  استطاع  حيث 
مــســتــويــات إنــتــاجــيــة مــمــتــازة 
خـــالل الــســنــة املــاضــيــة وإنــجــاز 
عــــمــــلــــيــــات املــــــنــــــاولــــــة تـــــجـــــاوز 
مــــن خـــاللـــهـــا الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لـ700.000 حاوية (من حجم 20 

قدما) في الشهر.

قــــــام املـــــركـــــب املـــيـــنـــائـــي 
بمعالجة 459.091 شاحنة 
أي   ،2022 فـــي  دولـــــي  نــقــل 
مع  مـــقـــارنـــة   %13 بــــزيــــادة 
سنة 2021. ويعود الفضل 
فــــــي هــــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
رئيسي  بــشــكــل  اإليــجــابــيــة 
لــــــــلــــــــصــــــــادرات الــــوطــــنــــيــــة 
واملــواد  الصناعة  لقطاعي 
الــــغــــذائــــيــــة واملـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
التوالي  على  بلغت  زيـــادة 

22% و%11.
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حقوق اإلنسان.. الجزائر تحاصر نشطاء الحراك 
بأوامر من نظام الكابرانات 

  < عبد الكبير اخشبيشن

وسائل  على  املفروض  الحصار  من  بالرغم   
اإلعـــــــالم والـــتـــضـــيـــيـــق الـــقـــاســـي عـــلـــى كــــل تــحــرك 
حـــقـــوقـــي أو نـــقـــابـــي، لــــم يــكــتــف نـــظـــام الــعــســكــر 
الــــجــــزائــــري بــتــشــديــد قــبــضــتــه الـــحـــديـــديـــة عــلــى 
املشاركة  لهم  سبقت  من  وخصوصا  املواطنني، 
في الحراك الذي تحول إلى هوس مزمن في رأس 

النظام الجزائري.
جديد فوبيا الحراك ما أقدمت عليه  مصالح 
األمن بوالية بجاية، إذ عمدت إلى سحب جوازات 
سفر عدد من نشطاء الحراك ومدافعني عن حقوق 
اإلنسان، وهي الحملة التي خلفت، حسب وسائل 
إعالم جزائرية، حملة استياء وتذمر وسخط من 
طرف محامني ونشطاء بداخل البالد وخارجها، 
وســط تــســاؤالت عــديــدة، عــن مــن يقف وراء هذا 

القرار وماذا إذا كان قرارا أمنيا أم قضائيا.
وقدمت بعض الصحف الجزائرية املعارضة 
الصحفي  حالة  منها  الحملة،  هــذه  على  نــمــاذج 
واملــدون مــرزوق تواتي، الذي تلقى استدعاء من 
بقرار  تخطره  القضائية،  الشرطة  مصالح  طرف 
منعه من مغادرة التراب الوطني، كما تلقى عضو 
هو  بومجان  حسني  ببجاية،  الجزائرية  الرابطة 
مصالح  لــدى  التقدم  منه  يطلب  استدعاء  اآلخــر 
مع  لسحبه  تمهيدا  سفره،  بجواز  مرفوقا  األمــن 

إبالغه باملنع من مغادرة التراب الوطني.
الحراكية،  والناشطة  الجامعية  األســتــاذة   
حكيمة صبايحي، تلقت هي األخرى االستدعاء 
نفسه، للغرض نفسه وكتبت على صفحتها في 
فيسبوك أنها أخطرت بقرار سحب جواز سفرها 
وتبليغها بقرار املنع من مغادرة التراب الوطني.

و لــم تقتصر االســتــدعــاءات على هــذا العدد 
والــشــريــحــة مــن املــواطــنــني، مــدافــعــني عــن حقوق 
اإلنــســان، بل طالت عــددا من نشطاء الــحــراك، إذ 
مباركي  ويزيد  سليم،  السالم  عبد  من  كل  تلقى 
والتبليغ  نفسه  األمني  االستدعاء  تمني،  ونذير 

نفسه باملنع من السفر وسحب جواز السفر.
املعارضة  تايمز»  «الجزائر  صحيفة  ونقلت 
معتقلي  عن  الدفاع  هيئة  عضو  املحامي  تعليق 

الــحــراك، األســتــاذ توفيق بلعلة، عــن هــذا الــقــرار، 
بــالــقــول أن «املـــنـــع مـــن مـــغـــادرة الـــتـــراب الــوطــنــي 
ألحكم  طبقا  الجمهورية  وكيل  يصدره  قانونيا 
املادة 36 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية، أو 
قضائي  تحقيق  فتح  حالة  في  التحقيق  قاضي 

ضد الشخص طبقا للمادة 125 مكرر 1 .«
وأضـــــــاف املـــحـــامـــي بــلــعــلــة، فــــي تـــغـــريـــدة لــه 
«ليس  السفر  جــوز  سحب  أن  الــفــايــســبــوك،  على 
إجــراء  وكــل  التحقيق،  قاضي  صالحيات  مــن  إال 
من  بــاملــنــع  أمـــر  تبليغ  أو  الــســفــر  الــجــواز  لسحب 
املؤهلني  عن  صادر  غير  الوطني  التراب  مغادرة 

يعتبر إجراء تعسفيا أو مساسا خطيرا 
بالحريات، خاصة األوامر الصادرة عن 

مديرية مكافحة التخريب واإلرهاب ».
اســـتـــعـــراض الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
لــعــضــالتــهــا األمـــنـــيـــة عـــلـــى املـــعـــارضـــني 
ونـــشـــطـــاء حــــقــــوق اإلنـــــســـــان يـــتـــم تــحــت 
العسكر  زرع  أن  بــعــد  إعـــالمـــي،  حــصــار 
الــــــــجــــــــزائــــــــري الــــــــخــــــــوف فــــــــي صــــفــــوف 
الـــصـــحـــفـــيـــني الــــذيــــن تــــم تـــركـــيـــع الـــعـــدد 
اإليكونوميست  مجلة  نشرت  إذ  منهم، 
مـــقـــاال عـــن اإلعــــــالم الـــجـــزائـــري والــقــيــود 

التي تفرض عليه من قبل أجهزة الدولة 
قال  حيث  اإلعالمية،  للمؤسسات  املالكة 
محرر شــؤون الشرق األوســط في املجلة 
األخير ”أثار  العدد  في  نشرت  مقالة  في 
إغــــالق وســـائـــل اإلعـــــالم املــســتــقــلــة ضجة 
في كثير من أنحاء العالم، إذ لم يحضر 
سوى عدد قليل من املراسلني الجزائريني 
إليه  دعــا  يناير  يــوم 7  صحفيا  مــؤتــمــرا 
بعد  القاضي،  إحسان  الصحفي  محامو 
اعتقاله وإغالق املحطة اإلذاعية واملوقع 

اإللكتروني اللذين يملكهما. 

فقد تمت مصادرة الهواتف املحمولة وأجهزة 
ابنته  وقــالــت  بالصحفيني،  الخاصة  الكمبيوتر 
تــني حــنــان املحللة الــجــزائــريــة املــرمــوقــة: ”الــنــاس 
مصدومون وخائفون من االعتقال لدرجة أنهم ال 
الجزائري  شــيء“. «اإلعــالم  أي  نشر  يستطيعون 
تـــم اســـتـــدراجـــه مـــن قــبــل الـــدولـــة أو إجـــبـــاره على 

اإلغالق“، حسب قولها».
إيــــكــــونــــومــــيــــســــت»  «ذي  مــــجــــلــــة  وكـــــــانـــــــت 
الصحفية  املــواد  من  عــددا  خصصت  البريطانية 
عن الوضع في الجزائر، وتوقفت عند تزايد القمع 
بــعــد مــحــاولــة عـــودة الــحــراك بــعــد انــتــهــاء القيود 
«القمع  أن  وأوضــحــت   ،19 كوفيد  بسبب  القوية 
هيومن رايتس  أحصت  حيث  أخـــرى،  تــزايــد مــرة 
بينما  ســيــاســيــا،  سجينا  مــن 280  أكــثــر  ووتــــش 
قــــدرت جــمــعــيــة مــحــلــيــة الـــرقـــم بـــــــ320، وكـــذلـــك تم 
(يوت  باسم  معروفة  كبرى  حقوقية  منظمة  حل 
أكشن رالي)، مضيفة أن «املنظمات األجنبية غير 
الــحــكــومــيــة تــظــل مــحــظــورة، عـــالوة عــلــى تعرض 
املستقلني  والصحفيني  السياسية  الشخصيات 

للمضايقة والسجن».
 وفضحت املجلة تقاعس اإلعالم الذي سيطر 
عــلــيــه الــعــســكــر الـــجـــزائـــري مــعــتــبــرة «أن وســائــل 
اإلعــــالم الــرســمــيــة «تــتــمــلــق بــشــكــل مــثــيــر للشفقة 
لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم»، مــشــيــرة إلــــى أن «الــصــحــافــة 
مقيم  مراسل  يوجد  وال  معادية،  تعتبر  الغربية 
مكتب  واضــطــر  كــبــرى،  فرنسية  صحيفة  أي  مــن 
وتوقفت  اإلغــــالق»،  إلــى  الفرنسية  األنــبــاء  وكــالــة 
عند عــقــدة املــغــرب الــتــي زرعــهــا العسكر فــي هذا 
اإلعالم، موردة نموذج  أستاذ تاريخ، يقول، بكل 
وثوقية إن «وســائــل اإلعـــالم املــعــارضــة والــحــراك 
غالبا  ويتلقون  املــوســاد،  قبل  من  اختراقهما  تم 
الـــرشـــوة مـــن قــبــل املــــغــــرب»، واعــتــبــر املـــصـــدر أن 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة «تــمــيــل إلـــى خــطــاب هو 
مــزيــج مــن التبجح والــبــارانــويــا»، مشيرا إلــى أن 
«اإلعــــــالم الــرســمــي يــظــهــر أيــضــا عـــــداوة شــديــدة 
تــجــاه املــغــرب املـــجـــاور»، وخــلــص املــقــال إلـــى أنــه 
«إذا انخفض سعر الغاز والنفط بشكل حاد، فمن 
الصعب أن نرى كيف يمكن لهذا النظام املتجاوز 

والفاسد البقاء على قيد الحياة.» 
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تيه وفوبيا يعيشهما نظام العسكر الجزائري. فبالرغم من القبة الحديدية التي يفرضها على المجال السياسي والحقوقي وإخضاع الحقل 
اإلعالمي للوصاية، لم يكتف بل عمدت السلطات الجزائرية إلى سحب جوازات عدد من نشطاء الحراك والحقوقيين بمنطقة بجاية، تخوفا 
من تنقلهم خارج الجزائر، وهو الكابوس الذي بات يهدد هذا النظام، حيث يعمد من نجح من الفرار من الجزائر إلى التنغيص على هذا 

النظام بملفات يفضح بها ما يجري داخل الجزائر.

مخترصات

حرمان  أن  أجينسي“  بــريــس  ”ألترناتيف  األرجنتينية  األنــبــاء  وكــالــة  كتبت   
املنتخب املغربي لكرة القدم من املشاركة في بطولة إفريقيا لالعبني املحليني «شان 
2023» املقامة بالجزائر، مثال صارخ على أن الجزائر تمثل عقبة دائمة أمام االندماج 

والسلم مغاربيا وإفريقيا.
وتحت عنوان “الجزائر، البلد املضيف لكأس إفريقيا لكرة القدم، تحول البطولة 
الرياضية إلى ساحة لتصريف خالفاتها السياسية مع املغرب“، أوردت الوكالة في 
مقال للكاتب أدالبيرتو كارلوس أغوزينو أن الجهود التي بذلها رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف)، 
باتريس موتسيبي، إلقناع النظام الجزائري بمنح تصريح استثنائي لطائرة املنتخب 

املغربي، كانت بدون جدوى.
وذكــرت الوكالة، في السياق، بأن الجزائر هي التي أغلقت بشكل أحــادي عام 
الــربــاط،  فــي  سفيرها   2022 عــام  سحبت  مع املغرب وأنها  البرية  حــدودهــا   1994

وأغلقت أجواءها أمام الطائرات املسجلة في اململكة.
وشـــــددت وكـــالـــة األنـــبـــاء األرجــنــتــيــنــيــة عــلــى أن هـــذا الــفــعــل غــيــر املــســبــوق في 
الدبلوماسية الدولية، بني دولتني ليستا في حالة حرب، بل ضمن مجال املنافسات 
الرياضية الدولية، يعتبر دليال آخر على أن “ النظام الجزائري يحتقر القانون الدولي 
فرصة  أي  تستغل  الجزائر  أن  إلى  السياق  في  مشيرة  الدبلوماسية“،  واملمارسات 

لتأجيج مزيد من التوتر وصب الزيت على عالقاتها الثنائية مع جارها املغرب.
تكون  في ”الشان“  املشاركة  حرمان املغرب من  قــرار  خالل  من  أنه  واعتبرت 
الجزائر قد حرمت الشعب املغربي وكل عشاق كرة القدم عبر العالم من االستمتاع 
بمنتخب مغربي بصم على مشوار رائع في مونديال قطر ودون صفحاته خالدة 

في كتب التاريخ.

األرجنتني: الجزائر تعيق االندماج املغاربي 

 سحب حزب التجمع الوطني لألحرار من جدول أعمال جلسة األسئلة 
الشفوية املقرر عقدها أمس  اإلثنني، سؤاال حول «إقرار السنة رأس السنة 
السنتني  رأســي  غــرار  على  األجــر  مدفوعة  وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية 

الهجرية وامليالدية».
وحــســب مــراســلــة لــلــحــزب، فـــإن الــســؤال الــشــفــوي الــعــادي رقـــم 1655 
واملرتب في جدول األعمال تحت رقم، الذي سحب، كان مبرمجا ليطرح في 
قطاع الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح 

اإلدارة.
حول  رقم 2928  العادي  الشفوي  بالسؤال  نفسه  القطاع  في  وعــوض 
«تجويد الخدمات اإلدارية» سيقدمه فريق التجمع الوطني لألحرار، ويرتب 

في جدول األعمال تحت رقم 21 مكرر.
وجاء في السؤال الشفوي الذي وجهته البرملانية، سميرة قصيور، أن 
األمازيغيني  املواطنني  من  عدد  يطالب  مناسبة  يناير)  (ليلة  يناير»  «إيــض 
املغاربة بصفة عامة وجمعيات أمازيغية بصفة خاصة الحكومة إلى إقرار 

رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة األجر».
غـــرار رأســـي السنتني الهجرية  يــكــون الــتــرســيــم «عــلــى  وأوضــحــت أن 
وامليالدية خاصة بعد اعتراف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو) برأس السنة األمازيغية إرثا مشتركا لإلنسانية».
وحسب املادة 260 من النظام الداخلي ملجلس النواب، «لكل نائبة ونائب 

الحق في سحب السؤال الذي تقدم به ما لم تتم اإلجابة عليه». 

السنة األمازيغية.. «األحرار» يسحب سؤاال 
 في إطار سياسية تنويع  الشركاء التي ينتهجها املغرب قد االستفادة من 
كل الفرص املتاحة، حل، أول أمس األحد، وفد اقتصادي باكستاني رفيع املستوى، 
بهدف املشاركة في ”منتدى األعمال الباكستاني املغربي“، املنعقد تحت إشراف 

سفارة باكستان في املغرب، واملستمر إلى غاية يوم الخميس 19 يناير الجاري.
وحسب ما أوردته وكالة األنباء الباكستانية الرسمية، فإن الوفد، املكون من 
ثالثني عضوا، يضم ممثلني عن فئات الصناعيني واملستثمرين من باكستان في 
إطار منتدى األعمال الباكستاني–املغربي، مؤكدة أنه ”قد غادر، أول أمس األحد، 

متوجها إلى املغرب قصد املشاركة في مؤتمر األعمال الدولي“.
وفــــي حـــديـــث إلــــى وســـائـــل اإلعــــــالم قــبــل ســفــر الــــوفــــد، قــــال رجــــل األعـــمـــال 
ــــزيــــارة تـــهـــدف إلــــى منح  الــبــاكــســتــانــي الــشــهــيــر، شــهــبــاز مــحــمــود شـــيـــخ، إن ”ال
املستثمرين والصناعيني إمكانية الوصول إلى السوق الدولية ملنتجاتهم الزراعية 
املحلية واملنسوجات واألدوات الجراحية واملعدات الرياضية وقطع غيار السيارات، 
صـــادرات  تعزيز  فــي  تسهم  أن  املرتقب  مــن  الــتــي  املحلية  املنتجات  مــن  وغيرها 

البالد“، وفق ما نقلته وكالة األنباء الباكستانية.
املــغــرب،  مــن  انــطــالقــا  سيتخذ،  أن ”الــوفــد  الباكستاني  األعــمــال  رجــل  وأكـــد 
خطوات لتعزيز جاذبية االستثمار األجنبي في باكستان وزيادة الصادرات من 
املنتجات املحلية“، خاصة وأن اقتصاد هذا البلد اآلسيوي يعاني مستويات عالية 

من التضخم والدين الخارجي، فضال عن تدهور قيمة العملة املحلية.“
لغرف  املغربية  الفدرالية  مــع  ثنائية  ”اجتماعات  الــزيــارة  برنامج  ويتضمن 
التجارة والصناعة، إضافة إلى اجتماعات أعمال هامة ومغلقة (B2B) مع رجال 

أعمال ومستثمرين مغاربة“. 

املغرب وباكستان.. مباحثات لتعزيز التعاون  

أرشيف

 جديد فوبيا الحراك 
ما أقدمت عليه  

مصالح األمن 
بوالية بجاية، إذ 
عمدت إلى سحب 
جوازات سفر عدد 

من نشطاء الحراك 
ومدافعين عن 
حقوق اإلنسان

قـــــــالوا

  < نزار بركة:

قبيل  مـــن  ــس  ــي ”ل  
تضخيم  أو  املبالغة 
نــؤكــد  أن  املــنــجــز، 
بــــكــــل اعـــــتـــــزاز، 
أن املــــغــــرب حتــــت 
احلكيمة  ــادة  ــي ــق ال
للملك محمد السادس 
ــى  ـــوم إل ـــي حتــــول ال
على  متفرد  منــوذج 

كافة املستويات» .  

  < رضوان البلدي

 رغـــــــم ارتــــيــــاحــــهــــن لـــــــــورش تـــعـــمـــيـــم الــتــغــطــيــة 
االجــتــمــاعــيــة  الــــذي أطــلــقــه املــغــرب مــنــذ ســنــة 2020، 
ال  املغرب  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  نساء  أن  إال 
يخفني تخوفهن من الوتيرة التي يسير بها تعميم 
هذا الورش، حيث نادوا بضروة تسريع التعميم مع 
والحرص  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  إعمال  ضمان 

على اعتماد مقاربة تشاركية.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة فـــي بــــالغ لــهــا و»إن كـــن ومــا 
زلن، في قلب دينامية األوراش اإلصالحية املتتالية 
ويساهمن على قدم املساواة مع الرجال، في مسيرة 
تعزيز إرساء دولة  الحرية واملساواة والعدالة»  إال 
املجهودات  كل  من  الرغم  الــبــالغ، «على  يضيف  أنــه، 
املبذولة، الزالت بعض القطاعات التي تشغل النساء 

ال توفر التغطية االجتماعية لهن».
وبـــلـــغـــة األرقــــــــــــام، ســـجـــل الـــــبـــــالغ مـــــا أســـمـــاهـــا 
«في  نفسها،  املــصــدر  يــقــول  واملمثلة  بـــ»املــفــارقــات»، 
من  نسبة 32%  فقط  يشكلن  املــؤمــنــات  الــنــســاء  كــون 
مقابل  االجتماعي،  الصندوق  في  املؤمنني  إجمالي 
البالغ»  يوكد  ذلــك  إلــى  إضافة  الرجال 68%»،  نسبة 
أن نسبة فجوة األجــور للوظيفة نفسها وبمؤهالت 
بهن  املــصــرح  نسبة  أمــا  إلــى 17 %،  تصل  متساوية 
من النساء فتقدر بـ%15 مقابل نسبة الرجال (37%). 
كما أكد البالغ «أن فقط %17 من النساء يستفدن 
من  مقابل 83 %  (الــتــقــاعــد)  الشيخوخة  مــعــاش  مــن 
مالئمة  بتغطية  املــرأة  تتمتع  عندما  وحتى  الرجال، 
نسبيا، يظل معاش املرأة (التقاعد) بأدنى قيمة من 
معاش الرجل. كما تتحمل املرأة أعباء غير متناسبة 
مــن أعــمــال الــرعــايــة غير املــدفــوعــة األجـــر، مما يعيق 

غرار  على  االجتماعي،  الضمان  مزايا  إلى  وصولها 
التأمني ضد البطالة أو معاشات التقاعد».

وفـــي هـــذا الــصــدد، أضـــاف الــبــالغ أن  الجمعية 
الــديــمــقــراطــيــة لــنــســاء املــغــرب «واعـــيـــات بـــأن تحقيق 
املــــســــاواة بـــني الــنــســاء والــــرجــــال وتــعــمــيــم الــحــمــايــة 
االجتماعية الشاملة املبنية على املساواة والتضامن 
من أكثر املشاريع تركيبا وتعقيدا وصعوبة ويتطلب 
من  تدبيرها  نمط  وفي  العقليات  في  عميقا  تغييرا 

طرف الدولة واملجتمع»، بالنظر إلى، يشدد املصدر 
الذي  والهشاشة  والتهميش  اإلقصاء  «واقــع  نفسه، 
في  النساء  أدوار  تقزيم  وإلــى  يومي  بشكل  يعشنه 

املجتمع».
وبناء على ذلك، طالبت نساء الجمعية املغربية، 
«بــرفــع مختلف اإلكـــراهـــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تحد 
مــن اســتــفــادة الــنــســاء على قــدم املــســاواة مــع الــرجــال 
وضع  خــالل  مــن  االجتماعية  الحماية  فــي  الحق  مــن 

سياسات عمومية».
وتــتــخــلــص الــســيــاســات الــعــمــومــيــة الـــتـــي أشـــار 
إلــيــهــا الـــبـــالغ فـــي «ضــــــروة وضــــع حـــد لــكــل الــصــور 
الــنــمــطــيــة لــلــنــســاء الـــتـــي ال تــثــمــن الــعــمــل اإلنــجــابــي 
وتــشــجــع االســتــقــالل االقــتــصــادي لــلــنــســاء، وتشجع 
ولــوجــهــن إلـــى الــعــمــل الـــقـــار»، إضــافــة إلـــى «مــالءمــة 
الواقع  تطورات  مع  والسياسات  التشريعات  جميع 
االجـــتـــمـــاعـــي والــــتــــحــــوالت الـــســـوســـيـــو- اقــتــصــاديــة 

(القوامة، السلطة األبوية، اإلرث والتعصيب)».
وال تــتــوقــف املــطــالــب النسائية عــنــد هـــذا الــحــد، 
بــــل شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة «عـــلـــى تــفــعــيــل مــقــتــضــيــات 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة داخـــــل هــيــئــات الــتــوجــيــه 
الـــحـــمـــايـــة  ورش  تـــفـــعـــيـــل  عـــلـــى  الـــقـــيـــمـــة  والـــــقـــــيـــــادة 
والتدابير  السياسات  وضع  عند  ســواء  االجتماعية 

وعند تقييمها؛
وضع سياسة استباقية مشجعة على االستثمار 
لــلــحــد مـــن الـــتـــداعـــيـــات االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية الخطيرة في فترات األزمات االقتصادية 
والصحية للحيلولة دون اتساع الفوارق االجتماعي 

واستمرار الفقر وسط النساء».
كــمــا شـــــددت الــجــمــعــيــة الــديــمــوقــراطــيــة لــنــســاء 
املغرب على «ضمان استفادة جميع النساء الفقيرات 
الـــلـــواتـــي ال يــســتــفــدن مـــن أي دخــــل قــــار مـــن حــمــايــة 
اجــتــمــاعــيــة ال تــتــمــثــل فــقــط فـــي الـــتـــأمـــني اإلجـــبـــاري 
عـــن املـــــرض بـــل مـــن دخــــل شـــهـــري قــــار ومــــن مــعــاش 
فــــي إطــــــار اإلصـــــــالح الـــشـــمـــولـــي ملـــنـــظـــومـــة الــتــقــاعــد 
والحماية االجتماعية»، مع ضرورة «توحيد أنظمة 
الشروط  نفس  لها  تكون  حتى  االجتماعية  الحماية 

واالمتيازات،
النشيطات  للنساء  االجتماعية  الحماية  تعزيز 
خـــالل فــتــرات الــحــمــل واألشـــهـــر األولــــى بــعــد الــــوالدة 
(إجـــــــــازة مـــدفـــوعـــة األجــــــــر) خــــاصــــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 

اإلنتاجية التي ال تحترم قانون الشغل».
وفــي الختام، شــدد البالغ إلــى ضــرورة «تطوير 
املــشــاركــة  مــن  الــنــســاء  تمكن  الــتــي  التحتية  الــبــنــيــات 
االقــتــصــاديــة»، مــع «وضــــع إجـــــراءات قــويــة مــن أجــل 
التساوي في األجور وتكافؤ الفرص في الولوج إلى 

فرص الشغل».).   

 عززن مطالبهن بأرقام تؤكد تفاوتا في التغطية بين الرجال والنساء

 الحماية االجتماعية.. مطالب نسائية لتسريع التعميم

أرشيف



الدم.. في الحاجة إلى ١٠٠٠ كيس يوميا

وزيرة التضامن: لن أرضخ لالبتزاز!
عواطف حيار ترد على منتقديها: أن يقال إن زوجي من يسير الوزارة سبة في حق المغربيات 

  <   < الرباط الرباط فطومة نعيمي 

«لن أرضخ لالبتزاز» هكذا ردت وزيرة 
واألســرة،  االجتماعي  واإلدمـــاج  التضامن 
عواطف حيار، على ما تتدواله الصحافة 

بشأن تدبيرها لقطاعها الوزاري. 
ــا وزيـــــــــــــرة ضــمــن  ــهـ ــبـ ــيـ ــنـــصـ ــــذ تـ ــنــ ــ ومــ
الــوزيــرة  تــعــرضــت  الــحــكــومــيــة،  التشكيلة 
االســـتـــقـــاللـــيـــة لـــالنـــتـــقـــاد الــــحــــاد حـــيـــث تم 
وصـــفـــهـــا، خـــــالل ســـنـــة مــــن عـــمـــر الــــواليــــة 
الحكومية، مــن أبـــرز أضــعــف الــــوزراء أداء 
قيل  أيــضــا،  سياسية.  وكــاريــزمــا  وفاعلية 
«هيمنة»  عن الوزيرة حيار إنها تخضع لـ
ــــذي يــشــغــل مــنــصــب مستشار  زوجـــهـــا، الـ
بديوانها مكلفا بمهمة التعاون والتنمية 
ــامـــة، والــــذي  ــعـ االجــتــمــاعــيــة والــــشــــؤون الـ

«يدبر عنها» الوزارة.
حيار،  تساءلت  ظــاهــر،  وباستغراب 
الــتــي كــانــت تــجــيــب عــن أســئــلــة الصحافة 
في لقاء تواصلي عقدته اإلثنني 16 يناير 
معايير  أيـــة  وزارتــــهــــا: «وفــــق  بــمــقــر   2023
موضوعية يتم تقييم أدائي الوزاري؟ أريد 
حقا أن أعرف املرتكزات التي انبنى عليها 

هذا التقييم؟».
«صـــدقـــا  مــســتــهــجــنــة:  ــار  ــيـ حـ وزادت 
أنــا أتعرض للعنف فقط ألنــي امـــرأة. ففي 
غياب تقييم موضوعي يرتكز على املنجز 
أتعرض  أني  أرى  املوضوعية،  واملؤشرات 
للعنف بــســبــب جــنــســي والــحــمــد لــلــه أنــي 
أتوفر على قوة خارقة تحصنني ضد هذا 

النوع من العنف».
ــا  ــ ــار مـــــشـــــددة: «أنـ ــيــ ــــردت حــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
يبتزني.  أن  أحــد  ألي  أسمح  ولــن  أشتغل، 
ثــم، أنــا أعـــرف الــجــهــات وراء هــذا الهجوم 
والتشهير، وأستنكف في كل مرة عن الرد 
عنها. ومــن العادي جــدا أن يثار مثل هذا 
الكالم في كل مــرة تعلن الـــوزارة فيها عن 
شغور مناصب مسؤولية فالتدافع يجعل 
البعض يناور ويهاجم. لكن لن أنحاز إال 
أو  توظيف  أي  في  ولالستحقاق  للكفاءة 
وتخص  املسؤولية».  مناصب  فــي  تعيني 
راج  مـــا  هـــذا  بتوضيحها  حــيــار  الـــوزيـــرة 
مــن أخــبــار حــول سعي زوجــهــا إلــى تعيني 
أستاذة جامعية مختصة في التاريخ في 
للعمل  الــوطــنــي  للمعهد  مـــديـــرة  مــنــصــب 
االجتماعي. وهو األمر، الذي نفته الوزيرة 
وبشدة وهي تقول: «أن يقال إن زوجي من 

«يسير» الــــوزارة هــذا عنف ضــدي كــامــرأة 
وسبة في حق النساء املغربيات».

موضحة: «زوجي  حيار  واستطردت 
ــعـــي ومــــغــــربــــي وهــــــو يــعــمــل  ــامـ ــــاذ جـ ــتـ ــ أسـ
ويتقاضى وفق القانون مستحقاته مقابل 
عــمــلــه، لــكــن أرفــــض أن يــقــال إنـــه يستفيد 
ــه كـــــــزوج وزيـــــــــرة أو يــســتــفــيــد  ــعــ ــــن وضــ مـ
مــن امــتــيــازات خـــارج إطـــار الــقــانــون. وأنــا 
إنسانة مستقلة واشتغلت رئيسة جامعة 
وحــاصــلــة عــلــى ديــبــلــوم فــي الــهــنــدســة من 
أكــبــر الــجــامــعــات األوروبـــيـــة، ألــيــس يشفع 
أكون  ألن  واملعرفي  األكاديمي  وضعي  لي 
كفاءة مغربية قادرة على اإلنجاز والعطاء 
ربط  سيتم  وملــــاذا  والــقــيــم  املبتكر  واألداء 
كـــل مــنــجــز لـــي بــوضــعــي كـــامـــرأة مــتــزوجــة 
وبــــزوجــــي؟! غـــريـــب أال يــتــم تــقــيــيــم عملي 
أليست  خــالــصــا.  ذاتــيــا  منتوجا  بــوصــفــه 

املرأة قادرة على اإلنتاج 
واإلنــجــاز؟! أعتبر أن في 
هكذا أحكام انتقاص من 
ــفـــاءة املــــــرأة وقــدراتــهــا  كـ
آبانت  التي  ومهاراتها، 
ــا ولـــــــم يــــعــــد غـــبـــار  ــهـ ــنـ عـ

حولها أو شك فيها».
وشـــــــــــــــــــددت حـــــيـــــار 
مــبــرزة: «البـــد مــن تقييم 
ــلــــي كــــــــوزيــــــــرة وفـــــق  ــمــ عــ
واإلنــجــاز  األداء  معايير 
وما أنجزته منذ تعييني 
ضمن الحكومة. الفعلية 
هي  واإلنجاز  والفاعلية 

معايير أساسية للتقييم أما عداهما فهو 
عنف ضدي ألني امرأة».

متداخلة  العتبارات  حيار،  واعتبرت 

أنـــــــــــــــه: «ال  وســـــــيـــــــاســـــــويـــــــة، 
يــمــكــن أن أحـــصـــد اإلجـــمـــاع 
ــتــــى داخــــل  ــول أدائــــــــي وحــ ــ حــ
حـــزبـــي االســــتــــقــــالل مــــع أنـــي 
والتفاعل  بــاالحــتــرام  أحــظــى 
أملسهما  الــلــذيــن  اإليـــجـــابـــي، 
فــــي لـــقـــاءاتـــي مــــع مــنــاضــلــي 
الحزب. ومــع ذلــك، وطاملا أن 
ــمـــني لـــي وبــنــســبــة  هـــنـــاك داعـ
ــأنـــا أعـــتـــبـــر أنـــي  مـــحـــتـــرمـــة، فـ
أمــثــل الـــحـــزب أفــضــل تمثيل 
الحكومية.  التشكيلة  ضمن 
فــــــضــــــال عـــــــــن أنــــــــــــي أحــــــتــــــرم 
االخـــــــــتـــــــــالف فــــــــي الــــــــــــــــرأي». 
وساقت حيار، ردا على االنتقادات، بعض 
املؤشرات، التي اعتبرتها أساسية وتعكس 
ــاز املــلــمــوس. إذ قـــالـــت: «لــقــد ارتــفــع  اإلنـــجـ

عدد املستفيدين بـ60 ألف خالل سنة، وفي 
ظرفية متسمة بتداعيات جائحة كورونا، 
وبميزانية قطاعية ضعيفة جدا. وكوزيرة 
ــــن املـــخـــصـــصـــات املـــالـــيـــة  ــالــــرفــــع مـ قـــمـــت بــ
اإلضافية وحصلت على 200 مليون درهم 
مـــن الــجــهــات الــتــرابــيــة، وهــــذه ســابــقــة في 
الــوزارة، وحصلت على حوالي 300 مليون 
درهم من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
كل هذا الدعم املالي اإلضافي املحصل عليه 
واالستراتيجية  البرامج  لتنزيل  ضخه  تم 
الوزارية بتصوراتها ومقوماتها الجديدة، 
الـــتـــي تــتــســم بــــاإلبــــداع واالبـــتـــكـــار وكــذلــك 
على  الفعلي  والتنزيل  للتنفيذ  بالقابلية 
أرض الواقع.. مبلغ 500 مليون درهم، الذي 
ثقة  تعكس  القطاع،  لفائدة  عليه  حصلت 
املــســاهــمــني والـــداعـــمـــني املــؤســســاتــيــني في 
شخصي كــوزيــرة وفــي مــا أنــا مقبلة على 
إنجازه. فمن يمكنه جمع أو تحصيل مبلغ 

كهذا؟». 
وأفــــادت الـــوزيـــرة: «صحيح مهم جدا 
الخدمات  مــن  املستفيدين  عـــدد  مــن  الــرفــع 
وهذا  وأيضا،  ولكن،  للوزارة،  االجتماعية 
األهــــم، تحقيق األثــــر اإليــجــابــي عــلــى هــذه 
ــا، عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، قمت  ــنــ ــئـــة. وهــ ــفـ الـ
بـــرفـــع قــيــمــة الـــدعـــم املـــمـــنـــوح لــألشــخــاص 
فـــي وضــعــيــة إعـــاقـــة للتكفل بــهــم مـــن 700 
درهـــــــم لــــــــــ1200 درهــــــــم. ألول مـــــــرة، بــلــغــت 
جــودة  ضمان  ألجــل  القيمة  هــذه  التعريفة 
الخدمات املقدمة لهذه الفئة، أدمجنا كذلك 
لالستفادة  بالتوحد  املصابني  األشخاص 
من هذا الدعم علما أن كلفة التكفل بالتوحد 
مرتفعة جدا. وفي هذا الصدد، رفعنا عدد 
اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  املستفيدين 
إلى 23 ألفا بزيادة معتبرة مقارنة مع سنة 

 .2022
كـــذلـــك، فـــي مـــا يــهــم الـــنـــســـاء ضــحــايــا 
الـــعـــنـــف، لـــم يــكــن يــتــوفــر لــهــن ولــــو مــركــزا 
ــــوزارة يضمن اإليـــواء  واحــــدا مدعما مــن الـ
االســتــعــجــالــي. والــحــال أنـــي تمكنت خالل 
سنة واحدة من توقيع اتفاقيات شراكة مع 
حوالي 82 مركزا يؤمن اإليواء االستعجالي 
للنساء ضحايا العنف. هذا إنجاز أساسي 

بالنسبة لي.
وأيضا، بالنسبة لألشخاص املسنني 
خــصــصــت الـــــــوزارة 7 مــاليــني درهــــم ألجــل 
تحسني وضــعــيــة املـــراكـــز الــخــاصــة بــإيــواء 

هذه الفئة االجتماعية».
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باستغراب تساءلت وزيرة التضامن حيار: »وفق أية معايير موضوعية يتم تقييم أدائي الوزاري؟«. استغراب الوزيرة جاء 
خالل ندورة صحافية نظمتها بمقر وزارتها أمس اإلثنين. واستنكرت الوزيرة انتقادات البعض الذي يقول إن زوجها 

هو الذي يدبر شؤون الوزارة مؤكد أنها تتعرض لالبتزاز.
«فم السبع» يبتلع 

مركبا للصيد 
  <   < العرائشالعرائش العربي الجوخ

نجا طاقم مركب الجر «واد ملوية»، 
صباح السبت املاضي، من موت محقق، 
الصيد  ميناء  بمدخل  املركب  غــرق  بعد 
«فـــم الـــســـبـــع»،  ــعــــروف بــــ بـــالـــعـــرائـــش، املــ
ملــاضــيــه األســــود جـــراء ابــتــالعــه للعديد 

من املراكب والقوارب.
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان املـــــركـــــب الــــــقــــــادم مــن 
مـــــيـــــنـــــاء طــــنــــجــــة واملــــــســــــجــــــل بــــمــــيــــنــــاء 
الصيد  مــيــنــاء  ولـــوج  يــحــاول  الحسيمة 
الطريق،  عن  يمينا  انحرف  بالعرائش، 
تدفع  أن  قبل  الكثيف،  الــضــبــاب  بسبب 
اصطدم  الذي  باملركب،  العاتية  األمــواج 
ــدار الـــغـــربـــاوي،  ــ بــالــصــخــور املـــحـــاذيـــة لـ
الــتــي كـــان بــهــا مــصــبــاح قـــوي مخصص 
إلرشاد املراكب، فأصيب إطاره الخشبي 

وتصدعات. بأعطاب 
ــا بـــــــدأت األمـــــــواج  ــعـــدمـ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ومــ
تــتــقــاذف املــركــب، الـــذي ســرعــان مــا غرق 
الطاقم  عناصر  شرع  منه،  األكبر  الجزء 
املكون من 12 شخصا في طلب النجدة، 
يقطن  شــاب  ســارع  بحبل  يرموا  أن  قبل 
ــكــــان عـــلـــى تــثــبــيــتــه  ــقـــرب مــــن عــــني املــ ــالـ بـ
بصخور اليابسة، فتشبثوا به وتمكنوا 
مــــن الـــنـــجـــاة، فــيــمــا ســـقـــط بــــحــــاران فــي 
ــاء، أحــدهــمــا أصــيــب بــجــروح وصــارع  املـ
نقله  بعد  فيما  ليتم  نجا،  حتى  األمواج 
ــكـــاد أن  إلــــى املــســتــشــفــى، أمــــا الـــثـــانـــي فـ
يغرق وخرت قواه ليقفز الشاب املذكور 
وســـط املـــاء حــيــث تــمــكــن مــن إنـــقـــاذه من 

موت محقق.
وربـــــط مــهــتــمــون بـــالـــشـــأن الــبــحــري 
غرق  فــواجــع  استمرار  سبب  بالعرائش 
«فــم الــســبــع» بــنــزول الضباب  املــراكــب بـــ
ــارة بــمــصــبــاحــي  ــ الــكــثــيــف، وضــعــف اإلنــ
مــــــدخــــــل املــــــيــــــنــــــاء، وهــــــمــــــا «فــــــــارونــــــــا» 
قــوة  كــانــت  الــلــذيــن  الـــغـــربـــاوي»،  و«دار 
أضـــوائـــهـــمـــا تــصــل إلــــى أمـــاكـــن بــعــيــدة، 
واألمر  ضعيفة،  مصابيح  إلى  فتحولت 
نفسه بالنسبة ملصباح «فارونا» املثبت 
بوسلهام،  مــوالي  من  املــؤديــة  بالطريق 
ــــن املـــحـــلـــي  ــجـ ــ ــسـ ــ ــــع قـــــــــرب الـ ــقـ ــ والـــــــتـــــــي تـ
بالعرائش، حيث كانت أضواء املصباح 
تــصــل حــتــى مـــــوالي بــوســلــهــام جــنــوبــا 
كل  تبقى  حيث  شــمــاال،  أصيلة  وطــريــق 
تلك املصابيح هي املرشد الوحيد لعدم 
جنوح املراكب عن املسار السليم للنجاة 

من الغرق.

»زوجي أستاذ جامعي 
ومغربي وهو يعمل 

ويتقاضى وفق 
القانون مستحقاته 
مقابل عمله، لكن 
أرفض أن يقال إنه 
يستفيد من وضعه 

كزوج وزيرة أو 
يستفيد من امتيازات 

خارج إطار القانون

صيد الكامريا

 عواطف حيار وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

  <   < تصويرتصوير محمد العدالني

في لحظة وفاء قامت جمعية محمد بوافي للتكافل والتنمية بمستشفى محمد بوافي بالدارالبيضاء 
بتكريم األطر املتقاعدة، يوم الجمعة 13 يناير 2023، اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدموها طيلة فترة 

مزاولتهم باملستشفى.

  <   < سعاد شاغل 

يـــتـــواصـــل الــــجــــدل املــــثــــار حـــول 
تصريحات وزير العدل عبد اللطيف 
لولوج  األهلية  مــبــاراة  بشأن  وهبي 
مــهــنــة املــحــامــاة والــتــفــاخــر بــدارســة 
ابــنــه فـــي دولــــة أجــنــبــيــة، حــيــث عبر 
شجبهم  عـــن  الـــبـــاحـــثـــون  األســــاتــــذة 
لــهــذه الــتــصــريــحــات الــتــي وصفوها 
ــة،  ــيــ ــاطــ ــبــ ــتــ ــــات االعــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
الصادرة  موحية»  أم  كانت  صريحة 
ــكــــومــــي، والـــتـــي  ــــؤول الــــحــ ــســ ــ عـــــن املــ
تــســتــهــدف الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ســــواء 
التفاخر  أو  قيمته  مــن  بالتنقيص 
«بــمــا يــعــتــقــدونــه ســمــوا لــلــشــهــادات 
املغربية،  نظيراتها  على  األجنبية 
وتــبــخــيــس املـــجـــهـــودات املــتــواصــلــة 
لكل الفاعلني، بعيدا عن املوضوعية 
بتقديم  املتصل  واالنــتــقــاد  الــواجــبــة 
بحماية  مطالبني  اإلصــــالح»  بــدائــل 

الجامعة املغربية.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم 
العالي، في بالغ صادر عن اجتماع 
املكتب الوطني، اعتزازها بما أسدته 
الجامعة املغربية ومنظومة التعليم 
العالي والبحث العلمي من خدمات 
جليلة في بناء صرح الدولة املغربية 
منذ االستقالل إلى اآلن، وما أنجبته 

من أطر عالية وكفأة.
وبــــخــــصــــوص جـــــــوالت الــــحــــوار 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزارة  مــع 

ــــت  ــحـ ــ الــــعــــلــــمــــي واالبــــــــتــــــــكــــــــار، أوضـ
النظام  بشأن  التفاوض  بأن  النقابة 
ــبـــاحـــثـــني  األســــــاســــــي لـــــألســـــاتـــــذة الـ
ســـيـــتـــواصـــل بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع يــومــه 
الــثــالثــاء 17 يــنــايــر فــي إطـــار اللجن 
املــشــتــركــة مــن أجـــل وضـــع اللمسات 
ــلـــى مــــشــــروع املــــرســــوم،  األخـــــيـــــرة عـ
واستئناف النقاش حول النصوص 

التنظيمية.
ــاد بـــالغ الــنــقــابــة بـــأن هــنــاك  ــ وأفـ
اتــفــاقــا مـــع وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والتعليم األولي والرياضة على عقد 
املراكز  ملف  بشأن  مشترك  اجتماع 
الــجــهــويــة ملــهــن الــتــربــيــة والــتــكــويــن، 
ســيــتــم تــحــديــد مـــوعـــده فـــي غــضــون 
ــرابــــع مـــن شــهــر يــنــايــر،  ــبــــوع الــ األســ
بهدف مناقشة كل القضايا وامللفات 
ملهن  الجهوية  املراكز  بشأن  العالقة 

التربية والتكوين.
ــيــــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت  وفــــــي الــــســ
مع  عقد  الــذي  االجتماع،  أن  النقابة 
وزير الصحة والحماية االجتماعية 
يــوم األربــعــاء 11 يناير الــجــاري، تم 
االتفاق خالله على الزيادة في األجر 
األساتذة  يتقاضاه  الــذي  التكميلي، 
الـــبـــاحـــثـــون الـــعـــامـــلـــون فــــي كــلــيــات 
الـــطـــب والـــصـــيـــدلـــة وطــــب األســـنـــان، 
ســـلـــمـــت  الـــــوصـــــيـــــة  الــــــــــــــــــوزارة  وأن 
مشاريع  للتعليم  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
القوانني إلصالح املنظومة الصحية 

ملناقشتها ودراستها.

  <    <  محمد عارف  

ــنــــي لــلــنــقــابــة  أوضــــــــح املـــكـــتـــب الــــوطــ
وعــقــب  الـــعـــدل  وزارة  أن  لــلــعــدل  الــوطــنــيــة 
جلسة الحوار األخيرة قد التزمت بتسليم 
نسخة من املشروع النهائي لتعديل النظام 
األســاســي ملــوظــفــي هيئة كــتــابــة الضبط، 
بعد األخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية 
القطاعي،  الــحــوار  مجريات  خــالل  للعدل، 
الــذي جمعه بالكاتب العام لــوزارة العدل، 
بحضور املــــدراء املــركــزيــني واملــديــر العام 
بالنيابة للمؤسسة املحمدية، وبعض أطر 

الوزارة، يوم الخميس املاضي، بالرباط.
وأوضــــــــــح بـــــــالغ لـــلـــمـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 
للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
الحساب  تعويضات  بخصوص  للشغل، 
الـــخـــاص، أن «املـــشـــروع جــاهــز، وستطلع 
مقتضياته،  على  للعدل  الوطنية  النقابة 

قبل أن يأخذ مساره التشريعي».
ــتـــب أن «الــــــــــوزارة  ــكـ ــــع بــــــالغ املـ ــابـ ــ وتـ
ــوعـــني  ــلـــف املــــوظــــفــــني املـــوضـ ــــدرس مـ ــتـ ــ سـ
ــــن اإلشـــــــــارة، بــتــحــديــد املـــوظـــفـــني غير  رهـ
اإلدارات  تـــعـــويـــضـــات  مــــن  املــســتــفــيــديــن 
املستقبلة كحل أولــــي، فــي انــتــظــار إعـــداد 

الوزارة لتصور عام في املوضوع».
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكــــــد الــــبــــالغ أن 
«الــــــــوزارة وافـــقـــت عــلــى تــخــصــيــص خــانــة 
داخـــــل الــبــرمــجــة الـــخـــاصـــة بــالــوضــعــيــات 
الفردية للموظفني، لتقديم تظلمات حول 
ــــف)، كـــمـــا أكــــدت  ــوظـ ــ الــتــنــقــيــط (فــــضــــاء املـ
الـــوزارة أنــه ال اعــتــراض لديها على ولوج 

أطر هيئة كتابة الضبط للمهن القضائية، 
وسيتم عرضه على الجهات املعنية».

وبالنسبة للحركة االنتقالية، تقررت 
«برمجة دورة تكميلية للحركة االنتقالية، 
للبت في الطلبات التي هي قيد الدراسة، 
ــــالن عـــن الــتــوظــيــفــات الــجــديــدة،  قــبــل اإلعــ
فــــي حــــني الـــتـــزمـــت الـــــــــــوزارة بــــأنــــه ســيــتــم 
صــــرف مــســتــحــقــات كـــل الــتــرقــيــات، خــالل 
شهر مـــارس مــن هــذه الــســنــة». مــن جانب 
«الهجمة  سمته  مــا  النقابة  انتقدت  آخــر، 
السياسية  التنظيمات  إلحـــدى  املمنهجة 
مــن خــالل املــســاءلــة البرملانية ألطــر هيئة 
كــتــابــة الــضــبــط املكلفني بــمــهــام الــحــراســة 
يــائــســة  كــمــحــاولــة  دجــنــبــر 2022  ــــوم 4  يـ
األهلية  امتحان  أزمــة  مسؤولية  لتحميل 
ملزاولة مهنة املحاماة باتهام كتاب الضبط 
بالتهاون في التنظيم وعــدم الــقــدرة على 
«الـــضـــبـــط والــــجــــديــــة».  وأدانــــــــت الــنــقــابــة 
كل  لها،  بيان  في  بشدة،  للعدل،  الوطنية 
املــتــربــصــني بـــأطـــر هــيــئــة كــتــابــة الــضــبــط 
التشكيك  مــعــتــبــرة  عــلــيــهــا،  واملــتــحــامــلــني 
لألمن  استهداف  وتجردهم  نزاهتهم  فــي 
القضائي بالبالد ألنهم فاعل أساسي في 
العملية القضائية.  وطالبت وزيــر العدل 
من  كــل  بــإخــراج  التشريع  ورش  بتسريع 
املسطرة املدنية والقانون الجنائي تلغى 
فيه عقوبة اإلعدام وبعض الجرائم املقننة 
حــالــيــا، والــتــي أصبحت مــتــجــاوزة بحكم 
الواقع وللمالءمة مع املواثيق الدولية. كما 
دعــت الحكومة إلــى إحــداث كليات خاصة 

باملهن القضائية.

األساتذة الباحثون 
يطالبون بحماية الجامعة  

مصرع طفلة غرقا 

ملفات على طاولة 
وزارة العدل

نقابة تقدم حصيلة جلسة حوارها القطاعي وصفوا تصريحات وهبي باالعتباطية وانتقدوا تفاخره بالشهادات األجنبية 

مأساة

 <  < الكبيرة ثعبان

يناير   14 الــســبــت  يـــوم  مصرعها  طفلة  لقيت 
الجاري غرقا بنهر أم الربيع بزاوية الشيخ إقليم بني 

مالل.
وأفــادت مصادر متطابقة أن الضحية سقطت 
في النهر بينما كانت رفقة أفراد من أسرتها بمحاذاة 
الشيخ.  بزاوية  الجديدة  القنطرة  تحت  املــذكــور،  الــواد 
في  سقطت  الهالكة  الطفلة  أن  ذاتــه  املصدر  وأضـــاف 
غفلة من والــدهــا من فــوق القنطرة الرئيسية الكائنة 
أم  نهر  مــيــاه  وجرفتها  ــار،  أزغــ إلــى  املـــؤدي  بالطريق 
الربيع. وقد يكون الحادث، حسب املصدر، ناتج عن 
الحنصالي،  أحمد  الشهيد  سد  مياه  إطــالق  مباغتة 
وذكر  الحياة.  ومفارقتها  الطفلة،  غرق  إلى  أدت  التي 
املصدر أن عناصر الدرك والسلطات املحلية حضروا 
ملــكــان الــنــازلــة، حيث جــرى انتشال الجثة مــن طرف 
رجــال الوقاية املدنية، ونقلها إلى املستشفى املحلي 

بزاوية الشيخ.

المصادقة على قانون وكالة وطنية للدم ومشتقاته  

  <   < سميرة فرزاز

حــســب تــقــريــر لــلــمــركــز الــوطــنــي لــتــحــاقــن الـــدم، 
ــثـــر مــن  ــام إلـــــى أكـ ــ يـــحـــتـــاج املــــغــــرب يـــومـــيـــا بــشــكــل عـ
1000 كيس مــن الـــدم، لكن األمــر قــد يختلف وتكون 
االحـــتـــيـــاجـــات أكـــبـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى املــــــدن الــكــبــرى 
وطنجة  والرباط  ومراكش  كالدارالبيضاء  باململكة 

نظرا للعدد الكبير من املستشفيات واملرضى.
وخالل سنة 2021، بلغ معدل التبرع بالدم 0,88 
فــي املــائــة مــن السكان، أي حــوالــي 320 ألــف متبرع، 
بينما توصي منظمة الصحة العاملية بنسبة تزيد 
عن 1 في املائة من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي من 
حاجيات الدم، باإلضافة إلى مخزون من الدم يغطي 
7 أيــام على األقــل من االستهالك ويفضل أن يغطي 
يتوفر  أن  يجب  املغرب  أن  يعني  ما  وهــو  يوما،   12

على 7000 كيس من الدم. 

تصنيعها،  يمكن  ال  حيوية  مــادة  الــدم  ويعتبر 
والبد أن تأتي من اإلنسان السليم صحيا لإلنسان 
املـــريـــض املــحــتــاج إلــيــهــا مـــن أجـــل الـــعـــالج. ويعتبر 
املرضى  لحصول  الــوحــيــدة  الوسيلة  بــالــدم  التبرع 
حيث  الحياة،  قيد  على  للبقاء  يحتاجونه  ما  على 
يتم سحب كمية من دم املتبرع تقدر بنحو 450 مل 
أي ما يعادل (%7) من دم اإلنسان الطبيعي، وهذه 
الــعــمــلــيــة تــســتــغــرق مـــا بـــني خــمــس دقـــائـــق إلـــى ربــع 

ساعة.
ولـــتـــجـــاوز مــشــكــل الـــخـــصـــاص فــــي الــــــدم الــــذي 
اململكة،  مناطق  بمختلف  الدم  تحاقن  مراكز  تعرفه 
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق 
ويأتي  ومشتقاته.  لــلــدم  املغربية  الــوكــالــة  بــإحــداث 
هــذا املــشــروع لتجاوز اإلشــكــاالت واإلكــراهــات التي 
الــدم  ومبحث  الـــدم  لتحاقن  الوطني  املــركــز  يعرفها 
تؤثر  والــتــي  الجهوية،  الـــدم  تحاقن  مــراكــز  وجميع 

سلبا عــلــى تــدبــيــر هـــذا املــجــال الــحــيــوي، ومـــن أجــل 
مواكبة التطورات الوطنية والدولية.   

ــذا املــــشــــروع إلـــــى إحـــــــداث الـــوكـــالـــة  ــ  ويــــهــــدف هـ
عمومية  مؤسسة  وهــي  ومشتقاته،  لــلــدم  املغربية 
املالي،  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
تحل محل املركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 

وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ويشير مشروع القانون إلى أن الوكالة سيعهد 
إليها جمع الدم التام من املتبرعني والقيام بتأهيله 
الــبــيــولــوجــي وبــجــمــيــع األعـــمـــال املــرتــبــطــة بحفظه 
وتوضيبه وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية 
على  وســتــشــرف  الــعــمــل.  بــهــا  الــجــاري  والتنظيمية 
تنمية املخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم 
جــمــيــع األعــــمــــال املــتــعــلــقــة بــتــوزيــعــه واســتــخــدامــه، 
ــا عـــلـــى تــــزويــــد جــمــيــع املـــؤســـســـات  وســتــعــمــل أيـــضـ
الصحية التابعة للقطاعني العام أو الخاص، حسب 

الحاجة، بالدم والبالزما وخثارات الكريات الحمراء 
الجاري  التشريع  وفق  وذلك  الصفيحات،  وخثارات 

به العمل. 
وســتــقــوم وكـــالـــة الـــــدم، الــتــي ســتــعــوض مــراكــز 
تـــحـــاقـــن الــــــدم بــــاملــــغــــرب، بــــاألعــــمــــال الــتــشــخــيــصــيــة 
الـــــدم  تــــحــــاقــــن  بــــمــــجــــال  ــلــــة  الــــصــ ذات  ــة  ــيــ ــعــــالجــ والــ
وتــطــويــرهــا، وتــطــويــر أعــمــال اســتــخــالص الــخــاليــا 
مراقبة  مع  املتبرعني،  دم  من  املستخلصة  الجذعية 
جودة البالزما املستعملة لتحضير األدوية املشتقة 
الدم  وكالة  مهام  من  سيكون  لذلك  وتبعا  الــدم.  من 
أيــضــا الــســهــر عــلــى ضــمــان جـــودة الـــدم ومشتقاته، 
وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته 
ــام فـــي نــظــام  ــهــ ــدم الــثــابــتــة، واإلســ ــ ــدا مــشــتــقــات الـ عــ
باإلضافة  الــدم،  بتحاقن  الخاص  الوبائية  املراقبة 
الصحة  ملهنيي  املستمر  التكوين  في  إسهامها  إلى 

في مجال تحاقن الدم وسالمته. 
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متفرقات

  < الكبيرة ثعبان 

التي  الحملة  اإلنسان  وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  أدانــت 
يتعرض لها املحامي عبد الفتاح زهراش.

استعدادها  مؤكدة  زهــراش،  مع  تضامنها  عن  الرابطة  وعبرت 
«لسلك كل سبل اإلنصاف املمكنة وطنيا ودوليا ضد من سولت لهم 
أنفسهم استخدام اإلرهاب الفكري والتهديد باإلشاعات من أجل ثنيه 

عن مواصلة عمله الحقوقي واملهني كمحام».
وقـــال بـــالغ لــلــرابــطــة إنــهــا تــابــعــت «حــمــلــة االســتــهــداف والتنمر 
عن  ومدافع  كمحام  زهــراش  الفتاح  عبد  السيد  مست  التي  والتهديد 
حقوق اإلنسان في إطار الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
وذلــك على خلفية تبنيه الــدفــاع عــن أحــد األشــخــاص بــدولــة إسبانيا 
وقيامه بتنظيم ندوة صحفية قدم من خاللها روايته لبعض األحداث، 
السيدات  إحــدى  وباألخص  األشخاص  من  العديد  دفــع  الــذي  الشيء 
املــقــيــمــات بــالــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة (وهــيــبــة خــرشــيــش) والــتــي 
عبد  السيد  اتــهــام  أجــل  مــن  باملكاملات  والتالعب  التدليس  استعملت 
الفتاح زهراش في أخالقه، وكذلك إقحام عائلته بشكل مدروس من 
املحميني  واملرافعة  الدفاع  في  والحق  مهنته،  ممارسة  عن  ثنيه  أجــل 
بحكم القانون الدولي اإلنساني لكل األشخاص كيفما كانت صفاتهم.

من  محكمة  وبــطــريــقــة  التدليسية  املــمــارســات  الــرابــطــة  وأدانــــت 
السابقة  ادعاءاتها  كل  تجعل  والتي  خرشيش،  وهيبة  املسماة  طرف 
محط تساؤل وتشكيك كبيرين، بعد أن اتضح أسلوبها في التدليس 
ومحاولة قلب الحقائق والتنمر اإللكتروني واللعب على كل الواجهات 
مــن أجـــل مــصــالــح شخصية ومــخــطــطــات الســتــهــداف الــبــلــد وبعض 

رموزه.
لألفكار  اإللكتروني  اإلرهــاب  سياسة  رفضها  عن  عبرت  كما 

والتصرفات على أساس االختالف في الرأي والتقديرات.

الحملة على زهراش.. إدانة حقوقية

  < األحداث المغربية

ترأس وزير الصناعة والتجارة رياض مــزور، أمس اإلثنني 16 
مراسم  بتيفلت،  جــوهــرة  لعني  الصناعية  باملنطقة  الــجــاري،  يناير 
بالطاقة  املــيــاه  سخانات  باملغرب  مصنع  أول  تشييد  أشــغــال  إطــالق 

الشمسية.
إلنــجــاز  درهـــم  مــلــيــون  ملصنع 60  االســتــثــمــاريــة  القيمة  وتــبــلــغ 
عام 2023،  من  الثاني  النصف  قبل  نشاطه  سيباشر  األول،  شطره 

وسيمكن من خلق 880 منصب شغل.
سخانات  مــن  وحــدة  بإنتاج 40.000  املــشــروع  هــذا  وسيسمح 
املــغــرب»،  فــي  «صنع  عالمة  تحمل  سنويا،  الشمسية  بالطاقة  املــيــاه 
مغاربة.  وخــبــراء  بــاحــثــون  وتصميمها  تطويرها  على  سهر  والــتــي 
وعــالوة على ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة علمية وتكنولوجية 
ملواكبة  بفاس،  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  وجامعة   Gi3 شركة  بني 
بالطاقة  املياه  لسخانات  متواصل  ابتكار  وضمان  العمليات،  تطوير 

الشمسية وضمان جودة مثلى وقدرة تنافسية بعيدة املدى.
املشروع  لهذا  التام  ارتياحه  عن  الوزير  أعــرب  املناسبة،  وبهذه 
مستوى  على  أهميته  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مــؤكــدا  النموذجي،  الصناعي 
والذي  املائة،  في  مائة  بنسبة  املغربية  الشمسية  الطاقة  قطاع  تطوير 
هذا الشأن  في  مغاربة. وأوضح  مهندسون وباحثون  يتولى إنجازه 
أيضا «أن من شــأن هــذا املــشــروع، الــذي ينسجم تمام االنسجام مع 
بانبثاق  يسمح  أن  الطاقية،  بالنجاعة  يتعلق  ما  في  اململكة  توجهات 
مضافة  قيمة  وذات  تنافسية  جديدة  خضراء  صناعية  تخصصات 
عالية. كما من شأنه اإلسهام في تعزيز السيادة الصناعية والطاقية 
للمملكة». كما أهاب باملقاوالت أن تستكشف الفرص غير املحدودة 

التي يتيحها هذا القطاع لتحديد وتطوير فروع جديدة واعدة.

أول مصنع لسخانات املاء بالطاقة الشمسية بتيفلت
الدار البيضاء على موعد قريب مع «الباصواي»

بعد تأخر انطالق التدشين الرسمي في يونيو 2022

  < سعيد لقلش
 

أكــــــــدت شــــركــــة الــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء لـــلـــنـــقـــل «كـــــــازا 
تــرانــســبــور»، عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن 
الــبــاصــواي،  خــطــي  إلنــجــاز  التحتية  البنية  «أشــغــال 
إنهاؤها  جــرى  حيث  األخــيــرة،  مراحلها  على  تشرف 
عــلــى مــســتــوى الــخــط األول بــشــارع محمد الــســادس، 
وعـــلـــى مــســتــوى الـــخـــط الـــثـــانـــي عــلــى امــــتــــداد مــديــنــة 
الرحمة»، مشيرة إلى أنه تم وضع اللمسات األخيرة، 
عــلــى مــشــروع أشــغــال «الـــبـــاصـــواي»، بـــإزالـــة حــواجــز 
األشــغــال وتركيب عــالمــات التشوير الــضــوئــي، وكــذا 
التي  الجديدة،  الوسيلة  هــذه  توقف  محطات  تثبيت 

ستبدأ في العمل خالل األشهر املقبلة.
وكشفت الشركة املكلفة باملشروع الجديد للنقل 
الــجــمــاعــي أن الــعــمــل بــحــافــالت «الــــبــــاصــــواي» الـــذي 
مثل  مثله  خاصا  طرقيا  ممرا  األشــغــال  لــه  خصصت 
الـــطـــرامـــواي، زادت مـــدة أشــغــالــه عـــن ثـــالث ســنــوات، 
موضحة أن العمل به سينطلق خالل األشهر املقبلة 
من عام 2023، حيث يتكون مشروع «باصواي» الدار 
البيضاء الذي يتسع لـ168 راكبا، من خطني سيوفرن 
24 مــحــطــة يــبــلــغ طــــول كـــل واحـــــدة مــنــهــمــا 28 مــتــرا، 
مــرورا  الليمون  وحــي  الساملية  شـــارع  مــن  يبدأ  األول 

بعني الشق، والثاني يبدأ من شارع يعقوب املنصور 
بــاملــعــاريــف وصـــوال إلـــى مــديــنــة الــرحــمــة أوالد عــزوز 
جنوب املدينة، فيما يشمل الخط الثالث نقطة تبادل 
مـــع الـــطـــرامـــواي، بمحطة الــلــيــمــون وبــمــحــطــة شـــارع 

محمد السادس،
وجدير بالذكر، كانت شركة «كــازا ترونسبور»، 
ستنتهي  مشروع «الــبــاصــواي»  أشغال  أن  أعلنت  قد 

في ماي 2022، وأن تدشني العمل به رسميا سينطلق 
فـــي يــونــيــو 2022، غــيــر أن الــشــركــة املــعــنــيــة اعــتــذرت 
وما  املواطنني،  انزعاج  على  وكــذا  أشغاله،  تأخر  عن 
عرقلة  من  للباصواي  التحتية  البنية  أشغال  سببته 
لــلــمــرور وحــــوادث ســيــر، معتبرة أن «تــقــدم املــشــروع 
يتم وفق جدول يعتمد تراتبية األشغال من الناحية 

التقنية».

التي  األربعني  حفالت «بــاصــواي»  لإلشارة، فإن 
ستجوب شـــوارع مدينة الـــدار البيضاء هــي مــن نوع 
بطول  منخفضة،  أرضية  ذات   «Citaro L» مرسيدس 
21 مترا وعرض 2.55  مترا وارتفاع 3.12 مترا، حيث 
فيما  مقعدا،  و58  مــزدوجــة  أبـــواب  أربعة  على  تتوفر 

تبلغ سعتها اإلجمالية 168 راكبا.
ويبلغ طول الخط 1 للباصواي 12.5 كلم، ويربط 
بني حي الليمون وحي الساملية، ويشتمل هذا الخط 
عــلــى نقطتني لــلــتــبــادل مــع خــطــي الـــطـــرامـــواي: الخط 
رقم 1 بمحطة الليمون، والخط رقم 3 بمحطة شارع 
مــحــمــد الــــســــادس. فــيــمــا يـــربـــط الـــخـــط 2 لــلــبــاصــواي 
املــعــاريــف انــطــالقــا مــن ملتقى طـــرق واملــــاس بمدينة 

الرحمة/ أوالد عزوز، على طول 12 كلم.
البيضاء  الــــدار  لساكنة  «الــبــاصــواي»  وســيــوفــر 
 نظام تنقل ذكي و بيئي بسرعة وسهولة وأمان، حيث 
سيتم تزويد هذه الحافالت العالية الجودة بكاميرات 
للمراقبة، وآالت بيع التذاكر األوتوماتيكية، من أجل 
مراقبة كل ما يجري بداخل هذه الحافالت، وستكون 
محطات  مــثــل  مغلقة،  «الــبــاصــواي»  مــحــطــات  جميع 
املحطة،  ولـــوج  شخص  ألي  يمكن  ال  إذ  الــطــرامــواي، 
دون الــتــوفــر عــلــى تــذكــرة الــتــنــقــل، بــاإلضــافــة إلـــى أن 
هذه املحطات ستكون مجهزة بممرات خاصة لذوي 

االحتياجات الخاصة، لتسهيل عملية تنقلهم. 

  < األحداث المغربية

تستمر معاناة املصابني بالضمور 
الــعــضــلــي الــشــوكــي، وهـــو مـــرض وراثـــي 
يـــــؤدي إلــــى اإلصـــابـــة بـــإعـــاقـــات وخــيــمــة 
والــــــوفــــــاة املــــبــــكــــرة، بـــســـبـــب عــــــدم تـــوفـــر 
األدويــــــــــة املـــــضـــــادة لـــلـــمـــــــــــرض بـــاملـــغـــرب 
نــتــيــجــة الرتـــفـــاع أســـعـــارهـــا فـــي الــســوق 

الدولية. 
ويعتبر الضمور العضلي الشوكي، 
الذي يصيب طفال واحدا من بني 8 آالف 
جــزء  عــلــى  يــؤثــر  عصبيا  مــرضــا  والدة، 
مــن الــجــهــاز الــعــصــبــي الـــذي يتحكم في 
الــحــركــة اإلراديـــــة لــلــعــضــالت مــمــا يــؤدي 
تدريجيا  املريض  فيفقد  إضعافها،  إلى 
قدرته على التحرك، وتتفاقم آثار املرض 
مــــع الــــوقــــت بــحــيــث يــســبــب مـــشـــاكـــل فــي 
التنفس واعوجاجا في الهيكل العظمي.

بـــدو أن مشكل تــســويــق أدويــــة هــذا 
املــــــرض بـــاملـــغـــرب لــــن يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــى 
الــحــل قــريــبــا، حــيــث أبــــرز وزيــــر الصحة 
والـــحـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــؤخــــرا لـــدى 
جــــــوابــــــه عــــــن ســـــــــؤال شـــــفـــــوي بــمــجــلــس 
النواب، أن املختبرات العاملية تبيع هذه 
سيما  وال  باهظة،  جــد  بأسعار  األدويـــة 

الدواء الذي تم اكتشافه مؤخرا ويعطي 
نتائج جد إيجابية لعالج املرض، حيث 
يــبــلــغ ثــمــنــه 20 مـــلـــيـــون درهـــــم لــلــحــقــنــة 
الـــــواحـــــدة (2 مـــلـــيـــار ســـنـــتـــيـــم)، مـــؤكـــدا 
فــــي املـــقـــابـــل أنـــــه تــــم اســـتـــقـــبـــال مــمــثــلــني 
عــــن شــــركــــات األدويــــــــة لــبــحــث إمــكــانــيــة 
تقل  أخـــرى  أدويـــة  الســتــيــراد  الترخيص 

تكلفتها عن هذا الدواء.
وأسرهم  املرضى  يكابده  ما  وحول 
مـــــن مــــعــــانــــاة جــــــــراء غــــيــــاب الــــعــــالجــــات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذا املــــــرض بــــاملــــغــــرب، قـــال 
رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي 
الشوكي، هشام بازي، إنه بفضل التقدم 
الـــعـــلـــمـــي، تــــم الـــتـــوصـــل حـــالـــيـــا لــثــالثــة 
عــالجــات فــعــالــة لــلــمــرض خـــارج املــغــرب، 
والــــتــــي تـــطـــالـــب الـــجـــمـــعـــيـــة بــتــوفــيــرهــا 
من  العديد  غرار  على  باملغرب  للمرضى 

البلدان العربية واإلفريقية.
ودعـــــــا بــــــــازي، فــــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة 
الصحة  وزارة  لــألنــبــاء،  الــعــربــي  املــغــرب 
إلــــى االنــــخــــراط الـــجـــدي فـــي مــفــاوضــات 
مــع شــركــات األدويـــــة مــن أجـــل تخفيض 
األثــمــنــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع اإلمــكــانــيــات 
صناديق  وإلــــزام  للمغرب،  االقــتــصــاديــة 
الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة بــتــحــمــل واجـــبـــهـــا 

القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم 
عن نفقات العالج إلى الحد الذي تسمح 

به ميزانياتها.
كما أعــرب عن األمــل في فتح أبواب 
اإلعالم العمومي لتنظيم حمالت للتبرع 
قد  التي  املــصــاريــف  نسبة  تغطية  قصد 
عن  الصحية  التغطية  صــنــاديــق  تعجز 
الحق  أن  على  التأكيد  مــجــددا  تحملها، 
فــــي الـــحـــيـــاة يــســمــو عـــلـــى كــــل الــعــقــبــات 
املـــالـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن تــــجــــاوزهــــا مــثــلــمــا 
متوسطة  البلدان  من  الكثير  تجاوزتها 

الدخل.
وإلــــى جــانــب مــعــانــاتــهــم جــــراء عــدم 
توفر األدويــة، أبرز الفاعل الجمعوي أن 
املــصــابــني بــضــمــور الــعــضــالت الــشــوكــي 
صحية  خدمات  توفير  عدم  من  يعانون 
مــالئــمــة عــلــى اعــتــبــار أن مــريــض ضمور 
من  مستمرة  ملتابعة  يحتاج  الــعــضــالت 
الطبية  التخصصات  مــن  الــعــديــد  طــرف 
مــــثــــل: األعــــــصــــــاب، الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 
الترويض  الــتــغــذيــة،  والــتــقــويــم،  الــعــظــام 
الطبي...، مسجال أن املعاناة تتفاقم في 
صــفــوف املــرضــى الــذيــن يــقــيــمــون بعيدا 
تضم  الــتــي  الجامعية  املستشفيات  عــن 

جميع هذه التخصصات.

  < األحداث المغربية

للتنمية  الوطنية  املبادرة  نــادي  ينظم 
الــــبــــشــــريــــة بـــــاملـــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــمــعــلــومــاتــيــة وتـــحـــلـــيـــل الـــنـــظـــم الــقــافــلــة 
نسختها  في  السنوية  الطبية  االجتماعية 
ايدكل- إلى منطقة  والتي تتوجه  العاشرة، 

نــيــكــت الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة أوزيـــــــــوة، نــيــابــة 
شــهــر  مــــن  و19  و18   17 أيــــــام  تــــــارودانــــــت، 

فبراير املقبل.
وحـــســـب بـــيـــان صـــحـــافـــي يـــتـــم تــنــظــيــم 
شــعــار «لنغمرهم  تــحــت  الــحــالــيــة  الــنــســخــة 
هموم  عبارته  في  يحتضن  «شعار  دفــئــا»، 
إخــوانــنــا بــالــجــبــال، فــبــفــعــل قـــســـاوة املــنــاخ 
وواقــع العزلة املرير الــذي حال دون طلبهم 
من  املدرسة  ارتياد  وجعل  اليومي  لقوتهم 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا صــبــيــانــهــم، 
فتمخض عنه تفشي الفقر والحاجة وتدني 
مـــعـــدل الـــتـــمـــدرس والــــدراســــة، ونـــجـــد واقـــع 
الــحــال أســـوأ لــدى مــن ابــتــلــوا بــأنــواع العلل 
مـــن ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة وغــيــرهــم 
ضمان  عليهن  استصعب  أرمــالت  نساء  أو 

لقمة العيش لهن وألبنائهن».
وقـــــال الـــبـــيـــان إن الــقــافــلــة تـــهـــدف إلــى 
«تـــوزيـــع قــفــف غــذائــيــة تــحــوي األســاســيــات 

القر،  فــتــرة  اجــتــيــاز  على  إلعانتهم  الــالزمــة 
إضافة إلى توزيع مالبس وأحذية وأغطية 
وتداعياته،  البرد  زمهرير  وتقيهم  تدفئهم 
ثـــم ســيــتــم تـــوزيـــع كــتــب وألــــعــــاب لــألطــفــال 
بــهــدف رعـــايـــة جــانــبــي املــــرح والــتــعــلــم لــدى 
الـــصـــغـــار، عــــــالوة عـــلـــى تـــقـــديـــم فــحــوصــات 
وإرشادات طبية وأدوية وستتكفل جمعية 
بقوافلنا  عام  كل  ترافقنا  التي  األطر  فضاء 

بهذا الشأن».
ستستفيد  أســـر   307 أن  الــبــيــان  وأكــــد 
مــوزعــة  نــيــكــت  ايــدكــل  الــقــافــلــة بمنطقة  مــن 
عـــلـــى 7 دواويــــــــــر، وقــــــد شــــــرع الـــــنـــــادي فــي 
جــمــع الـــتـــبـــرعـــات، داعـــيـــا الــجــمــيــع إلــــى مد 
يـــد املـــســـاعـــدة لـــهـــذه األســـــر عــبــر صــفــحــات 
بــاالتــصــال  أو   CINDH ENSIAS الــــنــــادي 

باملسؤولني.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن نــادي املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية هو نادي يسعى 
عـــبـــر أنــشــطــتــه غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة إلـــــى تــقــديــم 
خدمات إنسانية للفئات الهشة بمجتمعنا، 
والتآزر  التضامن  روح  لتعزيز  بذلك  راميا 
بني صفوف الشباب املهندسني، تم تأسيس 
الـــنـــادي ســنــة 2007 عــلــى يــد مــجــمــوعــة من 
العليا  الوطنية  «املــدرســة  وخريجي  طلبة 

للمعلوماتية وتحليل النظم» بالرباط.

الضمور العضلي..
معاناة بال أدوية!

قافلة اجتماعية طبية 
بدواوير تارودانت

ينظمها نادي الطلبة بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظميؤدي إلى اإلصابة بإعاقات والوفاة المبكرة 

حملة إلخالء املهاجرين السريني من محيط أوالد زيان
في ظل تزايد أعدادهم بشكل قياسي واحتالل عدد من الفضاءات العامة

  < عبد الواحدالدرعي 

فـــي عــمــلــيــة لــيــســت األولــــــى من 
نــوعــهــا، شــنــت الــســلــطــات املحلية 
بـــــالـــــدار الـــبـــيـــضـــاء حـــمـــلـــة واســـعـــة 
الــنــطــاق عــلــى املــهــاجــريــن األفـــارقـــة 
املــتــحــدريــن مــن جــنــوب الــصــحــراء، 
الذين يحتلون امللك العام على طول 
أوالد  بشارع  الطرامواي  سكة  خط 
زيان وصوال إلى منطقة الجيروند، 

وكذلك جنبات املحطة الطرقية.
ويـــــقـــــوم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــمـــال 
لتطهير  يومية  بحمالت  النظافة 
الــفــضــاءات واألمـــاكـــن الــعــامــة التي 
جــــرى إبـــعـــاد املــهــاجــريــن األفـــارقـــة 
مــنــهــا، نــظــرا إلــــى تـــراكـــم الــنــفــايــات 
واألزبـــــــال بــهــا وحــتــى الــــقــــاذورات، 
وهو ما يثير استياء األسر القاطنة 
الكريهة  الــروائــح  من  تشتكي  التي 

وبعض املشاهد املخلة بالحياء.
إخالء  هو  الحملة  من  والهدف 
الــفــضــاءات واألمـــاكـــن الــعــامــة التي 
بطريقة  املهاجرون  هــؤالء  يحتلها 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة، فــــــي ظــــــل تــــزايــــد 
أعـــــــدادهـــــــم بـــشـــكـــل قـــيـــاســـي خـــالل 
السنوات األخيرة، وتوالي شكايات 
الــســاكــنــة الــقــاطــنــة بــهــذه املــنــطــقــة، 
إلى  املنطقة  شـــوارع  تحولت  حيث 
تسبب  مــا  للمهاجرين  دائـــم  مــكــان 
من  املتخوفة  الساكنة  استياء  فــي 
اتــــســــاع هـــــذه الـــــبـــــؤرة الـــتـــي تــهــدد 
األمــن الــعــام، وتشجع على ارتكاب 
الــــجــــريــــمــــة، ال ســـيـــمـــا فـــــي أوقــــــات 

متأخرة من الليل.
وتـــعـــالـــت أصــــــــوات املـــواطـــنـــني 
بــاألحــيــاء الــقــريــبــة مــن أجـــل إيــجــاد 
حــــلــــول نـــهـــائـــيـــة الحـــــتـــــالل بــعــض 
الــــــفــــــضــــــاءات الـــــعـــــامـــــة مــــــن طــــرف 
املــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــني، عبر 
القيام باملزيد من الحمالت الدورية 
إلخــــــــالء األمـــــاكـــــن الــــتــــي يــقــطــنــون 
فــيــهــا، هـــذه الــوضــعــيــة مــردهــا إلــى 

القانونية  الــوضــعــيــة  تــســويــة  عـــدم 
للمهاجرين األفارقة.

وســـــبـــــق لـــلـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة 
بـــتـــراب مــنــطــقــة درب الــســلــطــان أن 
فككت مخيما للمهاجرين األفارقة، 
أقـــامـــوا فــيــه ألزيـــــد مـــن 3 ســـنـــوات، 
وجهة  بمثابة  الفضاء  كــان  بعدما 
مفضلة لــدى الشباب بحكم توفره 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن مـــالعـــب الـــقـــرب، 
وقائد  األمنية  السلطات  وحــجــزت 
املساعدة  القوات  وعناصر  املنطقة 
واألمــن الوطني عــددا من األسلحة 

البيضاء. 
أخرى  حملة  السلطات  وشنت 
زيــان،  أوالد  القرب  ملعب  بمحاذاة 
لتفكيك مخيمات عشوائية أقامها 
أمتار  بعد  على  أفــارقــة،  مهاجرون 
قليلة من شارع أوالد زيان، بحيث 

جــاء اإلنـــزال األمــنــي إثر 
تكرر شكايات املواطنني 
بـــــســـــبـــــب مـــــضـــــايـــــقـــــات 

املهاجرين األفارقة.
من  املــئــات  وينتشر 
في  األفارقة،  املهاجرين 
قانونية  غــيــر  وضــعــيــة 
قاسية  عــيــش  وظـــــروف 
يمتهن أغلبهم التسول، 
فــيــمــا يــلــجــأ عــــدد منهم 
إلـــــــــــى االحـــــــتـــــــمـــــــاء بـــني 
جنبات وأسفل القناطر 
الخاصة بالقطار والتي 
تخترق عــدد مــن أحياء 
السلطان،  درب  منطقة 
كــــــــمــــــــا شــــــــهــــــــد مــــخــــيــــم 
املــــهــــاجــــريــــن األفــــــارقــــــة 

عــــددا مــن الــحــرائــق املــتــكــررة خــالل 

الـــســـنـــوات املــاضــيــة، 
بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــا كـــــــــــان 
نــاجــمــا عـــن انــفــجــار 
قـــــنـــــيـــــنـــــات الـــــــغـــــــاز، 
وبـــعـــضـــهـــا مــفــتــعــال 
وفــــقــــا لــتــصــريــحــات 
أنفسهم  املــهــاجــريــن 
املــــــقــــــيــــــمــــــني داخــــــــــل 

املخيم حينها.
ويـــــلـــــج الــــعــــديــــد 
من هؤالء املهاجرين 
الــــــــــــذيــــــــــــن يــــــــعــــــــدون 
بــــــــــــاملــــــــــــئــــــــــــات عـــــبـــــر 
الـــحـــدود الــجــزائــريــة 
الـــــشـــــاســـــعـــــة، حــيــث 
تــــســــهــــل عــــصــــابــــات 
جــــزائــــريــــة مــــرورهــــم 
مـــن الـــتـــراب الـــجـــزائـــري إلـــى املــغــرب 

إياهم  موجهة  مالية  مبالغ  مقابل 
نــــحــــو مـــديـــنـــتـــي ســـبـــتـــة ومــلــيــلــيــة 
التسلل  من  يتمكن  لم  من  ويضطر 
إلى املدينتني املحتلتني الرحيل إلى 
تجمعا  تعرف  التي  البيضاء  الــدار 
القانونيني  غير  للمهاجرين  كبيرا 
بجوار محطة أوالد زيان التي تعد 

املأوى الرئيسي لهم.
وتـــعـــمـــل الـــعـــصـــابـــات الــعــامــلــة 
تجميع  إلــى  الجزائري  التراب  على 
املــــــهــــــاجــــــريــــــن غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــني 
املتحدرين من دول جنوب الصحراء 
في مخيمات خاصة، وتحرص على 
نقلهم عبر شــاحــنــات إلـــى الــحــدود 
املـــغـــربـــيـــة تـــحـــت أنــــظــــار الــســلــطــات 
الجزائرية في ظروف غير إنسانية، 
يـــــتـــــعـــــرض خـــــاللـــــهـــــا عــــــــــدد مـــنـــهـــم 

العتداءات وحشية.

سبق للسلطات المحلية بتراب منطقة درب السلطان أن فككت مخيما للمهاجرين األفارقة، أقاموا فيه ألزيد من 3 
أنقذواسنوات، بعدما كان الفضاء بمثابة وجهة مفضلة لدى الشباب بحكم توفره على العديد من مالعب القرب.

أم الربيع!
  < األحداث المغربية

جـــلـــســـة  الــــــــنــــــــواب  يــــعــــقــــد  مجلس 
عـــمـــومـــيـــة يــــومــــه الــــثــــالثــــاء، تــخــصــص 
ملــنــاقــشــة تــقــريــر املــهــمــة االســتــطــالعــيــة 
املــؤقــتــة لــلــوقــوف عــلــى وضــعــيــة مصب 

نهر أم الربيع.
الــتــقــريــر أعــدتــه لــجــنــة مــتــفــرعــة عن 
لــجــنــة الـــبـــنـــيـــات األســـاســـيـــة والـــطـــاقـــة 
واملــــعــــادن والــبــيــئــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
وهي اللجنة التي تم تشكيلها تجاوبا 
مــــع مـــطـــالـــب عــــديــــدة وشـــكـــايـــات دعـــت 
إلــــى ضــــــرورة الـــتـــدخـــل لـــوقـــف مــظــاهــر 
الـــتـــدهـــور الـــــذي يــعــرفــه املـــصـــب، وهــي 
روائــح  وجــود  رصــدت  التي  الشكايات 

كريهة وتدهورا مستمرا .
وقـــد أوصــــت املــهــمــة االســتــطــالعــيــة 
بـــضـــرورة الـــخـــروج مــن دائــــرة الــحــلــول 
املـــــؤقـــــتـــــة واالنــــــتــــــقــــــال مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 
حــــــل جــــــــــذري ملــــشــــكــــل مــــصــــب نــــهــــر أم 
ملحـــة  غـــــــــــايــة  ذلـــك  أن  مــؤكــدة  الــربــيــع، 

ومستعجلة. 
وطــالــبــت بــتــنــزيــل مــشــروع مندمج 
لتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع 
بــــنــــاء عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة تــســاهــم 
وجــمــيــع  واملـــــاء  الــتــجــهــيــز  وزارة  فــيــهــا 
الــــقــــطــــاعــــات الـــــــوزاريـــــــة املـــعـــنـــيـــة، إلـــى 
البيضاء  الــدار  جهة  مجلس  كل  جانب 
للجديدة  اإلقــلــيــمــي  واملــجــلــس  ســطــات 
وباقي  الوادي  على  املطلة  والجماعات 
املـــؤســـســـات الـــفـــاعـــلـــة، ومـــنـــهـــا املــكــتــب 
الشريف للفوسفاط؛ وهو ما سيساهم 
في جلب االستثمارات وتنمية املنطقة 

واقتصاديا. سياحيا 
التـقــــرير  دعـــا  نـفسه،  الــســيــاق  فــي 
ـــــال  ـــ ـــــع الــرمـــ ـــ إلــــى ضـــــرورة تــجــــــــنــب وضـــ
ــزالــة مـــن املـــصـــب فـــي مـــكـــان قــريــب  ـــ ـــ ـــ ـــ املـــ
مــــن هـــــذا األخــــيــــر حـــتـــى ال تـــعـــود إلــيــه 
واقترحت  وجــيــزة،  فترة  بعد  بسهولة 
فــي هــذا الــصــدد اســتــغــالل هــذه الــرمــال 
الـــشـــاطـــئ  لـــتـــدعـــيـــم  اإلدارة  طـــــرف  مــــن 
تنـمـــوية  مــشــاريــع  وتــمــويــل  لــدعــم  ثـــم 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى ســاكــنــة املنطقة، 
كـــمـــا أكـــــــدت عـــلـــى ضــــــــرورة تــحــســيــس 
املــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة واملــــــقــــــاوالت 
الـــخـــاصـــة وعـــمـــوم املـــواطـــنـــني بــأهــمــيــة 
وخــطــورة  للماء  العقالني  االســتــعــمــال 
الــنــفــايــات واملـــلـــوثـــات الـــتـــي تـــرمـــى في 

النهر.

الهدف من الحملة 
هو إخالء الفضاءات 
واألماكن العامة 

التي يحتلها هؤالء 
المهاجرون بطريقة غير 
قانونية، في ظل تزايد 

أعدادهم بشكل قياسي 
خالل السنوات األخيرة



سرطان الرحم.. استراتيجية لحماية ماليني النساء
المغرب يسير على طريق التلقيح
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يعتبر سرطان عنق الرحم أول سرطان يمكن القضاء عليه من خالل الوقاية واللقاحات، مما يتطلب جهودا واسعة النطاق، باإلضافة إلى 
التوعية بخطورته وضرورة التلقيح للوقاية منه، وفي هذا السياق تأتي االستراتيجية اإلقليمية للقضاء على سرطان عنق الرحم لتسريع القضاء 

على المرض باعتباره مشكلة صحية عالمية..

    

<< هدى االندلسي

فرصة الوقاية

أطـــــلـــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــاملــــيــــة 
االستراتيجية اإلقليمية للقضاء على سرطان عنق 
إفريقيا.  شــمــال  ودول  األوســــط  الــشــرق  فــي  الــرحــم 
ــار االحـــتـــفـــال بــشــهــر  ــ ــــالن فــــي إطــ ــ ــذا اإلعـ ــ ويــــأتــــي هـ
الــتــوعــيــة بــســرطــان عــنــق الــرحــم الــــذي يــتــم خالله 
باإلضافة  الحاصل  التقدم  على  الــضــوء  تسليط 
إلــى ما يجب القيام به للقضاء على هــذا املرض 
عنق  ســرطــان  ويعتبر  منه.  الوقاية  يمكن  الــذي 
ــدا مـــن نـــوعـــه بــاعــتــبــاره من  ــريـ الـــرحـــم مـــرضـــا فـ
بـــني األمـــــــراض غــيــر املـــعـــديـــة، لــكــنــه يــنــجــم عن 
الــورم  فيروس  من  نوعان  ويوجد  معد.  عامل 
عن  املـــســـؤوالن  و18)  الــبــشــري (16  الــحــلــيــمــي 
ظــهــور مـــا يـــقـــارب ٪50 مـــن ســرطــانــات عنق 
الرحم عالية الخطورة. وباعتبار أن سرطان 
القضاء  يمكن  ســرطــان  أول  هــو  الــرحــم  عنق 
عــلــيــه مـــن خــــالل الـــوقـــايـــة والـــلـــقـــاحـــات، فــإن 
الوقاية والسيطرة الناجحة تتطلب جهودا 
واســـعـــة الــنــطــاق بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــوعــيــة 
بـــخـــطـــورتـــه وضــــــــرورة الــتــلــقــيــح لــلــوقــايــة 
منه. في هذا السياق، تأتي االستراتيجية 
اإلقــلــيــمــيــة لــلــقــضــاء عــلــى ســـرطـــان عنق 
الـــرحـــم لــتــســريــع الــقــضــاء عــلــى ســرطــان 
عــنــق الـــرحـــم بــصــفــتــهــا مــشــكــلــة صحية 
عــاملــيــة تــبــنــت فــكــرة مــحــاربــتــهــا الــــدول 
العاملية  الصحة  منظمة  فــي  األعــضــاء 

في عام 2020. 

أهداف اسرتاتيجية

تـــهـــدف هــــذه االســتــراتــيــجــيــة الــى 
القضاء على سرطان عنق الرحم على 
ــام 2120.  الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي بــحــلــول عــ
 90-70-90 األهــــــــداف  تـــحـــدد  أنـــهـــا  كـــمـــا 
عام 2030  بحلول  تحقيقها  يتعني  التي 
القضاء  مــن  البلدان  جميع  تتمكن  حتى 
على سرطان عنق الرحم. ويتمثل الهدف 
فـــي تــغــطــيــة الــتــلــقــيــح ضـــد فـــيـــروس الـــورم 
للفتيات   90٪ بنسبة  الــبــشــري  الحليمي 
في سن 15، أما الهدف الثاني، فهو فحص 
٪70 من النساء ببلوغهن سن 35 و45، فيما 
يــرتــكــز الــهــدف الــثــالــث عــلــى أن تــتــم معالجة 

٪90 من النساء املصابات بالسرطان.

تعزيز 
احلماية 

تحدد االستراتيجية اإلقليمية 
للقضاء على سرطان عنق الرحم التي تم 

إطالقها حديثا خمسة إجراءات استراتيجية 
من  األولــيــة  الــوقــايــة  تعزيز  مــن  انــطــالقــا  باملنطقة 

البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاح  توفير  خــالل 
وتحسني التغطية، وكذا تعزيز فرص القيام بفحص 
ثالثا  بالسرطان.  اإلصابة  قبل  وعالجه  الرحم  عنق 
ســرطــان  يسببها  الــتــي  املــعــانــاة  عـــبء  مــن  التخفيف 
عــنــق الـــرحـــم مـــن خـــالل تــوفــيــر خـــدمـــات التشخيص 
املــبــكــر والـــعـــالج وإعـــــادة الــتــأهــيــل وتــوفــيــر الــرعــايــة. 
فيما يهم اإلجــراء االستراتيجي الرابع تعزيز النظم 
الصحي لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بشكل 
متكامل وفعال وعادل عبر توفير التطعيم والفحص 
والعالج وأنظمة املراقبة والتقييم املناسبة والفعالة. 
وأيضا تحسني وسائل االتصال حول أهمية اللقاح 
وعمليات التوعية بأهمية الوقاية والقيام بالفحص 
املــبــكــر والــــعــــالج.  تــمــثــل االســتــراتــيــجــيــة اإلقــلــيــمــيــة 
التزاما من قبل جميع البلدان واألقاليم لتقليل عبء 
املــعــانــاة الــتــي يسببها ســرطــان عــنــق الـــرحـــم، وذلــك 
مـــن خـــالل الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 
والــقــيــام بــالــكــشــف املــبــكــر والـــعـــالج. ولـــذلـــك ستعمل 
منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع الدول األعضاء 
اإلقليمية  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  لدعم  والشركاء 
واإلجراءات االستراتيجية للقضاء على سرطان عنق 

الرحم بجميع أنحاء املنطقة العربية.

عدوى فريوسية

يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري فيروسا 
غير  معظمها  صنف،  إلى 100  أنواعه  تصل  شائعا، 
أمــا  واضــحــة.  أعــــراض  أي  تسبب  وال  نسبيا  مــؤذيــة 
أنواع الفيروس األكثر خطرا، فهي املسببة لسرطان 
حيث  و45،  و31  و16  أرقـــام 18  وتحمل  الــرحــم،  عنق 
تتسبب في ظهور هذا النوع من املرض وسرطانات 
أخرى في األعضاء التناسلية، إذ يسبب النوعان 16 
و18 من الفيروس املذكور ما يقارب ٪70 من مجموع 
 30 نحو  ويصيب  الــرحــم.  عنق  بسرطان  اإلصــابــات 
األعضاء  البشري  الحليمي  الــورم  فيروس  من  نوعا 
العدوى  وتنتشر  والــرجــال.  النساء  لــدى  التناسلية 
ما  أعمارهم  تــتــراوح  الذين  الشباب،  بني  بالفيروس 
بني 18 و28 سنة، ويمكن للفيروس أن ينقل في غياب 
األعــــراض عــلــى غـــرار الــتــآلــيــل أو الــعــالمــات الــظــاهــرة 

األخرى.

فحص دوري

تــصــيــب عـــــدوى املـــــرض الـــنـــســـاء املـــتـــزوجـــات أو 
النساء اللواتي لهن عالقات جنسية. كما تعد النساء 
مستوى  على  متكررة  التهابات  من  يشكني  اللواتي 

الــرحــم، 
اللواتي  أو 

ــر  ــ ــثـ ــ أنــــــــجــــــــنب أكـ
مـــن ثـــالثـــة أبـــنـــاء، أو 

ســـنـــة،   20 ــبــــل  قــ تـــــزوجـــــن 
أكــثــر عــرضــة مــن غــيــرهــن لهذه 

الــعــدوى الــتــي يمكن أن تــتــحــول مع 
مرور الوقت إلى سرطان. ولألسف، ليس 

مـــن الــســهــل الــكــشــف عـــن هـــذا املـــــرض، غــيــر أن 
التشخيص  حال  في  مرتفعة  تبقى  العالج  حظوظ 
النشيطات  النساء  من  عريضة  شريحة  لكن  املبكر. 
جنسيا ال يقبلن على الفحص املبكر عن الداء، بينما 
هن مطالبات بالخضوع لفحص عبر مسح عنق 
دوري،  بشكل  «الفروتي»،  بـ يعرف  ما  أو  الرحم، 
تحديد  على  للمساعدة  مختبر،  أو  طبيب  لــدى 
سرطانية  بــخــاليــا  اإلصـــابـــة  أو  الــســالمــة  مـــدى 
فرصة  املبكر  التشخيص  ويعد  الرحم.  بعنق 
كبيرة للشفاء من املرض ومحاصرة أخطاره 

باكرا.

ارتفاع اإلصابات

يــعــتــبــر ســــرطــــان عـــنـــق الــــرحــــم ثــانــي 
ســــرطــــان يـــهـــدد حـــيـــاة املـــغـــربـــيـــات بــعــد 
ســـرطـــان الـــثـــدي، حــيــث يــشــكــل 11.2٪ 
مــن مــجــمــوع الــســرطــانــات الــتــي تظهر 
ــرأة. وفـــي املــغــرب هــنــاك 13.2  ــ لـــدى املـ
مليون امــرأة، في سن الـ15 فما فوق، 
مـــهـــددات بــاإلصــابــة بــســرطــان عنق 
الرحم. ويصيب املرض 10.4 نساء 
مــن ضــمــن كــل 100 ألـــف امــــرأة، أي 
بــمــعــدل  حـــالـــة  ــادل 2165  ــعــ يــ ــا  مــ
حــالــة واحــــدة كــل أربــــع ســاعــات. 
إلــى 1199  الــوفــيــات  تصل  فيما 
ســنــويــا بــســبــب ســـرطـــان عنق 
مــن   55٪ أن  كــــمــــا  الـــــــرحـــــــم. 
املــــــصــــــابــــــات بـــــهـــــذا املــــــــرض، 
ــا بــني  تــــتــــراوح أعــــمــــارهــــن مــ
يتوقع  فيما  سنة.  و65   45
يصل  أن  االختصاصيون 
ــــات حـــوالـــي  ــابـ ــ ــــدد اإلصـ عـ
في  إصــابــة  آالف  خمسة 
في   25,2 بمعدل   ،2030

كل 100 ألف امرأة.

تلقيح الطفالت
اخـــتـــار املـــغـــرب إدراج الــلــقــاح املـــضـــاد لــفــيــروس الـــورم 
الحليمي ضمن اللقاحات األولية. وتستهدف حملة التلقيح 
في املرة األولى إلطالقها الفتيات البالغات من العمر 11 سنة، 
املراكز  داخل  تلقيحهن  وسيتم  وغيرهن.  املتمدرسات  من 
الصحية املخصصة لذلك، في انتظار نقل عملية التلقيح إلى 
من  حقنتني  التلقيح  عملية  وتشمل  التعليمية.  املؤسسات 
اللقاح الخاص بفيروس الــورم الحليمي متباعدتني بمدة 6 
أشهر. وتستهدف الحملة في مرحلتها األولى تلقيح 60٪ 

من الفتيات خالل السنة األولــى من حملة التلقيح، في أفق 
تلقيح تسعني في املائة من الفتيات في سن التاسعة، وذلك 
في أفق 2030 بهدف تحقيق أهداف القضاء على سرطان 
العمومية  للصحة  حقيقيا  تهديدا  يعتبر  الذي  الرحم،  عنق 
وصحة النساء، كما أن القضاء عليه يدخل ضمن أولويات 
البرنامج الثاني ملكافحة السرطان املسطر بني 2029-2020. 
ويعول املغرب على نجاح هذه العملية خصوصا مع التجربة 

املميزة للبرنامج الوطني للتلقيح. 



أمراض املدارس.. عدوى االحتكاك
بينها األمراض الجلدية والتنفسية وأمراض العيون واألذن

عــلــى الـــرغـــم مـــن انـــتـــشـــار بــعــض األمـــــراض 
في بداية كل فصل دراســـي، ورغــم كل ما يقوم 
إرشـــادات  مــن  التعليمية  واإلدارات  األولــيــاء  بــه 
ونصائح للتالميذ تبقى املدرسة بيئة حاضنة 
لــألمــراض، وتزيد من اإلصــابــات عبر االندماج 
فــي الــفــصــول الــدراســيــة، وهــي نتيجة طبيعية 
لوجود األطفال في مجموعات كبيرة بها، حيث 
يتعرضون خاللها للعديد من مسببات املرض 
كـــالـــجـــراثـــيـــم وغـــيـــرهـــا مــــن مـــقـــومـــات الــــعــــدوى، 
والعيون  الجلد  إصابة  بني  اإلصابات  فتتنوع 
والجسد واألنف واألذن والحنجرة، وغيرها من 
أعضاء الجسم الصغير، الذي ال يتحمل الكثير 

من تلك األمراض. 
التالميذ  بــني  األمـــراض  مــن  العديد  تنتشر 
في املـــدارس، وعلى وجــه الخصوص مع بداية 
العام الــدراســي، حيث تشمل كال من  األمــراض 
الــفــيــروســيــة والــفــطــريــة والــطــفــيــلــيــة والــجــلــديــة  
إلى  باإلضافة  األذن،  إصابات  العيون،  أمــراض 
أمـــــراض أخــــرى تــصــيــب األطـــفـــال فـــي املـــــدارس، 
وتــحــتــم عــلــى جــمــيــع املــســؤولــني بــهــذا الــقــطــاع 

التعاون مع اآلباء بهدف حماية املتمدرسني.
األمراض اجللدية 

يتعرض األطــفــال فــي املـــدارس للعديد من 
املشاكل واألمراض الجلدية، الشيء الذي يقدم 
مــعــه املــخــتــصــون الــعــديــد مــن الــطــرق الوقائية 
حك  كتفادي  والفطرية،  الجلدية  األمــراض  من 
أو ملــس الــقــروح مــا أمكن إلــى أن تلتئم، وضع 
ضـــمـــاد غـــيـــر قـــابـــل لـــاللـــتـــصـــاق عـــلـــى املــنــطــقــة 
املــصــابــة بــالــعــدوى ملــنــع الــوبــاء مــن االنــتــشــار، 
حــيــث تــنــتــشــر اإلصــــابــــة بـــالـــعـــدوى بــالــتــمــاس 
مــع املــصــاب، اســتــخــدام مــنــاشــف وفـــوط يدين 
استعمال  مــع  الــطــفــح،  يــشــفــى  حــتــى  منفصلة 
املــــضــــادات الــحــيــويــة وغــيــرهــا مـــن الــعــالجــات 
الـــتـــي تــصــلــح لـــكـــل مـــــرض جـــلـــدي عـــلـــى حــــدة، 
والـــتـــي تــعــد ضـــروريـــة أحــيــانــا لــلــتــخــلــص من 
الــــعــــدوى. وتــتــنــوع الـــعـــالجـــات حــســب املـــرض 
ودرجة اإلصابة، و أغلب تلك األمراض تعالج 
بــشــكــل بــالــطــرق املــعــروفــة لــلــعــالج، مــن تــنــاول 
املضادات الحيوية املوضعية والعامة املضادة 

الفطريات  مضادات  من  وغيرها  للفيروسات، 
أهم  من  والشامبوهات  الطفيليات  ومضادات 
للعالج  الــســائــل  بــــاألزوت  التبريد  الــعــالجــات، 
أحيانا، وأيضا العزل في حالة بعض األمراض 
الجلدية املعدية ملدة تتراوح ما بني 3 أسابيع 
تفاديا النتشار األمراض الفطرية والجرثومية 

والطفيلية في صفوف التالميذ.
أمراض العيون

بيئة  ليست  املــــدارس  بــأن  املختصون  يفيد 
مـــوبـــوءة بــحــد ذاتـــهـــا، وإنـــمـــا تــأتــي األوبـــئـــة من 
شــــخــــص مــــصــــاب بــــمــــرض يـــنـــتـــشـــر عـــــن طـــريـــق 
العدوى إلى األشخاص املوجودين معه بتماس 
مباشر، كبعض أمراض العيون التي تحدث في 
املــــدارس عــنــد األطــفــال والــتــي يــأتــي عــلــى رأســهــا 

مــــرض الــتــهــاب املــلــتــحــمــة الــوبــائــي، 
امللتحمة  الــتــهــاب  مـــن  يــحــدث  الــــذي 
نتيجة فيروس أو جرثوم (بكتيريا)، 
ويــتــمــثــل  حـــســـاســـيـــة،  مـــســـبـــبـــات  أو 
هــــذا الــــوبــــاء  فـــي الــتــهــاب املــلــتــحــمــة 
أعراضها  أهم  وتتجلى  وانتفاخها. 
فـــي كـــل مـــــن:  االنــــزعــــاج مـــن الــضــوء 
أو الــشــمــس، احــمــرار الــعــني، انتفاخ 
الجفن وتدميع العني، شعور بالحكة 
أو بـــحـــرقـــة فــــي الـــعـــيـــنـــني، إفــــــــرازات 
باإلضافة  اللون،  خضراء  أو  صفراء 
إلـــــى الـــحـــكـــة فــــي األنـــــــف، الـــعـــطـــاس، 
األلـــم فــي الــحــنــجــرة،  تضخم الــغــدد 

اللمفاوية في منطقة األذن.

انتقال العدوى
تنتقل العدوى من األيدي إلى العني ملا تكون 
دموع  مالمسة  نتيجة  بالفيروس،  ملوثة  األيدي 
أو إفرازات شخص مصاب عن طريق املصافحة، 
إفـــرازات  أو  بــالــعــدوى،  ملوثة  أسطح  مالمسة  أو 
عـــــني شـــخـــص مـــــصـــــاب، وتـــــكـــــون مــــــدة حــضــانــة 
الــفــيــروس مــن يـــوم إلـــى عــشــرة أيــــام. لــلــوقــايــة من 
املختصون  يــنــصــح  الــوبــائــي،  امللتحمة  الــتــهــاب 
كــل مــن الــتــالمــيــذ واألهــــل واملــرشــديــن الصحيني 
الــصــحــي  الـــســـلـــوك  بـــاتـــبـــاع  املـــعـــنـــيـــة  واإلدارات 
خالل  مــن  الــعــدوى،  مــن  األطــفــال  لحماية  السليم 
تــكــرارا،  الفاترة  واملــيــاه  بالصابون  اليدين  غسل 
الشخصية  واألدوات  األغـــــراض  مــشــاركــة  وعــــدم 
واملناشف، واألغطية، واألدوات املدرسية وغيرها 
مع اآلخرين، وبخاصة املرضى منهم، تجنب ملس 
أو فـــرك الــعــيــنــني، وغــســل الــيــديــن بــعــد االخــتــالط 
بشخص مصاب، أو ملس أي غرض من أغراضه، 
وضـــــرورة اســتــشــارة طــبــيــب مختص 
في طب العني عند شعور الطفل بألم 
شـــديـــد، أو اشـــتـــداد الـــــورم، أو وجـــود 
إفرازات خضراء، أو وجود ضعف في 
البصر، ويعد إبقاء األطفال املصابني 
بــالــتــهــاب املــلــتــحــمــة فـــي املـــنـــزل حتى 
انتهاء األعراض من أهم أسباب وقاية 

بقية الطلبة في املدارس.
أهم إصابات األذن

تعد إصابة األذن من بني األمراض 
التي تنتشر عند األطفال في املدارس 
أيــــضــــا، نــتــيــجــة اإلصـــــابـــــة بـــالـــعـــدوى 
الــفــطــريــة،  أو  البكتيرية  الــفــيــروســيــة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي اإلصـــــــابـــــــة بــــالــــتــــهــــابــــات 
الــقــصــبــات الــهــوائــيــة الــعــلــويــة بشكل 
مـــتـــكـــرر وأمــــــــراض الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي، 
باإلضافة إلى أسباب الوراثة أو وجود 
أو  السمعية،  القناة  في  خلقية  عـيوب 
بــســبــب زيـــــادة نــســبــة املـــــادة الــصــفــراء 
(البيليروبني) للمولود ملدة طويلة، أو 
تعرض الطفل اللتهاب الغدة النكفية، 
أو التعرض للضوضاء لفترة طويلة، 

الكبدي  الفشل  أو  الــســكــري،  بــمــرض  إصــابــتــه  أو 
والــكــلــوي، حيث قــد يــزيــد مــن فــرصــة حـــدوث هذا 
كعالجات  دوائــيــة،  لعالجات  نتيجة  أو  االلتهاب 
في  ضعف  عنه  ينجم  مما  التشنجات (الــصــرع)، 

السمع وعدم توازن الجسم.
عالج مرض األذن لدى الطفل

الشائعة  األمــــراض  مــن  السمع  ضعف  يعد   
بني األطفال، والتي يكون لها تأثير سلبي على 
الــطــفــل فـــي تــحــصــيــلــه الـــدراســـي وبــالــتــبــعــيــة في 
في  سلبا  يؤثر  مما   والــلــغــوي،  العقلي  تكوينه 
يحدث  أن  يمكن  ال  حيث  لــديــه،  اللغوي  التطـور 
هـــذا الــتــطــور بــشــكــل ســلــيــم، إال إذا تــمــتــع الطفل 
كل  اكتشاف  يتطلب  مما  سليمة،  سمع  بحاسة 
واالنتباه  وااللتهابات،  واألمــراض  االضطرابات 
املشاكل   ) التوصيلي  السمع  ضعف  من  كل  إلــى 
وضعف  الــوســطــى)،  أو  الخارجية  تصيب  الــتــي 
األذن  إصــابــة  لــتــفــادي  العصبي  الحسي  السمع 
الــداخــلــيــة والــعــصــب الــســمــعــي، وضــعــف السمع 
املـــــــزدوج الـــــذي يـــمـــزج بـــني الـــنـــوعـــني الــســابــقــني، 
وعالجه  مبكر  بشكل  هذا  اكتشاف  على  والعمل 
فــــي الــــوقــــت املــــنــــاســــب، حـــتـــى يـــتـــم تـــــــدارك األمــــر 
وضــمــان تــطــور لــغــوي سليم لــدى الطفل وأخــذه 

إلى الطبيب في الوقت املناسب.
الوقاية خري من العالج

لوقاية أطفالنا من العديد من األمراض التي 
األمــر:  يتطلب  املتمدرسني،   صفوف  بني  تنتشر 
للمتمدرس  السليمة  التغذية  توفير  على  العمل 
قصد تحفيز جهاز املناعة وتحسني قدرة الجسم 
على محاربة األمــراض، ووجــوب حرص وعناية 
نظافة  تحقيق  خــالل  مــن  باملتمدرسني  املسؤلني 
بشكل  األطــفــال  يلمسها  التي  الحساسة  األمــاكــن 
خاص، كاألرضيات، األواني، الخزائن املنخفضة، 
وخاصة  األبـــواب  ومقابض  الكراسي  الــطــاوالت، 
فــــي الـــحـــضـــانـــات، والــتــنــســيــق مــــع اآلبـــــــاء قــصــد 
تدريبهم على كيفية الوقاية، التي لها دور فعال 
لــلــحــد مــن األمـــــراض بــني صــفــوفــهــم، مــع التركيز 
عــلــى االهـــتـــمـــام بــالــصــحــة املـــدرســـيـــة والــفــحــص 
الطبي الدوري للمتمدرسني، والذي يعد من أهم 

خطوات السالمة املدرسية.
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مع بداية العام الدراسي واالندماج في الفصول الدراسية، تظهر عدة أمراض بشكل دوري بين صفوف المتمدرسين  وخصوصا األطفال الصغار الذين 
يكونون في بدايات المرحلة التعليمية كالرشح واإلنفلونزا، التهاب الحلق واللوزتين، التهابات الجهاز التنفسي كالتهاب الحنجرة والقصبات الهوائية 

وااللتهابات المعوية الحادة التي تؤدي إلى االستفراغ واإلسهال، باإلضافة إلى جدري الماء والحمى الثالثية، وأمراض العيون واألذن وغيرها.

أفـــــادت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أن 
تــعــاطــي الـــتـــبـــغ، يــعــد أهــــم ســبــب مــنــفــرد 
لـــلـــوفـــيـــات الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــفـــاديـــهـــا عــلــى 
إلى  حاليا  يــؤدي  حيث  العاملي،  الصعيد 
إزهاق روح واحد من كل 10 بالغني في 
شتى أنحاء العالم»، ناهيك عن املصائب 
االجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــىة واالقــتــصــاديــة 

لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
سلبية  آثــار  على  التذخني  وينطوي 
الصحة،  على  جسيمة  وأضــرار  خطيرة 

حــيــث يتسبب الــتــدخــني فــي اإلصــابــة 
والسكتة  القلب  وأمــراض  بالسرطان  
من  وغيرها  الرئة  وأمـــراض  الدماغية 

األمراض. 
وأبــــــرزت مــنــظــمــة الــصــحــة، وفــق 
تـــقـــريـــرهـــا الـــجـــديـــد «الـــتـــبـــغ: تــســمــيــم 
كوكبنا»، أنه في كل عام، يؤدي إنتاج 
التبغ واستهالكه إلى فقدان أكثر من 8 
ماليني شخص، و600 مليون شجرة، 
و200 ألف هكتار من األراضي، و22 
مليار طــن مــن املــيــاه، ويطلق حــوالــي 84 
مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 

الغالف الجوي لألرض. 
من  الصحة  منظمة  تقرير  ويــحــذر 
الصناعة  لــهــذه  الــكــربــونــيــة  أن «الــبــصــمــة 
تعادل  ونقله  ومعالجته  التبغ  إنتاج  من 
خمس ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه 
ـــتـــجـــاري كــــل عــــام،  ـــطـــيـــران ال صـــنـــاعـــة ال
مــمــا يــســاهــم بــشــكــل أكـــبـــر فـــي ظــاهــرة 

االحتباس الحراري.

التدخني.. آثار وخيمة على الجسم والبيئة

تــمــكــن بــاحــثــون مـــن مــركــز الــعــلــوم 
الصحية بجامعة تكساس األمريكية من 
أطلقوا  سامة  تكون  قد  خاليا  اكتشاف 
أدمغة  في  الزومبي»  «خاليا  اسم  عليها 
بعد إصابتهم  األشــخــاص الــذيــن تــوفــوا 
بـــمـــرض الـــزهـــايـــمـــر، حــيــث تــتــراكــم هــذه 
بأنحاء الجسم مع  الخاليا في األنسجة 
التهابات  إلــى  فــتــؤدي  العمر،  فــي  التقدم 

مزمنة وأمراض أخرى. 

وفــي الــدراســة، التي نشرت 
نــتــائــجــهــا فــــي مــجــلــة «نــيــتــشــر 
ــبــاحــثــون إن  إيـــدجـــيـــنـــغ»، قــــال ال
اكــــتــــشــــاف الــــخــــاليــــا الــعــصــبــيــة 
الهرمة «الزومبي» لدى أشخاص 
مــاتــوا وهـــم يــعــانــون الــزهــايــمــر، 
تطوير  على  العلماء  سيساعد 
أدويــــــة وعــــالجــــات تــســتــهــدفــهــا، 
عالج  أمــام  الباب  تفتح  وبالتالي 
ـــذي يــعــد الــخــرف أكثر  املـــرض ال

أشكاله شيوعا.
وقـــــــال بـــروفـــيـــســـور عــلــوم 
الــخــاليــا والــتــشــريــح بــجــامــعــة تــكــســاس 
إنــه:  الــدراســة  على  تعليقا  زاري،  هابيل 
«لوقف الخرف وأشكال التدهور املعرفي، 
نحتاج إلى معرفة األسباب وآليات تطور 
للدراسة  األولية  النتائج  وتشير  املــرض. 
إلى تأثير خاليا الزومبي سلبا، وبالتالي 
يمنع  قد  آثــارهــا  تخفيف  أو  إزالتها  فــإن 

تلف الدماغ.

«خاليا الزومبي».. األمل لعالج الزهايمر

رقم

50
توصلت بعض الدراسات إلى أن 
العصبي  الــقــولــون  مرضى  مــن   25%
من  و25%  اإلمــــســــاك،  مـــن  يـــعـــانـــون 
عــلــيــهــم  يـــتـــنـــاوب  و50%  اإلســـــهـــــال، 
مـــرض  وأن  واإلمـــــــســـــــاك.  اإلســـــهـــــال 
الــقــولــون الــعــصــبــي لــه عــالقــة بضغط 
الــحــيــاة والــتــوتــر، والــطــعــام، وخــاصــة 
األغـــذيـــة الــــحــــارة، وأنـــــه يـــؤثـــر أحــيــانــا 
على املعاشرة الجنسية وخاصة لدى 
النساء ألنه يتسبب في تهيج منطقة 
تخوف  يخلق  مما  بأكملها  الــحــوض 
مبرزة  تفاديه،  وبالتالي  به  املصابات 

أن الصديوم قد يكون عالجا له.
 وتشمل األغذية التي ال تتناسب 
ـــــون الــــعــــصــــبــــي كــال  ـــــقـــــول ومـــــــــرض ال
مـــن الــطــمــاطــم والـــبـــاذنـــجـــان والـــشـــاي 
والـــحـــلـــيـــب ومـــشـــتـــقـــاتـــه والـــكـــافـــيـــني 
مما  والــبــقــولــيــات،  والبطيخ  واملــلــفــوف 
يتوجب على املصاب به تجنب الطعام 

الذي يهيجه.

تنتشر العديد من 
األمراض بين التالميذ 
في المدارس، وعلى 
وجه الخصوص مع 

بداية العام الدراسي، 
حيث تشمل كال من  
األمراض الفيروسية 
والفطرية والطفيلية 

والجلدية  أمراض 
العيون، إصابات األذن...

طب وتكنلوجيا
«عصابة رأس» لتحفيز 
النوم وطرد األرق

قـــــال أســــتــــاذ ســـابـــق فــــي جــامــعــة 
عصابة  طـــور  إنـــه  البريطانية  أوكــســفــورد 
قابلة لالرتداء على الرأس، من أجل تخفيف 
األرق عمن يعانونه حتى يستطيعوا النوم 
ميل»  «ديلي  صحيفة  أفــادت  حيث  بعمق، 
تحمل  التي  الـــرأس،  عصابة  أن  البريطانية 
اسم «فرينز»، تزيد شعور الفرد بالنعاس 

فيغمض عينيه بشكل أسرع.
وأجرت شركة «إريبل» دراسة شملت 
عينة من ألف شخص، فوجدت أن العصابة 
ساعدتهم على أن يناموا أسرع بـ19 دقيقة، 
مــقــارنــة بــمــا كــانــوا عليه فــي وقـــت ســابــق، 
حيث أظهرت النتيجة أن من ارتدوا عصابة 
الرأس استطاعوا أن يناموا في وقت أقصر، 

بنسبة 56 في املائة في املتوسط.
وتـــضـــم الـــعـــصـــابـــة، الـــتـــي تـــلـــف عــلــى 
التي  املــحــتــويــات  مــن  مهمة  مكتبة  ــــرأس،  ال
تبني سريريا أنها مفيدة حتى يدخل الفرد 
بـ»العالجات  يعرف  ما  مثل  عميق  نوم  في 
املهدئة»،  و»الضوضاء  السلوكية»  املعرفية 
ومــــــزودة بــمــســتــشــعــرات تـــواكـــب إشـــــارات 
ملعرفة  الــوجــه  تقاسيم  وتــحــركــات  الــدمــاغ 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل بـــهـــا مــــع بــعــض 

األصوات.

مخترصاتيقول المختص

 البقولة أكلة 
بسيطة ولكن 

مكوناتها غنية  

 سارة مامين:

< مــــا هــــي فــــي نـــظـــركـــم كــمــخــتــصــني 
فوائد  لها  التي  املوسمية  األكلة  التغذية  في 

غذائية كثيرة على صحتنا؟
كما  الخبيزة  أو  البقولة  إنــهــا   <
تسمى فــي بعض املــنــاطــق، إنــهــا أكلة 
تغيب  لألسف  وهي  بامتياز،  شتوية 
عن املوائد في باقي الفصول األخرى، 
وهي  بــاألمــطــار،  مرتبط  ظهورها  ألن 
تــنــبــت لــوحــدهــا فـــي الـــخـــالء مـــن دون 

أدنى تدخل من اإلنسان.
< مـــا هـــي الـــفـــوائـــد الـــتـــي تــمــتــاز بها 
تستفيد  التي  األعــضــاء  هــي  ومــا  الخبيزة؟ 

منها لشكل أكبر؟ 
أكلة  فالبقولة  بساطتها،  رغــم   <
ال تــخــلــو مـــن فـــوائـــد غــذائــيــة عـــديـــدة، 
البلعوم  تطهير  في  الهام  دورهــا  مثل 
وهي  الهوائية،  والقصبة  والحنجرة 
أمــــــــراض تـــرتـــبـــط بـــالـــســـعـــال والــكــحــة 
والــــتــــهــــاب الــــغــــشــــاء املــــخــــاطــــي، وقـــد 
للبول  كــمــدر  أيــضــا  فعاليتها  أثــبــتــت 
ومطهر للمثانة، كما أن بذورها أنفع 
لــلــرئــة وخــشــونــة الـــصـــدر. نــاهــيــك عن 
دورهــــا وأهــمــيــتــهــا فــي تــغــذيــة الطفل 
واملرأة الحامل، واملصابني بالسكري، 
بالحصى  واملصابني  والكوليسترول، 
في املرارة، واألشخاص الذين يعانون 
مــن اإلمــســاك والــتــهــاب الــقــولــون، كما 
تــعــتــبــر أيــضــا مــقــويــة لــجــهــاز املــنــاعــة 
حيت  الجلد  وســالمــة  لصحة  ومهمة 
تـــســـاعـــد بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي إصــــالح 
الـــخـــاليـــا الـــتـــالـــفـــة، كـــمـــا أنـــهـــا مــهــدئ 

مباشر للجهاز الهضمي.
املثلى  الطريقة  نظركم  فــي  هــي  مــا   >
والــصــحــيــحــة لــطــبــخــهــا لـــالســـتـــفـــادة منها 

بشكل أفضل؟
> تــبــقــى الــبــقــولــة مـــن الــورقــيــات 
الـــــخـــــضـــــراء الـــضـــعـــيـــفـــة أمـــــــــام أشـــعـــة 
الــــشــــمــــس وقـــــلـــــة املـــــــــــاء، لـــــذلـــــك وجــــب 
ومن  نظيفة  أمــاكــن  مــن  قطفها  علينا 
تـــربـــة غــيــر مــلــوثــة بـــالـــدرجـــة األولـــــى، 
وغــســلــهــا جــيــدا وطــبــخــهــا ســـواء على 
الـــبـــخـــار أو بــالــقــلــيــل مـــن املــــــاء، قصد 
ويفضل  الــغــذائــيــة،  عناصرها  تعزيز 
عـــدم طــبــخــهــا كــثــيــرا وإضـــافـــة عصير 

الليمون إليها لتجنب التأكسد.
< ما النصيحة التي يمكنكم تقديمها 

في هذا الصدد؟
> يــجــب عــلــى املــغــاربــة اســتــغــالل 
فصل الشتاء لالستفادة من النباتات 
املـــوســـمـــيـــة كــالــخــبــيــزة ومـــــا تــحــتــوي 
معدنية  وأمــالح  فيتامينات  من  عليه 

ومضادات أكسدة.

تعرف على فوائد وأهمية البابونج
يعد البابونج من النباتات 

األساسية المستخدمة 
في الطب التقليدي 

منذ آالف السنين لما له 
من فوائد عديدة، حيث 
بدأ استخدامه لتخفيف 
التوتر وتهدئة مشاكل 

المعدة وتحقيق 
االسترخاء بعد التعب، 

ناهيك عن استخداماته 
العديدة والتي أصبحت 

تشمل الكثير من 
األمراض والحاالت 
الصحية والتي يعد 

أشهرها شاي البابونج 
الذي تشبه رائحته 

رائحة التفاح. وعلى 
الرغم من فوائده 
المتعددة، ينصح 

بمراجعة الطبيب قبل 
اعتماده كبديل عالجي 

في حالة المعاناة من 
مشاكل هرمونية أو 

أمراض معينة أو عند 
إجراء عمليات جراحية، 

مما يتطلب تناوله 
بكميات معتدلة.

يــســاعــد الــبــابــونــج عــلــى الــنــوم 
العميق والتخلص من األرق الحتوائه 
عــلــى مـــضـــادات األكـــســـدة الـــتـــي يمكن 
الــنــوم  واضــــطــــرابــــات  األرق  تــقــلــل  أن 
األخرى، حيث  يساعد احتساء كوب 

مـــنـــه عـــلـــى تــحــقــيــق االســـتـــرخـــاء 
والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن اضـــطـــرابـــات 

القلق.  

لالسترخاء والنوم العميق

1

يـــســـاعـــد الــــبــــابــــونــــج عـــلـــى خــفــض 
الكوليسترول،  ومــســتــويــات  الـــدم  ضــغــط 
وذلـــك بفضل احــتــوائــه عــلــى مــركــبــات مثل 
فـــالفـــونـــويـــد، كــمــا أنــــه يـــعـــزز صــحــة جــهــاز 
املناعة، حيث يخفف شاي البابونج من 
أعـــــراض  نــــزالت الـــبـــرد، ويــســاعــد على 

تــخــفــيــف أعــــــــراض احــــتــــقــــان األنــــف 
بــاســتــنــشــاق الــبــخــار مــن وعــاء 

الشاي.

لصحة القلب وجهاز املناعة

3

صحة  فــي  هــامــا  دروا  البابونج  يلعب 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، وقــــد تـــكـــون الــخــصــائــص 

البابونج  مستخلص  فــي  لاللتهابات  املــضــادة 
واضطرابات  اإلســهــال  من  الحماية  على  قــادرة 
املعدة والوقاية من البواسير وتخفيف أملها، 
كما يخفف آالم الــدورة الشهرية، إذ أثبتت 

العديد من الدراسات أن شاي البابونج 
قــد يــكــون قــــادرا عــلــى تقليل األلــم 

والــتــشــنــجــات الــتــي تــحــدث 
أثناء الحيض.

لصحة األمعاء وتقليل التشنجات

2

يــســاعــد عــلــى مــنــع زيــــادة نسبة السكر 
في الدم، كما يعد مهما لصحة األطفال، حيث 

املغص  ويــعــالــج  األطــفــال  عند  اإلســهــال  يخفف 
ويـــخـــفـــف الـــغـــثـــيـــان واالســـــتـــــفـــــراغ، وكــــــذا طــفــح 
الحفاضات وتخفيف التهاب الجلد وتهيجه 
كما  للكبار،  حتى  الجروح  التئام  وتسريع 

أن فــاعــلــيــتــه وفـــــوائـــــده تـــضـــاهـــي قــــدرة 
على  الــهــيــدروكــورتــيــزون  كريمات 

عالج األكزيما حسب بعض 
الدراسات.

خفض مستوى السكري

4

  < إعداد حياة البدري



دراسة: ارتفاع معنويات الشركات رغم ضبابية ٢٠٢٣
من أبرز أولوياتها تدبير السيولة وإدارة المخاطر

  < حسن بن جوا

 «PwC-أنــجــز مــكــتــب «بـــي دبــلــيــو ســـــي
للتدقيق واالستشارة دراسة تسلط الضوء 
سنة  برسم  املالية،  اإلدارات  أولــويــات  على 
2023، تحت عنوان «تحدي مواصلة املسير 

رغم عدم اليقني».
 واستهدفت الدراسة املذكورة ما يفوق 
مختلفة  لــشــركــات  تــابــعــة  مــالــيــة  إدارة   50
تــعــمــل فــــي عـــشـــر قـــطـــاعـــات، حـــيـــث تسلط 
والصعوبات  التحديات  أهــم  على  الــضــوء 
القريب  املــدى  على  مواجهتها  يمكن  التي 
واملــــتــــوســــط، واملـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل أســـاســـي 
بالتدبير العام والداخلي للوظيفة املالية، 
في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بعدم يقني 

متزايد.
 وبـــهـــدف مـــواصـــلـــة املـــســـيـــرة، حـــددت 
الــدراســة ثــالث رافــعــات ذات أهمية قصوى 
ظل  في  واألداء  اإلدارة،  تجويد  في  تتمثل 
عــــدم الــيــقــني، وتــطــويــر مـــهـــارات املــوظــفــني 
ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــــجــــديــــدة، وإدمــــــاج 
في  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  بعد 

الوظيفة املالية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم الــيــقــني، تــقــول 
الدراسة، إن مستوى الثقة يظل مرتفعا في 
ظل وضع جيوسياسي متوتر واتجاهات 
مـــاكـــرو- اقــتــصــاديــة غــيــر واضـــحـــة وعـــودة 
التضخم إضــافــة إلـــى بــــروز أزمــــة الــطــاقــة، 
يحوم  الــيــقــني  عـــدم  جعلت  مــؤشــرات  كلها 
هـــذه  ظـــــل  فـــــي  وفـــــــي  ســـنـــة 2023..  حـــــــول 
الــتــحــديــات، عــبــر %78 مــن املـــــدراء املاليني 
الذين شملتهم الدراسة عن ثقتهم في آفاق 
في  الحالية،  السنة  بــرســم  شركاتهم  نمو 
حني ترتفع هــذه النسبة إلــى 80 % عندما 

يتعلق األمر بالثالث سنوات املقبلة.
وأبــــــــــرزت الــــــدراســــــة أن املــــنــــاخ الـــعـــام 
ملمارسة األعمال في املغرب يتسم بحالة من 
الترقب والتريث في اتخاذ القرارات الكبرى، 
حيث إن الــشــركــات تــواصــل االســتــفــادة من 
مكاسب االنتعاش االقتصادي املترتب عن 

الدعم الحكومي لسنة 2022. ومع ذلك، فإن 
التحديات املتعلقة بزيادة تكاليف اإلنتاج 
الــنــاجــمــة عـــن األزمــــــة الــجــيــوســيــاســيــة في 
االقتصادية.  أنشطتها  على  تؤثر  أوروبـــا 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أوضـــحـــت الــــدراســــة أن 
وإدارة  املــخــاطــر  وإدارة  الــســيــولــة،  تــدبــيــر 
الرئيسية  األولـــويـــات  بــني  مــن  تــعــد  األداء، 

التي رصدتها اإلدارات املالية في املغرب.
الـــــدراســـــة أوضــــحــــت كـــذلـــك أن مــعــدل 
الــتــضــخــم، الـــــذي يــعــد أحــــد أهــــم املــخــاطــر 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات، شــهــد ارتــفــاعــا 
ملحوظا في املغرب برسم السنة املاضية، 
فيما حددت اإلدارات املالية في هذا الصدد 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا لــتــأمــني 

الهوامش الربحية. 
وتتمحور هذه التدابير حول إجراءات 

الــــنــــجــــاعــــة وعــــقــــلــــنــــة اإلنـــــفـــــاق 
هامش  على  التأثير  لتعويض 
مــراجــعــة  وكـــــذا   ،(%34) الـــربـــح 
أســـــعـــــار وأثــــمــــنــــة املـــنـــتـــوجـــات 
والـــواقـــع   ،(30%) والـــخـــدمـــات 
أنــه فــي بيئة اقــتــصــاديــة تتسم 
بمحدودية القدرة الشرائية، ال 
يمكن اعتبار التأثير على أسعار 
املبيعات استجابة منهجية في 
هــذا الــســيــاق. عـــالوة على ذلــك، 
والتقلبات  للصعوبات  ونــظــرا 
التوريد  سالسل  تعرفها  التي 

21 في املائة، تظل االستفادة من الضغوط 
على املوردين حال محدود االستخدام.

ـــــدراســـــة   مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قــــالــــت ال
إن آلـــيـــات وأنــظــمــة الــتــنــبــؤ املـــالـــي ال تـــزال 

مــع  تـــتـــمـــاشـــى  وال  ثــقــيــلــة 
االنتظارات، حيث إن 14% 
الــتــي  املــالــيــة  اإلدارات  مـــن 
شـــمـــلـــتـــهـــا الـــــــدراســـــــة غــيــر 
راضية على أنظمة تحديد 
أن 70%  حني  في  امليزانية 
عـــــبـــــروا عـــــن رغـــبـــتـــهـــم فــي 
تحديث ورفــع جــودة طرق 
تحديد امليزانية على املدى 

القريب.
  ومــــــن أجــــــل تــطــويــر 
أنــظــمــة تــحــديــد املــيــزانــيــة 
السياق  مع  وتكييفا  مرونة  أكتر  وجعلها 
الحالي، حددت اإلدارات املالية عدة رافعات 

وتدابير وجب اتخاذها.
 وفــي هــذا اإلطـــار، قــال محمد رقيبات، 

املـــــســـــؤول الــــعــــام عــــن أنـــشـــطـــة و عــمــلــيــات 
الـــتـــدقـــيـــق داخــــــل مــكــتــب «بـــــي دبـــلـــيـــو ســي 
املـــغـــرب» إن الـــدراســـة تــؤكــد بــشــكــل واضـــح 
عملياتهم  تطوير  في  املاليني  املـــدراء  رغبة 
بشكل جذري من أجل اكتساب مرونة أكثر. 
كما أن الرؤية الجديدة لإلدارة املالية تقوم 
أساسا حول الرهانات البشرية واملسؤولية 

االجتماعية للشركات».
 وفي موضوع تحول الوظيفة املالية، 
أكــدت  املــالــيــة  اإلدارات  أن  الـــدراســـة  كشفت 
اســتــعــدادهــا لــالنــخــراط فــي مــشــاريــع تــروم 
تــحــول الــوظــيــفــة والـــرقـــي بــطــرق ومــنــاهــج 
الـــعـــمـــل، رغـــبـــة مــنــهــا فــــي زيـــــــادة الــنــجــاعــة 
وتــثــمــني الــنــشــاطــات، واملـــهـــن، وذلــــك للعب 

دورها كامال كشريك في إدارة األعمال.
وبـــهـــدف مــواجــهــة تــحــديــات الــتــحــول، 
املــالــيــة  اإلدارات  مـــن  املـــائـــة  فـــي  تــســعــى 92 
املالية  الوظيفة  رقمنة  فــي  االستثمار  إلــى 
عــلــى املــــدى الــقــريــب. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فــإن 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــتـــي ســتــكــون مــوضــوع 
ســنــة 2023  األولــــويــــة  ذات  االســـتـــثـــمـــارات 
واملستندات  الوثائق  تجريد  مشاريع  هي: 
مشاريع  إلــى  باإلضافة  املـــادي،  الطابع  من 
املالية  اإلدارات  رغبة  تعكس  التي  الرقمنة 
في رفع النجاعة وتثمني النشاطات واملهن.

ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق مــــا ســـبـــق، تــؤكــد 
الدراسة، أن العامل البشري يظل ضروريا 
لــتــحــقــيــق هـــــذه الـــنـــجـــاحـــات، حـــيـــث بــــرزت 
الــحــاجــة املــلــحــة إلـــى الــتــوفــر عــلــى مــهــارات 
وكفاءات جديدة داخل اإلدارات املالية. كما 
يظل الصراع محتدما بني الشركات لتكوين 

واستقطاب الكفاءات.
وأوضحت الدراسة أن %82 من اإلدارات 
املـــالـــيـــة تــتــوفــر عــلــى فـــكـــرة واضـــحـــة حــول 
القريب  املـــدى  عــلــى  الــبــشــريــة  احتياجاتها 
واملــتــوســط. وســيــتــم إعــطــاء أولــويــة كبيرة 
مجال  فــي  البشري  العامل  قـــدرات  لتطوير 
املعلومات،  تكنولوجيا  البيانات،  معالجة 
والجوانب املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 

للشركات.
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السهم األكرث ارتفاعا
دلتا هولدينغ

+6٫00

السهم األكرث انخفاضا

مكروداتا

-4٫56

11.13

10.1

0٫92+مـــازي

 تؤكد الدراسة، أن 
العامل البشري يظل 
ضروريا لتحقيق هذه 
النجاحات، حيث برزت 

الحاجة الملحة إلى 
التوفر على مهارات 

وكفاءات جديدة داخل 
اإلدارات المالية. كما 
يظل الصراع محتدما 

بين الشركات لتكوين 
واستقطاب الكفاءات

اسم يف األخبار

للحسابات  األعلى  املجلس  وقع 
ومــحــكــمــة الــحــســابــات بــالــجــمــهــوريــة 
تفاهم  مذكرة  املوريتانية  اإلسالمية 
لتشجيع تــبــادل الــخــبــرات فــي مجال 

منهجية املراقبة.
وفي كلمة بهذه املناسبة، أكدت 
زينب العدوي أن مذكرة التفاهم هذه 
تــمــثــل آلــيــة مــالئــمــة ونــاجــعــة لتعزيز 
الــجــهــازيــن،  بــني  والــتــعــاون  التنسيق 
ووســـيـــلـــة فـــعـــالـــة مــــن وســــائــــل دعـــم 
الــــــقــــــدرات املـــهـــنـــيـــة قـــصـــد مـــواجـــهـــة 
الرقمية  كالثورة  املشتركة  التحديات 
املالية  واستدامة  املائية  املوارد  وندرة 

العمومية.
مــن جــهــتــه، أعـــرب حميد أحمد 
ــيــه  طـــالـــب عــــن فـــخـــره بـــمـــا وصـــــل إل
املجلس األعلى للحسابات من مكانة 
عــالــيــة وتــمــيــز فــي األداء، األمـــر الــذي 
جعل منه مثاال يحتذى به في مجال 
للكفاءة  نــظــرا  وذلـــك  الــرقــابــي،  العمل 
راكمها  التي  املهمة  والــخــبــرة  العالية 

املجلس.
وتـــنـــدرج هــاتــه االتــفــاقــيــة، الــتــي 
وقعها كل من زينب العدوي، الرئيس 
للحسابات،  األعــلــى  للمجلس  األول 
محكمة  رئيس  طالب،  أحمد  وحميد 
اإلسالمية  بالجمهورية  الــحــســابــات 
عالقات  تعزيز  إطار  في  املوريتانية، 
التعاون بني املجلس األعلى ومحكمة 
العالقات  تجسد  والــتــي  الــحــســابــات، 
ـــتـــاريـــخـــيـــة املـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــجــمــع  ال

البلدين.
وتـــنـــص مـــذكـــرة الــتــفــاهــم على 
تشجيع تــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات 
وتقوية  املــراقــبــة،  منهجية  مجال  فــي 
الــــقــــدرات املــهــنــيــة وتــكــويــن املــكــونــني 
ـــــيـــــات الــــعــــمــــل وقـــــواعـــــده  وتــــــبــــــادل آل
ومــنــهــجــيــاتــه، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى عــقــد 
املـــــشـــــاورات واالجـــتـــمـــاعـــات الــتــقــنــيــة 
ـــيـــة وكــــــــذا إجــــــــــراء املــــراقــــبــــة  ـــعـــمـــل وال

املشتركة.

قـــــــالوا

  < ليلى بنعلي:
مسلسل  يف  مــهــمــة  ــني  ــوان ــق ال
االنــتــقــال الــطــاقــي، ودخــوهلــا 
وقع  له  سيكون  التنفيذ  حيز 
الفاعلني  مختلف  على  إيجابي 
العام  القطاعني  مــن  املعنيني 
تعزيز  ملــن  وسيمكن  واخلـــاص، 
جاذبية قطاع الطاقات املتجددة 
ــمــار اخلـــــاص احملــلــي  ــث ــالســت ل
الالزمة  الرؤية  وإعطاء  والدولي 
القدرات  وتقوية  للمستثمرين، 

الوطنية ونقل التكنولوجيا.

ليلى بنعلي، وزيرة االنتقال
الطاقي والتنمية املستدامة

بورصة البيضاء

عمالت

 «بيل» املغرب وتيبو يفتتحان 
مدرسة الفرصة الثانية 

رقمنة الفالحة.. توقيع 
اتفاقيات شراكة 

  < األحداث المغربية

في إطار شراكتها مع  تبو إفريقيا، نظمت 
مجابن «بيل» املغرب مؤخرا، يوما تحسيسيا 
الجديد  الجيل   - الثانية  الفرصة  مــدرســة  فــي 
بالدار  سلطان  بــدرب  الرياضة  ملهن  املــوجــه   -
البيضاء. وترتكز هذه العملية ضمن الشراكة 
عــلــى االنـــدمـــاج املــهــنــي لــلــشــبــاب، بــني 14 و18 
 NEET ســنــة الـــذيـــن يـــتـــواجـــدون فـــي وضــعــيــة
(الشباب العاطلني عن العمل، واملنقطعني عن 
من  تكوين)  أي  يتابعون  ال  والــذيــن  الــدراســة، 
خالل الرياضة، وكذلك في إطار التزام مجابن 
«بــيــل» املــغــرب بــرفــع وعـــي الــشــبــاب بالتغذية 

الجيدة.
وتــمــحــور هــــذا الـــيـــوم الــتــحــســيــســي حــول 
مــــوضــــوع املــــمــــارســــة الـــريـــاضـــيـــة الــصــحــيــة، 
حــــيــــث تــــمــــت بــــرمــــجــــة الــــعــــديــــد مـــــن ورشـــــــات 
تتعلق  والــتــي  والتعليمية،  الرياضية  العمل 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص بــالــرقــمــنــة والــتــغــذيــة 
اللغة،  وتطوير  الذاتية  والتنمية  والروبوتات 
السلة.  وكرة  اليوغا  دورات في  إلى  باإلضافة 
ورشــات العمل التي نالت استحسان الشباب 

املستفيدين الذين حضروا برفقة ذويهم.
وتـــــمـــــيـــــز الـــــــيـــــــوم بــــــشــــــهــــــادات الــــشــــبــــاب 
وبينوا  عــزوز.  أوالد  برنامج  من  املستفيدين 
كــيــف ســـاهـــم مـــركـــز تــيــبــو، الـــــذي تـــم إنـــشـــاؤه 
فـــي مــقــاطــعــتــهــم، فـــي تــغــيــيــرهــم االجــتــمــاعــي 
مــن خــالل الــريــاضــة. وقــد ساهم هــذا املشروع 
هذه  فــي  الوظائف  عــشــرات  خلق  فــي  املستدام 
املــنــطــقــة الـــقـــرويـــة. وهـــــذه هـــي مــهــمــة مــدرســة 
الــفــرصــة الــثــانــيــة - الــجــيــل الــجــديــد - املوجهة 
دعمتها  والتي  سلطان،  بــدرب  الرياضة  ملهن 

مجابن «بيل» املغرب منذ افتتاحها.
بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة أكــــــدت جـــــــراري عـــايـــدة، 
مــديــرة الــتــســويــق فــي مــجــابــن «بــيــل» املــغــرب، 
أن هـــذه املـــبـــادرة تــعــكــس ســيــاســة املــســؤولــيــة 
فيها  تحظى  سياسة  لشركتنا.  االجتماعية 
والشباب  لألطفال  الجيدة  والتغذية  التنمية 
بـــاألولـــويـــة. لــقــد ســمــحــت لــنــا ورشـــــات العمل 
الوعي  مستوى  برفع  والتعليمية  الرياضية 
بـــــني الــــشــــبــــاب حـــــــول املـــــمـــــارســـــة الـــريـــاضـــيـــة 
الــصــحــيــة، وضـــــــرورة الــتــمــتــع بــصــحــة جــيــدة 
حتى يتمكنوا من تحقيق الذات واالندماج في 

الحياة اليومية.

  < األحداث المغربية

تــــــرأس مــحــمــد صـــديـــقـــي، وزيــــــر الــفــالحــة 
والــصــيــد الــبــحــري والــتــنــمــيــة الــقــرويــة واملــيــاه 
والـــغـــابـــات بــالــقــطــب الــفــالحــي بــمــكــنــاس على 
هـــامـــش الــنــســخــة الــثــالــثــة أليـــــام تــكــنــولــوجــيــا 
على  التوقيع  مــراســم  الــفــالحــة،  فــي  املعلومات 
ست اتفاقيات شراكة بني القطب الرقمي وعدد 

من املؤسسات والشركاء االستراتيجيني.
وتــــم إبــــــرام االتـــفـــاقـــيـــة األولــــــى مـــع املــعــهــد 
تسهيل  إلــى  تــهــدف  الـــزراعـــي،  للبحث  الوطني 
أعــمــال البحث والــتــطــويــر واالبــتــكــار وخــدمــات 
القطاع  رقمنة  مــجــاالت  فــي  التكنولوجيا  نقل 
الفالحي ومتابعة الجفاف، ال سيما من خالل 
تــبــادل وتــوفــيــر الــبــيــانــات واملــنــصــات واملــــوارد 

البشرية واملادية.
تتعلق االتفاقية الثانية املوقعة مع املكتب 
آليات  بــإنــشــاء  الفالحية  لــالســتــشــارة  الــوطــنــي 
التابعة  الــجــويــة  األرصــــــاد  مــحــطــات  لتشغيل 
للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية، وتثمني 
بياناتها لصالح منصات االستشارة الفالحية 
والتطوير  البحث  وبــرامــج  الــجــفــاف،  ومــرصــد 

للقطب الرقمي،
كـــمـــا تـــــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــتـــني مـــــع الــقــطــب 

 (AGRINOVA) بمكناس لــالبــتــكــار  الــفــالحــي 
وتكنوبارك. تهدف هذه االتفاقيات إلى تحديد 
شــروط وأحــكــام التعاون فــي مــجــاالت الفالحة 
الالزمة  اآلليات  ووضع  والفالحة 4.0،  الرقمية 
لــتــســهــيــل االتـــــصـــــال بــــني الــــشــــركــــات الــنــاشــئــة 

واملكونات الرئيسية لقطاع الفالحة.
تم توقيع االتفاقية الخامسة مع شركة ’‘ 
تحديد  إلـــى  تــهــدف   ‘‘ABA TECHNOLOGY
إطار االتفاق بني األطراف ومبادئ شراكتهما، 
على  الرسمي  الطابع  إضفاء  إلــى  عــام  وبشكل 
االلتزامات املتبادلة، ال سيما في مجال الفالحة 

.4.0
االتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــــســــــادســــــة مـــــــع الــــجــــامــــعــــة 
األورومتوسطية بفاس تهدف إلى تحديد سبل 
التعاون بني الطرفني في املجاالت ذات االهتمام 
والبحث  التكوين  حيث  من  سيما  ال  املشترك، 

العلمي والتقني وتقاسم املعلومات واملعرفة.
صــديــقــي اعـــتـــبـــر، بــمــنــاســبــة تــوقــيــع هــذه 
املشاريع  ضمن  الرقمنة  أن ورش  االتفاقيات، 
األفــقــيــة الســتــراتــيــجــيــة الــجــيــل األخـــضـــر الــتــي 
تـــــهـــــدف إلــــــــى جــــعــــل فــــالحــــتــــنــــا أكـــــثـــــر مــــرونــــة 
القطاع  ملهنيي  وجـــذابـــة  مــبــتــكــرة  وتــنــافــســيــة؛ 
من  الناشئة  واألجـــيـــال  وللشباب  عـــام،  بشكل 
الفالحني ورواد األعمال على وجه الخصوص. 
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اهتز  ــام 2016،  عـ صــيــف  فــي 
املــجــتــمــع الـــبـــريـــطـــانـــي إثـــــر نشر 
األنباء عن انتحار املراهقة فيبي 
كـــونـــوب، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 16 
عاما، شنقا، إثر نشر صورة لها 
على موقع «إنستغرام» كانت قد 
أجرت  بعدما  لنفسها،  التقطتها 
ــلـــى لــــــون بــشــرتــهــا،  ــيـــرات عـ ــيـ تـــغـ
ليصبح مــائــال إلـــى الــصــفــرة، في 
عــنــصــري  طــــابــــع  ذات  ــاة  ــاكــ مــــحــ
ألصدقائها من الجنس اآلسيوي.

ــونــــوب اإلهــــــانــــــات، الــتــي  ــم تــتــحــمــل كــ لــ
تعرضت لها من مستخدمي املوقع، بعدما 
تــســربــت الــصــورة إلــيــه، وتـــم الــتــفــاعــل معها 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، ووجـــــه إلــيــهــا كــثــيــرون 

العبارات املحرجة واملسيئة.
تــمــثــل هـــــذه الـــحـــادثـــة بـــيـــانـــا مـــزدوجـــا 
ملـــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه بــعــض املــمــارســات 
الــحــادة واملــســيــئــة عــلــى وســائــط «الــتــواصــل 
وطالب  اليافعني  يخص  فيما  االجتماعي» 
املـــــــــدارس، فــهــي مـــن جــهــة مــنــحــت املــراهــقــة 
زمالئها  على  تتنمر  لكي  الــفــرصــة  كــونــوب 
مــن املــلــونــني، ومـــن جهة أخـــرى قــادتــهــا إلى 
ــار، بـــعـــدمـــا قــصــفــهــا مــســتــخــدمــون  ــحــ ــتــ االنــ
بالعبارات الجارحة جراء فعلتها، ما دفعها 

إلى االنتحار.
ــــة أيــــضــــا بـــواقـــعـــة  ــادثـ ــ ــــحـ تــــذكــــر تـــلـــك الـ
من  تبلغ  أمريكية،  ملراهقة  حدثت  مشابهة 
حيث  ميير،  ميغني  تــدعــى  عــامــا،  العمر 13 
ــتــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــيـــا» عـــلـــى أحـــد  كــــانــــت «تــ
املواقع مع شخص قدم نفسه لها باعتباره 
شــابــا، قبل أن تعرف أن هــذا الــشــاب لــم يكن 
ــتـــي تــضــمــر لـــهـــا مــشــاعــر  ــــوى جـــارتـــهـــا الـ سـ

استغلت  وقــــد  ــيـــة.  عـــدوانـ
تـــــلـــــك األخــــــــيــــــــرة حــــصــــاد 
«الــــــــتــــــــواصــــــــل» الــــســــابــــق 
فــــــي الـــتـــشـــهـــيـــر بــمــيــغــني 
وإهانتها وإذاللها، بشكل 
فاق قدرتها على التحمل، 
ودفعها إلى التخلص من 

حياتها.
وفـــــي أبـــريـــل مـــن عــام 
مـــراهـــقـــة  أقـــــدمـــــت   ،2015
العمر  مــن  تبلغ  فرنسية، 
14 عاما، على اتخاذ القرار نفسه، عبر إلقاء 
التي  البناية  فــي  الــرابــع  الطابق  مــن  نفسها 
تــســكــن فــيــهــا، بــحــي لــــورســــا، فـــي ضــواحــي 

وجدت  بعدما  بــاريــس، 
فــــيــــديــــو  مــــــقــــــاطــــــع  أن 
جنسي  لــلــقــاء  مــســربــة 
جـــمـــعـــهـــا بــــصــــديــــق قــد 
غــــــــــــزت «يــــــــوتــــــــيــــــــوب»، 
ومعها تعليقات مهينة 
ومـــذلـــة ومـــوجـــة عــارمــة 

من السخرية.
تعريفي  أن  ورغــــم 
ــر» و«خــــطــــاب  ــمــ ــنــ ــتــ «الــ
الـــكـــراهـــيـــة»، وغــيــرهــمــا 
مـــــــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــرات 
املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــجـــــرائـــــم 
ومـــــمـــــارســـــات مــســيــئــة 
عــلــى أقــنــيــة «الــتــواصــل 
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي»، مـــا 
تــحــديــا  يـــطـــرحـــان  زاال 
ــا ومـــعـــرفـــيـــا،  ــيــ ــونــ ــانــ قــ
فــــإن األثـــــر الـــنـــاجـــم عن 

املـــمـــارســـات الــعــدوانــيــة والـــجـــارحـــة عموما 
شك.  محل  ليس  ميديا»  «الــســوشــيــال  على 
خصوصا  الــقــلــق،  مــن  يــزيــد  تفاقمه  أن  كما 
ونهما  شغفا  أظهروا  الذين  اليافعني،  على 
فائقني بالوسائط الجديدة ومطاوعة بالغة 
لخوارزمياتها ذات األثر امللتبس. وقد دفع 
االنتباه  إلـــى  األمــمــيــة  املنظمات  القلق  هـــذا 
املستويات،  أعلى  على  التحذيرات  وإطــالق 
ففي يونيو من عام 2019، نشر األمني العام 
رسالة  غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة  لألمم 
مهمة، قال فيها إن «الكراهية تجتاح جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي مــســيــرة زاحــــفــــة»، داعــيــا 
إلــى ضــرورة «التعامل مع خطاب الكراهية 
كتعاملنا مــع كــل عمل خبيث، عبر إدانــتــه، 
وحث الجناة على تغيير 

سلوكهم». 
وفــــــــــــــــي األســــــــــبــــــــــوع 
ــم  ــ املــــــاضــــــي، عـــــــــادت األمــ
املــــتــــحــــدة إلـــــــى اإلعـــــــــراب 
بشأن  املتزايد  قلقها  عن 
ــــل»  ــائــ ــ ــهــ ــ «االرتــــــــــــفــــــــــــاع الــ
ــــي اســـــتـــــخـــــدام كـــلـــمـــات  فــ
عــنــصــريــة عــلــى منصات 
االجتماعي»،  «التواصل 
تحديدا منصة «تويتر»، 
حـــيـــث تـــنـــتـــشـــر عــــبــــارات 
التي  والتنمر،  الكراهية 
تؤثر بشكل رئيسي على 

األطفال واملراهقني.
هـــــــــــــــــــــــــذا، وبـــــــيـــــــنـــــــت 
اإلحصاءات الصادرة عن 
جـــهـــات بــحــثــيــة مــوثــوقــة 
أن تلك املشكلة آخــذة في 
االزدياد، وأن آثارها تمتد لعديد املجتمعات، 
بعدما ثبت أن ثمة رابطا واضحا بني انتشار 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــنــمــر، وبــــني وســائــل 
«الــتــواصــل االجــتــمــاعــي»، فعبر هــذا املجال 
ــــذي تـــوفـــره هــــذه الـــوســـائـــل يجد  املــنــفــتــح الـ
أصحاب تلك الدعاوى الفرص السانحة لبث 
األوســع  النطاقات  على  ونشرها  سمومهم 

وكسب مؤيدين لها.
ــبـــي حــــــوادث  ــكـ ــرتـ ــغـــل بـــعـــض مـ ــتـ ويـــسـ
التنمر وأصحاب خطاب الكراهية التقاطع 
بـــني مــفــهــومــي حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر من 
واملسيئة  املــحــظــورة  واملـــمـــارســـات  جــانــب، 
التي  أنشطتهم  ملــواصــلــة  آخـــر،  جــانــب  مــن 
تــتــفــاقــم أضــــرارهــــا بــــاطــــراد. والـــشـــاهـــد أن 
الـــحـــق فــــي حـــريـــة الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، وفـــي 
ممارسات إعالمية منفتحة بال أي رقابة أو 
من  أخــرى  جملة  صيانة  يستلزم  تضييق، 
الــحــقــوق، مــن بينها مــنــع الــتــحــريــض على 
الحال  وبطبيعة  الكراهية،  بــث  أو  العنف، 
توفير الحماية لألشخاص األضعف وغير 

الراشدين.
ــبـــوع املـــاضـــي، رفــعــت إدارة  وفــــي األسـ
ــل، بـــواليـــة  ــاتــ ــيــ املـــــــــــدارس الــــعــــامــــة، فـــــي ســ
ــــوى قــضــائــيــة ضـــد شــركــات  واشـــنـــطـــن، دعـ
إدارة  عــلــى  الــقــائــمــة  الــكــبــرى  التكنولوجيا 
الرئيسة،  االجتماعي»  «التواصل  وسائط 
بداعي أن تلك الشركات «مسؤولة عن تفاقم 
أثر  مــا  الــطــالب،  بــني  العقلية  الصحة  أزمـــة 
بشكل مباشر في قدرة املدارس على تنفيذ 

مهامها التعليمية».
ــــات  ــركــ ــ ــعــــــض شــ ــ ورغـــــــــــــم مــــــحــــــاولــــــة بــ
التكنولوجيا العمالقة دفع هذه التهمة عبر 
لجعل  املفترضة  سياساتها  عــن  الــحــديــث 
اليافعني،  لتفاعالت  آمنا  مكانا  ساحاتها 
ــلـــك الـــشـــركـــات  ــلـــى إخــــفــــاق تـ ــإن األدلــــــــة عـ ــ فــ
بالوفاء بتعهداتها في هذا الصدد تتزايد، 
واضــحــة  طــريــقــة  األفـــق  فــي  تظهر  ال  بينما 

لتصحيح هذا الوضع الكارثي.

مــــــظــــــاهــــــرات تــــــونــــــس األخـــــــيـــــــرة، 
وبـــهـــذا الـــزخـــم، ال بـــد أنــهــا تــذكــر أول 
ــا تـــذكـــر بــرحــيــل زيــــن الــعــابــديــن بن  مـ
علي ونظامه نهاية عام 2010 وبداية 
بن  أزمة  كذلك.  ليس  األمر  لكن   ،2011
علي ونظامه كانت أزمة شرعية نظام 
متنفس  رغــم  بالقمع  حكم  أجله،  طــال 
الغليان،  درجات  من  يقلل  كان  بسيط 
ــة  ومـــع ذلـــك فـــاألزمـــة الــســيــاســيــة وأزمـ
 unidimensional) وحـــدهـــا  الــشــرعــيــة 
ســقــوط  إلـــى  الــنــهــايــة  فــي  أدت   (crisis
النظام وهروب بن علي ووفاته خارج 

بالده. 
ــــة  ــــن أزمـ ــونــــس مـ ــــوم تـــعـــانـــي تــ ــيـ ــ الـ

اقــــتــــصــــاديــــة خـــانـــقـــة 
مـــــصـــــيـــــرهـــــا فــــــــي يـــد 
املــؤســســات الــدولــيــة، 
مــثــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــــــــدولـــــــــــي والـــــبـــــنـــــك 
الدولي، والدول التي 
ــــي كـــمـــا غـــنـــى عــبــد  هـ
ــيـــم أيــــــــام الـــســـد  ــلـ الـــحـ
ــــدول الــلــي  الــعــالــي «الـ

بتساعد وتدي».
ــة  ــبــ زيــــــــــــــــــــادة نــــســ
ــتــــضــــخــــم والـــــغـــــالء  الــ
وقـــــــــــــلـــــــــــــة الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــة 
ــلــــت  ــعــ الــــــصــــــعــــــبــــــة جــ
وزيـــــــــــــــر االقــــــتــــــصــــــاد 
ــــي يــــخــــرج  ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــ ال
التونسيني  ليطمئن 
بـــــأن بــــالدهــــم لــيــســت 
وليست  لــبــنــان،  مــثــل 

مــــــهــــــددة بــــــــاإلفــــــــالس. هــــــــذا الــــحــــديــــث 
ــه لــــم يـــكـــن مـــصـــدر طــمــأنــيــنــة،  ــ فــــي ذاتــ
الشارع  فــي  القلق  حــدة  مــن  زاد  ولكنه 

التونسي.
وخـــرجـــت األعــــــداد الــغــفــيــرة الــتــي 
العاصمة  تونس  شــوارع  في  رأيناها 
ــــداد وأصــــوات  فـــي ذكــــرى ثــورتــهــم، أعـ
ووجـــــــوه ال تـــبـــعـــث عـــلـــى الــطــمــأنــيــنــة 
هل  أدري  وال  الــشــقــيــق.  الــبــلــد  تـــجـــاه 
واملتخصص  الحصيف  زيـــارة  كــانــت 
ــيــــس وكـــالـــة  ــأن الـــعـــربـــي ورئــ ــشــ فــــي الــ
االســــتــــخــــبــــارات األمـــريـــكـــيـــة الــســفــيــر 
ــــى لــيــبــيــا هــــل كــانــت  ــيــــام بـــيـــرنـــز إلـ ولــ
زيــــارة إلـــى لــيــبــيــا فــقــط، أم هــي أيــضــا 
الذي  بيرنز  وليام  تونس.  إلــى  زيــارة 
عــمــل فـــي املــنــطــقــة ســفــيــرا ومــســاعــدا 
كما  املنطقة  يعرف  الخارجية،  لوزير 
يــعــرف خــطــوط أصــابــع يـــده، وزيــارتــه 
تقديري  في  إفريقيا  لشمال  املرة  هذه 
لــيــســت زيــــارة عـــاديـــة. وفـــي األوســــاط 
ــوم، ولـــيـــس فــــي أمــريــكــا  ــيــ الـــغـــربـــيـــة الــ
وحدها، هناك قلق شديد فيما يخص 
 the compounded) املـــركـــبـــة  األزمـــــــة 
تــونــس  تــخــص  ال  أزمــــة  وهـــي   ،(crisis
ــوار أيـــضـــا، وربـــمـــا  ــجــ ــا، بـــل الــ ــدهــ وحــ

الشمال اإلفريقي كله.
الــــذيــــن اســـتـــخـــفـــوا بــتــبــعــات أزمــــة 
ــاديـــة الــتــي  الــشــرعــيــة تــلــك األزمــــة األحـ
ــا عــــرف بــالــربــيــع الــعــربــي  أدت إلــــى مـ
ارتــبــاك  ومــا تبعه مــن  فــي عــام 2011، 
فــــي املـــنـــطـــقـــة أوصـــلـــهـــا إلـــــى مــــا نــــراه 
األزمــة  تبعات  تفاجئهم  ربــمــا  الــيــوم، 
مـــتـــعـــددة األوجـــــــه، أو األزمــــــة املــركــبــة 
وبقية  تونس  فــي  اآلن  نشهدها  التي 
ألفني  بعد  مــا  اإلفــريــقــي.  الشمال  دول 
وأحــــد عــشــر كــانــت الــخــزائــن الــعــربــيــة 
ــال مــا  ــ لـــديـــهـــا بـــعـــض الـــفـــائـــض مــــن املــ
يـــعـــوض خــســائــر بـــلـــدان مــثــل تــونــس 

ومــصــر، أمــا الــيــوم فظني 
أن األموال ال تكفي لضبط 
شمال  دول  في  انهيار  أي 
إفــريــقــيــا. وكــمــا كـــان يقال 
إن الشعوب ملت الثورات، 
مـــنـــهـــا  ــــب  ــعـ ــ تـ ــا  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ أو 
 ،(revolution fatigue)
كـــــذلـــــك الــــــــــــدول الــــداعــــمــــة 
القــــتــــصــــادات انــــهــــيــــار مــا 
تعب  لديها  الثورات،  بعد 
املــانــحــني الـــذي وصــل إلى 

.(donor fatigue) حد اإلنهاك
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي ســألــت أحــد 
مــدى  أي  إلـــى  املــانــحــة:  ــــدول  الـ وزراء 
بعض  مــن  ستقفون 
ــنــــة فــي  ــديــ الـــــــــدول املــ
املــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة؟ قـــــــــــال: 
«ســنــقــف مــعــهــم إلــى 
ــــت، ولـــكـــن  ــنـ ــ آخـــــــر سـ
أتــمــنــى أال يــأخــذونــا 
إلى آخر سنت»، وملا 
من  أكثر  منذ  سألته 
ثـــالثـــة أعـــــــوام؛ أعــلــن 
ــلــــت  وصــ بـــــــــــالده  أن 
ــنـــــت.  ــ إلـــــــــــى آخـــــــــــر سـ
الـــعـــالج  حـــتـــى  إذن، 
املـــــــــــؤقـــــــــــت لــــــــألزمــــــــة 
مــــــتــــــعــــــددة األوجــــــــــه 
هــــذه املــــــرة، ربـــمـــا ال 
يـــــــكـــــــون مــــــــوجــــــــودا، 
أن  وخــــــــــصــــــــــوصــــــــــا 
الــــــــــــــــــــدول املــــــانــــــحــــــة 
ــا مــشــاريــعــهــا  ــهـ ــديـ لـ

الــــوطــــنــــيــــة، وأولــــــويــــــات 
تـــــســـــمـــــح  ال  إنــــــــــــــفــــــــــــــاق 
الدعم  مــن  كبير  بهامش 

الخارجي.
األزمـــــــــــــــــــة مــــــتــــــعــــــددة 
ــقـــط  ــــســـــت فـ ــيـ ــ األوجـــــــــــــــه لـ
تونسية، أو حتى شمال 
تمتد  ولــكــنــهــا  إفــريــقــيــة، 
كله،  العربي  املشرق  إلى 
ــعـــل مــنــطــقــتــنــا  ــمــــا يـــجـ مــ
تعقيدا  أشـــد  حــالــة  أمــــام 

مما شهدناه عام 2011 وما تاله.
هــــذا املــشــهــد يــتــطــلــب مـــن املــنــطــقــة 
إعــــادة نــظــر، وكــذلــك إعــــادة تفكير في 
املفاهيم الحاكمة لدراسات الثورات، أو 
واإلفالس  االقتصادي  االنهيار  تبعات 
ــذا األمــــر ال  فــي بــعــض دول املــنــطــقــة. هـ
الصوت  أو  الوطنية،  الــشــعــارات  تحله 
ــتـــى حــمــلــة  ــافـــات، أو حـ ــتـ ــهـ ــلـ الـــعـــالـــي لـ
الدعاية والتبرير التي تغطي فضاءات 

اإلعالم، مطلوب تفكير مختلف.
كــنــت فـــي رأس الــســنــة فـــي مــعــبــد 
ــلـــوك،  املـ وادي  فــــي  وكــــذلــــك  األقــــصــــر، 
الوهمية  البوابة  مفهوم  نظري  ولفت 
الــتــي كــــان يــرســمــهــا املـــصـــري الــقــديــم 
عــلــى جــــدران املــعــابــد، تــذكــرت حديث 
من  الــخــروج  بــوابــات  عن  مجتمعاتنا 
هذه األزمة متعددة األوجه بالتكاتف 
والــهــتــافــات الــوطــنــيــة، ولـــم أر أمــامــي 
ســـــوى تـــلـــك الــــبــــوابــــة الـــوهـــمـــيـــة عــلــى 
جدا،  السميكة  األقصر  معبد  جــدران 
ــدار، ولــكــنــهــا  ــ ــجـ ــ ــــم عـــلـــى الـ مـــجـــرد رسـ

بوابة وهمية ال تؤدي إلى شيء!
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يستقبـل ركــن «للقـارئ رأي» مساهمــات القـراء وتعليقاتهم على مقاالت وجهات نظــر وآرائهـم بخصوص القضايا الوطنيــــة (سيـاسيـة، اقتصـاديـة،  اجتماعيـة...) وكذلك جميـع مالحظاتهم بشرط أال تتضمن سبا أو قذفا أو إساءة 
mountada.ahdath@gmail.com  .ألي شخص وأال تتجاوز املقاالت 1000 كلمة

املقاالت املنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة.

«السوشيال ميديا» خطر على اليافعني! األزمة املركبة في تونس

ال يا دراجي.. الشان في «بالد الال شان»
قـــال رســــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه 
ــاكـــم والـــكـــذب، فـــإن الــكــذب  وســلــم «إيـ
الــفــجــور  وإن  الــــفــــجــــور،  إلـــــى  يـــهـــدي 
ليكذب  العبد  وإن  الــنــار.  إلــى  يــهــدي 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 

كذابا».
ــديــــث هـــنـــا مــــوجــــه إلــــــى ذلـــك  الــــحــ
املدعو  املغمور،  الجزائري  الصحفي 
حفيظ دراجي، الذي سقط سهوا إلى 
عالم الصحافة، وفي غفلة من أهلها. 

ومنذئذ، فهم الناس أن عالم الصحافة وخاصة 
كل  بعد  ما  في  سيدخلها  الرياضية،  الصحافة 
دون  ومن  الوساطات،  طريق  عن  ودب.  هب  من 

شهادات أو تكوينات...
حامت  فارتقى،  وتملق  فاغتنى  دنــى  الرجل 
فــارا،  يتركها  أن  وقبل  الجزائر،  في  وهــو  حوله 
عيش  عــن  لــه  باحثا  الخليج،  وجهة  إلــى  هــاربــا 
كــريــم افــتــقــده ولــم يجد لــه سبيال داخـــل «الــقــوة 
الــــضــــاربــــة»، (حـــامـــت حـــولـــه) شــبــهــات وخــضــع 
سلوكه..  وحسن  ورجــع  تــاب  لكنه  للتحقيقات، 
ومــكــره الــرجــل ال بطل، وغير بــاغ وال عــاد، عاد 
إلــى بــيــت الــطــاعــة، حــيــث دخــل حــظــيــرة العسكر 
ولم يخرج منها إلى اآلن، بل أكثر من ذلك أصبح 
بمناسبة  بــاســمــهــا،  الــرســمــي  والــنــاطــق  بــوقــهــا 

ومن دونها. 
الــــرجــــل يـــكـــتـــب فـــيـــكـــذب، ويــــــــروي فــيــفــتــري، 

أن  دون  مــــن  ويـــلـــمـــز  فــيــهــمــز  ويـــعـــلـــق 
السنني،  مــر  وعــلــى  أحـــد.  إلــيــه  يلتفت 
لــــم يـــســـتـــو قـــلـــمـــه أو تــســتــقــيــم لــغــتــه 
أو يــتــطــور أســلــوبــه، يــخــيــل إلــيــه أنــه 
لكن  إعالما.  ويمارس  صحافة  يكتب 
اتــفــق كــل املــخــتــصــني فــي املــجــال على 
أنـــه بــعــيــد تــمــامــا عـــن لــغــة الــصــحــافــة 

واإلعالم وال يتقن فن التعليق.
ــراءات  ــتـ مــنــاســبــة هـــذا الــحــديــث افـ
ــلـــى املـــغـــرب  ــكــــررة عـ ــتــ هـــــذا الــــرجــــل املــ
ــغــــرب ورجـــــاالتـــــه وأعــــالمــــه ومــعــاملــه  ورمـــــــوز املــ

وحضارته وتاريخه العريق.

يا دراجي!!
فعال انطلق الشان لكن في «بالد الال شان».

وكـــيـــف يـــكـــون لـــهـــذه الـــبـــالد شــــأن وهــــي بكل 
شبابا  تــحــرم  وتــفــاهــة  بــل  وصبيانية  نرجسية 
يـــافـــعـــني مــــن املــــشــــاركــــة فــــي تـــظـــاهـــرة ريــاضــيــة 
عامليا)  وال  قاريا  ال  لها  قيمة  وال  جــدا  (بسيطة 
من أجل ممارسة هوايتهم املفضلة «كرة القدم»، 
ــم، وفــــي تــعــنــت  ــاكـ ويـــطـــلـــب مــنــهــم الــعــســكــر الـــحـ
غــيــر مــبــرر وال مــفــهــوم، الــتــنــقــل عــبــر اســتــعــمــال 
كـــل شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي الــعــالــم إال الــخــطــوط 
لكل  والوحيد  الرسمي  (الناقل  املغربية  امللكية 
الفرق الرياضية املغربية) وعبر رحلة مباشرة. 

واملؤامرات  الدنيئة  «املمارسات  ذلك  إلى  أضف 
كذلك  االفــتــتــاح»..  حفل  شهدها  التي  السخيفة 
مغالطات  لــتــمــريــر   الــســيــاق  خـــارج  كلمة  «إلــقــاء  

سياسية  ال تمت بأي صلة  للشأن 
الكروي».

يا دراجي!!
وهي  شــأن  لبالدكم  يكون  كيف 
تــســخــر كـــل إمــكــانــاتــهــا ومـــواردهـــا 
لـــيـــس خـــدمـــة لــشــعــبــهــا (يـــــا ريــــث) 
األساسية  حاجياته  أبسط  وتلبية 
ــيــــب ورغــــــيــــــف وســــــكــــــر...  ــلــ مــــــن حــ
وإنــمــا ملــعــاكــســة بــلــد جـــار مــســالــم، 
فــي وحــدتــه الــتــرابــيــة وفـــي مــســاره 
ــتـــمـــويـــل  الــــتــــنــــمــــوي، مـــــن خـــــــالل الـ
وال  ــيــــب  حــــســ دون  مــــــن  الــــســــخــــي 
متطرفة  إرهــابــيــة  لجماعة  رقــيــب، 
كله  وذلك  «البوليساريو»،  اسمها 
واألخالق  والقيم  املبادئ  عن  ضدا 

والقوانني واألعراف الدولية.

يا دراجي!!
املـــغـــرب ومـــلـــوك املـــغـــرب أكــبــر مــنــك وأشــــرف، 
التاريخ  عبر  الجسام  التضحيات  قــدم  من  فهم 
مـــن أجـــل حــريــتــكــم أنــتــم وكــرامــتــكــم اإلنــســانــيــة. 

ــاريـــخ  ــتـ الـ يــــذكــــرهــــا  زال  ال  ــرفـــة  مـــشـ ــواقــــف  ــمــ وبــ
والشرفاء واألحرار منكم. 

الحقيقة  فإليك  دراجـــي  يــا  تعلم  تكن  لــم  فــإن 
ومـــلـــوك  ــــرب  ــغـ ــ املـ إن  هــــــي:  كـــمـــا 
املــغــرب مــن حــرر بــلــدكــم مــن نير 
االســتــعــمــار، بــالــرجــال والــســالح 
والــتــخــطــيــط والـــدعـــم وبــالــكــلــمــة 
ــمـــرات األمــمــيــة  ــؤتـ ــك، فـــي املـ ــذلـ كـ
وفــــي املـــنـــتـــديـــات الـــدولـــيـــة، فــلــم 
باستقالله  املغرب  ليرضى  يكن 
دون استقاللكم.. رغم أن املغرب 
فصنيعة  بلدكم  أمــا  األصــل  هــو 

واالستعمار. فرنسا 
مــا أســهــل الــكــذب يــا دراجـــي، 
بـــل مـــا أقــبــحــه ومـــا ألــعــنــه، فـــإذا 
كــنــت تــكــذب عــلــى األحــيــاء فتلك 
تــــكــــذب  كـــــنـــــت  وإذا  مــــصــــيــــبــــة 
ــوات  ــ ــلـــى األمــ عـــلـــى الـــتـــاريـــخ وعـ

أعظم. فاملصيبة 

يا دراجي!!
إذا أردت الــكــالم عــن املــغــرب ورمـــوز املــغــرب، 
فاغتسل وتوضأ ثم تمضمض ثالثا وفكر ثالثا 
مثلها، قبل أن تكتب، ثم أكتب من دون أن تكذب.
«ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبني».

فإن لم تكن تعلم يا 
دراجي فإليك الحقيقة 
كما هي: إن المغرب 
وملوك المغرب من 
حرر بلدكم من نير 
االستعمار، بالرجال 

والسالح والتخطيط 
والدعم وبالكلمة 

كذلك، في المؤتمرات 
األممية وفي 

المنتديات الدولية

  <  < رضوان زهرو

يستغل بعض 
مرتكبي حوادث 

التنمر وأصحاب خطاب 
الكراهية التقاطع بين 
مفهومي حرية الرأي 
والتعبير من جانب، 

والممارسات المحظورة 
والمسيئة من 

جانب آخر، لمواصلة 
أنشطتهم التي 
تتفاقم أضرارها 

زيادة نسبة التضخم 
والغالء وقلة العملة 
الصعبة جعلت وزير 
االقتصاد التونسي 

يخرج ليطمئن 
التونسيين بأن 

بالدهم ليست مثل 
لبنان، وليست مهددة 
باإلفالس. هذا الحديث 

في ذاته لم يكن 
مصدر طمأنينة

  <  <  مأمون فندي  <  <  ياسر عبد العزيز

كاريكاتري
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املغربية  اململكة 
وزارة العدل 

املحكمة التجارية بفاس 
تاريخ تعليق اإلعالن:

 ٢ يناير ٢٠٢٣ 

إعالن قضائي 
تبليغ حكم غيابي في إطار 

الفصل ٤٤١ من ق م م 

طرف  من  املرفوعة  الــدعــوى  على  بناء 
ـــســـيـــدة نـــجـــيـــة اســـمـــيـــرس الــســاكــنــة  ال
بشير  إقــامــة   28 رقــم  صوفيا  تجزئة 
طـــريـــق ايــــمــــوزار فــــاس الــجــاعــلــة محل 
سعيد  األستاذ  بمكتب  معها  املخابرة 

اسريفي املحامي بفاس.
ضد السيد طارق علقم. 

ـــدكـــان رقــــم 5 قــســاريــة واد  املــعــتــمــر ال
الذهب زنقة تطوان فاس. 

باملحكمة  الضبط  كتابة  رئــيــس  يعلن 
تحت  حكم  صــدر  أنــه  بفاس  التجارية 
 2022/12/06 بـــتـــاريـــخ   2310 عـــــدد 
في امللف التجاري 2022/8207/1163 

قضى بما يلي: حكمت املحكمة علنيا 
ابتدائيا وغيابيا بقيم : 

في الشكل: قبول الدعوى. فى املوضوع: 
مبلغ  املدعية  لفائدة  عليه  املدعى  بأداء 
 16.000) درهـــــــم   ـــــف  أل عـــشـــر  ســـتـــة 

درهم) عن املدة من 2021/02/01 
درهم  ألف  بحساب  إلى 2022/06/01 
في الشهر نظير كرائه للمحل التجاري 
الــكــائــن بــرقــم 5 قــيــســاريــة واد الــذهــب 
زنـــقـــة تـــطـــوان األطـــلـــس فــــاس وبــفــســخ 
ــــكــــراء املــــبــــرم بــيــنــهــمــا وإفــــــراغ  عـــقـــد ال
للتماطل  املحل  نفس  من  عليه  املدعى 
مقيم  كــل  ومــن  وأمتعته  شخصه  مــن 
باسمه مع أدائه لفائدة املدعية تعويض 
عــن التماطل قــدره ألــف درهــم (1000 
درهــــــــم) مــــع تــحــمــيــلــه الــــصــــائــــر عــلــى 
حقه  في  اإلجبار  مدة  وتحديد  النسبة 

في األدنى وبرفض باقي الطلبات. 
تبليغ الحكم املذكور إلى القيم  تم  وقد 

السيد الشريف طاهري بتاريخ:
2  يناير 2023 

كـــمـــا يـــعـــلـــن رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــتــابــة 
الضبط أن تعلق اإلعالن تم يتاريخ: 

2 يناير 2023 
تعليق  بــعــد  يــســري  الــطــعــن  أجـــل  وأن 
اإلعالن في اللوحة املعدة لذلك ملدة 30 

يوما وإشهاره.
23/0179
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املغربية  اململكة 

القضائية  السلطة 
املحكمة التجارية بفاس 
تاريخ تعليق اإلعالن : 

٩ يناير ٢٠٢٣
رقم القيم : 

إعالن قضائی 
تبليغ حكم غيابي في اطار 

الفصل ٤٤١ من ق م م 

طرف  من  املرفوعة  الــدعــوى  على  بناء 
محل  الجاعلة  بــورقــادي  مريم  السيدة 
عنها  دفــاعــهــا  بمكتب  معها  املــخــابــرة 
املحامي  أمني  بنزاكور  محمد  األستاذ 
بــــفــــاس ضــــد: الـــســـيـــد ســـعـــد الــــتــــازي 
برقم  الكائن  التجاري  باملحل  املعتمر 
17 تــجــزئــة ريـــــاض الــيــاســمــني طــريــق 
كتابة  رئيس  يعلن  فاس.  الشقف  عني 
أنه  بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  عدد 2473   تحت  حكم  صدر 
عدد  التجاري  امللف  في   2022/12/27
يلي:  بــمــا  قــضــى   2022/8207/1428
حــكــمــت املــحــكــمــة بــجــلــســتــهــا الــعــلــنــيــة 

بقيم  وغيابيا  ابتدائيا 
في الشكل: بقبول الدعوى 

في املوضوع : على املدعى عليه بأدائه 
لفائدة املدعية مبلغ 33.000,00 درهم 
واجــــــب كــــــراء املــــــدة املـــطـــلـــوبـــة بــحــســب 
وباملصادقة  شهريا  درهــم   3000,00
على اإلنـــذار وبــإفــراغ املــدعــى عليه من 
ريــاض  تجزئة   17 برقم  الكائن  املحل 
الياسمني طريق عني الشقف فاس من 
باسمه  مقيم  وكــل  وأمــتــعــتــه  شخصه 
وتـــحـــمـــيـــل املـــــدعـــــى عـــلـــيـــه مـــصـــاريـــف 
الـــدعـــوى وتــحــديــد اإلكـــــراه فـــي األدنـــى 
وبرفض باقي الطلبات.ذ وقد تم تبليغ 

الحكم إلى القيم بتاريخ:
9 يناير 2023

كـــمـــا يـــعـــلـــن رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــتــابــة 
الضبط أن تعليق اإلعالن تم بتاريخ:

9 يناير 2023
وأن أجـــل الــطــعــن يــســري بــعــد انــتــهــاء 

األجل القانوني.
23/0180

<<><<
املغربية اململكة 
 وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية 
نظارة أوقاف تاونات 

إعالن 

يعلن نــاظــر أوقـــاف تــاونــات عــن إعــادة 
وفقا  عمومية  علنية  سمسرة  إجـــراء 
ملــقــتــضــيــات مـــدونـــة األوقــــــاف الــجــاري 
ـــثـــالثـــاء 07  ـــــك يــــوم ال بـــهـــا الـــعـــمـــل، وذل
العاشرة  الساعة  على    2023 فبراير 
بشارع  الكائن  النظارة  بمقر  صباحا 
محمد الخامس طريق الوحدة، تاونات 
الفالحية  الــســيــارة  معاوضة  أجــل  مــن 
 M 101298 الــلــوحــة رقـــم  النــدروفــيــر 

الـــكـــائـــنـــة حـــالـــيـــا بـــمـــســـتـــودع الـــنـــظـــارة 
وذلــك  تــاونــات،  الخامس  محمد  شــارع 
انطالقا من مبلغ سبعة وعشرون ألف 

(27,000,00) درهم.
وذلك وفق الشروط التالية: 

1- يـــصـــرح املــــشــــارك فـــي الــســمــســرة 
بأنه عاين السيارة موضوع املعاوضة 
مطالبة  حالتها دون  عــلــى  بــهــا  وقــبــل 
األوقــــاف بــأي ضــمــان أو تــعــويــض في 

حالة رسو السمسرة عليه.
فــي  املــــــشــــــاركــــــة  ــــة  ضــــمــــان أداء    -2
مبلغ  من  قدرها 13%  نقدا  السمسرة 

السمسرة انطالق 
3- أداء الراسية عليه، السمسرة نسبة 
13% من نتيجة السمسرة لقاء %10  
من واجب املعاوضة و%3 كمصاريف 

السمسرة.
بعد  إال  نهائية  النتيجة  تصبح  ال   -4

مصادقة الوزارة عليها.
5 - اإلدالء بوكالة قانونية بالنسبة ملن 

ينوب عن غيره.
بعني  الــســيــارة  هـــذه  مــعــايــنــة  يمكن   -6
املــكــان وعــلــى الــراغــبــني بــاملــشــاركــة في 

هذه السمسرة الحضور 
بالتاريخ واملكان املحددين أعاله.

من  لكل  يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
يــهــمــه األمـــر االتـــصـــال بــنــظــارة أوقـــاف 
الهاتف  أو بواسطة  مــبــاشــرة  تــاونــات 
العمل  أوقـــات  خــالل   (0535687459)

اإلداري.
23/0181
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األستاذ محمد بطاحي 

محامي بهيئة املحامني بفاس 
مقبول لدى محكمة النقض 

٨٠ زنقة ١٦ نونبر 
شارع الشفشاوني م - ج فاس 

الهاتف: 05.35.94.07.94 

طلب تسجيل خبر ضياع 
نظير رسم عقاري 

ورثــة  الــســادة  موكلي  بــاســم  يشرفني 
كـــي غــرونــيــر وهــــم: ابـــنـــاؤه 1- بــرنــار 
 -3 غــرونــيــر  جان مارك   -2 غــرونــيــر 
نشر  على  تعملوا  بان  غرونير  نيكول 
خــبــر ضــيــاع نــظــيــر رســمــهــم الــعــقــاري 
باملحافظة  املسجل   D2/10475 عــدد 
السبع،  عني  البيضاء  بالدار  العقارية، 

واليكم نص الخبر :
املحامي  بطاحي  محمد  االســتــاذ  ان   "
ورثة  موكليه،  عن  ونيابة  فاس،  بهيئة 
كــي غــرونــيــر وهـــم: 1- بــرنــار غرونير 
نــيــكــول   -3 غـــرونـــيـــر  مــــــارك  جـــــان   -2
غــرونــيــر يــصــرح إلـــى الــســيــد املــحــافــظ 
البيضاء  بالدار  العقارية  األمــالك  على 
عني السبع وكذا إلى كافة العموم، بأنه 
قـــد ضــــاع مــنــهــم نــظــيــر رســــم عــقــاري 
عددD2/10475 ، في ظروف غامضة، 
بــاإلجــراءات  القيام  بصدد  فإنهم  لذلك 
عقاري  رسم  نظير  إلنشاء  القانونية، 
جـــديـــد لــنــفــس الـــعـــقـــار، وبــــهــــذا وجـــب 

اإلعالم والسالم".
23/0182
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SOMIGEC  Bd Allal 

El Fassi 
Immeuble 1 N° 35000

Taza Maroc 

شركة إصابي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة وعنوان 

مقرها 
اإلجتماعي: ٢١ زنقة مراكش، 
إقامة ديامون فير - ٣٥٠٠٠ 

تازة املغرب. 

رقم التقييد  التصفية  قفل 
في السجل التجاري: ١٥٤٧ 

اإلســتــثــنــائــي  العام   الــجــمــع  بمقتضى 
املؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة  إصــابــي  شركة 
 1.000.000 رأسمالها  املحدودة مبلغ 

درهم 
وعــــــنــــــوان مــــقــــرهــــا اإلجــــتــــمــــاعــــي 21 
فــيــر  ديــــامــــون  إقــــامــــة  زنقة مراكش، 
نـــتـــيـــجـــة  املـــــــغـــــــرب  تـــــــــــازة   35000 -

ألزمة اقتصادية ومالية. وعني:
(ا)  وعنوانه  الغربي  عصام  (ة)  السيد 
11  زنقة مراكش عمارة الغربي 35000  

تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة. 
الــخــتــامــيــة  انعقاد الجمعية  تـــم  وقــــد 
زنقة  وفـــي  نونبر 2022    09 بــتــاريــخ 
مــراكــش، إقامة  ديــامــون فير رقــم 21 

- 35000 تازة املغرب. 
تم اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
تحت   2023 05 يناير  بــتــاريــخ  بــتــازة 

رقم 06/2023 
23/0183

Etude Maître Badr Edine 
BOULGHOUDAN

Notaire
Angle Rue Abdelkhalek 

Torres&Rue Brahim Roudani
Printemps Bureau, 

2éme Etage, N° 10/11, Fès

Tél: 0535 64 39 20
Fax: 0535 64 39 90

La Société «ALIMAC»   
S.A.R.L 

CAPITAL SOCIAL: 
30.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL: AV des FAR, 
IMM Saidi Bureaux Fath 
5ème Etage Appt N° 25.

RC N° 73289

L’EXTENSION DE LOBJET 
DE LA SOCIETE
La collectivité des associés déci-
dent  de procéder à  une extension 
de l’objet social le   12 Décembre 
2022
-Import-export. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Fès, le 21 Décembre 2022, Dé-
pôt N° 7069/2022

23/0185
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STE YOU &EYE OPTICAL
 SARL A.U

SIEGE SOCIAL: IMM 12 
APPT 6 RCE ANDALOUS 
LOT JBAL TGHAT 1 FES 

«AUGMENTATION E 
CAPITAL PAR COMPTE 

COURANT»

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
27/12/2022 il a été décidé:
Augmentation de capital par 
compensation avec le compte 
courant d’associé MR HICHAM 
KHALFAOUI –HASSANI  , soit 
la souscription de 3400 parts 
sociaux. Donc le capital est ainsi 
porté à 350.000.00 DHS 
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de FES sous 
N° 5692 le 10/01/2023

23/0186
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GROUPE SCOLAIRE 
AZZAHRAA SOUKAYNA 

D'ENSEIGNEMENT PRIVE
Société A Responsabilité 

Limitée
A Associé Unique

Au Capital Social de
 1.600.000,00 DHS

Siège Social: 400 Hay 
Lalla Soukaina Fès

Donation des parts sociales

Aux termes d'un procès verbal 
de l'assemblée générale en date 
du 04/01/2023, de la société 
GROUPE SCOLAIRE AZZA-
HRAA SOUKAYNA D'ENSEI-
GNEMENT PRIVE SARL AU, 
au capital social de 1.600.000,00 
DHS, L'assemblée générale 
approuve les donations de parts 
sociales fait par MR ABDELTIF 
MARROUN au profit de son 
frère YOUNES MARROUN 
et ses sœurs  MME AMINA 
MARROUN, MME AMAL 

MARROUN, MME FATIHA 
MARROUN, MME FATIMA 
MARROUN et MME HAYAT 
MARROUN, par conséquence la 
société tiendra la forme juridique 
de SARL au lieu SARL AU.
L'article 6 et 7 des statuts on été 
modifié et remplacé par les dispo-
sitions suivantes : 
MR ABDELTIF MARROUN     
440.000,00 DHS Soit 4400 Parts 
sociales 
MR YOUNES MAR-
ROUN      
440.000,00 DHS Soit 4400 Parts 
sociales 
MME AMINA MARROUN        
144.000,00 DHS Soit 1440 Parts 
sociales 
MME AMAL  MARROUN        
144.000,00 DHS Soit 1440 Parts 
sociales 
MME FATIHA MARROUN       
144.000,00 DHS Soit 1440 Parts 
sociales 
MME FATIMA MARROUN       
144.000,00 DHS Soit 1440 Parts 
sociales 
MME HAYAT  MARROUN       
144.000,00 DHS Soit 1440 Parts 
sociales 
Soit Au Total          
1.600.000,00 DHS Soit 16000 
Parts sociales 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Fès en 
date du 5697 
sous numéro 10/01/2023.

 23/0187
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CONSTITUTION DE LA 
SOCIETE: 

 STE NIAMA CASH *  
*SARL ASSICIE UNIQUE

Aux terme d'un acte SSP en date 
à Fès le: 22/12/2022 il a été éta-
bli les statuts d'une S.A.R.L AU  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Denomination: Sté NIAMA 
CHASH
Objet: La société a pour objet : 
EFFECTUANT OPERATIONS 
DE RECETTES OU DE PAIE-
MENTS
Siege social: .IMM S4 MAG N° 1 
HAY ANNASSIM AL MASSIRA 
FES
- Capital social : est fixé a 
100 000 DHS divisé en 1000 parts 
de 100 DHS chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
totalités comme suit:
Mr TARIQ ALLOUL
1000 PARTS DE 100 DH
- Gérance: La société est géré et 
administrée pour une durée illi-
mitée par Mr. TARIQ ALLOUL 
CIN N° I640084  Année sociale : 
Elle commence le premier Janvier 
et se termine le 31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Fès sous  le  N° 5721 
le 13/01/2023

23/0188
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Cabinet CDI&Consulting 

Organisation des entreprises 
- Comptabilité –Conseil Fiscal 

–Conseil Juridique
5 Rue Ghassan Kannafani 
Imm Jardin Lala Meryem 

Bureau 29 4Éme Étage FÉS 
Fixe: +212535652786 

Gsm: +212661238265

AVIS DE CLOTURE 
DE LA LIQUIDATION

D'UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE 

LIMITEE 

Aux termes de la délibération de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 17 Novembre 
2022, Les associées de la société 
dite «SOCIETE HT A M TRA-
VAUX» S.A.R.L a décidé la clô-
ture de la liquidation de la société 
à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes:
Dénomination
 «SOCIETE HT A M TRAVAUX» 
S.A.R.L en liquidation
SIEGE SOCIAL
DOUAR AIT ALI CHAOU 
AIT LAHCEN OUYOUSSEF 
COMMUNE LAQSIR AIN 
TAOUJDATE 
FORME JURIDIQUE
S.A.R.L en liquidation                                                                                 
REGISTRE DE COMMERCE
RC N°44821
CAPITAL SOCIAL
Capital Social de: 100.000,00 
DHS 
LIQUIDATEUR
Mr ABDERRAZZAK AOU-
RAGH C.I.N. N° DJ8508
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de Commerce 
de MEKNES le Sous le numéro 
1417.
Le liquidateur 

23/0189
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MED-INFO- 
KHALID MEDIANE AGREE 

PAR 
OPCA TRAVAUX DE 

COMPTABILITÉ
-ÉTUDES ET CONSEILS ET 

TRAVAUX INFORMATIQUE 
STE BABA MENUISERIE 

ARTISANALE 
AU CAPITAL SOCIAL 

DE 50.000,00 DHS 
Siégé social: N°103 RUE IBN 
HAITAM Q.I SIDI BRAHIM 

FES 
Dissolution anticipée de la 

société 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, en date du 21/10/2022 a 
été établi une décision collective 
extraordinaire des associés de la 
société «BABA MENUISERIE 
ARTISANALE» dont les carac-
téristiques sont les suivantes: 
-MR BABA ABDERRAHMANE
....70Parts sociales d'une valeur de 
500,00 dhs 
-Mme ACHOURA SAIDA
..: 20 Parts sociales d'une valeur 
de 500,00 dhs 
-Mlle BABA MANAL
.... :5 Parts sociales d'une valeur de 
500,00 dhs 
-MR BABA NABIL
....: 5 Parts sociales d'un valeur de 
500,00 dhs 
Dissolution anticipée de la socié-
té: suite a l'arrêt d'activité défini-
tif l'assemblée générale prononce 
par anticipation la dissolution de 
la société «BABA MENUISERIE 
ARTISANALE» a compter de 
ce jour et sa mise en liquidation 

amiable. 
Nomination d'un liquidateur et 
détermination de ses obligations 
et pouvoirs et le siège de liquida-
tion: l'assemblée générale nomme 
comme liquidateur MR BABA 
ABDERRAHMANE porteur de 
la C.I.N C265801 demeurant a 
AV ISMAILIA RUE BRAZILIA 
RCE AMANE BLOC 8 ZO-
HOUR 2 FES pour la durée de 
la liquidation. le siège de la liqui-
dation est fixé a N°103 RUE IBN 
HAITAM Q.I SIDI BRAHIM FES 
Il établira dans les trois mois de 
la clôture de chaque exercice 
les comptes annuels au vue de 
l'inventaire des divers éléments 
de l'actif et du passif existant a 
cette date est un rapport écrtit 
par lequel il rendra compte des 
opération de liquidation au cours 
de l'exercice écoule il sera tenu de 
réunir les associés en assemblée 
générale ordinaire au moins une 
fois par ans dans les six mois de 
la clôture de l'exercice en vus de 
statuer sur les comptes annuels 
et de donner toutes autorisations 
éventuellement nécessaires. 
Pouvoirs en vue des formalités: 
l'assemblée générale confère 
tous pouvoirs au porteur de l'ori-
gine d'un extrait ou d'une copie 
des présents a l'effet d'accomplir 
toutes formalités de publicité de 
dépôt et autre qu'il appartiendra. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de première 
instance de FES LE 15/11/2022 
sous le numéro: 4730 

23/0190
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La société «SUDOUEST» 
SARL

Au capital de 150.000,00DHS
Siège social est à Casablanca, 

73 bis rue de Rabat AM
CESSION DES PARTS 

DEMISSION ET 
NOMMINATION DE 

GERANT

1/ aux termes d'un authentique 
reçu par Maître Youssef BEN-
BOUBKER, Notaire à Casa-
blanca, le 30.11.2022 Monsieur 
AHMED ZAKI a cédé au profit de 
Monsieur ADIL BOUCHEIKH, 
et Madame RACHIDA SAMI, 
la totalité des parts sociales lui 
appartenant soit 300 parts dans 
la société dite «SUDOUEST» 
2/ aux termes d'un authentique 
reçu par Maître Youssef BEN-
BOUBKER, Notaire à Casa-
blanca, le 12.12.2022 Monsieur 
EL HOUSSINE WAGAS a cédé 
au profit de Monsieur LAHCEN 
BOUCHEIKH, la totalité des 
parts sociales lui appartenant 
soit 450 parts dans la société dite 
«SUDOUEST»
3/ aux termes du procès ver-
bal en date du 22.12.2022 il a 
été décidé la démission de Mr 
BOUCHEIKH LAHCEN en sa 
qualité de gérant unique et nomi-
nation de Monsieur ADIL BOU-
CHEIKH en qualité de nouveau 
gérant
Le dépôt légal à été effectué en gref-
fé du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 09.01.2023 
sous le numéro 853513

23/0191

إعالن عن ضياع 

ضــــاع مـــن الــســيــد عــبــد الــرحــمــان 
التعريف  لبطاقة  الحامل   طويلع 
نــظــرا    M63995 عــــدد  الــوطــنــيــة 
  08/77477 عــدد  العقاري  الرسم 
فـــــي  ظــــــــروف زمــــنــــيــــة ومـــكـــانـــيـــة 
مــوالــي  جماعة   بـــتـــراب  غــامــضــة 

عبد الله.
23/0184



 نقابات املمثلني واخملرجني 
بهوليوود ترشح أفالم األوسكار

وقع االختيار على »أزرق القفطان« لتمثيل المغرب

  < األحداث المغربية

تـــحـــظـــى جـــــوائـــــز األوســـــــكـــــــار الـــعـــاملـــيـــة 
العالم،  حــول  السينما  صناع  مــن  باهتمام  
استثنائيا،  فنيا  حــدثــا   حفله  يعتبر  حيث 
مختلف  مــن  اإلعــــالم   وســائــل  عليه  تتقاطر 
أنــحــاء الــعــالــم، ملــا يسجله مــن حــضــور فني 
عــلــى أعــلــى املــســتــويــات، ويــبــث مــبــاشــرة من 
قاعة «دولبي بهوليوود»، عبر ما يفوق 200 
محطة إعالمية حول العالم، ويتميز بتوافد 

نجوم السينما العامليني عليه.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــواليـــــــــات املــــتــــحــــدة 
األمــــريــــكــــيــــة، تـــمـــكـــنـــت ثــــالثــــة أفــــــــالم مـــــن أن 
تـــكـــون ضـــمـــن الـــتـــرشـــيـــحـــات الــرئــيــســيــة مــن 
هوليوود،  فــي  واملــخــرجــني  املمثلني  نقابات 
حيث يتعلق األمـــر بــاألعــمــال الــتــالــيــة:  «ذي 
فيبلمانز»  و»ذي  إنــشــيــريــن»  أوف  بانشيز 

و»إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس».
يــأتــي هـــذا االخــتــيــار، مــع بـــدايـــة  تبلور 
السينمائية  الجوائز  ملوسم  الكبرى  املالمح 

لهذا العام.
وغــــــداة تـــوزيـــع جـــوائـــز غـــولـــدن غــلــوب، 
يــنــظــر إلــــى الــتــرشــيــحــات مـــن نــقــابــة ممثلي 
على  األمريكية،  املخرجني  ونقابة  الشاشة  

أنــهــا إشــــارة انــطــالق مهمة فــي الــســبــاق إلــى 
حــفــل تــوزيــع جــوائــز األوســـكـــار لــعــام 2023، 
املــنــتــظــر أن تــنــظــم فــعــالــيــاتــه يـــوم 12 مــارس  

املقبل.
أوف  بـــانـــشـــيـــز  «ذي  مـــــن  كـــــل  وحــــصــــل 
إنــشــيــريــن» و»إيــفــريــثــيــنــغ إيــفــريــويــر آل أت 
وانــــس» عــلــى خــمــســة تــرشــيــحــات مــن نقابة  
املتميز  «األداء  فئة  بينها  الــشــاشــة،  ممثلي 
مــن طــاقــم املــمــثــلــني»، وهـــي الــجــائــزة األشــهــر 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــمــثــيــلــي، إلـــى جــانــب «ذي 

فيبلمانز».
وحــصــل كــولــن فــاريــل عــلــى تــرشــيــح في 
فــئــة أفــضــل مــمــثــل بــــدور رئــيــســي فــي الفيلم 
الـــكـــومـــيـــدي الــــتــــراجــــيــــدي اإليــــرلــــنــــدي «ذي 
فقط  ســاعــات  بعد  إنشيرين»،  أوف  بانشيز 

من فوزه بجائزة غولدن غلوب.
وجرى ترشيح كل من بريندان غليسون 
وباري كيوغان وكيري كوندون عن أدوارهم 
صغيرة  إيــرلــنــديــة  جــزيــرة  كسكان  الــثــانــويــة 
وجميلة، لكنها مسكونة في عشرينات القرن 

املاضي.
وكـــانـــت مــيــشــيــل يــــوه الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
غولدن غلوب، حيث تؤدي دور مهاجرة تملك 
إيفريوير  «إيفريثينغ  في  للمالبس  مغسال 

آل أت وانس»، من بني 
املـــــرشـــــحـــــات فــــــي فــئــة 
أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة بـــــدور 

رئيسي.
كما نال كي هوي 
كــــــــــــوان وجـــــيـــــمـــــي لـــي 
وستيفاني  كــورتــيــس 
عن  ترشيحات  هسو، 
ثــــانــــوي  دور  أفـــــضـــــل 
بفضل أدائهم في هذا 

الفيلم.
مـــن جــهــتــه، رشــح 
فيبلمانز»  «ذي  فيلم 
الــــذي يــــؤدي فــيــه بــول 
دانو دور والد ستيفن 
ســـبـــيـــلـــبـــرغ، لـــجـــوائـــز 
SAG املرتقب أن توزع 
فـــبـــرايـــر  فــــي 26   يـــــوم 

القادم.
كــــان  مــــــا  أن  بــــيــــد 

الفــــتــــا لـــالنـــتـــبـــاه، هــــو مــــا اعـــتـــبـــره الــبــعــض 
تــجــاهــال مـــن طــــرف نــقــابــة املــمــثــلــني مليشيل 
ولــيــامــز، إذ  تـــؤدي دور والــــدة املــخــرج على 

الشاشة.

وحــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــل 
ســــــبــــــيــــــلــــــبــــــرغ عــــلــــى 
مخرج  أفضل  جــائــزة 
فـــــي غـــــولـــــدن غـــلـــوب، 
كـــمـــا وقــــــع تــرشــيــحــه 
املخرجني  اتــحــاد  مــن 
األمريكيني عن فيلمه 
املــســتــوحــى إلــــى حد 

كبير من طفولته.
أيـــضـــا  شــــــح  ور 
مارتن  السينمائيان 
مـــــاكـــــدونـــــا ودانـــــيـــــال 
كـــــــــــــــــــــــوان، مــــــخــــــرجــــــا 
بـــــــانـــــــشـــــــيـــــــز  «ذي 
إنــــــشــــــيــــــريــــــن»  أوف 
و»إيــــــــفــــــــريــــــــثــــــــيــــــــنــــــــغ 
أت  آل  إيــــــفــــــريــــــويــــــر 
وانس» على التوالي.

وســــــــــــيــــــــــــواجــــــــــــه 
هـــــؤالء فـــي املــنــافــســة 
املخرجني جوزيف كوسينسكي («تــوب غن: 
مافريك») وتود فيلد («تار») في حفل توزيع 
جوائز DGA الذي ستنظم فعالياته يوم 18 

فبراير املقبل.

  < األحداث المغربية

مــــعــــرض  يــــــعــــــود  أن  املـــــنـــــتـــــظـــــر  مــــــــن 
«أوريــونــتــال فــاشــن شــو» لــألزيــاء الراقية 
واملوضة الشرقية ملؤسسته املغربية هند 
جــوادر، يومي 24 و25 يناير الجاري إلى 

باريس في دورته الـ50.
وبـــــعـــــد تـــنـــظـــيـــم مـــــعـــــرض «عــــجــــائــــب 
فعاليات  بــمــنــاســبــة  بــالــربــاط،  الــقــفــطــان» 
الـــــدورة الــــــ17 لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
ـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر املـــــــادي،  لــــصــــون ال
ســـتـــجـــدد هـــنـــد جــــــــودار، رئـــيـــســـة مــعــرض 
األزياء الشرقية، اللقاء بمدينة األنوار من 
أجل دورة جديدة من هذه املنصة الدولية 
املـــخـــصـــصـــة لـــــألزيـــــاء الــــراقــــيــــة واملــــوضــــة 

الشرقية.
وفـــــــي دورتــــــــــه الـــــــــــــ50، يــــظــــل مـــعـــرض 
األزيــــــاء الــشــرقــيــة، الـــــذي تــنــظــمــه جمعية 
«طريق الحرير واألندلس»، وفيا لرسالته 
املتمثلة في تسليط الضوء على القفطان 
الصناعة  يميز  رمــزا  باعتباره  وتثمينه، 
الــتــقــلــيــديــة املــغــربــيــة، مــن خـــالل التعريف 

بموهبة مصممي األزياء املغاربة.
وســتــمــثــل املــــغــــرب فــــي هـــــذا املـــعـــرض 
أسستها  الــتــي  األزيـــــاء «مـــوتـــاســـان»،  دار 

والتي  معتصم،  عائشة  األزيــــاء  مصممة 
ســتــقــدم مــجــمــوعــة قــفــطــان تــــروج لــلــتــراث 

والتميز املغربيني.
وخالل هذه الدورة، التي ستعمل من 
أجـــل تــعــزيــز الـــحـــوار بــني ثــقــافــات الــعــالــم، 
سيتم الكشف عن إبداعات حوالي خمسة 
عشر مصمما تم اختيارهم بدقة لتفردهم 

وموهبتهم.
كما سيتم تنظيم حفل توزيع جوائز 

املـــوضـــة الــشــرقــيــة بــالــيــونــســكــو يــــوم 27 
يناير الجاري لتكريم املصممني وجميع 

فن  حماية  على  يعملون  الــذيــن  الفاعلني 
الــخــيــاطــة، بــاإلضــافــة إلـــى شــكــر الــشــركــاء 

والداعمني ملعرض األزياء الشرقية.
ويـــجـــوب مـــعـــرض األزيـــــــاء الــشــرقــيــة، 
الــــذي يــتــخــذ مــن بــاريــس مــقــرا لـــه، الــعــالــم 
وفـــــضـــــاءات املـــــوضـــــة، ال ســـيـــمـــا مـــراكـــش 

ولندن والدوحة والكويت وموسكو.

  < األحداث المغربية

فيزيون»  «ربــاب  مجموعة  أطلقت 
عــــمــــال فـــنـــيـــا جــــــديــــــدا، يـــحـــمـــل عــــنــــوان 
«أمازيغ أدكيغ»، حيث يأتي  تزامنا مع 
السنة  بحلول  العالم  أمازيغ  احتفاالت 

األمازيغية الجديدة 2973.
وتهدف فرقة «رباب فيزيون»، من 
خالل هذا العمل املنتج من طرفها كما 
تسليط  إلـــى  عــنــهــا،  صــــادر  بـــالغ  أورد 
الـــــضـــــوء عــــلــــى اإلنــــــســــــان األمــــازيــــغــــي 
املــجــد واملــجــتــهــد واملــكــافــح واملــتــواجــد 
فــي كــل ربــــوع الــعــالــم وشــمــال إفريقيا 
بالخصوص، من خالل تكريمه اعترافا 
له بما يقدمه لبلده من مختلف املواقع 

واملسؤوليات.
واخــــــــــتــــــــــارت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «ربــــــــــاب 
فـــــيـــــزيـــــون»، مـــــن خــــــالل هــــــذه الــقــطــعــة 
تركيبة  في  إنجازها  تم  التي  الغنائية 
الـــذوق  مــع  تــتــالءم  شبابية  موسيقية 
املــوســيــقــي لــلــمــغــاربــة عــامــة واألمــازيــغ 
خــاصــة، تــوجــيــه الــعــديــد مــن الــرســائــل 

عبر كلمات أغنية «أمازيغ أدكيغ» منها 
التشبث بالهوية األمازيغية واالعتزاز 
بـــهـــا، وكــــــذا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــضــامــن 
والتماسك الذي يميز منذ عهود عالقة 
األمـــــازيـــــغ فــيــمــا بــيــنــهــم، إضــــافــــة إلـــى 
ثالثية مــبــدأ االنــتــمــاء «أكــــال.. أفــكــان.. 

أوال».
فيزيون»  مجموعة «رباب  وعملت 
عــلــى إنـــجـــاز عــمــلــهــا الــجــديــد هـــذا عبر 
ثـــالث مـــراحـــل، كــانــت األولــــى بعاصمة 
سوس مدينة أكادير ثم الدار البيضاء، 
لـــيـــكـــون االخــــتــــتــــام فــــي مـــرحـــلـــة ثــالــثــة 
بــالــديــار الــفــرنــســيــة، بــكــلــمــات وتلحني 
فــــــــوالن بــــوحــــســــني ومـــــشـــــاركـــــة جــمــيــع 
أعضاء املجموعة والفنان عماد بيتز .

وتــــــــحــــــــرص مـــــجـــــمـــــوعـــــة «ربـــــــــــاب 
التواصل  في  االستمرار  على  فيزيون» 
موسيقيا مع جمهورها، عبر مواصلة 
طرح وتصوير أعمال فنية تروق لذوق 
الــجــمــهــور وتــجــســد واقـــعـــه، وفــــي هــذا 
اإلطـــــار تــعــد بــمــزيــد مـــن املـــفـــاجـــآت في 

قادم األيام.
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12 مارس المقبل بمسرح دولبي في لوس أنجلس.

رادار

إليسا وخوري..
عيد الحب

اللبنانية  النجمة  بني  الفني  التعاون  يتجدد 
خــوري،  مـــروان  الــشــامــل  اللبناني  والــفــنــان  إليسا 
الــذي  الــخــالف  بسبب  لسنوات  دامــت  قطعية  بعد 
إليسا  غنتها  التي  األغنية «لو»  بعد  بينهما  نشأ 
مــن كلمات وألــحــانــه. ويــأتــي هــذا الــتــعــاون أيضا 
بــعــد الـــخـــالف بـــني إلــيــســا والـــفـــنـــان زيـــــاد بــرجــي 

أغنية  برجي  أداء  بسبب  مــاضــي،  أحمد  والشاعر 
«أنا وبس» وتغيير عنوانها ليصبح «وبطير».

وينتظر املتابعون من تعاون إليسا مع خوري 
ألبومها الــجــديــد، على غــرار  أجــمــل األعــمــال ضمن 
أعــمــالــهــا الــســابــقــة مــعــه الــتــي حــصــدت الــنــجــاحــات 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال «ذبـــنـــي  أنـــــا»، «سلمي 

علي»، «بتمون»، و»في شي انكسر».
وإلـــى جــانــب هــذا الــتــعــاون الفني تــقــدم إليسا 
ومروان خوري حفال غنائيا مشتركا ملناسبة عيد 
الحب في الحادي عشر من شهر فبراير املقبل في 
قاعة السفراء بكازينو لبنان، وسيكون هذا الحفل 
مــنــاســبــة لــتــقــديــم أجـــمـــل األغــــانــــي الــرومــانــســيــة 

القديمة والجديدة.

الجريني وجميلة
مع شاروخان

أديل.. تقنية 
لحماية الصوت

نوال الزغبي 
خالف مع لطيفة

مع  التعاون  البداوي  جميلة  وزوجته  الجريني  الفتاح  عبد  جدد 
النجم البوليوودي شاروخان، من خالل أداء األغنية الدعائية لفيلمه 
خليفة  برج  أمام  وذلك  والهندية،  العربية  باللغتني   ،Pathaan الجديد
بــدبــي ووســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير يـــوم الــســبــت األخـــيـــر، ضمن 

استعراض غنائي راقص شارك فيه عدد من الراقصني الهنود.
وقــــدم شـــاروخـــان الــثــنــائــي، الــلــذيــن وصــفــهــمــا بــأنــهــمــا «األفــضــل 
بالنسبة له وسعيد بصداقتهما»، كما بارك لهما زواجهما، معربا عن 
سعادته بـ»التعاون معهما مرة أخرى». كما شارك خان معهما الغناء 
يستطيع  بأن  الجريني  فيها  وتحدى  جديدة  رقصة  وقــدم  بالعربية، 

تقديمها.
األغــنــيــة الــجــديــدة تــعــد الــثــالــثــة بـــني الــجــريــنــي وشــــاروخــــان بعد 
نــجــاحــهــمــا ســويــا فــــي  «جـــابـــرا فــــان» و»ظــــاملــــة» الــتــي شـــاركـــت فيها 
 «Kumaar«جميلة، وهي من كلمات جالل الحمداوي باللغة العربية، و
بالهندي، وبنهاية العرض الغنائي تم عرض البرومو اإلعالني لفيلم 

شاروخان الجديد علي برج خليفة.

للظهور  أديـــل  الــبــريــطــانــيــة  الــنــجــمــة  تستعد 
أمام جمهورها مرة أخرى في حفل مباشر بالس 
فــيــجــاس، وهـــي مــجــمــوعــة الــحــفــالت الــتــي قــامــت 
بتأجيلها فــي وقــت ســابــق، لكن عودتها هــذه املــرة 
مختلف  شيء  إعــداد  طلبت  ما  بعد  مختلفة،  ستكون 

حماية صوتها أثناء الغناء .
ستستخدم  مــيــل»،  تقرير «دايــلــي  فــي  ورد  مــا  بحسب 
أديــــل تــقــنــيــة بــقــيــمــة 400 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لحماية 
املقرر  مــن  حيث  فيجاس،  بــالس  حفالتها  خــالل  صوتها 
أن تـــبـــدأ  الــغــنــاء فـــي الــحــفــالت املــنــتــظــر يـــوم 18 نونبر 
الحفل  منظمو  قام  حيث  أشهر،  ثالثة  وتستمر  القادم 
تقنية  أفضل  لها  يضمن  خاص  تقني  نظام  بتركيب 
صــوتــيــة مــمــكــنــة أثـــنـــاء غــنــائــهــا فـــي الـــعـــرض الـــذي 
تــم تــأجــيــلــه ســابــقــا قــبــل 24 ســاعــة فــقــط مــن ليلة 
االفـــتـــتـــاح، مــشــيــرة إلــــى أن الــســبــب هـــو إصــابــة 
فــريــقــهــا بــفــيــروس كـــورونـــا. فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
تم  «لقد   :«The Mirror» لصحيفة  مصدر  قــال 
تركيب أنظمة معقدة من قبل، لكن هذا النظام 
موجود بالفعل على مستوى آخر، حيث يعمل 
من خالل الجمع بني مزيالت الرطوبة ووحدات 
الــتــنــقــيــة وتــشــتــيــت جــزيــئــات املــــاء ومـــــراوح الــتــبــريــد فـــي غــرفــة 
البروفة، ثم توزيع هذا الهواء حول املسرح أثناء فقرة أداء أديل، 

لتحصل بذلك على أفضل هواء ممكن لحماية صوتها».

لقائها  فــي  الــزغــبــي  نـــوال  اللبنانية  النجمة  ردت 
مــع بــرنــامــج «ذي أنــســايــدر بــالــعــربــي» عــلــى بعض 
األخيرة،  الفترة  في  معها  حدثت  التي  االنتقادات 
ومن ضمنها ما حصل في حفل «تريو نايت» ليلة 

رأس السنة في الرياض.
أنــا»  حبيبي  «مــني  أغنية  عــن  الزغبي  وتحدثت 

والــتــفــاعــل الــكــبــيــر الــــذي حـــدث عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
وألول  عاما،   27 عمرها  «األغنية  قالت:  حيث  االجتماعي، 

مرة نغنيها معا من جديد وكأنها طرحت للتو، وقد نتعاون 
مجددا  في دويتو، من يعرف؟».

وعن رقصها مع النجم وائل كفوري أثناء غنائهما «مني 
حبيبي أنــا»، قالت نــوال بعفوية: «وائــل صديق عزيز وأحبه 
نغني  وحني  مختلفة،  أنني  أشعر  معه  أكــون  وعندما  كثيرا، 
دويــتــو فــيــه حــب وغــــرام طبيعي أن أرقـــص مــعــه، وألول مــرة 

أكتشف أنه خجول جدا على املسرح».
وعــلــقــت الــزغــبــي أيــضــا عــلــى مـــا حـــدث لــهــا مـــع النجمة 
غنائهما  خالل  الغناء،  من  منعها  خال  من  لطيفة  التونسية 
لذيذة  بلطيفة  «عالقتي  بالقول:  غــرامــك»،  فــي  «بحب  أغنية 
وقــلــت لــهــا خــلــيــكــي مـــعـــي... ألنــهــم أعــطــونــي األغــنــيــة قبلها 
بيوم، ما كنتش حافظتها. قولت لها خليكي معي... وإنتو 
بــتــعــرفــوا عــلــى املـــســـرح مــمــكــن نــنــســى الـــــكـــــالم... هـــي فــاتــت 
باألغنية دغري... فروحت مسكت لها املايك وكملت األغنية 

أنا».

حصل سبيلبرغ على 
جائزة أفضل مخرج 
في غولدن غلوب، 
كما وقع ترشيحه 
من اتحاد المخرجين 

األمريكيين عن 
فيلمه المستوحى 
إلى حد كبير من 

طفولته

أزياء شرقية بلمسة مغربية بباريس

قـــــــالوا

  < توفيق عمور:

ــر،  مـــا أصـــغـــر، ومــــا أحــق
ــا أتــفــه من  ـــذل، وم ــا أن وم
ــواقــف  هـــذه املــشــاهــد وامل
الــعــالقــات  تعيشها  الـــيت 
كــوكــب  يف  اجلـــــريان  مـــع 

املاريستان.

رباب فيزيون.. {أمازيغ أدكيغ»

احـــتــفـــــــال

يــشــهــد الـــفـــضـــاء الـــوطـــنـــي لـــلـــذاكـــرة 
بالرباط  والتحرير  للمقاومة  التاريخية 
خالل هذه األيام االحتفالية بالذكرى 79 
بــاالســتــقــالل 11  املــطــالــبــة  وثــيــقــة  لتقديم 
يناير1944 ، استقبال عدد هام من الزوار 
والزائرات من مختلف األعمار والثقافات، 
خـــاصـــة تــالمــيــذ وتــلــمــيــذات املــؤســســات 
بمختلف  والخاصة  العمومية  التعليمية 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، بـــكـــل مــــن الــــربــــاط وســـال 
وتـــــمـــــارة، حـــيـــث تــخــصــص لـــهـــم جــــوالت 
للمتحفي  الــعــرض  بـــأروقـــة  اســتــطــالعــيــة 
لــلــفــضــاء بــهــدف الــتــعــرف عــلــى مكوناته 
تنظم  كما  التربوية،  ووسائطه  التاريخية 
ورشـــــــات وعـــــــروض تــثــقــيــفــيــة تـــتـــدارس 
مــضــامــني وثــيــقــة املــطــالــبــة بــاالســتــقــالل، 
بالوقوف عند السياق التاريخي الذي جاء 
تعد  التي  الهامة،  الوثيقة  هــذه  تقديم  فيه 
محطة حاسمة في مسار الكفاح الوطني 
الذي خاضه الشعب املغربي األبي بقيادة 

العرش العلوي املجيد.



  < األحداث المغربية

لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أعلنت   
تحقيقا  ســتــفــتــح  أنـــهـــا  الـــقـــدم (الــــكــــاف) 
للوقوف على مدى وإلى أي حد انتهكت 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــســيــاســيــة واألحـــــــداث 

الـــتـــي عـــرفـــهـــا حـــفـــل افـــتـــتـــاح بــطــولــة 
املحليني  لالعبني  إفريقيا  أمم  كأس 

بقسنطينة (الجزائر) يوم الجمعة 
املــــــاضــــــي، األنــــظــــمــــة والــــلــــوائــــح 
املـــــعـــــمـــــول بــــهــــا داخـــــــــل كــــــل مــن 
االتـــحـــاديـــن الـــدولـــي واإلفــريــقــي 

للعبة.
أمـــس  أول  الـــــكـــــاف،  وذكــــــــرت   

األحـــــــد، أنـــهـــا أخــــــذت عــلــمــا بــبــعــض 
التصريحات السياسية التي تم اإلدالء 

بــهــا خـــالل حــفــل افــتــتــاح هـــذه الــبــطــولــة، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى أنــــهــــا ســـتـــفـــتـــح تــحــقــيــقــا 
فــــي املـــــوضـــــوع لـــتـــحـــديـــد مــــــدى انـــتـــهـــاك 
هـــذه الــســلــوكــات لــلــوائــح وأنــظــمــة الفيفا 

والكاف.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  وطلبت 
الـــقـــدم تــقــريــرا مــفــصــال مـــن الــكــامــيــرونــي 

سيدو 
مبومبو 

بــــاعــــتــــبــــاره 
للجنة  رئــيــســا 

املــــنــــظــــمــــة لــــكــــأس 

والــذي  للمحليني،  افريقيا 
مع  التنسيق  املـــفـــروض  مــن 
الــلــجــنــة املــحــلــيــة لــلــشــان، من 
أجــل اإلطــالع على فقرات حفل 
االفــــتــــتــــاح، إذ يــعــطــيــه الـــقـــانـــون 
الــحــق بــالــتــدخــل فـــي حــالــة إدراج 
سياسية  إشــــارات  تتضمن  فــقــرات 

أو إساءات عنصرية.
 وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أنــــــه بــمــقــتــضــى 
األنــظــمــة والــلــوائــح املــعــمــول بــهــا ســواء 
في الكونفدرالية اإلفريقية أو في االتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، فــإنــه يــتــعــني على 
الكاف أن تنأى بنفسها عن الخوض 
فــي األمــــور الــســيــاســيــة، وأن تظل 
القضايا  بــخــصــوص  مــحــايــدة 

ذات الطبيعة السياسية.
 وشددت الكاف على 
التصريحات  هــذه  أن 
السياسية ال تعبر 
بــــأي شــكــل من 
األشــــــــــكــــــــــال 
عــــــــــــــــــــــــــــــــن 

مواقفها، وال تعكس ال وجهة 
باعتبارها  رأيــهــا  وال  نظرها 

هيئة محايدة سياسيا.
عقوبات  الجزائر  وتنتظر 
صــــارمــــة مــــن الــــكــــاف والــفــيــفــا 
بــســبــب تـــدخـــل الــســيــاســة في 
كـــــرة الــــقــــدم والـــعـــنـــصـــريـــة، إذ 
تــقــضــي املــــادة 13  مــن قــانــون 
الـــفـــيـــفـــا لـــالنـــضـــبـــاط عـــلـــى أن 
كرامة  إلــى  يسيء  شخص  أي 
مـــن  مــــجــــمــــوعــــة  أو  شـــــخـــــص 
األشـــخـــاص مــن خـــالل كلمات 
بــســبــب  تــمــيــيــزيــة،  أفــــعــــال  أو 
أو  الــــبــــشــــرة  لــــــون  أو  الـــــعـــــرق 
الــوطــنــي  أو  الـــعـــرقـــي  األصــــــل 
أو  الجنس  أو  االجــتــمــاعــي  أو 
اإلعـــاقـــة أو املـــيـــول الــجــنــســيــة 
الــــرأي  أو  الـــديـــن  أو  الــلــغــة  أو 
السياسي أو الثروة أو تاريخ 

امليالد أو أي وضع آخر أو أي سبب آخر، 
يجب أن يتعرض لإليقاف عشر مباريات 
عــلــى أقـــل تــقــديــر أو لــفــتــرة معينة، أو أن 

يتخذ بحقه إجراء تأديبي مناسب.

إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، تــنــتــظــر 
الــــــجــــــزائــــــر عــــــقــــــوبــــــات أخـــــــرى 
 400 بقيمة  غــرامــة  فــي  تتمثل 
حـــرمـــانـــهـــا  مــــــع  دوالر،  ألــــــــف 
مــــن الـــتـــرشـــح الســـتـــضـــافـــة أي 
الكونفدرالية  تنظمها  مسابقة 
اإلفـــريـــقـــيـــة لـــخـــمـــس ســــنــــوات، 
املحلية  لألندية  السماح  وعدم 
بـــــاملـــــشـــــاركـــــة بـــــــــــدوري أبــــطــــال 
لسنتني  الكاف  وكــأس  إفريقيا 
مـــتـــتـــالـــتـــني، مـــــع تـــعـــهـــد بـــعـــدم 
تـــــكـــــرار تــــدخــــل الـــســـيـــاســـة فــي 
الـــريـــاضـــة، لـــتـــفـــادي مــضــاعــفــة 

العقوبات مستقبال.
وكــــانــــت الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 
املــــغــــربــــيــــة لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، قــد 
نــــــددت بـــاملـــمـــارســـات الــدنــيــئــة 
واملــــــنــــــاورات الــســخــيــفــة، الــتــي 
صـــــاحـــــبـــــت افــــــتــــــتــــــاح بـــطـــولـــة 
إفـــريـــقـــيـــا لـــالعـــبـــني املـــحـــلـــيـــني بـــالـــجـــزائـــر، 
مسؤولياته  كامل  لتحمل  الكاف  وراسلت 
عن  البعيدة  السافرة  الخروقات  هذه  أمــام 

مبادئ وأخالق كرة القدم.

 من حفل افتتاح الشان بالجزائر
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طلبت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم تقريرا مفصال من الكاميروني سيدو مبومبو باعتباره رئيسا للجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، 
والذي من المفروض التنسيق مع اللجنة المحلية للشان، من أجل االطالع على فقرات حفل االفتتاح، إذ يعطيه القانون الحق بالتدخل في 

حالة إدراج فقرات تتضمن إشارات سياسية أو إساءات عنصرية. 

 ارتقى الفتح الرباطي لكرة القدم إلى صدارة البطولة 
مساء  بانتصاره  امللكي،  الجيش  مع  مناصفة  االحترافية 
أول أمس األحد على أوملبيك آسفي بهدفني لواحد برصيد 

الجولة 12 من البطولة االحترافية.
ــــى 25 نقطة  ورفـــــع الــفــتــح الـــربـــاطـــي رصـــيـــده إل

البطولة  صــدارة  في  امللكي  الجيش  مع  مناصفة 
االحـــتـــرافـــيـــة، فــيــمــا يـــأتـــي الـــــــوداد الــبــيــضــاوي 

والرجاء  نقطة   24 برصيد  ثالثا  القدم  لكرة 
البيضاوي واتحاد تواركة في الصف الرابع 

ولكل منهما 20 نقطة.
املركز  فــي  قابعا  طنجة  اتــحــاد  وظــل 
السبت  يـــوم  بــخــســارتــه  بنقطتني  األخــيــر 

لصفر،  بهدف  تواركة  اتحاد  ضد  املاضي 
لــتــتــأزم وضــعــيــتــه فـــي أســفــل الــتــرتــيــب، شــأنــه فـــي ذلــك 

بهدفني  امللكي  الجيش  ضــد  املنهزم  خريبكة  أوملبيك  شــأن 
لصفر، إذ مــازاال في بحث عن أول انتصار لهما بالبطولة 

االحترافية.
لواحد  بهدفني  بميدانه  وجـــدة  مــولــوديــة  فــريــق  وانــهــزم 
لـــتـــتـــأزم وضــعــيــتــه فــــي أســـفـــل الـــتـــرتـــيـــب، حــيــث 
تنتظره مباراة قوية يومه الثالثاء ضد الرجاء 
البيضاوي بمركب محمد الخامس بداية من 

السادسة والربع مساء.
وفــــاز املــغــرب الــفــاســي بــمــيــدانــه على 
شــبــاب املــحــمــديــة بــهــدف لــصــفــر، ليتكبد 
مــمــثــل الــــزهــــور هــزيــمــتــه الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي، فــيــمــا واصــــل الــفــريــق الــفــاســي 
عـــروضـــه الـــقـــويـــة، والـــتـــي خـــولـــت تسلق 

املراتب في سلم الترتيب العام.

الفتح يزاحم الجيش بصدارة البطولة
من هنا وهناك

تنتظر الجزائر غرامة 
بقيمة 400 ألف دوالر 

مع حرمانها من 
الترشح الستضافة 

أي مسابقة تنظمها 
الكونفدرالية اإلفريقية 

لخمس سنوات، 
وعدم السماح لألندية 
المحلية بالمشاركة 
بالمسابقات القارية 

الكاف تحقق في إساءة الجزائر للمغرب
غرامة واإليقاف والمنع من الترشح للكان بانتظار الكابرانات

 فيورنتينا يرفـض مغـادرة أمرابـط
في  الــقــدم  لــكــرة  اإليــطــالــي  فيورنتينا  فــريــق  إدارة  حسمت   

وذلك  الفريق،  مع  أمرابط  سفيان  املغربي  الدولي  مستقبل 
أمـــام الـــعـــروض الــكــثــيــرة الــتــي تــوصــل بــهــا الــفــريــق قصد 

التخلي عن خدمات الالعب.
لفيورنتينا،  الــتــنــفــيــذي  املـــديـــر  بـــــارون،  جـــو  وأكــــد 

أن الـــنـــادي لـــن يــعــرض أمـــرابـــط لــلــبــيــع خـــالل هــذا 
املــيــركــاتــو، مــؤكــدا بــقــاء الــالعــب فــي صفوف 

الكروي  املوسم  نهاية  حتى  اإليطالي  النادي 
الجاري على األقل.

وقال بارون في تصريحات صحفية 
”يمكنني  التلفزية:   “DAZN” لشبكة 
اآلن أن أؤكـــد لــكــم أن ســفــيــان أمــرابــط 
ونــيــكــو غــونــزالــيــز لــيــســا مــعــروضــني 

للبيع من طرف الفريق“.

ذلك وتــــابــــع: ”ســبــق  كوميسو  الرئيس  قــال  وأن 
يــمــكــنــنــي أن أؤكــــــد لـــكـــم الـــشـــيء بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل، 

لــكــل مـــن غــونــزالــيــس وأمـــرابـــط هما نـــــفـــــســـــه 
ليسا للبيع“.

ويــعــد أمـــرابـــط أحـــد أكــثــر الــالعــبــني 
املــــغــــاربــــة طـــلـــبـــا فــــي ســــــوق االنــــتــــقــــاالت 
العالم  كــأس  في  التألق  بعد  وذلــك  الشتوية، 
يعد  حيث  املــغــربــي،  املنتخب  رفقة   2022 قطر 
الـــالعـــب مــطــمــعــا لــعــدد كــبــيــر مـــن األنـــديـــة األوروبـــيـــة 
وتوتنهام  ليفربول  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو  غــرار  على 
التي  الكبيرة  األوروبــيــة  األنــديــة  من  وغيرهم  اإلنجليزيني، 
الشتوي  امليركاتو  فــي  خدماته  مــن  االســتــفــادة  فــي  تــرغــب 
الحالي، لذلك تحاول إغراء فيورنتينا للتخلي عنه في يناير 

الحالي.  



الفتح يجر الوداد إلى النزاعات بسبب الجعدي
الفريق األحمر يرفع عقوبة المنع من االنتدابات

  < سعيد ناوم

ضد  شكاية  الرباطي  الفتح  فريق  قــدم 
الـــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي إلــــى لــجــنــة الـــنـــزاعـــات 
بــالــجــامــعــة املــلــكــيــة املــغــربــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
للمطالبة بالشطر الثاني من صفقة انتقال 
الصيف  في  األحمر  للفريق  الجعدي  رضــا 

قبل املاضي.
واضـــطـــر الــفــتــح الـــربـــاطـــي لــلــجــوء إلــى 
املغربية  امللكية  بالجامعة  النزاعات  لجنة 
لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــحــصــول عــلــى 120 مــلــيــون 
سنتيم، بعد فشله في التوصل إلى تسوية 
ودية إلنهاء القضية بينهما بطريقة ودية.

وانـــتـــقـــل رضــــــا الـــجـــعـــدي إلــــــى الـــــــوداد 
الرياضي لكرة القدم في املوسم قبل املاضي 
منها  تــوصــل  سنتيم،  مــلــيــون  مــقــابــل 180 
سنتيم  مــلــيــون  بملبغ 60  الــربــاطــي  الــفــتــح 
فقط، إذ بعد العديد من املــحــاوالت اضطر 
إلـــــى رفـــــع الــقــضــيــة إلـــــى الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 

املغربية الستخالص مستحقاته املالية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــمــكــن فـــريـــق الـــــوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي مـــــن رفـــــــع عـــقـــوبـــة املــــنــــع مــن 
سنتيم  مــلــيــون  بــتــســديــد 625  االنـــتـــدابـــات 
لكل من أنس األصباحي ومحمد الناهيري 
ويــاســني الــخــروبــي وأمــــني تــيــغــازوي، إلــى 
جــانــب تــقــديــمــه الــوثــائــق الــتــي اشترطتها 
لجنة مراقبة مالية األندية التابعة للجامعة 
على  للموافقة  الــقــدم  لكرة  املغربية  امللكية 

تأهيل العبيه الجدد.
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  وطلبت 
الــــقــــدم تـــقـــريـــرا بـــتـــوصـــل جــمــيــع الــالعــبــني 
واملدربني بمستحقاتهم املالية إلى غاية 31 
دجنبر املاضي، إلى جانب تقرير بالوضعية 
امليزانية  يتضمن  األحــمــر،  للفريق  املــالــيــة 
في  االقــتــصــاديــة  العاصمة  ملمثل  املتوقعة 

املوسم القادم.
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  ومنعت 
القدم 11 فريقا من االنتدابات في امليركاتو 
الــشــتــوي الــحــالــي، ويــتــعــلــق األمــــر بــكــل من 
الـــــــــــوداد والـــــرجـــــاء 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــني 
واملــــغــــرب الــفــاســي 
التطواني  واملغرب 
واتــــــــحــــــــاد طـــنـــجـــة 
املحمدية  وشــبــاب 
خريبكة  وأوملــبــيــك 
الجديدي  والــدفــاع 
وأوملـــــبـــــيـــــك آســـفـــي 
وحــســنــيــة أكـــاديـــر 

ومولودية وجدة.
وأمــــــــــــهــــــــــــلــــــــــــت 
الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 
لكرةالقدم  املغربية 
أنـــــــديـــــــة الـــبـــطـــولـــة 
حتى  االحـــتـــرافـــيـــة 
15 يــنــايــر الــحــالــي 
لـــــتـــــقـــــديـــــم تــــقــــريــــر 
عـــن تــســديــد ديـــون 
ــــــنــــــزاعــــــات لـــرفـــع  ال
عقوبة املنع عنها، وبالتالي الترخيص لها 
بانتداب العبني جدد في امليركاتو الشتوي 

الذي يختتم في 31 من الشهر الحالي.
يــشــار إلـــى أن الـــــوداد الــبــيــضــاوي لكرة 
القدم تعاقد مع املهاجم الكاميروني ديديي 
المــكــيــل لــتــعــويــض الــســيــنــغــالــي جــيــنــيــور 
عن  أسابيع  لستة  سيبتعد  الـــذي  سامبو، 
املــيــاديــن بسبب اإلصــابــة التي تعرض لها 
فـــي املـــبـــاراة ضـــد شــبــاب املــحــمــديــة، برسم 

الجولة العاشرة من البطولة االحترافية.
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اضطر الفتح الرباطي للجوء إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحصول على 120 مليون 
سنتيم، بعد فشله في التوصل إلى تسوية ودية إلنهاء القضية بينهما بطريقة ودية.

رقم

100
  < األحداث المغربية

طــلــب رئـــيـــس بــرشــلــونــة خـــــوان البـــورتـــا 
للسماح  يــــورو،  مــلــيــون  عــلــى 100  الــحــصــول 
بــرحــيــل أحـــد الــالعــبــني الــبــارزيــن فــي صفوف 

البارسا خالل امليركاتو الشتوي الجاري.
فإن  اإلسبانية  سبورت  لصحيفة  ووفقا 
جناح  رافينيا،  البرازيلي  سعر  حــدد  البــورتــا 
100 مليون يورو، للسماح بانتقاله  البارسا، بـ
الشتوية  االنتقاالت  خــالل  آرســنــال  فريق  إلــى 

الجارية.
بأن آرسنال  تــقــاريــر  زعــمــت  أن  وســبــق 
صفقة  خسارة  عقب  جديد  جناح  عن  يبحث 
شاختار  نــجــم  مــودريــك  ميخايلو  األوكـــرانـــي 

تشيلسي. لصالح  دونيتسيك 

أجندة

X مولودية وجدةالرجاء البيضاوي

18:15

  < األحداث المغربية

خالله  عــاش  أبيض  موسم  بعد 
بـــرشـــلـــونـــة اإلســــبــــانــــي الــــعــــديــــد مــن 
التقني  املستوى  على  ســواء  الــهــزات 
الـــــنـــــادي  يـــتـــمـــكـــن  الــــتــــســــيــــيــــري،  أو 
الكاتالوني أول أمس األحد من الظفر 
مـــدربـــه  إشـــــــراف  تـــحـــت  األول  بــلــقــبــه 

تشافي هيرنانديز.
مـــدرب بــرشــلــونــة حــضــر العبيه 
ملواجهة ريال مدريد جيدا، ألنه كان 
يعلم أن الفشل في التتويج بالسوبر 
لذلك  مــنــصــبــه،  يكلفه  قــد  اإلســبــانــي 
اختار أفضل الالعبني بالئحة النادي 
الــكــاتــالــونــي، خــصــوصــا أنـــه يــواجــه 
أحــــد أفـــضـــل األنــــديــــة عــلــى الــصــعــيــد 
ـــــــــذي حـــصـــد األخـــضـــر  الــــعــــاملــــي، وال

واليابس في املوسم املاضي.
التي  اإلسباني،  السوبر  مباراة 
اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
النجم  األول  نجمها  كـــان  الـــريـــاض، 
اإلســــبــــانــــي الــــجــــديــــد غـــــافـــــي، الـــــذي 
مع  األول  الــهــدف  تسجيل  مــن  تمكن 

تمريرتني حاسمتني.

200 مليون النتقال مدافع تونسي للوداد الشرقاوي رئيسا جديدا التحاد طنجة
  < األحداث المغربية

يــشــتــرط اإلفـــريـــقـــي الــتــونــســي لــكــرة 
للتخلي  ســنــتــيــم  مــلــيــون  الـــقـــدم 200 

عــن مــدافــعــه نــــادر الــغــنــدري لــلــوداد 
الــريــاضــي فــي املــيــركــاتــو الشتوي 
الــكــونــغــولــي  الحالي، لتعويض 
أرسني زوال الذي لم يقنع التونسي 
املــهــدي الــنــفــطــي خـــالل املــبــاراتــني 

اللتني قاد فيهما الفريق األحمر.
وكـــشـــف مـــصـــدر مــــســــؤول أن 
املــفــاوضــات بــني الــــوداد الرياضي 

واإلفــــريــــقــــي الـــتـــونـــســـي تــســيــر 
الصحيح، رغم  االتـــجـــاه  فـــي 
املــنــافــســة مـــن الــتــرجــي الـــذي 
يــــرغــــب بـــــــــدوره فـــــي انــــتــــداب 

مدافع نسور قرطاج.
وأوضـــــــــــح املـــــصـــــدر ذاتـــــه 

أن مــا يرجح كفة الـــوداد الرياضي هــو رغبة 
الـــالعـــب فـــي خــــوض مـــونـــديـــال األنــــديــــة مع 
و11  فاتح  بني  الفترة  في  الرياضي  الـــوداد 
فبراير القادم. وافتتح الــوداد الرياضي 
لكرة القدم امليركاتو الشتوي بالتعاقد 
مـــــع املــــهــــاجــــم الــــكــــامــــيــــرونــــي ديـــديـــي 
المـــكـــيـــل قــــادمــــا مــــن نــــــادي كــــورتــــراي 
البلجيكي، بنظام اإلعارة حتى نهاية 
شـــراء  إمــكــانــيــة  الحالي، مع  املـــوســـم 

عقده قبل 31 ماي املقبل.
يشار إلى أن الــوداد البيضاوي 
لكرة القدم يعاني من غياب السينغالي 
جــيــنــيــور بـــولـــي ســامــبــو وزهــــيــــر املــتــرجــي، 
الــلــذيــن لــن يتمكنا مــن املــشــاركــة فــي املــبــاراة 
ضد أوملبيك أسفي يوم الخميس املقبل برسم 
الــجــولــة 13 مـــن الــبــطــولــة االحـــتـــرافـــيـــة، بعد 
إصــابــتــهــمــا، عــلــى الــتــوالــي، ضــد شباب 

املحمدية واملغرب التطواني.

  < األحداث المغربية

اخـــــتـــــار مـــنـــخـــرطـــو فــــريــــق اتـــحـــاد 
طــنــجــة مــحــمــد الــــشــــرقــــاوي، رئــيــســا 
جـــديـــدا لــلــفــريــق فـــي الــجــمــع الــعــام 

املنعقد مساء أول أمس األحد.
وكـــــــــــان مــــحــــمــــد الــــــشــــــرقــــــاوي 
املــرشــح الــوحــيــد لــرئــاســة الــفــريــق 
في الجمع العام، بعد تراجع عبد 

الـــحـــمـــيـــد أبـــــرشـــــان، الــرئــيــس 
الــــســــابــــق لـــلـــفـــريـــق، والــــــذي 
كــان يرغب في الــعــودة إلى 

الرئاسة.
وأنــــــهــــــى الـــــشـــــرقـــــاوي 
التسييري  الفراغ  مرحلة 
منذ  الفريق  عاشها  التي 
السابق  الرئيس  تقديم 
أحــكــان الســتــقــالــتــه من 

رئاسة الفريق.
كبيرة،  نتائج  أزمــة  طنجة  اتــحــاد  ويعيش 
إذ لم يحقق أي انتصار في املوسم الرياضي 
الـــحـــالـــي، كــمــا يــعــيــش أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة، 
بــســبــب كـــثـــرة الــــنــــزاعــــات املـــفـــروضـــة عــلــيــه 
الــقــدم،  لــكــرة  املغربية  امللكية  الجامعة  مــن 

وكذلك االتحاد الدولي للعبة.
وســيــكــون الـــشـــرقـــاوي أمــــام تــحــدي 
رفــــــــــــــع عـــــــقـــــــوبـــــــة املـــــــــنـــــــــع مــــن 
العبني  لجلب  الــتــعــاقــدات، 
جـــــــدد فـــــي ”املــــيــــركــــاتــــو“ 
الــــــــشــــــــتــــــــوي الـــــــحـــــــالـــــــي، 
الفريق  صفوف  لتقوية 
من أجل تحقيق نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة تــمــكــنــه مــن 
مكانته  عــلــى  الــحــفــاظ 
في الدوري االحترافي 

األول.

لتعويض الكونغولي أرسين زوال لخالفة محمد أحكان
قـــــــالوا

< جمال السالمي:
ضد  ــاراة   ــب امل أن  نعرف  كنا 
أوملبيك آسفي لن تكون سهلة 
ألننا واجهنا فريقا عنيدا وفاز 
يف مباراتني خارج ملعبه بعد 
أنه  بدليل  الدوري،  استئناف 
كما  للتسجيل،  السباق  كــان 
عانينا يف من الضغط، وغياب 
مجموعة من الالعبني بسبب 
كانوا  البدائل  لكن  اإلصابات، 

يف املستوى.

تمكن فريق الوداد 
البيضاوي من رفع 
عقوبة المنع من 
االنتدابات بتسديد 
625 مليون سنتيم 

لكل من أنس 
األصباحي ومحمد 
الناهيري وياسين 
الخروبي وأمين 

تيغازوي

رضا الجعدي العب الوداد الرياضي

السوبر 
برشلوني
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يــقــوم وفــــد مـــن الــكــونــفــدرالــيــة 
اإلفــــريــــقــــيــــة لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بـــدايـــة 
لفريقي  بــزيــارة  املــقــبــل،  األســبــوع 
الــــــــــوداد والــــــرجــــــاء الـــريـــاضـــيـــني، 
لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى جــــاهــــزيــــتــــهــــمــــا 
اإلفريقي،  السوبر  فــي  للمشاركة 
الــــــذي تـــنـــوي الــــكــــاف إطــــالقــــه فــي 

غشت القادم.
وعلمت «األحداث املغربية» أن 

الكاف أبدت تشبثها بمشاركة 
ــــبــــيــــضــــاوي فــي  الــــــرجــــــاء ال
الــنــســخــة األولــــــى لــلــســوبــر 
اإلفــــريــــقــــي، الــــتــــي تــنــطــلــق 

غـــــشـــــت الـــــــقـــــــادم، فــــــــــــــــــــي 
نــــــــظــــــــرا لـــــلـــــقـــــاعـــــدة 
التي  الــجــمــاهــيــريــة 
يــــــتــــــوفــــــر عــــلــــيــــهــــا، 
لجنة  كــانــت  بــعــدمــا 
املـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــات قــــد 
اقــــتــــرحــــت االكـــتـــفـــاء 

وهي  أندية  بثمانية 
الــــــــــــوداد والــــتــــرجــــي 
واألهـــــــلـــــــي وبــــيــــتــــرو 
أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو وصـــــــــان 
داونــــــــــــــــــز وحــــــــوريــــــــا 
كــونــاكــري ومــازيــمــبــي 

وسيمبا.
ويـــــــــــــــــــــــــزور وفـــــــــد 
الـــــــكـــــــونـــــــفـــــــدرالـــــــيـــــــة 
القدم  لكرة  اإلفريقية 
10 دول إفريقية، بداية 

من يــوم أمس 

ويتعلق  اإلثــنــني، 
األمـــــــــــر بــــاملــــغــــرب 
ومـــصـــر وتـــونـــس 
والـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــغـــــــــــو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
ونــــــــيــــــــجــــــــيــــــــريــــــــا 
إفريقيا  وجــنــوب 
وغينيا  وأنــغــوال  

كــونــاكــري وتــانــزانــيــا، بــهــدف عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع أنــــديــــة الـــقـــمـــة فــي 
التجهيز  إطــار  في  السمراء،  الــقــارة 
ملــســابــقــة دوري الــســوبــر اإلفــريــقــي، 

املقبل. فبراير 
مدينة  إلى  الكاف  بعثة  ويرافق 
الــدارالــبــيــضــاء عــدد مــن األوروبــيــني 
مــــن إيـــطـــالـــيـــا وأملــــانــــيــــا وبــــولــــنــــدا، 
أصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرات الــــدولــــيــــة فــي 
العمل سابقا مع االتحاد األوروبي 
والفيفا، إلى جانب مسؤول صيني 

سابق في االتحاد اآلسيوي.
وتــــــبــــــدأ زيـــــــــــارة وفــــــــد الــــســــوبــــر 
اإلفـــــريـــــقـــــي مــــــن مــــصــــر ثــــــم تـــونـــس 
وغينيا  وغــانــا  والــجــزائــر  واملــغــرب 
وتـــنـــزانـــيـــا وجــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا عــلــى 
دولة  كل  في  املكوث  مع  الترتيب، 
حوالي 72 ساعة، كما تتضمن 
حـــــضـــــور مــــنــــافــــســــات كــــأس 

لألندية.   العالم 
ومن املرتقب، حسب 
آخــــر املــقــتــرحــات الــتــي 
أن  عليها،  العمل  يتم 
دوري  مــســابــقــة  تـــقـــام 
الـــــســـــوبـــــر اإلفـــــريـــــقـــــي 
فــــي الـــنـــســـخـــة األولـــــــى، 

إلـــى  بـــمـــشـــاركـــة 8 
أن  عـــلـــى  نـــــاد،   12
يــرتــفــع الــعــدد في 
السنة التالية إلى 
 24 ثــــم  فـــريـــقـــا   16

في العام الثالث.
وتـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــم 
قـــــائـــــمـــــة األنــــــديــــــة 
املـــرشـــحـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــســخــة 
األولـــــى لــلــســوبــر اإلفـــريـــقـــي كـــال من 
األهلي املصري والترجي التونسي 
والــــــــــــــوداد والـــــــرجـــــــاء الـــريـــاضـــيـــني 
وهــارت  الغيني  كوناكري  وحــوريــا 
وصـــــانـــــداونـــــز  الــــغــــانــــي  أوك  أوف 
الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.

وقــــــــــــــــررت الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 
اإلفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة لـــــــــكـــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
تـــخـــصـــيـــص مــــلــــيــــاري ســنــتــيــم 
لـــألنـــديـــة املـــشـــاركـــة بــالــنــســخــة 

األولــى للسوبر اإلفــريــقــي، الــذي 
الــقــادم،  غشت  فــي  سينطلق 

ملــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
جيدين  بالعبني  صفوفها 
إلنــجــاح املــســابــقــة الــقــاريــة 

الجديدة. 
اإلفريقي  اإلتحاد  واضطر 

الئحة  تقليص  إلى  القدم  لكرة 
األنــديــة املــشــاركــة فــي النسخة 
إلى  اإلفــريــقــي  للسوبر  األولـــى 
ثــمــانــيــة فــــرق، بــســبــب األزمــــة 

فيها،  يتخبط  الــتــي  املــالــيــة 
األول  االقــتــراح  كــان  بعدما 
 24 بــــــمــــــشــــــاركــــــة  يـــــقـــــضـــــي 

فريقا. 

الكاف يتشبث بمشاركة الرجاء إلنجاح السوبر االفريقي

علمت »األحداث المغربية«أن الكاف أبدت تشبثها بمشاركة الرجاء البيضاوي في النسخة األولى للسوبر اإلفريقي، التي تنطلق في غشت 
القادم، نظرا للقاعدة الجماهيرية التي يتوفر عليها، بعدما كانت لجنة المسابقات قد اقترحت االكتفاء بثمانية أندية، وهي الوداد والترجي 

واألهلي وبيترو أتلتيكو وصان داونز وحوريا كوناكري ومازيمبي وسيمبا.

لقطـــــــــــات

تأهيل الميكل بالوداد الحزم يرفض عرض الرجاء

تـــــــوصـــــــل فـــــــريـــــــق الــــــــــــــوداد 
الــــــريــــــاضــــــي، رســـــمـــــيـــــا، بــــورقــــة 
الخروج الدولية لالعبه الجديد، 
المكيل،  زي  ديديه  الكاميروني 
بــعــد انــتــقــالــه لــصــفــوف الــفــريــق 
األحــــمــــر بـــنـــظـــام اإلعـــــــــارة حــتــى 

نهاية املوسم الكروي الجاري.
وسيكون المكيل زي مؤهال 
لحمل قميص الـــوداد بداية من 
مباراة الفريق القادمة أمام فريق 
ستجرى  والتي  آسفي،  أوملبيك 
يوم الخميس املقبل، وذلك بعد 
الالعب  خــروج  ببطاقة  توصله 
مــــن فـــريـــقـــه الــبــلــجــيــكــي، حــيــث 
سيعمل الفريق على تأهيله في 
الجامعة في الساعات القادمة.

جــديــر بــالــذكــر أن الـــوداد 
الرياضي يقبل على املشاركة 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لـــألنـــديـــة، 
التي تحتضنها بالدنا 
بـــــــدايـــــــة مـــــــن فــــاتــــح 
فــــبــــرايــــر املـــقـــبـــل، 
سيواجه  حيث 
فــريــق الــهــالل 
الــــســــعــــودي 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــبـــاراتـــه 
األولـــــــــــــــى 
لــحــســاب 
ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
نـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــي 
املوندياليتو.

رفــــــــــــــض نـــــــــــــــــادي الـــــــحـــــــزم 
السعودي لكرة القدم عرضا من 
لالستفادة  البيضاوي  الرجاء 
مـــن خـــدمـــات نــوفــل الــزرهــونــي 
عـــلـــى ســبــيــل اإلعـــــــــارة، مــقــابــل 
سنتيم  مليون   50 عن  التنازل 
سنتيم،  مليون   100 أصــل  مــن 
ينتظر أن يتوصل بها الفريق 
األخــــضــــر مــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
العبه عبد اإلله الحافيظي إلى 

الفريق السعودي.
الزرهوني،  نوفل  وينتظر 
السعودي،  الــحــزم  فريق  العــب 
عرضا جديدا من فريق الرجاء 
الـــريـــاضـــي، مـــن أجـــل مــواصــلــة 
املـــــــفـــــــاوضـــــــات والـــــحـــــســـــم فـــي 
مــســتــقــبــلــه بــالــتــوقــيــع لــلــفــريــق 
األخــضــر أو الــبــحــث عــن فريق 

آخر في الدوري الخليجي.
ويـــــرغـــــب الـــــزرهـــــونـــــي فــي 
الخضراء،  القلعة  إلــى  الــعــودة 
إذ يــعــتــبــر مــــن أبــــنــــاء مـــدرســـة 
الــنــادي، ولــم ينجح فــي اللعب 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة رفــــقــــة الـــفـــريـــق 
األول، قبل أن يتألق رفقة الفتح 

الرباطي، ليتلقى بعدها أكثر 
مــــن عــــــرض مــــن مـــســـؤولـــي 

املكتب  أن  غــيــر  الـــرجـــاء، 
املسير للفتح الرباطي 

والـــــطـــــاقـــــم الـــتـــقـــنـــي 
رفض التنازل عن 

خدماته.

قررت الكاف تخصيص 
ملياري سنتيم لألندية 
المشاركة بالنسخة 

األولى للسوبر 
اإلفريقي، لمساعدتها 
في تعزيز صفوفها 

بالعبين جيدين إلنجاح 
المسابقة القارية 

الجديدة

الكاف متشبث بالرجاء في السوبر اإلفريقي
االتحاد اإلفريقي يزور البيضاء من أجل الوداد والفريق األخضر

الجيش يستعيد سليم ضد املاص مليونان النتصار الرجاء ببركان  آسفي يطلب تغيير البرمجة
يستعيد الــجــيــش املــلــكــي لــكــرة الــقــدم العــبــه رضـــا سليم في 
من  الجولة 13  برسم  األربــعــاء  غــدا  الفاسي  املغرب  ضد  مباراته 
الــبــطــولــة االحــتــرافــيــة،  بــعــد اســتــنــفــاده عــقــوبــة الــتــوقــيــف ملــبــاراة 
واحـــدة لجمعه أربــعــة إنـــــذارات، وهــو مــا يــفــرض توقيفه ملــبــاراة 
واحــــدة مــن طـــرف الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة امللكية 
خريبكة  أوملبيك  ضد  اللقاء  عن  غاب  حيث  القدم،  لكرة  املغربية 
أول أمس السبت بمركب الفوسفاط والذي عرف انتصار الفريق 
واإليــفــواري  فــاتــي  زكــريــاء  توقيع  مــن  لصفر  بهدفني  العسكري 

المني دياكيتي.

منحة  الــقــدم  لــكــرة  الــريــاضــي  للرجاء  املسير  املكتب  خصص 
املاضي  السبت  يــوم  بركان  لنهضة  هزمهم  بعد  لالعبيه  مغرية 

برسم الجولة 12 من البطولة االحترافية. 
على  الحصول  القدم  لكرة  البيضاوي  الــرجــاء  العبو  وضمن 
محاولة  فــي  بــركــان،  نهضة  على  انتصارهم  بعد  درهـــم  ألــف   20
مــن عــزيــز الــــبــــدراوي، رئــيــس الــفــريــق األخـــضـــر، لتحفيز العبيه 
على  الضغط  ملواصلة  اإليجابية،  النتائج  تحقيق  مواصلة  على 
العودة  مــن  الــقــدم  لكرة  البيضاوي  الــرجــاء  وتمكن  املــتــصــدريــن.  
باالنتصار من بركان على حساب النهضة املحلية بهدفني لصفر.

قــــام فـــريـــق أوملـــبـــيـــك آســـفـــي لـــكـــرة الـــقـــدم بــمــراســلــة الــعــصــبــة 
االحترافية لتأخير موعد مباراته ضد الوداد البيضاوي املقررة 
يوم الخميس املقبل بداية من الرابعة عصرا برسم الجولة 13 من 
البطولة االحترافية.  وبرر أوملبيك آسفي لكرة القدم قراره برغبته 
في ضمان حضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن منع جمهور 
الــوداد الرياضي من التنقل إلى آسفي من العوامل التي تساعد 
في تأخير موعد انطالق اللقاء إلى الثامنة والنصف ليال، بعدما 
تمت معاقبة الفريق األحمر بمنع تنقل جمهوره لثالث مباريات 

بعد أحداث شغب مدينة تطوان.
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وزير ينام ويشخر في اليف مباشر!الصراصير والخنافس في مواد غذائية

{أصدقاء املعتمد} تستضيف عبد القادر الشاوي

  <  < األحداث المغربية

سمحت إسبانيا بتسويق طعام جديد منذ  يناير الجاري، 
موقع «أخبار  حسب  الليل،  صراصير  بمسحوق  األمر  ويتعلق 

إسبانيا».
وبـــهـــذه الــطــريــقــة، يــتــيــح الــتــصــريــح الــصــحــي شــــراء وبــيــع 
مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا. وبعد املصادقة 
على القانون وصــدوره في الجريدة الرسمية سيصبح رسميا 

وساري املفعول.
التصريح  إسبانية  شركة  طلب  بعد  الغذاء  هــذا  إدراج  بــدأ 
بــتــســويــق مــســحــوق مـــنـــزوع الـــدهـــن جــزئــيــا تـــم الــحــصــول عليه 
من  العديد  في  استخدامه  ويمكن  الكاملة  الليل  صراصير  من 

األطعمة.
وبناء على هذا الطلب، قدرت هيئة سالمة األغذية األوروبية 
أن هذا الطعام (صراصير الليل) آمن في استخدامات مثل دقيق 
الخبز  وأعـــواد  والبسكويت  الحبوب  متعددة  واللفائف  الخبز 
وألواح الحبوب والبسكويت واملقرونة والصلصات والبيتزا... 

أيضا في مختلف املقبالت، مثل البطاطس املقلية.

  <  < األحداث المغربية 

تــســتــضــيــف جــمــعــيــة «أصــــدقــــاء املــعــتــمــد» في 
يناير   17 الــثــالثــاء  يــوم  الثقافي،  موسمها  افتتاح 
ــاري عـــلـــى الـــســـاعـــة الــــســــادســــة مــــســــاء بــقــاعــة  ــ ــجـ ــ الـ
املحاضرات بمركب محمد السادس للثقافة والفنون 
اإلبــداع»  ضمن «لقاء  شفشاون،  بمدينة  والرياضة 

الروائي والناقد املغربي عبد القادر الشاوي.
وســتــتــضــمــن هـــذه الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة حـــوارا 
ــــاذ  ــتـ ــ ــاقــــد واألسـ ــنــ ــــادة الــ ــهـ ــ وشــــــهــــــادات ضـــمـــنـــهـــا شـ
الضوء  لتسليط  الدين ماجدولني،  شرف  الجامعي 
والنقدي  الــروائــي  الــشــاوي  الــقــادر  عبد  منجز  على 
والــفــكــري وأيــضــا مــســار تــجــربــتــه اإلعــالمــيــة، التي 

ومهنية،  حداثة  أكثر  أفقا  املغربي  لإلعالم  أضافت 
كما سيتم توقيع بعض إصــداراتــه، وذلــك في لقاء 

مباشر مع قرائه ومتتبعي أعماله الروائية.
عبد  والدبلوماسي  والناقد  الــروائــي  ويعتبر 
والعرب،  املغاربة  الكتاب  أبــرز  من  الــشــاوي  الــقــادر 
في  والعربي  املغربي  الثقافي  املنجز  أثـــروا  الــذيــن 
قيمة  شكلت  بــروايــات  اإلبداعية  املحطات  من  عــدد 
والــســيــرذاتــي،  الــروائــي  الــســردي،  للمنجز  مضافة 
كــمــا يــشــهــد لــه الــعــديــد مــن املــثــقــفــني الــعــرب بكونه 
منح الحكي أفقا أرحب بالعودة إلى الذات واملكان 
والـــطـــفـــولـــة وطـــــرح الــــســــؤال فـــي قــضــايــا إنــســانــيــة 
ــعـــددة، فـــي انـــســـجـــام مـــع مــقــتــضــيــات الــحــداثــة  ــتـ مـ

األدبية.

والروائي عبد القادر الشاوي، العاشق للكتابة 
والحياة واألحـــالم واســتــعــادة ذكــريــات املــاضــي في 
من  بــعــدد  العربية  املكتبة  أغــنــى  وجــدانــيــة،  أصـــداء 
املــؤلــفــات املــتــمــيــزة، مــن أبـــرزهـــا «كـــان وأخــواتــهــا»، 
«دليل العنفوان»، «باب تازة»، «الساحة الشرفية»، 
ــــألدب، «دلــيــل  الــتــي حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة املـــغـــرب لـ

املدى»...
كــمــا أنـــجـــز الــعــديــد مـــن األبـــحـــاث والــــدراســــات 
األدبـــيـــة نــذكــر مــنــهــا «الـــــذات والـــســـيـــرة»، «التخلف 
في  الذاتية  السيرة  والوجود،  والنهضة»، «الكتابة 
كتاب  وهو  مؤلف «التيهاء»،  إلى  وصوال  املغرب»، 
من صنف التخييل الذاتي الذي صدر أخيرا عن دار 

«الفينك».

  <  < األحداث المغربية

تم في الصني تسليم أول سفينة أم ذكية 
غــيــر مــأهــولــة لــألبــحــاث الــعــلــمــيــة فـــي الــعــالــم 
يوم  لالستخدام  رسميا  تشوهاي»  «سحابة 
12 يناير الــجــاري، وذلــك بعد إكــمــال أهــداف 

ومهام التجارب البحرية املختلفة بنجاح.
ويــبــلــغ طـــول «ســحــابــة تــشــوهــاي» 88.5 
مترا، وعمقها 6.1 أمتار، مع إزاحة تصميمية 
تبلغ حوالي 2100 طن، وسرعة قصوى تبلغ 

18 عقدة وسرعة اقتصادية تبلغ 13 عقدة.
وتــحــتــوي الــســفــيــنــة عــلــى ســطــح خلفي 
واســـــــع، والـــــــذي يــمــكــن أن يــحــمــل مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن مـــعـــدات الــنــظــام غــيــر املــأهــولــة 
الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة والـــغـــواصـــة مـــع أدوات 
املسح  مــهــام  أداء  ويــمــكــنــه  مختلفة،  مــراقــبــة 
ورسم  البحري،  املسح  مثل  الشامل  البحري 
ــبـــة الــبــحــريــة، والــتــفــتــيــش  الـــخـــرائـــط، واملـــراقـ

البحري، وبعض عينات املسح.

  <  < األحداث المغربية

ــفـــاجـــأت مـــذيـــعـــة تــلــفــزيــونــيــة مــن  تـ
بيتري  الروماني  الفالحة  وزيــر  شخير 
ديا على املباشر أثناء منحها الكلمة له، 
حيث فاجأها بهذا األمر بعدما غط في 

نوم عميق.
موقعها  على   Digi24 قناة  وذكــرت 
اإللكتروني أنه وخالل استضافة الوزير 
ديــا فــي بــرنــامــج تبثه قــنــاة «أنتينا 3» 
للوزير  الكلمة  البرنامج  مقدمة  أعطت 
الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، األمر 

الـــــذي دل عــلــى أنــــه كــــان يــغــط فـــي نــوم 
عميق.

املوقف  هذا  املقدمة  تتفادى  وحتى 
ــــدت بـــمـــعـــاودة االتـــصـــال به  املـــحـــرج وعـ
الحــقــا واالنــتــقــال إلـــى مــتــحــدث آخـــر في 

البرنامج.
وعلى إثــر ذلــك، لم يتمالك ضيوف 
من  أنفسهم  االســتــوديــو  الــبــرنــامــج فــي 
هذا  تظهر  مقاطع  وانــتــشــرت  الــضــحــك. 
األمر على وسائل التواصل االجتماعي. 
نفسه  الوزير  من  تعليق  أي  يصدر  ولم 

بعد هذا املوقف.
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ال تقرأ هذا الخرب
  <  < األحداث المغربية 

مخاطر  بزيادة  اإلفطار  وجبة  تخطي  يرتبط 
الوفاة بسبب أمراض القلب، وفقا لدراسة جديدة 
تــلــقــي مـــزيـــدا مـــن الـــضـــوء عــلــى مــخــاطــر الــوفــيــات 
لدى كبار السن بسبب عدم تناول جميع وجبات 

الطعام.
البريطانية،  «اإلندبندنت»  صحيفة  وحسب 

فــقــد قــــام فـــريـــق الــــدراســــة بــتــحــلــيــل الــبــيــانــات من 
مجموعة مكونة من أكثر من 24 ألف بالغ أمريكي 
تبلغ أعمارهم 40 عاما فما فوق، والذين شاركوا 
بني  والتغذية  الصحة  لفحص  الوطني  املسح  في 
ــم الــفــريــق الــصــلــة بني  ــ ــيـ ــ عــامــي 1999 و2014.�وقـ
تخطي وجبات الطعام أو تناول عدد من الوجبات 
أكثر من املعتاد وبني ارتفاع خطر الوفاة ألي سبب 

من األسباب.

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

الــــنــــجــــمــــة  كــيــت 
ــــت أثــــــنــــــاء  ــيــ ــ ــشــ ــ ــالنــ ــ بــ
تـــتـــويـــجـــهـــا بـــجـــائـــزة 
ــــل  ــــضـ ــأفـ ــ جــــــــــديــــــــــدة كـ
«كرتيكس  في  ممثلة 
أواردز»  تــــشــــويــــس 
يوم االحد األخير في 

لوس أنجلس.

مارغوت روبي.. فيلم جديد
  <  <  األحداث المغربية 

امليتال  لفرقة  حبها  عن  روبــي  مــارغــوت  العاملية  النجمة  تحدثت 
ظهورها  خــالل  وذلـــك  ميتال،  الهيفي  فــرق  مــن  وغيرها  «سليبنوت» 
الجديد  لفيلمها  الترويج  أثناء  شــوو»  نورتون  «غــراهــام  برنامج  في 
«emo» خالل  Babylon. وكشفت روبى أيضا عن أنها كانت من محبي الـ

فترة املراهقة.
الهيفي  موسيقى  إلــى  فقط  أستمع  قائلة: «كنت  روبــي  وصرحت 
حالقة  بشفرة  أقصه  وكنت  األســـود  باللون  شعري  وصبغت  ميتال، 
فقط». وعن سؤالها «هل يحب أي شخص الهيفيميتال؟ هل كان هذا 
شيئا أعجبك حقا؟» من قبل زميلتها املمثلة العاملية كيت بالنشيت، 
إلى  أحبهم  زلــت  ومــا  بــصــدق،  أحبهم  كنت  قائلة: «لقد  روبــي  أجــابــت 
الحفالت  من  أيــا  أحضر  ولــم  سليبنوت،  حفل  إلــى  ذهابي  أتذكر  اآلن، 
الذين  األشخاص  من  أكبر  عــدد  على  تحتوي  كانت  التي  حياتي،  في 

رأيتهم في هذه الحفلة».
وتــدور أحــداث الفيلم األخير ملارغوت روبــي الــذى يقوم ببطولته 
هوليوود  عصر  فــي  شــازيــل  دامــيــان  وكتبه  بيت،  بــراد  العاملي  املمثل 
الــذهــبــي، وتــحــديــدا خـــالل عــشــريــنــيــات الــقــرن املــاضــي، وصـــرح كاتب 
العمل ملجلة «فانيتي فير» بأن تلك الفترة «لحظة محورية في تاريخ 
هـــولـــيـــوود، إذ كــانــت لـــوس أنــجــلــوس تــتــحــول إلـــى عــاصــمــة، وكــانــت 
صناعة السينما التي جعلت االنتقال غير املؤكد من األفالم الصامتة 
إلى األفالم الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة 

والسلطة».

حالة الطقس
22-18 كم/س«الدار البيضاء»

سرعة الرياح
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التساقطات املطريةدراجات احلرارة

1.5 ملم        AM 08:34

شروق الشمس

       PM 06:47

غروب الشمس

١٢ كتابا جديدا في مهرجان املسرح العربي بالبيضاء
  <  < األحداث المغربية

خالل  للمسرح  العربية  الهيئة  أصــدرت 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــالــثــة عــشــرة ملهرجان 
املــســرح الــعــربــي، املــنــظــمــة بـــالـــدار البيضاء 
خالل الفترة ما بني 10 و16 يناير الجاري، 
العربية  للمكتبة  تضاف  جديدا  إصــدارا   12
منها  األكبر  النصيب  كــان  حيث  املسرحية، 

للمغرب باعتباره البلد املضيف. 
ومـــن بـــني أهـــم هــاتــه اإلصـــــــدارات نــذكــر: 
ــــرح املـــغـــربـــي»  ــــسـ «دراســـــــــــات نـــقـــديـــة فـــــي املـ
ملــحــمــد فـــــراح، «اتـــجـــاهـــات نــقــديــة مسرحية 
«السينوغرافيا  نــوالــي،  ملحمد  املــغــرب»  مــن 
بــني األثـــر الفني والــجــســد الــفــرجــوي» لعبد 
املـــجـــيـــد الــــــهــــــواس، «املـــــســـــرح املــــغــــربــــي فــي 
دوريــات العراق» لعلي الربيعي في جزأين، 
«تــطــور آلــيــات الــكــتــابــة الــدرامــيــة مــن النص 
و«جسر  مــنــصــوري،  لتلكماس  الــنــص»  إلــى 
الفنون، عبور التشكيل نحو السينوغرافيا» 

لحسن اليوسفي. 
ــــدرت الــهــيــئــة أيــضــا «فــرجــة الـــروح  وأصـ
ــــواس – دراســــــــات نـــقـــديـــة فــــي تــجــربــة  ــــحـ والـ
مـــســـرح الــــشــــامــــات»، الـــــذي أعـــــده بــوســلــهــام 
املــســرحــي..  الــخــطــاب  و«تــداولــيــة  الضعيف، 
نحو قراءة براغماتية للعروض املسرحية» 
لعمر الرويضي، و«مسرح الطفل – نصوص 

مسرحية» للمسكيني الصغير.
ومــن بــني الــعــنــاويــن الــجــديــدة: «املــســرح 
املـــغـــربـــي املـــعـــاصـــر – قــــــــراءات فــــي الـــعـــرض 
إبراهيم،  بن  الرحمن  لعبد  والنقد»  والنص 
ــســـرح الــعــربــي  ــتـــيـــار االحـــتـــفـــالـــي فـــي املـ و«الـ
الـــحـــديـــث» لــعــبــد الـــكـــريـــم بـــرشـــيـــد، و«فـــــورة 
الــخــشــبــة فـــي الــكــتــابــة املــســرحــيــة الــجــديــدة 
باملغرب»، الذي وقعه كمال خالدي، «الجسد 
للمصري  الــصــامــت»  التمثيل  فــي  الـــســـارد.. 
مدحت الكاشف، وكتاب «سلطان واملسرح» 
وهــو عــبــارة عــن كلمات وأحــاديــث ورســائــل 

وحوارات في املسرح.

أول سفينة أم ذكية في العالم

<< عبد اللطيف جبرو

كالم الصباحكالم الصباح

خمسينيات  منتصف  عند  االستقالل  فجر  في 
الـــقـــرن املـــاضـــي كـــان الــفــنــان الـــراحـــل مــحــمــد فيتح 
مـــن أشـــهـــر مــطــربــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وتـــعـــود شــهــرتــه 
الراحل  امللك  خاطب  يوم  آنــذاك  شهيرة  أغنية  إلى 
املنفى  من  عودته  بعد  الله  رحمه  الخامس  محمد 

بقوله:
«ملي مشيتي سيدي والنار شاعلة في قلبي»

للفنان  كانت  الرائعة،  األغنية  تلك  جانب  وإلى 
الشعبي الراحل محمد فتيح أغاني أخرى أطربت 

ومنها: املغربية  الجماهير 
- «البركي هواني مشى وخالني»

- «ما بيني وبينو والو»
- «أو مالولو»

فيتح  محمد  املطرب  يكن  لم  الــحــال،  وبطبيعة 
وحده في امليدان، إذ كان هناك العديد من املطربني 
صاحب  البيضاوي،  أحمد  الفنان  الكبير  كالراحل 
رائعة أضحى الثنائي لشاعر األندلس ابن زيدون، 
الظالم،  في  انتظارك  طال  بعنوان  شهيرة  وأغنية 

وأخرى عنوانها: «يا حبيب أفق».
وكان هناك الفنان الراحل عبد القادر الراشدي، 
ــا خـــيـــر إمــــــام بـــاألمـــانـــي  ــة «عــــــدت يــ ــعــ صـــاحـــب رائــ
العظام»، وهي أنشودة اشتهرت في األيام املجيدة 
منفاه  من  الله  رحمه  الخامس  محمد  امللك  لعودة 

إلى املغرب.
وعرف املغرب في تلك الفترة من فجر االستقالل 
فــنــانــني آخــريــن مــثــل عــبــد الــرحــيــم الــســقــاط رحمه 
عامر  السالم  عبد  الكبير  امللحن  بعد  وفيما  الله، 
صاحب أغنية ميعاد ورائعة القمر األحمر، وهما 

من نظم الشاعر الكبير عبد الرفيع الجواهري.
أين نحن اآلن من هؤالء الفنانني ومن روائعهم 

في الغناء والطرب؟
مع األسف تكاد هذه الروائع تنتمي إلى مرحلة 
زنقة  في  يعرفوا  أن  هو  واملؤمل  النسيان،  طواها 

البريهي كيف يتداركون هذا النسيان.

الفنان محمد فيتح واآلخرون


