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  < األحداث المغربية

قـــــرر صـــيـــادلـــة املــــغــــرب تــنــفــيــذ إضـــــــراب وطـــنـــي يـــوم 
الخميس 13 أبريل املقبل.

وقررت كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة في 
«أجندة  املغرب خوض إضرابات وطنية وفق، ما وصفته بـ
تصاعدية تفاعال مع الوضعية االقتصادية الهشة، حيث 
باتت آالف الصيدليات مهددة باإلفالس في املغرب، وذلك 
من  املختلفة  الحكومية  القطاعات  مــن  تفاعل  أدنـــى  دون 
واستمراريته  استقراره  على  حفاظا  القطاع  مواكبة  أجل 
لــتــقــويــة دعـــامـــات األمــــن الــــدوائــــي الـــوطـــنـــي»، يــقــول بــالغ 

مشترك صادر عن التنظيمات النقابية للصيادلة.
الخميس 23  الــصــادر  بالغهم  عبر  الــصــيــادلــة،  وأكـــد 
مارس الجاري، عزمهم خوض إضرابني متتاليني كمرحلة 
الصيدليات  جميع  بغلق  وذلــك  تصعيدي،  بمنطق  أولــى 
الوطنية في جميع أنحاء اململكة بدون حراسة مع تدبير 
لنقاط  االستجابة  عدم  حالة  في  وذلــك  العاجلة،  الحاالت 

امللف املطلبي والتفاعل اإليجابي معه. 
من  سلسلة  إصـــدار  «يتابعون  أنهم  الصيادلة  ولفت 
التقارير والتصريحات من مختلف املؤسسات الرسمية، 
والـــتـــي تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي اتـــجـــاه اإلمــــعــــان فـــي زعــزعــة 
استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو اإلفالس وتشويه 
صــــورة الــصــيــدالنــي فــي محيطه وخــلــق جــو مــن الــعــالقــة 
مغلوطة  أرقــــام  عــلــى  بــنــاء  املــواطــن  وبـــني  بينه  املتشنجة 

وتقارير ضبابية».
النقابية  تمثيلياتهم  خـــالل  مــن  الــصــيــادلــة،  وحــمــل 
الحكومة، «املسؤولية الكاملة التخاذ هذا القرار الصعب» 
مــمــثــال فـــي اإلضــــــراب، والـــــذي قـــالـــوا إنــهــم مــجــبــرون على 
«عــدم اســتــجــابــة الــحــكــومــة للمطالب املــشــروعــة  ـــ خــوضــه ل
للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة». 
وفي بالغ لنقابة صيادلة والية الدار البيضاء، عبرت 
هـــذه األخـــيـــرة عــن اســتــغــرابــهــا مــن طبيعة املــقــاربــة التي 
في  تــقــريــره  إلعـــداد  للحسابات  األعــلــى  املجلس  اعتمدها 
الشق املتعلق باحتساب هامش ربح الصيدلي عن صرف 

األدوية. 
ووصــــــف بـــــالغ لــلــنــقــابــة املـــــذكـــــورة أن هـــــذه املـــقـــاربـــة 
افتقدت للمنهجية وللدقة العلمية، وأغفلت مجموعة من 
اإلعــالن  تــم  التي  بــاألرقــام  الصلة  ذات  األخـــرى  التفاصيل 
قامت  أنها  معتبرا  آخرين،  متدخلني  تعني  والتي  عنها، 
بدور تبخيسي ملجهودات الصيادلة وتقزيمي ألدوارهم، 
وقــدمــتــهــم فـــي صـــــورة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن واقـــــع حــال 

الصيادلة الفعلي.

  < مصطفى العباسي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــتــفــرقــة 
الفرنسية،  القنصليات  جــل  أن 
الوطني،  الــتــراب  عبر  املنتشرة 
فــــــــاجــــــــأت عـــــــــــــددا مــــــــن األئــــــمــــــة 
والــــفــــقــــهــــاء املـــــغـــــاربـــــة بـــرفـــض 
تقدموا  الــتــي  شنغن  تــأشــيــرات 
بـــطـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
وذلــــك ارتــبــاطــا بــشــهــر رمــضــان 
وســــفــــرهــــم لـــتـــأطـــيـــر الـــجـــالـــيـــة 

املغربية.
وأكــــــــــد أحــــــــد املــــعــــنــــيــــني أن 
أغــلــبــهــم اعـــتـــادالـــحـــصـــول على 
الــتــأشــيــرة الــفــرنــســيــة، خــاصــة 
وأنــــــهــــــم يــــــتــــــوفــــــرون عــــلــــى كــل 
والضمانات  املطلوبة  الشروط 
الكافية، وجلهم يدخلون ضمن 
الـــبـــعـــثـــات الـــرســـمـــيـــة املـــوجـــهـــة 
لتأطير ووعظ الجالية املغربية 
شهر  خــالل  الفرنسية  بــالــديــار 

رمضان الكريم. 
واســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــرب الــــــــــدعــــــــــاة 
والوعاظ من الرد الصادم لجل 
دون  الـــفـــرنـــســـيـــة  الــقــنــصــلــيــات 
وجــــــود مـــبـــرر مــقــنــع لــلــرفــض، 

خاصة وأن جل املعنيني لديهم 
تــــأشــــيــــرات عــــــدة مـــمـــا جــعــلــهــم 
ضـــحـــيـــة االنــــتــــقــــام الـــفـــرنـــســـي، 
رغـــم الــتــصــريــحــات املــتــنــاقــضــة 
لـــلـــمـــســـؤولـــني الـــفـــرنـــســـيـــني، إال 
اســــتــــمــــرار  يـــــؤكـــــد  الـــــــواقـــــــع  أن 
مـــؤســـســـاتـــهـــم فــــي رفـــــض مــنــح 
التأشيرات للمغاربة دون سبب 

مقنع.
صدمة  الواقعة  خلفت  وقد 
فــي صفوف عــشــرات مــن األئمة 
تأطير  اعــتــادوا  ممن  والفقهاء، 
بـــفـــرنـــســـا  بــــمــــســــاجــــد  دروس 
وإقــامــة صــالة الــتــراويــح، ومما 
تــأخــيــر  تــعــمــد  بـــلـــة  الـــطـــني  زاد 
الـــــــــــردود حــــيــــث تــــعــــذر عــلــيــهــم 
القيام بــأي إجــراء أو طعون أو 

البحث عن حلول أخرى.
ويـــطـــالـــب هـــــــؤالء الــــــــوزارة 
الوصية، وكذا وزارة الخارجية 
املـــغـــربـــيـــة، بـــــضـــــرورة الــتــدخــل 
واملطالبة  احتجاجاتهم  لنقل 
بــمــراجــعــة مــلــفــاتــهــم فـــي أقـــرب 
تضيع  ال  حــتــى  مـــمـــكـــن..  وقــــت 
عــلــيــهــم فـــرصـــة الـــســـفـــر لــلــقــيــام 

بمهامهم الدينية.

  < أحمد بلحميدي

املاضية،  السنة  غــرار  على 
استعمال  املــغــرب  بنك  يــواصــل 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مـــــن أجـــل 
التصدي الرتفاع التضخم، أي 
إلى  والــخــدمــات  السلع  ارتــفــاع 

مستويات غير محتملة.
وفـــــــي تــــقــــريــــرهــــا األخــــيــــر، 
وقـــــفـــــت املــــنــــدوبــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
لــــلــــتــــخــــطــــيــــط عــــــلــــــى تــــــجــــــاوز 
املــائــة  فــي   10 لنسبة  التضخم 
 ،2022 فـــــبـــــرايـــــر  شــــهــــر  خـــــــالل 
بــاملــقــارنــة مــع شهر فــبــرايــر من 

سنة 2023.
ولــلــجــم هـــذا الــتــضــخــم، أي 
ارتـــفـــاع األســــعــــار، اضــطــر بنك 
رفع  إلــى  الثالثة  للمرة  املــغــرب 
سعر الفائدة الرئيسي من 2.5  
في املائة إلى 3 في املائة، وذلك 
بــهــدف ضــمــان عـــودة التضخم 
استقرار  في  املتمثل  هدفه  إلــى 
األســـــعـــــار، مــــن خـــــالل تــقــلــيــص 
الــــــقــــــروض الـــبـــنـــكـــيـــة ومـــــــن ثــم 
واالستثمار،  االستهالك  إبطاء 
يــــــوضــــــح مـــــــن جـــــانـــــبـــــه مــــركــــز 

تقريره  في  لألبحاث  التجاري 
الــبــحــثــي األخـــيـــر تــحــت عــنــوان 
«بنك املغرب: التشديد يتواصل 

أمام استمرار التضخم».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي الــــوقــــت 
الذي يتعرض املغرب لضغوط 
تـــضـــخـــمـــيـــة نــــتــــيــــجــــة صــــدمــــة 
تداعيات  هناك  أوال  مــزدوجــة. 
ارتفاع  هناك  وثانيا  الجفاف، 
أســـعـــار املـــــواد األولـــيـــة عــاملــيــا، 
وذلـــك فــضــال عــن ارتـــفـــاع قيمة 
املــكــون الــغــذائــي بــأكــثــر مــن 20 
فــــي املــــائــــة فــــي نـــهـــايـــة فــبــرايــر 
بــنــحــو  يـــســـاهـــم  الـــــــذي   ،2023
الــــثــــلــــث فــــــي ســــلــــة املـــســـتـــهـــلـــك 

املغربي.
ويرى املركز ذاته أن البنك 
املــــركــــزي ال يــــــزال عــــازمــــا عــلــى 
مــكــافــحــة اســـتـــمـــرار الــضــغــوط 
التضخمية باملغرب، مذكرا أنه 
للمرة الثالثة على التوالي منذ 
املؤسسة  قــررت   ،2022 شتنبر 
رفـــع ســعــر فــائــدتــهــا الــرئــيــســي 
بمقدار 50 نقطة أساس ليصل 
أعـــلـــى  أي  املــــــائــــــة،  فـــــي   3 إلــــــى 

مستوى له منذ 2014.

يـــــــوم بـــــــال أدويـــــة!

أئمة ووعاظ محرومون 
من تأشيرات فرنسية

بنك املغرب يفرمل 
االستهالك واالستثمار

الصيادلة يخوضون إضرابا وطنيا في 13 أبريل ويحذرون من اإلفالس

لمواجهة التضخم وارتفاع األسعار

< مع المختار لغزيوي

… واألكــــثــــر مــــدعــــاة لــلــفــخــر والــــفــــرح فــي 
حكاية املنتخب وما يحققه من إنجازات، هو 
أن جيال جديدا كامال من املغاربة يربي نفسه 
الــيــوم عــلــى ثــقــافــة االنــتــصــار، عــكــس األجــيــال 

التي سبقته. 
الجديد،  الجيل  جيدا  يفهمها  لــن  وربــمــا 
كل  نــشــاهــد  كــنــا  سبقنا  الـــذي  والــجــيــل  لكننا 
مباريات الكرة في البالد بعقلية املنهزم منذ 
الـــبـــدء، وإن كــنــا مــنــتــصــريــن بـــعـــدد كــبــيــر من 

األهداف في البدء. 
املتتالية،  الــخــيــبــات  بــفــعــل  لــديــنــا  تــرســخ 
إيـــمـــان حــقــيــقــي أنـــنـــا لـــن نــنــتــصــر أبــــــدا. لــذلــك 
قاطع بعضنا أصال مباريات املنتخب والفرق 
الــوطــنــيــة، وأصــبــح يــفــضــل مــتــابــعــة أي شــيء 
آخر حني خوض فرقنا الوطنية ألي منافسة، 

عوض قتل نفسه غضبا وحسرة وغيظا. 
هـــذا الــجــيــل الــجــديــد مــحــظــوظ ويستحق 

هذا الحظ السعيد. 
فتح األعني على بالده وهي تلعب نصف 
نــهــائــي املـــونـــديـــال، ورآهـــــا تــتــفــوق عــلــى كــبــار 
الـــكـــرة الــعــاملــيــة، وأصـــبـــح يــطــمــع عـــن حـــق في 

األفضل. 
وعندما نحاول أن نذكره نحن بخيباتنا 
السابقة، ال يلقي باال إلينا، وال يهتم بنا، ألنه 
يفكر في املستقبل، ويرد علينا بجملة واحدة 
ليكم؟  نــديــرو  بغيتونا  شــافــيــة «شــنــو  كــافــيــة 
حنا والد اليوم، واليوم لنا ومعه الغد أيضا». 

ثـــقـــافـــة االنـــتـــصـــار هـــاتـــه مـــعـــديـــة فــــي كــل 
املجاالت، مثلها مثل ثقافة الهزيمة. 

تنتصر في مباراة عاملية في الكرة، يريد 

اقتصادك أن يسير على نهج النصر هذا، تريد 
الــثــقــافــة ذلـــك أيــضــا، تــريــده الــصــحــافــة، تــريــده 
السياسة، يريده املجتمع، بل ويريده كل واحد 
منا في مجاالت اشتغاله الفردية، يريد أن يرى 

نفسه منتصرا منتميا لهؤالء املنتصرين. 
لـــــذلـــــك يـــــبـــــدو مــــنــــظــــر مــــــن يـــســـتـــهـــزئـــون 
ومنتميا  وقديما  بئيسا  وإنجازاتها  بالكرة 
لــثــقــافــة الــهــزيــمــة الــقــديــمــة، ألنــهــم ال يفهمون 
االنـــعـــكـــاســـات الـــكـــبـــرى لـــهـــاتـــه الـــلـــعـــبـــة الــتــي 
تـــجـــاوزت مــفــهــوم الــلــعــبــة بــكــثــيــر، وأصــبــحــت 

وجها من وجوه األمم تقدمه للناس. 
ولذلك أيضا نفهم فخر بالدنا باإلنجازات، 
وهـــــي إنـــــجـــــازات فــعــلــيــة ولـــيـــســـت خــيــالــيــة أو 
منفوخا فيها مثلما يقول املنهزمون للتنفيس 
عـــن غــيــظــهــم، ولـــذلـــك نــعــرف مــثــال أن انــتــصــار 
رياضي  أو  رياضية  تتويج  أو  هنا،  املنتخب 
هــنــاك، أو تــألــق عــالــم فــي مــجــال مـــا، أو نبوغ 
كاتب على أقرانه في الــدول األخــرى، أو تميز 
صوت مقرئ على منافسيه األجانب، أو إبهار 
فنانة للكل خــارج وداخــل الوطن، كل هــذا هو 
سلسلة مــتــرابــطــة تــمــنــح الــنــاس األمــــل، تــزرع 
فيهم روح االنتصار، تنشر الطاقة اإليجابية، 
وتعطي محبي البالد - كل في مجال اشتغاله 

– شحنة عزيمة من أجل مزيد من العمل. 
مزيدا  الوطن  كارهي  تعطي  هي  باملقابل 
من الحقد والغيرة والحسد. لكن منذ متى كنا 

نعبأ بمن كان الحقد على كل شيء محركه؟ 
دعونا مع املنتصرين، وثقافة االنتصار، 
ففيها الخير العميم القادم إلى البالد، في كل 

املجاالت، وليس في مجال الرياضة فقط. 

ثقافة االنتصار!

  < الرباط فطومة نعيمي

مازال شهر مارس، أو شهر النساء كما يقال لم 
واإلدمــاج  التضامن  وزيــرة  ينته بعد، حتى عمدت 
االجـــتـــمـــاعـــي واألســـــــــرة، إلـــــى «الــــنــــكــــوث» بــوعــدهــا 
باإلسهام في تمكني النساء من مناصب املسؤولية. 
وبقرار فيه نفحة «ذكورية»، أعفت حيار مديرة 
ديوانها، أمينة عادل، صديقتها من مرحلة عمادة 
الجامعة، التي استقدمتها إلى الديوان، لتعوضها 
اآلخــر  هــو  املستقدم  الحيمر،  محمد  بمستشارها 

ضمن طاقم الوزيرة من جامعة الحسن الثاني . 
الـــــوزيـــــرة حــــيــــار، آثــــــرت أن تــنــهــي الـــخـــالفـــات 
عادل  أمينة  السابقة،  ديوانها  مديرة  بني  الكثيرة 
وبـــني زوجـــهـــا، املــســتــشــار املــكــلــف بــمــهــام الــتــعــاون 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة والـــشـــؤون الــعــامــة، املــقــدم 
خــديــوي، بــإعــفــاء الصديقة والــتــخــلــص، بــذلــك من 
ضغط الرجل األول في الـــوزارة، الــذي ليس سوى 

الزوج. 
وهكذا، تتأكد بامللموس، مرة أخرى،  صعوبة 
تـــنـــزيـــل شـــــعـــــارات تـــمـــكـــني الــــنــــســــاء مـــــن مــنــاصــب 
املسؤولية على أساس الكفاءة واالستحقاق، على 
أرض الــواقــع وفـــي محيط الـــوزيـــرة، الــتــي تخضع 

بـــدورهـــا لــضــغــوطــات بــوصــفــهــا امـــــرأة، كــمــا كانت 
صــرحــت هــي نفسها بــذلــك. وهــي الــضــغــوط، التي 
لها  مشهود  امــرأة  لتعويض  تلجأ  الوزيرة  جعلت 
بــالــكــفــاءة بــأحــد مــســتــشــاريــهــا، وهـــو إطــــار سابق 
بوزراة الداخلية، وأكثر من ذلك، هو أحد أصدقاء 
ــــيــــب الــــــــوزارة،  الــــــــزوج، اآلمــــــر الـــنـــاهـــي داخــــــل دوال
في  التعيينات  مختلف  في  ويقرر  يفاوض  والــذي 
املــســؤولــيــة، الــتــي شــهــدتــهــا الــــــوزارة واملــؤســســات 
مؤسسة  رأســهــا  وعــلــى  لــهــا،  التابعة  االجتماعية 

التعاون الوطني. 
ويــــبــــدو أن مـــديـــر الـــتـــعـــاون الـــوطـــنـــي، خــطــار 
املجاهدي، الذي تدخل زوج الوزيرة بنفسه ليضعه 
عــلــى رأس املــؤســســة مــزيــحــا مــنــافــســا اســتــقــاللــيــا 
قويا، قد شق عصا الطاعة تجاه الوزيرة وزوجها، 
ولــــم يــعــد يــخــضــع لــتــعــلــيــمــاتــهــمــا، بـــل إنــــه حضر 
«رمضان 1444»،  الوطنية  العملية  إطالق  مراسيم 
للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  تنظمها  التي 
بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان، الــجــمــعــة املـــاضـــي، بــدل 
الوزيرة، مما أثار غضبها واستشاطت له، خاصة 
وأن مــديــر الــتــعــاون الــوطــنــي، حظي بــالــســالم على 
جـــاللـــة املـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس ضـــمـــن املـــســـؤولـــني 

الترابيني، الذين حضروا انطالقة العملية. 

  < األحداث المغربية

أعــلــنــت جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، أول 
أمس األحد، عن انعقاد الدورة الـ32 ملجلس 
جامعة الــدول العربية على مستوى القمة 
يــــوم 19 مــــاي املــقــبــل بـــالـــريـــاض بــاملــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وقـــــال األمـــــني الـــعـــام املــســاعــد املــشــرف 
زكي  حسام  الجامعة  مجلس  شــؤون  على 
فــي بــيــان إنـــه مــن املــنــتــظــر أن تــعــقــد القمة 
الــعــربــيــة فـــي دورتــــهــــا الــثــانــيــة والــثــالثــني 
مايو   19 فــي  السعودية  العربية  باململكة 
املقبل، وذلك عقب املشاورات التي قام بها 
األمني العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع 

حكومة اململكة العربية السعودية.
الــــقــــمــــة  أن  زكــــــــــي  حــــــســــــام  وأضــــــــــــــاف 
ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على 
تمهد  والــــوزراء،  املسؤولني  كبار  مستوى 
النــعــقــادهــا عــلــى مـــدى خمسة ايــــام. وذكــر 
الــجــاري  الــعــام  أن  العربية  الجامعة  بــيــان 

القمة  انعقاد  أيضا  يشهد  أن  املنتظر  مــن 
والقمة  موريتانيا،  في  التنموية  العربية 
الــعــربــيــة اإلفــريــقــيــة فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
الــــجــــزائــــر  أن  إلــــــــى  اإلشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
احـــتـــضـــنـــت فــــي شـــهـــر نـــونـــبـــر مــــن الــســنــة 
املاضية، الدورة الـ31 للقمة العربية، والتي 
حاول من خاللها القادة املجتمعون توحيد 
الرؤى بشأن تعزيز العمل العربي املشترك. 
كــــمــــا تـــطـــلـــعـــت قــــمــــة الـــــجـــــزائـــــر الـــتـــي 
ســمــيــت بــقــمــة «لـــــم الـــشـــمـــل» إلـــــى تــحــقــيــق 
تـــوافـــق بــخــصــوص الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه املـــنـــطـــقـــة، ال 
ليبيا  فــي  بــالــوضــع  منها  تعلق  مــا  سيما 
والـــيـــمـــن، وســــوريــــا عـــــالوة عــلــى الــقــضــيــة 
الفلسطينية، باعتبارها القضية املركزية، 

أخرى  ملفات  وكــذا 
التعاون  تخص 

االقـــــتـــــصـــــادي 
والتجاري.

السعودية تستضيف حيار ترسب في امتحان تمكني النساء
القمة العربية املقبلة

عوضت مديرة ديوانها المعفية بمستشار لها 

www.ahdath.info

ملحوظة
}  ال عالقة لها بما سبق  {

محكمة االستئناف بالبيضاء.. احتقان قانوني
بسبب أحكام متضاربة في ملفات طلب إدماج العقوبات

  < محمد كريم كفال

أثـــيـــر بــمــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف بـــالـــدار 
البيضاء، مؤخرا، جدل بني أصحاب البذلة 
متناقضني،  قرارين  إصــدار  بعد  الــســوداء، 
فــــي ظـــــرف 24 ســــاعــــة، مــــن طـــــرف غــرفــة 
الــجــنــايــات االســتــئــنــافــيــة، الــتــي قــبــلــت طلب 
إدمـــــاج عــقــوبــات أحــــد األشــــخــــاص، بينما 
رفضت طلب متقاض آخر، رغم أنهما أدليا 
بالوثائق نفسها، ما خلق احتقانا لدى عدد 
مــن املــحــامــني، بسبب مــا اعــتــبــروه «تمييزا 
بـــني املــتــقــاضــني ومـــســـا بــحــق األفــــــراد في 

الولوج إلى العدالة الدستورية».
وطــــالــــب مـــحـــامـــون بـــتـــدخـــل املــجــلــس 
النيابة  ورئــاســة  القضائية  للسلطة  األعلى 
العامة للحد من تباين األحكام واالجتهادات 
داخـــــل الــــدائــــرة الــقــضــائــيــة نــفــســهــا، حيث 
رفــضــت هــيــئــة قــضــائــيــة بــالــقــاعــة 9، طلب 
إدماج عقوبات، بمبرر انعقاد االختصاص 
قد  األصــلــي  الطلب  أن  رغــم  العامة،  للنيابة 
أحالته األخــيــرة، وفــي الــيــوم املــوالــي، قــررت 
هــيــئــة أخـــــرى بــالــقــاعــة نــفــســهــا الــتــصــريــح 
بقبول طلب إدماج عقوبات في ملف آخر، 
وهــــو مـــا لـــم تــســتــوعــبــه هــيــئــة دفــــاع املــتــهــم 

املتضرر، حسب مصادر الجريدة. 
واعــتــبــر حــقــوقــيــون بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
 119 الــفــصــلــني  مقتضيات  بــاســتــقــراء  أنـــه 
و120 من القانون الجنائي، نجد أن إدماج 
تثير  قانونية  مسألة  بــاعــتــبــاره  الــعــقــوبــات 
إشــكــالــيــات الــتــأويــل الــقــانــونــي واملــمــارســة، 

وذلـــــك بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة واملــــســــاواة 
واإلنصاف، وضمان كافة شروط املحاكمة 
العادلة بما في ذلك ترتيب العقوبة املناسبة 

صيانة للحقوق الحريات.
وأضــــــــاف املـــتـــحـــدثـــون أن مـــثـــل هـــذه 
«الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة املــتــبــايــنــة» تجعل 
موضوع إدماج العقوبات من أشد املواضيع 
املغربية،  الجنائية  املنظومة  داخــل  تعقيدا 
والــتــي لــم يــفــصــل فــيــهــا املــشــرع الــجــنــائــي، 
لالجتهاد  مصراعيه  على  الــبــاب  فتح  مما 
والتضارب على مستوى املمارسة العملية 

داخل املحاكم املغربية.
وسبق ملدير الشؤون الجنائية والعفو، 

معتبرا  املسألة  هــذه  تناول  مالطي،  هشام 
إيــــاهــــا مــــن أهـــــم اإلشـــــكـــــاالت املــــثــــارة عــلــى 
مستوى املمارسة، سواء من حيث توضيح 
شــــروط تــطــبــيــق قـــاعـــدة اإلدمـــــاج وحكمها 
القانوني خالل مرحلتي املحاكمة أو التنفيذ 
من  تطبيقها،  مسطرة  عرض  حيث  من  أو 
خالل مواقف الفقه الجنائي، وما استقرت 
عليه ردود القضاء خاصة العمل القضائي 

ملحكمة النقض املغربية.
والحــــــظ األســـــتـــــاذ املــــالطــــي أنـــــه عــلــى 
العامة  النيابة  تكن  لــم  املــمــارســة،  مستوى 
تــلــجــأ إلـــى آلــيــة إدمــــاج الــعــقــوبــات، بــل إنها 
كانت تحيل طلب اإلدماج املحال عليها على 

غرفة املشورة. وعبر عن أمله في أن تبادر 
اآللية  هــذه  بتدبير  تلقائيا  العامة  النيابات 
عـــوض انــتــظــار تلقي طــلــبــات اإلدمـــــاج، من 
خالل قيام املسؤولني على النيابات العامة 
بــمــكــاتــبــة املـــؤســـســـات الــســجــنــيــة، بشكل 
التي  الحاالت  عليها  إحالة  أجل  من  دوري، 

من املحتمل أن تستفيد من اإلدماج.
ــــــى أن  وأشـــــــــار الــــقــــاضــــي املـــــالطـــــي إل
ـــيـــة مـــــوضـــــوع إدمـــــــــاج الـــعـــقـــوبـــات  مـــســـؤول
مــشــتــركــة، مــوضــحــا أن مــســؤولــيــة املــشــرع 
تتجلى في تحديد الضوابط سواء املتعلقة 
بــالــشــروط أو االخــتــصــاص أو بــاملــســطــرة 
العمل  مسؤولية  هــي  وكــذا  واضـــح،  بشكل 
القضائي، إذ ينبغي أن تكون هناك شجاعة 
إلقرار هذه اآللية القانونية املعتمدة من كافة 

التشريعات األجنبية.
من   119 الــفــصــل  مقتضيات  وتــنــص 
تعدد  حالة  تعريف  على  الجنائي  القانون 
الجرائم بقوله: “هو ارتكاب شخص جرائم 
متعددة في آن واحــد أو في أوقــات متوالية 
قــابــل  غــيــر  حــكــم  بــيــنــهــا  يــفــصــل  أن  دون 
على  ينص  نجده  الفصل 120  أما  للطعن. 
مــا يــلــي: «فــي حــالــة تــعــدد جنايات أو جنح 
محكمة  أمـــــام  واحـــــد  وقــــت  فـــي  نـــظـــرت  إذا 
واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية 
ال تــتــجــاوز مــدتــهــا الــحــد األقـــصـــى املــقــرر 
قانونا ملعاقبة الجريمة األشد. أما إذا صدر 
بسبب  للحرية  سالبة  أحكام  عــدة  بشأنها 
تعدد املتابعات فإن العقوبة األشد هي التي 

تنفذ».

أبو البــــركات
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القمة اإليبيرية األمريكية.. تغليب املنطق
مدريد ترفض مقترح رئيس كولومبيا بحضور ممثل البوليساريو
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أثارت دعوة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى تمكين جبهة »البوليساريو« االنفصالية من صفة مراقب في القمة اإليبيرية األمريكية 
جدال واسعا وسط المشاركين، الذين دعوا إلى رفض المقترح وتجميده.

مخترصات

استهجنت يومية الراثون البيروفية، وهي واحدة من أهم وسائل اإلعالم املكتوبة 
في البلد الجنوب أمريكي، التناقضات في دبلوماسية البيرو تجاه املغرب بعدما رهنت 

قيمها ومبادئها التقليدية لفائدة مصالح منتدى ساو باولو.
وتحت عنوان: ”ما وراء مباراة البيرو واملغرب“، اغتنمت الصحيفة سياق اللقاء 
الذي سيجمع بني املنتخبني الوطنيني يوم الثالثاء املقبل في مدريد للتأكيد على ”حسن 
ضد  عامليا،  والرابعة  املغربية،  النخبة  تلعب  أن  قبلت  أن  بعد  املغربية  السلطات  نية“ 

املنتخب البيروفي، الذي يحتل املركز 21 في تصنيفات الفيفا.
في إشــارة إلى ”الصداقة القوية التي وحــدت البلدين حتى وقت قريب“، تأسف 
الراثون لقرار الرئيس املخلوع، بيدرو كاستييو، االعتراف بجمهورية وهمية، منتقدا 
موقف ”أتباعه، بمن فيهم مانويل رودريغيز كوادروس، أوسكار مارتوا، سيزار الندا، 
الذين شوهوا صــورة البيرو وعزلوها بالخضوع ملصالح منتدى ساو باولو وفرض 
الخارجية  سياستها  مــراعــاة  دون  الــخــارجــيــة،  وزارة  على  الشخصية  أيديولوجيته 

التقليدية وقيمها ومبادئها “.
لــقــد طــمــســوا بـــ”الــســخــافــة“ الهيبة الــدبــلــومــاســيــة للبيرو مــن خـــالل ”االعـــتـــراف 
بجمهورية غير موجودة، ومهاجمة الوحدة الترابية املغربية وتدمير الحياد اإليجابي 
الــذي كان لدينا في األمــم املتحدة، حيث تعتبر خطة الحكم الذاتي املغربية لصحرائه 

بمثابة ”مقترح جاد وواقعي وذي مصداقية“.
آنا  الحالية،  الخارجية  وزيــرة  سيرا،  سانشيز  ريــكــاردو  املــقــال،  لكاتب  بالنسبة 
سيسيليا غيرفاسي، ”تواصل غباء أسالفها“، من خالل اإلبقاء على هذا القرار، الذي 

ال يشكل ”خطأ فادحا فحسب، بل عدم احترام من أجل كرامة الوطن ”.

البيرو: انتقاد إعالمي لدبلوماسية البالد

كشف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تفاصيل الزيارات التي قامت بها اآللية 
بجهة  باالعتقال  الخاصة  األماكن  من  مجموعة  إلى  التعذيب،  من  للوقاية  الوطنية 

العيون الساقية الحمراء وذلك في إطار عملها الوقائي.
وأوضـــح املجلس فــي بــالغ لــه أنــه ”وفــقــا لصالحيات املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان املنصوص عليها في القانون 76.15 املتعلق بإعادة تنظيمه، ال سيما املواد 
التعذيب  مناهضة  التفاقية  االخــتــيــاري  البروتوكول  ملــواد  وطبقا  إلــى 17،  مــن 13 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة (من املادة 
17 إلى 23)، الذي انضم إليه املغرب في 24 نونبر 2014، قام وفد من اآللية الوطنية 
للوقاية من التعذيب، في الفترة املمتدة بني 27 فبراير و2 مارس 2023، بمجموعة من 
الزيارات الوقائية التي شملت خمسة أماكن حرمان من الحرية بجهة العيون-الساقية 
الحمراء، وهي: السجن املحلي السمارة، املنطقة اإلقليمية لألمن بالسمارة، املركز 
الترابي للدرك امللكي بالسمارة، املنطقة اإلقليمية لألمن ببوجدور، واملركز الترابي 

للدرك امللكي ببوجدور.
وأضاف البالغ: ”وتمثل الهدف من هذه الزيارات في معاينة وضعية األشخاص 
املحرومني من حريتهم واملعاملة املخصصة لهم، من جهة، وظروف عمل املسؤولني 
التدابير  تقييم  عن  فضال  الــزيــارات،  موضوع  األماكن  في  القانون  بإنفاذ  املكلفني 
املعاملة  أو  التعذيب  أعــمــال  مــن  عمل  أي  مــن  للوقاية  املــســؤولــني  قبل  مــن  املــتــخــذة 
القاسية تجاه األشخاص املحرومني من حريتهم، من جهة أخرى، وذلك في احترام 
للتشريعات الوطنية ذات الصلة وااللتزامات املعيارية الدولية للمغرب في مجال حقوق 

اإلنسان“.

جهة العيون-الساقية الحمراء.. زيارات حقوقية

اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  أن  العامة“  العبرية  ”اإلذاعــة  كشفت 
تــعــتــزم إعـــــادة مـــديـــر مــكــتــب االتـــصـــال اإلســـرائـــيـــلـــي بـــالـــربـــاط، ديــفــيــد 
تحرش  شبهات  في  معه  التحقيق  إغــالق  بعد  مهامه  لشغل  غوفرين، 

جنسي وفساد مالي.
وأضافت اإلذاعة اإلسرائيلية، نقال عن مسؤول بوزارة الخارجية، 
القــادمة  القليلـــة  األشـهـــر  خـــالل  غــوفــريــن  ”يــعــود  أن  املــتــوقــع  مــن  أن 
توقيفه  مــن  أشهر  بعد  بــاملــغــرب،  االتــصــال  مكتب  فــي  مهامه  ملواصلة 

عن العمل“.
وقــــررت الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة اســتــدعــاء مــديــر مــكــتــب اتــصــالــهــا 
املاضي،  العام  من  شتنبر  شهر  للتحقيق،  غوفرين،  ديفيد  بالرباط، 
بعد شكاوى استغالل وتحرش جنسي وفساد مالي، وهي االتهامات 

التي نفاها الدبلوماسي اإلسرائيلي.
وقالت شبكة ”كان“ اإلسرائيلية العامة إن وفدا من وزارة الخارجية 
توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم االنتهاكات الجنسية، بعد تفجر 

القضية.
رئيس  مع  التحقيق  أن  إلــى  آنــذاك  اإلسرائيلية  الصحافة  وأشــارت 
البعثة اإلسرائيلية في املغرب، ركز أيضا على سلسلة من االختالسات 
املــفــتــرضــة، وخــصــوصــا اخــتــفــاء هــديــة أرســلــهــا مــلــك املــغــرب بمناسبة 
ذكـــرى قــيــام دولـــة إســرائــيــل ولــم يــتــم تسليمها إلــى الــحــكــومــة كــمــا هو 

معتاد.

مدير مكتب االتصال اإلسرائلي يعود للرباط 
قـــــــالوا

  < محمد أوزين:

ـــرحـــيـــل عــبــد  ب
ــواحــد الــراضــي  ال
يــفــقــد املـــغـــرب 
تركت  شخصية 
بصماتها يف املشهد 
الوطين  السياسي 
أكثر  امتداد  على 

من 60 سنة.

  < عبد الكبير اخشيشن 

فــي عــز أزمـــة مــن أزمــــات اللجنة اإلداريــــة 
لالتحاد االشتراكي في مواجهة أسئلة حارقة 
للتوافق  صغيرة  لجينة  اختلت  البلد،  داخــل 
عــلــى بــيــان ســاخــن كـــان عــبــد الــواحــد الــراضــي 
برزانته يحاول تليينه خدمة لتوازنات تخدم 
استلقى  الــبــلــد،  مصلحة  واألخـــيـــر  األول  فـــي 
كاملحارب املنهك ورفع إبهامه بنية التحذير، 
وقــــال قــبــل أن يــطــبــق بــه عــلــى شفتيه «خليو 
عجبكم»،  الــلــي  وديـــرو  بخير  يـــدوز  سربسنا 

وصلت الرسالة وانتهى كل شيء بالتوافق.
هـــــذا هــــو الـــــرجـــــل، الـــــــذي ظــــل فــــي قـــيـــادة 
االتــحــاد الوطني واالتــحــاد االشــتــراكــي يلعب 
الــحــزبــيــة  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الـــوســـاطـــة  أدوار 
املــوازيــة ملنع البلد من كل مــكــروه، بالرغم من 
وجــود أصــوات داخــل الحزب تمج ذلــك إال أنه 
ظل  بــل  مباشر،  بشكل  يستهدفه  كــان  أحــد  ال 
االحترام يكبر، ومع مرور السنني واملنعرجات 
بـــدأت قيمة الــرجــل تعلو حتى صــار مــن كبار 

حكماء الحزب.
قبل أن ينقل إلــى أحــد مصحات باريس، 
بـــعـــد صــــــراع مــــع املــــــــرض، كـــــان عـــبـــد الـــواحـــد 
الشهيرة،  ابتسامته  عــلــى  محافظا  الــراضــي 
اإلشكاليات  تليني  فــي  الرخيم  الــصــوت  وظــل 
والــقــضــايــا الــخــالفــيــة مــســتــمــرا، ولــــم تــفــارقــه 
الزمـــة الحفاظ على وحـــدة الــحــزب والثقة في 
يشعر  ولذلك  حديث،  كل  في  البلد  مؤسسات 
االتــحــاديــون واملــغــاربــة بـــأن املــغــرب فــقــد أحــد 
رجـــاالتـــه الـــذيـــن بــصــمــوا عــلــى مــســار متميز، 
الشيق «املــغــرب  مؤلفه  فــي  فصلة  الـــذي  وهـــو 

الذي عشته».

لم يتحدث عبد الواحد عن الحزب أكثر ما 
تحدث عن املغرب ولذلك تبدو الجملة النمطية 
فـــي تــأبــيــنــه مــــحــــدودة وظــــاملــــة. عــبــد الـــواحـــد 
الــراضــي لــم يكن فقط أقـــدم بــرملــانــي، بــل أقــدر 
شخصية على حفظ الــتــوازنــات داخــل بلدنا، 
ظل يحمل األسرار ويكتوي بضريبتها، ولذلك 
تبدو مسارات حياته املتعددة والغنية باذخة 

في التنوع وترفض التنميط..
عــبــد الــواحــد الـــراضـــي، هـــذا الــرجــل الــذي 
كــانــت صــرخــتــه األولـــــى فـــي مــديــنــة ســـال سنة 
1935، اقـــتـــرن اســمــه كــثــيــرا بــالــعــمــل الــحــزبــي 
والسياسي، وتقلد العديد من املناصب وتحمل 
عدة مسؤوليات، سواء الحزبية أو الوزارية أو 
التمثيلية داخــل قبة البرملان، لكنه في الوقت 
نفسه كان مثقفا قادما من املسار األكاديمي، 
فهو القادم من جيل السوسيولجيني املغاربة، 
واألكــاديــمــي الـــذي زاول  مهنة الــتــدريــس في 
الــجــامــعــة املــغــربــيــة، مــلــقــنــا طــلــبــة املـــغـــرب ما 
تعلمه مـــن مـــبـــادئ الــتــحــلــيــل الــنــفــســي، لتظل 
صـــورتـــه بــالــهــنــدام الــرســمــي داخــــل الــجــامــعــة 

عنوانا للزمن الذهبي للجامعة املغربية.
 اشـــتـــغـــل الــــراحــــل أســــتــــاذا لــعــلــم الــنــفــس 
االجتماعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، 
الوطنية  للنقابة  الــعــام  الكاتب  مهمة  وتــولــى 
وهــي   ،1974 إلـــى   1968 مـــن  الــعــالــي  للتعليم 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا الـــتـــي تـــــرأس خــاللــهــا شعبة 
بكلية  النفس  وعلم  االجتماع  وعلم  الفلسفة 

اآلداب والعلوم اإلنسانية.
عد الراحل، عبد الواحد الراضي، وعكس 
صورة التبخيس التي تربطه باملهادن، جرب 
القادة  من  فهو  النضالي،  العمل  مــســارات  كل 
مــوالي  درب  وزار  االعــتــقــاالت  شملتهم  الــذيــن 

الــشــريــف قــبــل أن يـــغـــادر إلــــى فــرنــســا إلتــمــام 
دراســــتــــه، وهــــو مـــن مــؤســســي حــــزب االتــحــاد 
الــوطــنــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة ســنــة 1959، إلــى 
جــانــب مـــا يــصــفــه االتـــحـــاديـــون والــيــســاريــون 
بـــ”عــريــس الــشــهــداء“، املــهــدي بــن بــركــة، و”أب 
الفقيد  الشعبية“،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
عبد الرحيم بوعبيد، وقائد حكومة التناوب 

الـــتـــوافـــقـــي، املــجــاهــد الــــراحــــل، عــبــد الــرحــمــان 
اليوسفي، وغيرهم من رموز الحزب.

 ساهم الــراحــل عبد الــواحــد الــراضــي في 
تأسيس جمعيات تربوية وثقافية ومنظمات 
والجمعية  الشعبية،  الطفولة  كحركة  نقابية، 
الوطني  واالتــحــاد  الشبيبة،  لتربية  املغربية 
لــطــلــبــة املــــغــــرب، والــــتــــي تــحــمــل فــــي إطـــارهـــا 

إلى  مسؤوليات قيادية، فضال عن مساهمته 
جــانــب املــهــدي بنبركة فــي اإلعــــداد واإلشـــراف 
على بناء ”طريق الــوحــدة“، في بداية مرحلة 

استقالل املغرب.
وإلـــى جــانــب الــعــمــل املــدنــي كـــان انــخــراط 
عبد الــواحــد الــراضــي فــي الــنــضــال السياسي 
مــبــكــرا مـــن داخـــــل االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــقــوات 
الــشــعــبــيــة، الــــذي انــتــخــب عــضــوا فـــي مجلسه 
لجنته  فــــي  عـــضـــوا  ثــــم  عـــــام 1962،  الـــوطـــنـــي 
اإلدارية عام 1967، قبل أن يتم انتخابه عضوا 
فـــي املــكــتــب الــســيــاســي لـــالتـــحـــاد االشـــتـــراكـــي 
للقوات الشعبية منذ 1989، وبعدها كاتبا أوال 
الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي  االتــحــاد  لحزب 
في املؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي انعقد 

أيام 7-8-9 نونبر 2008 بالصخيرات.
عــبــد الــواحــد الــراضــي وضـــع نفسه رهــن 
إشــارة الحزب، وقاد مفاوضات وشكل جسرا 
آمنا بني امللك الراحل الحسن والثاني والقيادة 
االتــحــاديــة فــي زمــن املــواجــهــات والــصــراعــات، 
وســاهــم فــي دخــول االتــحــاد للبرملان كواجهة 
مــن واجـــهـــات الــنــضــال الــديــمــقــراطــي وقــضــى، 
عبد الواحد الراضي 60 سنة داخله، متأرجحا 
من  العديد  متقلدا  واملــعــارضــة،  األغلبية  بــني 
املناصب، حيث ولج الغرفة األولى سنة 1963، 
ولم يغادرها إلى بعد أن وافته املنية بفرنسا.

كان عمر عبد الواحد الراضي 27 سنة، ملا 
وطأت أقدامه قبة البرملان، ولم يغادره إال بعد 
أن وصل سنه 88 عاما، وهو ما يبني أن الراحل 
لم يرسب ولو مرة واحدة في االنتخابات، بل 
كــان لــه حــضــور دائـــم، وهــو مــا جعله يصنف 
سنة 2019 من قبل  منظمة اليونسكو بالتراث 
الـــبـــرملـــانـــي الــــعــــاملــــي، لـــكـــونـــه األطــــــــول مــكــوثــا 

باملنصب في تاريخ البشرية.
اســـــــتـــــــدعـــــــي عــــــبــــــد الــــــــــواحــــــــــد الـــــــراضـــــــي 
التي  املــنــعــرجــات  مختلف  فــي  لــلــمــســؤولــيــات 
عاشها املغرب، ولذلك كان يرى أن املغرب فوق 
كــل شـــيء، كــان حــزبــه مهيأ لتغليب مصلحة 
املغرب، ولذلك سيكون حاضرا في سنة 1984 
العربي  لــالتــحــاد  الــعــام  األمـــني  مهمة  ليتولى 
اإلفريقي، الذي كان يضم املغرب والجماهيرية 
رئيسا  أكــتــوبــر 1998  فـــي  وانــتــخــب  الــلــيــبــيــة. 
مشاركا للمنتدى البرملاني األورو- متوسطي 
إلى جانب رؤساء البرملان األوروبــي املتوالني 
خالل الفترة من 1998 إلى مارس 2004، تاريخ 
تــحــويــل املــنــتــدى إلـــى جمعية بــرملــانــيــة أورو 
متوسطية وكان أحد مؤسسيها البارزين، كما 
تولى الراضي رئاسة مجلس الشورى التحاد 
املــغــرب الــعــربــي مــن شتنبر 2001 إلـــى مــارس 
2003، واتـــحـــاد مــجــالــس الــــدول األعـــضـــاء في 
منظمة املؤتمر اإلسالمي من 2001 إلى 2004، 
عينه  الحكومية،  املسؤوليات  مستوى  وعلى 
امللك الراحل الحسن الثاني وزيرا للتعاون عام 
وزيــرا  الــســادس  محمد  امللك  عينه  كما   .1983

للعدل في 2007.
حــــني قـــــرر الـــــراحـــــل أن يـــتـــرك لـــنـــا ســيــرة 
«املــغــرب  مؤلفه  فــي  بـــاألحـــداث  الغنية  حياته 
الذي عشته»، فقد فعل خيرا في زمن لي عنق 
سيكون  ولذلك  التأويالت،  وتناسل  الحقائق 
مفيدا الترحم على روحــه من داخــل تفاصيل 
في  تساهم  أن  قيمة  يظهر  الـــذي  الــكــتــاب  هــذا 
في  التشكيك  ضريبة  تتحمل  وأن  بلدك،  بناء 
شــجــاعــة الــــوضــــوح واملـــجـــازفـــة ألجــــل الــوطــن 
بـــعـــيـــدا عــــن أنـــانـــيـــة ورومــــانــــســــيــــة الــشــعــبــيــة 

والشعبوية.

عبد الواحد الراضي إلى الرفيق األعلى 

«سربيسك» ينتهي بسالم في خدمة الوطن 

  < رضوان البلدي
 

الـــوضـــوح فــي الــشــراكــة الــجــديــدة الــتــي 
دشــتــنــهــا الــــجــــارة الــشــمــالــيــة مـــع املـــغـــرب، 
ال يــقــتــصــر عــلــى األقـــــــوال فـــقـــط، مـــن خــالل 
تــــصــــريــــحــــات املـــــســـــؤولـــــني اإلســـــــبـــــــان فــي 
مــنــاســبــات عـــديـــدة، بـــل يــدعــمــون أقــوالــهــم 

بأفعال على أرض الواقع.
وفي واحدة من مؤشرات، حسم مدريد 
والقطع  الــربــاط  مع  الجديدة  شراكتها  في 
مع كل ما من شأنه أن يشوش على توجه 
إســبــانــيــا الـــجـــديـــد فـــي عــالقــاتــهــا املـــغـــرب، 
وجهت إسبانيا صفعة قوية جديدة لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو، بــعــد أن رفـــضـــت مــقــتــرحــا 
الــكــولــومــبــي «غوستافو  الــرئــيــس  بــه  تــقــدم 
بيترو»، كان يهدف من خالله منح الجبهة 
 28 الـ النسخة  في  مراقب  صفة  االنفصالية 

من القمة اإليبيرية األمريكية.
هـــــــذا الــــطــــلــــب الــــــــذي تــــقــــدم بـــــه رئـــيـــس 
بحضور  ألقاها  كلمة  خالل  من  كولومبيا، 
حكومتها «بــيــدرو  ورئــيــس  إســبــانــيــا  مــلــك 
ســانــشــيــز»، ســرعــان مــا أثـــار جـــدال واســعــا 
بني املشاركني في هذه القمة، الذين رفضوا 
مــنــح جــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو» االنــفــصــالــيــة 
صفة مراقب في القمم اإليبيرية-األمريكية، 

كما طالبوا بضرورة تجميد هذا املقترح.
صـــحـــيـــفـــة «إنـــــدبـــــنـــــدنـــــت» اإلســـبـــانـــيـــة 
الــتــي نــقــلــت الــخــبــر، أوضــحــت أن الــرئــيــس 
الــــكــــولــــومــــبــــي اقـــــتـــــرح عــــلــــى الـــحـــاضـــريـــن 
اإلســـبـــانـــيـــة  تـــتـــحـــدث  إفـــريـــقـــيـــة  دول  مـــنـــح 
جبهة  ضــمــنــهــا  والـــعـــربـــيـــة،  والــبــرتــغــالــيــة 
الــبــولــيــســاريــو، صــفــة «مـــراقـــب» فــي الــقــمــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن الـــقـــرار يــســمــح بــدمــج هــذه 
البلدان في مثل هذا النوع من االجتماعات 
تعبير «غــوســتــافــو  وفـــق  املــســتــوى،  عــالــيــة 

بيترو».
وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة واالتــحــاد األوروبــــي والــتــعــاون 

اإلســـبـــانـــي، فـــي رد لـــه عــلــى هــــذا املــقــتــرح، 
اإليبيرية  القمة  في  صفة «مراقب»  أن  على 
األمريكية، ال تمنح إال للدول املعترف بها، 
قــبــل أن يــؤكــد فـــي تــصــريــح بــاملــنــاســبــة أن 
هناك قناة كاملة بالنسبة للدول املختلفة، 
املـــعـــتـــرف بــهــا عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، لتصبح 

ا من املراقبني. جزء
وقــبــل أيــــام، وصـــف ألــبــاريــس حصيلة 
«اإليجابية  بـ املغرب  مع  الثنائي  التعاون 

لــلــغــايــة»، وذلــــك فـــي حــــوار خـــص به 
املاضي،  الجمعة  يوم  «آرا»  صحيفة 
بالحصيلة  ســعــداء  «نحن  قــال  حيث 
وضعنا  لقد   (...) للغاية.  اإليجابية 

جديدة،  قواعد  على  قائمة  لعالقة  األســس 
األعمال  ونبذ  املتبادلة،  واملنفعة  االحترام 
أحادية الجانب واحترام االلتزامات املتفق 

عليها». 
وتــابــع قــائــال: «لــديــنــا عــالقــات تجارية 

بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ 
مليار  الــثــنــائــيــة 20  املـــبـــادالت  حــجــم 
يورو و12 مليار يورو على مستوى 
الـــصـــادرات اإلســبــانــيــة املــوجــهــة إلــى 
املــغــرب»، مــشــيــرا فــي هــذا الــســيــاق إلــى «أن 
تستقر  إســبــانــيــة  شــركــة  نــحــو 1100  هــنــاك 

في املغرب». 
فــضــال عـــن ذلــــك، يـــقـــول ألـــبـــاريـــس، فــإن 
وتعزيز  االقتصادي  التعاون  تطوير  آفــاق 

االستثمارات «كبيرة».
 وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب 
الــــبــــشــــر، أشـــــــار املـــــســـــؤول اإلســــبــــانــــي إلـــى 
 69 بنسبة  الشرعية  غير  الهجرة  انخفاض 
بــاملــائــة عــلــى الــســاحــل األنــدلــســي، وبنسبة 
82 بــاملــائــة فـــي جــــزر الـــكـــنـــاري، بـــني يــنــايــر 
فيما   ،2023 سنة  مــن  نفسه  والشهر   2022
زاد مسار البلقان بنسبة 157 باملائة خالل 

الفترة ذاتها.
وأوضــــــح ألـــبـــاريـــس أنــــه فـــي إطـــــار هــذا 
إسبانيا  تمكنت  والدائم،  املنتظم  التعاون 
تفكيك  من  األخيرة  األشهر  خالل  واملغرب، 
ســـــت شــــبــــكــــات جـــــهـــــاديـــــة، بـــفـــضـــل الـــعـــمـــل 

املشترك لقوات األمن في البلدين.
وبـــحـــســـب املـــــســـــؤول اإلســـــبـــــانـــــي، فـــإن 
 1 فــي  عقد  الــذي  املستوى،  رفيع  االجتماع 
و2 فبراير بالرباط، وهو األول منذ ثماني 
ســـنـــوات بـــني الــبــلــديــن، يــشــكــل دلـــيـــال على 

التقدم املحرز بني البلدين.
وتـــــعـــــيـــــش جــــبــــهــــة «الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» 
االنفصالية خالل الفترة األخيرة، على وقع 
انــتــكــاســة قــويــة، بــســبــب تــراجــع حــضــورهــا 
حيث  الالتينية،  أمــريــكــا  فــي  الــدبــلــومــاســي 
مواقف  تغيير  فــي  قــوي  دور  للمغرب  كــان 
دول عــديــدة، من خــالل إعــادة بناء عالقات 
سياسية ودبلوماسية على أسس سليمة.

تحظى  ”البوليساريو“  جبهة  تعد  ولم 
جاء  الذي  الالتيني  الدبلوماسي  بالتأييد 
فــــي ســـيـــاق الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، بـــعـــد اتـــجـــاه 
املغرب نحو إعادة بناء عالقاته السياسية 
مــع الــعــديــد مــن بــلــدان الــقــارة فــي السنوات 

األخيرة.
استعادة  على  ”البوليساريو“  وتعمل 
نـــفـــوذهـــا الــــدولــــي فــــي املـــنـــاطـــق الــيــســاريــة 
التاريخية بعد تراجع حضورها في جميع 
مـــنـــاطـــق الــــعــــالــــم، حـــيـــث يــــحــــاول إبـــراهـــيـــم 
مع  السياسية  عالقاته  إحياء  إعــادة  غالي 

الزعامات اليسارية بأمريكا الالتينية.

بحسب المسؤول 
اإلسباني، فإن 
االجتماع رفيع 

المستوى، الذي عقد 
في 1 و2 فبراير 

بالرباط، وهو األول 
منذ ثماني سنوات 
بين البلدين، يشكل 

دليال على التقدم 
المحرز بين البلدين



بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
الدارالبيضاء، 28 مارس 2023

مجموعة OCP تعلن نتائجها المالية عند متم دجنبر 2022
أعلنت OCP«) OCP S.A«، أو »المجموعــة«( ، الفاعــل الرئيســي فــي صناعــة األســمدة، عــن نتائجهــا الماليــة عنــد متم دجنبر 2022.  

تعليقات مسيري المجموعة
 »سنة 2022 كانت حافلة باإلنجازات واألرقام القياسية لمجموعة OCP، حيث سجلت المجموعة أداء تشغيليا وماليا استثنائيا مدعوما بارتفاع أسعار تشكيلة منتجاتها، وكذا الجهود المتواصلة
يبــة واالســتهالك (EBITDA( التي بلغت %44، احتلت مجموعة OCP صدارة الصناعات الفوسفاطية،  لترشيد تكاليف اإلنتاج واألداء التشغيلي. بفضل نسبة الربــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر
يادتهــا مــن حيــث التكاليــف. كمــا يعــد هــذا األداء دليــال علــى اســتراتيجية النمــو  يــة وإجراءاتهــا المســتمرة للحفــاظ علــى ر وهــو مــا يعكــس مزاياهــا التنافســية المتمثلــة فــي مرونتهــا الصناعيــة والتجار

القويــة لمجموعــة OCP والتزامهــا بخلــق القيمــة علــى المــدى البعيــد.
يد، والقيود المفروضة على  »خالل ســنة 2022، ارتفعت أســعار األســمدة الفوســفاطية إلى مســتويات اســتثنائية، مدعومة بالعديد من العوامل الرئيســية، ومن بينها اضطرابات سلســلة التور
 الصادرات وارتفاع تكاليف المدخالت. وفي مواجهة هذه التحديات، أظهرت مجموعة OCP مرونة كبيرة مع االستفادة القصوى من هذا االتجاه التصاعدي، إلى جانب تعديل إنتاجها ليتماشى

مع الطلب. وباإلضافة إلى ذلك، وبفضل التدبير الفعال، تمكنت المجموعة من التعامل بنجاح مع االنخفاض المتوقع في األسعار خالل النصف الثاني من السنة.
 »لقــد حققنــا نمــوا ملحوظــا مــن رقميــن فــي رقــم المعامــالت ســنة 2022، مدفوعــا بارتفــاع بنســبة %44 فــي األســمدة، التــي شــكلت %64 مــن رقــم المعامــالت اإلجمالــي مقابــل %61 خــالل
يقيا، وقد عرفت هذه االستراتيجية يكا الجنوبية، وآسيا وإفر  السنة الماضية. وبفضل التزامنا القوي بالتنوع الجغرافي لزبنائنا، ركزنا على تسويق منتجاتنا في األسواق ذات الطلب القوي مثل أمر

نجاحا كبيرا يعكس المكانة القوية لمجموعتنا في هذه األسواق وكذا قدرتنا على التكيف مع احتياجات زبنائنا.
يع تطويــر قــدرات اإلنتــاج  »وإلــى جانــب إنجازاتنــا القويــة، فقــد أعلنــا مؤخــرا عــن إطــالق المرحلــة الثانيــة مــن برنامجنــا االســتثماري الــذي يهــدف إلــى دعــم تنافســيتنا وأدائنــا التشــغيلي، مــن خــالل مشــار

واالستثمارات في التنمية المستدامة والتي تركز على الطاقة الشمسية، والماء واألمونياك األخضر«.

المؤشرات الرئيسية عند متم دجنبر 2022
• بلغ رقم المعامالت 574 114 مليون درهم مقابل 300 84 مليون درهم في السنة الماضية.

• بلغ هامش الربح اإلجمالي 381 70 مليون درهم مقابل 218 55 مليون درهم في السنة الماضية.
يبــة واالســتهالك EBITDA إلى 076 50 مليون درهم مقابل 269 36 مليون درهم سنة 2021، وهو ما ساهم في تحقيق هامش قوي  • ارتفع الربــح الخــام قبــل خصــم الفوائــد والضر

للربح (EBITDA( في حدود 44%.
• بلغ حجم االستثمارات 011 20 مليون درهم مقابل 135 13 مليون درهم سنة 2021.

النتائج التشغيلية والمالية عند متم دجنبر 2022
يــد المرتبطــة بالصــراع الروســي األوكرانــي إلــى جانــب انخفــاض الصــادرات الصينيــة فــي ارتفــاع أســعار األســمدة إلــى مســتويات قياســية. وابتــداء  خــالل ســنة 2022، ســاهمت اضطرابــات سلســلة التور
يجيــا وهــو مــا يعكــس انخفــاض الطلــب بفعــل تدهــور الوضــع المالــي للفالحيــن، حيــث شــهدت معظــم األســواق الرئيســية  مــن الربــع الثالــث، ســجلت أســعار األســمدة الفوســفاطية انخفاضــا تدر
يكيــة، والتــي عانــت أيضــا مــن الظــروف الجويــة المضطربــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، رفعــت الهنــد مــن وارداتهــا بفعــل يــل، وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمر  انهيــار الطلــب، وخاصــة فــي البراز

انخفاض مستويات المخزونات وارتفاع الدعم الحكومي.
وهكــذا، عــرف رقــم معامــالت المجموعــة ارتفاعــا بنســبة %36 مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، حيــث وصــل إلــى 574 114 مليــون درهــم، وهــو مــا يعكــس أساســا ارتفــاع األســعار فــي القطاعــات 

الثــالث والــذي ســاهم فــي تعويــض انخفــاض حجــم المبيعــات.
ارتفع رقم معامالت الصخور الفوسفاطية بنسبة %51 على أساس سنوي، ويرجع ذلك باألساس إلى تحسن األسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق االستيراد الرئيسية.

ــا والهنــد بشــكل  ســجل رقــم معامــالت الحامــض الفوســفوري ارتفاعــا طفيفــا بنســبة %1 علــى أســاس ســنوي، وســاهم ارتفــاع أســعاره فــي تعويــض انخفــاض حجــم الصــادرات نحــو أوروب
يج المنتجات لصالح األسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة. أساسي. ويرجع انخفاض أحجام المبيعات نحو الهند أساسا إلى تطور مز

ســاهمت فيمــا  الصــادرات،  انخفــاض حجــم  تأثيــر  عوضــت  التــي  المبيعــات  أســعار  ارتفــاع  بفضــل  الماضيــة  الســنة  مــع  مقارنــة   44% بنســبة  المعامــالت  رقــم  ارتفــع  لألســمدة،   وبالنســبة 
الظروف االقتصادية غير المالئمة للفالحين والمرتبطة بارتفاع األسعار في انخفاض الطلب العالمي.

األوليــة، المــواد  تكاليــف  إلــى تعويــض  البيــع  أســعار  الماضيــة، وقــد أدى تحســن  الســنة  إلــى 381 70 مليــون درهــم مقابــل 218 55 مليــون درهــم فــي  اإلجمالــي  الربــح   ارتفــع هــاش 
يت. خاصة األمونياك والكبر

يبــــة واالســــتهالك EBITDA ارتفاعــا بنســبة %38 مقارنــة بالســنة الماضيــة، حيــث بلــغ 076 50 مليــون درهــم مقابــل 269 36 مليــون درهــم  ســجل الربــــح الخــــام قبــــل خصــــم الفوائــــد والضر
سنة 2021، وقد أدى تحسن أسعار المبيعات وكذا الفعالية التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش ربح (EBITDA( في حدود 44%.

ارتفعت نتيجة التشغيل بشكل ملحوظ حيث بلغت 382 40 مليون درهم مقابل 799 25 مليون درهم في السنة الماضية.
 بلغ الدين المالي الصافي 945 50 مليون درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,02x عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,24x المسجلة عند متم دجنبر 2021.    

األحداث البارزة لسنة 2022
األمن الغذائي

 تماشــيا مــع التزامهــا بالحفــاظ علــى األمــن الغذائــي العالمــي ومهمتهــا التــي ترتكــز علــى الفالحيــن، أطلقــت مجموعــة OCP العديــد مــن المبــادرات الهامــة لمســاعدة الفالحيــن األفارقــة
يــع 000 500 طــن مــن األســمدة ســنة 2022 بهــدف التخفيــف مــن تأثيــر ارتفــاع أســعار  خــالل هــذه الفتــرة التــي عرفــت ارتفاعــا ملحوظــا فــي األســعار. فمــن جهــة، ســاهمت المجموعــة عبــر توز
 المــواد األوليــة والجفــاف، وقــد اســتهدفت هــذه المبــادرة أكثــر مــن 4 مالييــن فــالح فــي القــارة. ومــن جهــة أخــرى، وكمــا تــم اإلعــالن عنــه ذلــك مؤخــرا، التزمــت مجموعــة OCP بتخصيــص 4 مالييــن
 طن من األســمدة لفائدة الفالحين األفارقة ســنة 2023. وسيشــمل برنامج اإلمداد باألســمدة جانبا مرتبطا بالتكوين وتدعيم القدرات بشــراكة مع الفاعلين المحليين تماشــيا مع نهج المجموعة

الذي يضع الفالحين في صلب االهتمام. وستمكن هذه اإلعانات من ضمان توفر األسمدة الجيدة في جميع أنحاء القارة بهدف رفع مردودية 44 مليون فالح في 35 دولة.

االستثمارات
 أعلنــت مجموعــة OCP عــن إطــالق المرحلــة الثانيــة مــن برنامجهــا االســتثماري الــذي يتضمــن اســتثمار حوالــي 13 مليــار دوالر خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 2023 إلــى 2027، ويرتكــز علــى رفــع
 القدرات المنجمية وإنتاج األسمدة مع االلتزام بتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2040. ويهدف هذا البرنامج االستثماري إلى رفع قدرات اإلنتاج من 12 مليون طن من األسمدة حاليا إلى

يندة. يادة في القدرات المنجمية من خالل افتتاح منجم جديد بمسقالة إلى جانب إنشاء مركب كيماوي إلنتاج األسمدة بمز 20 مليون طن بحلول سنة 2027، باإلضافة إلى الز

يرتكز البرنامج االستثماري لمجموعة OCP في أفق سنة 2027 على تحقيق األهداف التالية:
• األمونياك األخضر: إنتاج 1 مليون طن بحلول سنة 2027.

• الطاقة الخضراء: إنتاج 5 جيغاواط (GW( من الطاقة النظيفة بحلول سنة 2027.
• تحلية مياه البحر: إنتاج 560 مليون متر مكعب سنة 2027، منها 110 مليون متر مكعب سنة 2023 بفضل تشغيل العديد من محطات تحلية مياه البحر.
يات الليثيوم-الحديد-الفوسفاط بحلول سنة . • المنتجات الكيماوية المشخصة: إنتاج 000 20 طن من الفليور و000 30 طن من المنتجات الوسيطة لبطار

التواصل
• السيدة غيثة العراقي

ين     مسؤولة العالقات مع المستثمر
G.laraki@ocpgroup.ma : يد اإللكتروني    البر



جحيم املياه العادمة بقرى بكلميم

يــــوم بــــال أدويـــــة!
الصيادلة يخوضون إضرابا وطنيا في 13 أبريل المقبل ويحذرون من اإلفالس

  < األحداث المغربية

قرر صيادلة املغرب تنفيذ إضراب 
وطني يوم الخميس 13 أبريل املقبل.

النقابية  التمثيليات  كــل  وقــــررت 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــصــــيــــادلــــة فــــــي املــــغــــرب 
خـــــوض إضـــــرابـــــات وطـــنـــيـــة وفــــــق، مــا 
وصــفــتــه بــــ»أجـــنـــدة تــصــاعــديــة تفاعال 
مــــع الـــوضـــعـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة الــهــشــة، 
حــيــث بــاتــت آالف الــصــيــدلــيــات مــهــددة 
بــــــاإلفــــــالس فـــــي املــــــغــــــرب، وذلــــــــك دون 
الحكومية  القطاعات  من  تفاعل  أدنــى 
املــخــتــلــفــة مــــن أجـــــل مـــواكـــبـــة الـــقـــطـــاع 
حــفــاظــا عــلــى اســتــقــراره واســتــمــراريــتــه 
لــــتــــقــــويــــة دعـــــــامـــــــات األمــــــــــن الــــــدوائــــــي 
الــوطــنــي»، يــقــول بـــالغ مــشــتــرك صــادر 

عن التنظيمات النقابية للصيادلة.
وأكـــــــد الــــصــــيــــادلــــة، عـــبـــر بــالغــهــم 
الــصــادر الخميس 23 مــارس الــجــاري، 
عـــزمـــهـــم خـــــوض إضــــرابــــني مــتــتــالــيــني 
كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك 
في  الوطنية  الصيدليات  جميع  بغلق 
جــمــيــع أنـــحـــاء املــمــلــكــة بـــــدون حــراســة 
في  وذلــك  العاجلة،  الحاالت  تدبير  مع 
حـــالـــة عــــدم االســـتـــجـــابـــة لــنــقــاط املــلــف 

املطلبي والتفاعل اإليجابي معه. 
أنــهــم «يتابعون  الــصــيــادلــة  ولــفــت 
إصـــــــــــــــــدار ســـــلـــــســـــلـــــة مـــــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
املؤسسات  مختلف  من  والتصريحات 
في  جميعها  تــصــب  والــتــي  الــرســمــيــة، 
اتـــجـــاه اإلمــــعــــان فـــي زعـــزعـــة اســتــقــرار 
قـــــطـــــاع الــــصــــيــــدلــــيــــات ودفــــــعــــــه نــحــو 
الصيدالني  صــورة  وتشويه  اإلفــالس، 
فـــي مــحــيــطــه، وخــلــق جـــو مـــن الــعــالقــة 
املتشنجة بينه وبني املواطن بناء على 

أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية».
وحـــــمـــــل الـــــصـــــيـــــادلـــــة، مــــــن خــــالل 
تـــمـــثـــيـــلـــيـــاتـــهـــم الــــنــــقــــابــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
القرار  هذا  التخاذ  الكاملة  «املسؤولية 
والــذي  اإلضــــراب،  فــي  ممثال  الصعب» 
قــــالــــوا إنــــهــــم مـــجـــبـــرون عـــلـــى خــوضــه 
للمطالب  الــحــكــومــة  اســتــجــابــة  لــــ»عـــدم 
املـــشـــروعـــة لــلــصــيــادلــة وتــنــصــلــهــا من 

وعود قطعتها حكومات سابقة». 
وفـــي بـــالغ لنقابة صــيــادلــة واليــة 
الدار البيضاء، عبرت هذه األخيرة عن 
التي  املــقــاربــة،  طبيعة  مــن  استغرابها 

للحسابات  األعــلــى  املــجــلــس  اعــتــمــدهــا 
إلعـــــــــداد تــــقــــريــــره فـــــي الــــشــــق املــتــعــلــق 
عن  الصيدلي  ربــح  هــامــش  باحتساب 
صــرف األدويـــة. ووصــف بــالغ للنقابة 
املــــــذكــــــورة أن هــــــذه املــــقــــاربــــة افـــتـــقـــدت 
وأغفلت  العلمية،  ولــلــدقــة  للمنهجية 
ذات  األخـــرى  التفاصيل  مــن  مجموعة 
الصلة بــاألرقــام التي تم اإلعــالن عنها 
والتي تعني متدخلني آخرين، معتبرا 
ملجهودات  تبخيسي  بــدور  قامت  أنها 
الـــــصـــــيـــــادلـــــة وتــــقــــزيــــمــــي ألدوارهــــــــــــــم، 
البعد  كــل  بعيدة  صــورة  فــي  وقدمتهم 

عن واقع حال الصيادلة الفعلي.
ونــــبــــه الـــبـــيـــان أن الـــتـــقـــريـــر أغــفــل 

وجود أكثر من 3 آالف 
صـــيـــدلـــي عـــلـــى عــتــبــة 
اإلفــــــــالس، فــــي الـــوقـــت 
الذي فارق الحياة عدد 
بسبب  انتحارا،  منهم 
االقتصادية  الضغوط 
واالجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة 
وتـــبـــعـــاتـــهـــا الــنــفــســيــة 
أسرهم،  وعلى  عليهم 
بــيــنــمــا واصــــل الــبــاقــي 
عــــمــــلــــهــــم فــــــــي غــــيــــاب 
تـــــــغـــــــطـــــــيـــــــة صـــــحـــــيـــــة 

لــســنــوات طــويــلــة وبـــــدون تــقــاعــد، مما 
يكرس لحيف وظلم كبير تعيشه هذه 

الفئة.
وكــــــشــــــفــــــت الـــــنـــــقـــــابـــــة 
السيناريوهات  من  قلقها 
الــتــي يــتــم إعـــدادهـــا بعيدا 
تغييب  وفــي  املهنيني  عــن 
كـــــامـــــل لـــــهـــــم، والــــــتــــــي مــن 
الصيدليات  إقــبــار  شأنها 
الــــصــــغــــيــــرة واملــــتــــوســــطــــة 
وفـــتـــح بـــــاب املـــجـــهـــول فــي 
وجــــه الـــصـــيـــادلـــة الــشــبــاب 
والــــــــخــــــــريــــــــجــــــــني الـــــــذيـــــــن 
ســــــيــــــكــــــونــــــون مـــــهـــــدديـــــن 
بــانــســداد األفـــق، خــاصــة أمـــام استمرار 
الحقيقية  املــعــضــالت  مــنــاقــشــة  تــفــادي 

الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــقــــطــــاع، والـــتـــي 
بدائل  وتقديم  حكومية  أجوبة  تتطلب 
حــقــيــقــيــة إلنـــقـــاذ الـــقـــطـــاع مـــن الــســكــتــة 

القلبية.
 فــي الــســيــاق نــفــســه، دعـــت النقابة 
كافة الصيادلة في والية الدار البيضاء 
املغرب  مناطق  باقي  فــي  وكــذا  الكبرى 
لـــــرص الـــصـــفـــوف، وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الـــعـــامـــة مـــن خــالل 
االنـــخـــراط الــجــمــاعــي فــي كــل املــبــادرات 
واألشــــكــــال االحــتــجــاجــيــة، الــتــي يمكن 
الــدعــوة إليها بــهــدف الــدفــاع عــن مهنة 
الـــصـــيـــدلـــة وعــــــن كـــــرامـــــة الـــصـــيـــدالنـــي 

والصيدالنية.
وحـــســـب املـــصـــدر نــفــســه، تــواصــل 
النقابة التشاور والتنسيق مع مختلف 
يلزم  مــا  التــخــاذ  الصيدالنية  املكونات 
من «مواقف في وجه كل اإلساءات التي 
غير  والــتــجــاوزات  الصيادلة  تستهدف 
الــقــانــونــيــة الــتــي يــتــطــاول مـــن خــاللــهــا 

أصحابها على القطاع ككل».
وحــــــســــــب بــــــيــــــان املــــــــــذكــــــــــور، فـــــإن 
مــكــونــات نــقــابــة صــيــادلــة واليـــــة الــــدار 
الــبــيــضــاء الـــكـــبـــرى تــابــعــت بــكــثــيــر من 
االهــــتــــمــــام األرقـــــــــام واملـــعـــطـــيـــات الــتــي 
للمجلس  األخـــيـــر  الــتــقــريــر  تــضــمــنــهــا 
األدويــة  سوق  حول  للحسابات  األعلى 
فــي املــغــرب، خــاصــة فــي الــشــق املرتبط 
بــهــامــش ربـــح الــصــيــادلــة، حــســب نفس 
التي  املختلفة  الفعل  و»ردود  التقرير، 
أعقبت صدوره، والسجاالت التي تلته، 
والـــتـــي حــرصــت الــنــقــابــة، انــطــالقــا من 
على  واملهنية  التاريخية  مسؤوليتها 
تــهــا وتــقــيــيــمــهــا بــكــل تـــأن ونــضــج  قــراء
وبـــمـــنـــتـــهـــى املــــســــؤولــــيــــة، خــــاصــــة وأن 
عن  عــبــارة  كانت  النقاشات  مــن  الكثير 
ردود فــعــل لــحــظــيــة انــفــعــالــيــة افــتــقــدت 
فـــي مــجــمــلــهــا لــلــمــوضــوعــيــة ولــلــقــراءة 
الــعــلــمــيــة، بــــل إنـــهـــا جــــــاءت مــتــحــامــلــة 
وحـــبـــلـــى بــالــتــعــالــيــق الـــتـــي تــنــهــل مــن 
للوصم  مصطلحات  استعمل  قاموس 
يتطلب  ما  وهــو  واإلســــاءة»،  والتمييز 
حـــســـب الـــنـــقـــابـــة تـــوضـــيـــح الـــعـــديـــد مــن 
الــــنــــقــــاط رفــــعــــا لـــكـــل لـــبـــس وغــــمــــوض، 
و»وقــف سيل املغالطات التي يتواصل 
ولحظة  مناسبة  كــل  فــي  لــهــا  الــتــرويــج 

إلى غاية اليوم».
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أكد الصيادلة،  عزمهم خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات 
الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحاالت العاجلة.

اعتقال 5 أشخاص وحجز 3 أطنان 
من مسكر ماء الحياة

كوكايني وشيرا 
وسالح ناري

  < األحداث المغربية

 أفــــاد مــصــدر أمــنــي بـــأن عــنــاصــر املصلحة 
الجديدة،  بمدينة  القضائية  للشرطة  اإلقليمية 
تمكنت صباح يوم الجمعة املاضي، من توقيف 
خــمــســة أشـــخـــاص، ثـــالثـــة مـــن بــيــنــهــم يــشــكــلــون 
مـــوضـــوع مــجــمــوعــة مـــن مـــذكـــرات الــبــحــث على 
تورطهم  في  لالشتباه  وذلــك  الوطني،  الصعيد 
في حيازة وترويج املخدرات بمختلف أنواعها 
وتقطير مسكر ماء الحياة وحيازة سالح ناري 

بدون ترخيص.
وأوضــــــــح املــــصــــدر ذاتــــــه أنـــــه جـــــرى تــنــفــيــذ 
بمجموعة  مــتــزامــن  بــشــكــل  الــتــوقــيــف  عــمــلــيــات 
مـــن الــــدواويــــر الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــتــني الــقــرويــتــني 
«مــكــرس» و»خــمــيــس مــتــوح» بــضــواحــي مدينة 
الــجــديــدة، وأســفــرت عــن تــوقــيــف أربــعــة مشتبه 
من  كيلوغراما   270 مجموعه  مــا  وحــجــز  فيهم 
من  غــرام  حجز 2800  عن  فضال  الكيف،  سنابل 
مخدر الشيرا، و160 غراما من مخدر الكوكايني 

الخام.
كـــمـــا مــكــنــت إجـــــــــراءات الــتــفــتــيــش املــنــجــزة 
فـــي إطـــــار هــــذه الــقــضــيــة، يــضــيــف املـــصـــدر، من 
الخراطيش  من  ومجموعة  صيد  بندقية  حجز 
وعــدة  سيارتني  حجز  عــن  فضال  بها،  الخاصة 
لــوحــات تــرقــيــم وطــنــيــة وأجــنــبــيــة يــجــري حاليا 
ومصدرها،  القانونية  وضعيتها  مــن  التحقق 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــجــز مــجــمــوعــة مـــن الــهــواتــف 
النقالة واألسلحة البيضاء، واملبالغ املالية التي 
املخدرات  ترويج  عائدات  من  كونها  في  يشتبه 

واملشروبات الكحولية.
وأشار املصدر نفسه إلى أنه متابعة للبحث، 
تـــم تــوقــيــف املــشــتــبــه فــيــه الــخــامــس بــالــجــمــاعــة 
الــقــرويــة «خــمــيــس مـــتـــوح»، والـــــذي يــشــتــبــه في 
إعداده لورشة لتقطير مسكر ماء الحياة، حيث 
تم حجز 03 أطنان من هذه املادة املسكرة املعدة 
للترويج، فضال عن ضبط مجموعة من املعدات 
وقــنــيــنــات الـــغـــاز املــســتــعــمــلــة فـــي هــــذا الــنــشــاط 

اإلجرامي.

حمل الصيادلة، من خالل 
تمثيلياتهم النقابية 

الحكومة »المسؤولية 
الكاملة التخاذ هذا القرار 

الصعب« ممثال في اإلضراب، 
والذي قالوا إنهم مجبرون 

على خوضه لـ«عدم 
استجابة الحكومة للمطالب 

المشروعة للصيادلة 
وتنصلها من وعود 

قطعتها حكومات سابقة«

صيد الكامريا

أرشيف

  < األحداث المغربية

كل مــرة عن دفعات جديدة من استيراد  تستمر أسعار اللحوم الحمراء في االرتــفــاع، رغــم اإلعــالن في 
املاشية. وكانت آخر عمليات االستيراد تلك التي أعلنت عنها املديرية الجهوية للفالحة لجهة الدار البيضاء 
– سطات نهاية األسبوع املاضي، والتي شملت استيراد 7.048 رأسا من املاشية موجهة للذبح من إسبانيا، 

منها 6.448 رأسا من األبقار و600 رأس من األغنام.

  < سعيد لقلش

والــحــمــايــة  الـــصـــحـــة  وزارة  كــشــفــت 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــاملــي 
أن  مـــــــــــارس)،   24) الــــســــل  داء  املــــحــــاربــــة 
حــالــة  و355  ألــفــا  مــصــالــحــهــا ســجــلــت 30 
تـــخـــضـــع لـــلـــعـــالج مــــن داء الــــســــل، حــيــث 
إن أغـــلـــب املـــصـــابـــني يـــتـــركـــزون فــــي ســت 
جــهــات بــمــا نــســبــتــه 86 فـــي املـــائـــة، وهــي 
الــدار البيضاء - سطات، والرباط - سال- 
الحسيمة،  تــطــوان-  وطــنــجــة-  الــقــنــيــطــرة، 
وفـــــــاس - مـــكـــنـــاس، ومـــــراكـــــش - آســـفـــي، 

وسوس - ماسة.
أفادت الــوزارة، في بالغ صحفي، أن 
تحسنا  عرفت  للسل  الوبائية  الوضعية 
مـــلـــحـــوظـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأثـــيـــر وبــــاء 
كــوفــيــد 19، وهـــو مـــا أدى إلـــى انــخــفــاض 
مــعــدل اإلصـــابـــة وتــقــديــر الــوفــيــات، وفقا 
ألحــــــــــدث تــــقــــريــــر مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــاملــيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه جـــرى تسجيل 
تــحــســن واضــــح فـــي الــكــشــف بــأكــثــر مـــن 5 
مقارنة  الوطني  املستوى  على  املــائــة  فــي 
عدد  فــي  الــزيــادة  يفسر  مما  بــعــام 2020، 
الــــحــــاالت املـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
نــجــاح عــالجــي يــفــوق90  فــي املــائــة، وهو 
الهدف املسجل في إطار املخطط الوطني 
ملحاربة داء السل، مضيفة أنه لكي نتمكن 
السل  إشكالية  على  السيطرة  إحــكــام  مــن 
فــي املــغــرب والــحــد مــن مــســتــوى اإلصــابــة 
للمخطط  شــامــل  تقييم  يــتــم  الـــــداء،  بــهــذا 
لــفــتــرة2023-2021   الوطني  االستراتيجي 
وإعــــداد املــخــطــط االســتــراتــيــجــي الوطني 

لفترة 2030-2024.
والــحــمــايــة  الـــصـــحـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة أن هـــنـــاك تـــحـــديـــات يــجــب 
طــرحــهــا، وأهــمــهــا االنـــخـــفـــاض الــســنــوي 
املائة،  في  بنسبة 1  اإلصــابــة  في  البطيء 

والــــحــــاجــــة إلــــــى تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل بـــشـــأن 
املـــــحـــــددات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
لـــلـــمـــرض فــــي إطـــــــار الــــجــــهــــود املــشــتــركــة 
والجماعات  املعنية  الــوزاريــة  للقطاعات 
الـــتـــرابـــيـــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص واملــجــتــمــع 
املــدنــي، حــيــث أطــلــقــت مــشــروع «التكوين 
املستمر عن بعد في ميدان السل» لفائدة 
واألطـــــر  واملـــمـــرضـــني  األطــــبــــاء  مــــن   2500
الصحية العاملة في مجال مكافحة السل.

العاملي  باليوم  االحتفال  إطــار  وفــي 
الصحة  وزارة  خلدت  الــســل،  داء  ملحاربة 
والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة هــــذه املــنــاســبــة، 
على  القضاء  يمكننا  «نــعــم!  شــعــار  تحت 
حول  وطني  بتنظيم «لقاء  وذلك  السل!»، 
وتعبئة  والــتــحــســيــس  لــلــتــواصــل  الـــســـل» 
جميع املتدخلني في مجال مكافحة مرض 
االلــتــزامــات  تنفيذ  تسريع  أجــل  مــن  السل 
بــمــوجــب اإلعــــالن الــســيــاســي الــصــادر عن 
املتحدة  لألمم  املستوى  الرفيع  االجتماع 

عام 2018 للقضاء على السل.
الوطنية  الجمعية  كانت  ولــإلشــارة، 
أعلنت  قــد  الــســل،  داء  ومــحــاربــة  للتوعية 
فـــي بــــالغ لــهــا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــاملــي 
للسل (24 مارس 2022)، أن املغرب يسجل 
مــا يــقــارب 29 ألــفــا و300 مــريــض بالسل، 
بــنــســبــة 97 حـــالـــة لــكــل 100 ألــــف نــســمــة، 
وفــاة  آالف  يناهز 3  الــوفــيــات  عــدد  بينما 
بـ»املقلقة»،  األرقـــام  هــذه  واصــفــة  سنويا، 
األرقــام  هــذه  ملــا تشكله  أنــه نظرا  مضيفة 
املواطنني  صحة  على  خطورة  من  املقلقة 
املـــــغـــــاربـــــة يـــســـتـــوجـــب الــــعــــمــــل بــتــضــافــر 
الــــجــــهــــود بـــــني الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
داء  ملحاربة  والحقوقي  املدني  واملجتمع 
السل والسل املقاوم لألدوية والسل شديد 
ميزانية  من  الرفع  على  والعمل  املقاومة، 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي ملـــحـــاربـــة داء الــســل 

والتي تسجل عجزا يقدر بـ37 باملائة.

  < األحداث المغربية

جــــــــــرى، يــــــــوم الــــســــبــــت األخـــــيـــــر، 
تـــدشـــني فـــــضـــــاءات ريـــاضـــيـــة جـــديـــدة 
النواصر)  عزوز (إقليم  أوالد  بجماعة 
مــــخــــصــــصــــة لــــلــــفــــتــــيــــات والـــــشـــــبـــــاب 
االحــتــيــاجــات  ذوي  مـــن  واألشــــخــــاص 
الــخــاصــة، الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم ما 

بني 6 و 14 سنة.
وتــعــد هــذه الــفــضــاءات الــجــديــدة، 
املخصصة ملمارسة كرة القدم والتنس 
املتحركة،  الكراسي  على  السلة  وكــرة 
ثـــــمـــــرة تــــــعــــــاون بــــــني تـــيـــبـــو أفــــريــــكــــا، 
البشرية  للتنمية  الوطنية  واملـــبـــادرة 
مـــن خــــالل الــبــرنــامــج الــــرابــــع، ووزارة 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم األولــــي 

والرياضة.
وتـــــــهـــــــدف هــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة إلـــــى 
والفتيان  الفتيات  من   2500 استقبال 
سنة  و 14   6 بـــني  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 
برنامج  في  املشاركة  أجل  من  مجانا، 
ريـــــاضـــــي مـــنـــتـــظـــم لــــثــــالث مــــــــرات فــي 
األســبــوع. ويــتــم اإلشــــراف على هــؤالء 
األطــــــفــــــال مـــــن قــــبــــل مــــربــــني مـــــن ذوي 
خــبــرة مــن خــالل الــريــاضــة، والــذيــن تم 
منظمة  قبل  من  وتوظيفهم  تكوينهم 

تيبو أفريكا.
ويــشــجــع هــــذا املــــشــــروع األطـــفـــال 
عــــلــــى تـــبـــنـــي أســـــلـــــوب حــــيــــاة صــحــي 
ونــــشــــيــــط، مــــن خــــــالل اتــــبــــاع أســـلـــوب 
حــــيــــاة جــــيــــدة مـــرتـــبـــطـــة بـــاملـــمـــارســـة 
مــهــارات  لتقوية  لــلــريــاضــة،  املنتظمة 
املـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن خـــــــالل الـــــورشـــــات 
والـــتـــجـــارب الـــتـــي تـــركـــز عــلــى الــقــيــادة 
والرياضيات  والتكنولوجيا  والعلوم 
تنمية  في  املساهمة  وكــذا  والهندسة، 
شــخــصــيــاتــهــم مــــن خـــــالل الـــريـــاضـــة، 

وخـــاصـــة كــــرة الــســلــة عــلــى الــكــراســي 
املتحركة وكرة السلة وكرة القدم وكرة 
املضرب. كما تشارك أسر املستفيدين 
فــي هــذا الــبــرنــامــج، مــن خــالل ورشــات 

تثقيفية إيجابية.
وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــح لـــوكـــالـــة 
هــــذه  أن  لـــــألنـــــبـــــاء  الـــــعـــــربـــــي  املــــــغــــــرب 
نموذجي  تعاون  ثمرة  هي  الفضاءات 
بــــني املــنــظــمــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة تــيــبــو 
للتنمية  الــوطــنــيــة  واملــــبــــادرة  أفــريــكــا 
الــبــشــريــة، تــحــت إشـــــراف عــامــل إقليم 
الـــنـــواصـــر، مـــؤكـــدا أن هــــذا الــبــرنــامــج 
مفتوح لــــ2500 طفل مــن أبــنــاء جماعة 
من  ســيــتــمــكــنــون  الـــذيـــن  عـــــزوز،  أوالد 
حصص  إلى  األسبوع،  طوال  الولوج، 
تـــقـــدمـــهـــا املـــنـــظـــمـــة مـــــن أجــــــل تــطــويــر 

املهارات من خالل الرياضة.
هــو  «الـــــــهـــــــدف  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
تــطــويــر املـــهـــارات الــحــركــيــة واملــعــرفــيــة 
مشيرا  للمستفيدين»،  واالجتماعية 
إلــــــى أن هــــــذا املـــــشـــــروع يـــــــروم أيـــضـــا 
على  الصغار  األطفال  هــؤالء  مساعدة 
الـــتـــطـــور فــــي مـــســـارهـــم الـــــدراســـــي مــن 
متنوعة  أوراش  عــبــر  الــريــاضــة  خـــالل 
تـــركـــز عـــلـــى الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والهندسة و الرياضيات.
قسم  رئيسة  أشـــارت  جهته،  ومــن 
الــعــمــل االجــتــمــاعــي بــإقــلــيــم الــنــواصــر 
الــســيــدة ابــتــســام ريــنــجــا، فــي تصريح 
مــمــاثــل، إلـــى أن هـــذا املـــشـــروع يــهــدف 
إلــــى تــشــجــيــع األطــــفــــال الـــصـــغـــار على 
مــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة لـــتـــصـــبـــح عـــــادة 
ا من حياتهم اليومية، وتساهم  وجزء
فــي تــطــويــر شــخــصــيــاتــهــم، مــؤكــدة أن 
املـــيـــزانـــيـــة املــخــصــصــة لـــهـــذا املـــشـــروع 
تقدر بــأزيــد مــن 900 ألــف درهــم (أكثر 

من 2500 من املستفيدين).

فضاءات رياضية جديدة بالنواصر٣٠ ألف مغربي مصاب بالسل
تسعى الستقبال 2500 شاب وشابة مجانا بشكل منتظمأغلب المصابين يتركزون في ست جهات

رقم

67
  < سعيد لقلش

أظـــــهـــــر اســــتــــطــــالع أجـــــرتـــــه مـــجـــمـــوعـــة 
«سنرجيا» أن حوالي 67 في املائة من املغاربة 
النشيطني يعتبرون أن ظروف عملهم جيدة، 
دون األخذ في االعتبار األجر الشهري، بينما 
يعتبر 31 فــي املــائــة منهم أنــهــا جــيــدة جــدا، 
حد  إلــى  جيدة  أنها  يعتبرون  املــائــة  فــي  و36 
ما، حيث أوضحت الدراسة املعنونة بـ»تصور 
املغاربة لظروف عملهم»، أن النساء (73 في 
املائة) والشباب البالغني ما بني 18 و24 سنة 
عن  بالرضا  أكثر  يشعرون  املــائــة)  فــي   74)
ظـــروف عملهم، فــي حــني أن األشــخــاص في 
نهاية مسارهم املهني من البالغني ما بني 55 
و64 سنة (40 في املائة)، والساكنة القروية 

(45 في املائة) هم األقل رضا.

مــن جــهــة أخــــرى، أفــــادت الـــدراســـة بأنه 
ظروف  يعتبرون  الــذي  لألشخاص  بالنسبة 
عملهم جــيــدة، عــزا حــوالــي النصف (49 في 
املائة) ذلك إلى مرونة توقيت العمل، و32 في 
املعتدل  والعبء  الجيدة  العمل  بيئة  إلى  املائة 
للعمل، فيما أشار 4 في املائة من املستجوبني 
املائة  فــي  و3  الــســريــع،  الوظيفي  التطور  إلــى 
منهم إلـــى غــيــاب الــتــراتــبــيــة وإمــكــانــيــة العمل 
من  املائة  في  حمل 42  املقابل،  في  بعد.  عن 
األشخاص الذي يعتبرون أن ظروف عملهم 
إلى  الخصوص  وجــه  على  املسؤولية  سيئة 
لتوقيت  املائة  في  و24  للعمل،  الكبير  العبء 
العمل غير املرن، و23 في املائة لعدم استقرار 
الوظيفة أو انخفاض النشاط، و10 في املائة 
إلى بيئة العمل السامة و9 في املائة لضعف 

التطور الوظيفي.

مواطنون يحتجون بسبب غياب حل لمشكلتهم

  < األحداث المغربية

التي  الكريهة  بالروائح  ذرعهم  ضــاق 
حولت حياتهم اليومية إلي جحيم وامتد 
الخوف من آثارها لألبناء، بعد أن تكاثرت 
حـــــاالت اإلصــــابــــة بــالــحــســاســيــة املــفــرطــة، 
ولــذلــك لــم تــجــد مجموعة مــن ســكــان قرية 
«واعـــــــــرون» الــتــابــعــة لــجــمــاعــة لــقــصــابــي، 
عــمــالــة كــلــمــيــم، إال الــطــريــق الــوطــنــيــة رقــم 
1 الـــرابـــطـــة بـــني مــديــنــة كــلــمــيــم وطــانــطــان 
لــــتــــصــــريــــف غـــضـــبـــهـــا وتـــــوجـــــيـــــه رســــالــــة 

للمسؤولني.
بضرورة  السلطات  طالبوا  املحتجون 
العمل على إيجاد حل ملعاناتهم التي تزداد 
يــومــا بــعــد يــــوم، مــنــذ حـــوالـــي عــقــديــن من 
الذي  الصحي  الصرف  مياه  نتيجة  الزمن 
أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، من 

مضجعهم،  تقض  وحــشــرات  آسنة  روائـــح 
وتتسبب في انتشار بعض األمراض.

رســـالـــة هــــذه الــســاكــنــة واضـــحـــة وهــي 
تــــجــــاوز الــــوعــــود الـــتـــي لــــم يــتــحــقــق مــنــهــا 
شــيء إلــي الــيــوم بعد زيـــارات سابقة، كان 
آخرها الزيارة امليدانية للمجلس الجهوي 

لحقوق اإلنسان بالجهة. 
هـــــذه املـــــراســـــالت والـــــوقـــــفـــــات، حــســب 
أحــــــد األشـــــخـــــاص املـــحـــتـــجـــني، لـــــم تــحــقــق 
الناموس  رش  مثل  شكلية  معالجة  حتى 
بــاملــبــيــدات، وهــو مــا جعل األمـــر يستفحل 
ويحول هذه اآلفة إلى نغص مستمر حرم 

الساكنة الحق في النوم.
 الحيوانات هي بدورها لم تسلم، وقد 
تواجد  االحتجاجية  الوقفة  هــذه  صادفت 
لجنة من البنك األوروبي للتنمية، من أجل 
البحث عن تمويل مشروع إعادة استعمال 

املياه العادمة، وذلك عن طريق تغيير نظام 
املعالجة، وفــي هــذا الــســيــاق قــال املــســؤول 
عن الحوض املائي بجهة كلميم وادنون أن 
إشكالية  مــن  تعاني  كانت  الوضعية  هــذه 
قانونية على املستوى الوطني، األمر الذي 
املتداخلني  جميع  مع  بشراكة  القيام  حتم 
مـــن أجــــل مــعــالــجــة وضــعــيــة هــــذه املــحــطــة 
الــخــاصــة بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي، للحد 
حول  تلتف  التي  القرى  سكان  معاناة  من 
الـــــوادي الـــذي تــرمــيــه مــيــاه الــعــادمــة، التي 

تدعي األطراف أنها معالجة.
إلى ذلــك، فإن مصالح املكتب الوطني 
لــلــمــاء الــصــالــح لــلــشــرب قــد اعــتــمــدت ثــالث 
بالقرب  توجد  بأحواض  للتفريغ  محطات 
مـــن وادي بــوكــيــلــة عــلــى بــعــد حـــوالـــي 10 
كـــلـــم جــــنــــوب مـــديـــنـــة طــــانــــطــــان، مـــحـــاذيـــة 
لــلــطــريــق الــوطــنــيــة رقـــم 1، غــالــبــا مــا تزكم 

رائـــحـــتـــهـــا أنــــــوف املــــــــارة، هـــــذه األحــــــواض 
لـــم تــحــل املــعــضــلــة، مــمــا يــؤكــد أن طبيعة 
هــــذه األحــــــواض أصــبــحــت مـــتـــجـــاوزة، من 
بطريقة  معالجة  عادمة  مياه  ضمان  أجــل 
تستوفي املــعــايــيــر املــعــمــول بــهــا، مــن أجــل 
معالجة 10 أطنان من املياه العادمة يوميا 
واســتــعــمــالــهــا فــي املـــراعـــي وســقــي الــحــزام 

األخضر املزمع خلقه بكلميم
املياه العادمة، التي يأتي تلقيها هذه 
املحطة تخترق عدة دواويــر تابعة لعمالة 
إيفيس  أم  عــبــودة  واعـــــرون،  وهـــي  كلميم، 
كريهة،  روائــح  وراءهــا  مخلفة  أشويخات، 
وجـــحـــافـــل مــــن الـــنـــامـــوس أضــــــرت الــعــبــاد 
والــــحــــيــــوانــــات، وحـــســـب بـــعـــض فــعــالــيــات 
املجتمع املدني فإن غياب رش هذا الوادي 
املعاناة  مــن  التخفيف  فــي  يساهم  بمبيد 

هي كذلك أصبحت في حكم املاضي.



بنك املغرب يفرمل االستهالك واالستثمار
لمواجهة التضخم وارتفاع األسعار

  <  < األحداث المغربية

ــة،  ــيــ ــنــــة املــــاضــ ــلــــى غـــــــــرار الــــســ عــ
ــنــــك املـــــغـــــرب اســـتـــعـــمـــال  يـــــواصـــــل بــ
التصدي  أجل  من  النقدية  السياسة 
السلع  ارتفاع  أي  التضخم،  الرتفاع 
ــويـــات غــيــر  ــتـ ــسـ ــــات إلــــــى مـ ــــدمـ ــــخـ والـ

محتملة.
ــر، وقــفــت  ــيــ وفــــي تــقــريــرهــا األخــ
على  للتخطيط  السامية  املندوبية 
تجاوز التضخم لنسبة 10 في املائة 
باملقارنة   ،2023 فبراير  شهر  خــالل 

مع شهر فبراير من سنة 2023.
وللجم هذا التضخم، أي ارتفاع 
للمرة  املــغــرب  بنك  اضطر  األســعــار، 
الـــثـــالـــثـــة إلــــــى رفــــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
ــــن2.5  فـــي املـــائـــة إلـــى 3  الــرئــيــســي مــ
في املائة، وذلك بهدف ضمان عودة 
ــــى هــــدفــــه املـــتـــمـــثـــل فــي  الـــتـــضـــخـــم إلــ
استقرار األسعار، من خالل تقليص 
ــقــــروض الــبــنــكــيــة ومــــن ثـــم إبــطــاء  الــ
من  يوضح  واالستثمار،  االستهالك 
في  لألبحاث  التجاري  مركز  جانبه 
تقريره البحثي األخير تحت عنوان 
«بنك املغرب: التشديد يتواصل أمام 

استمرار التضخم».
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يتعرض املغرب لضغوط تضخمية 
هناك  أوال  مــزدوجــة.  صدمة  نتيجة 
تـــداعـــيـــات الـــجـــفـــاف، وثـــانـــيـــا هــنــاك 
عامليا،  األولية  املــواد  أسعار  ارتفاع 
وذلك فضال عن ارتفاع قيمة املكون 
في  املائة  في  من 20  بأكثر  الغذائي 
يساهم  الـــذي  فــبــرايــر 2023،  نــهــايــة 
بــنــحــو الـــثـــلـــث فــــي ســـلـــة املــســتــهــلــك 

املغربي.
ــــز ذاتـــــــه أن الــبــنــك  ــركـ ــ ويـــــــرى املـ
املركزي ال يزال عازما على مكافحة 

ــرار الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة  ــمــ ــتــ اســ
بــاملــغــرب، مــذكــرا أنـــه لــلــمــرة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي مــنــذ شــتــنــبــر 2022، 
فائدتها  سعر  رفــع  املؤسسة  قــررت 
الــرئــيــســي بــمــقــدار 50 نقطة أســاس 
لــيــصــل إلــــى 3 فـــي املـــائـــة، أي أعــلــى 

مستوى له منذ 2014.
لكن رغــم ذلــك، يضيف التقرير، 
الحالي  الــفــائــدة  سعر  مستوى  فــإن 
ــارنـــة  ــقـ ــقـــطـــة أســــــــاس مـ أقـــــــل بـــــــــ40 نـ
ــــالل الــفــتــرة  بـــاملـــتـــوســـط املـــســـجـــل خـ
في   3.40 بــنــســبــة  أي   ،2012-2001
يسمح  الوضع  هذا  أن  مبرزا  املائة، 
حــالــيــا لــبــنــك املـــغـــرب بــــأن يــكــون له 

هـــــامـــــش مـــــــنـــــــاورة فــي 
النقدية  سياسته  إدارة 

التقييدية.
اضـــــــــــــطـــــــــــــرار بــــنــــك 
ــــرب إلــــــى الـــتـــدخـــل  ــغـ ــ املـ
ثــالث مـــرات فــي بضعة  
أشــــــــهــــــــر لــــــــرفــــــــع ســـعـــر 
الفائدة الرئيسي، أملته 
ارتــــــفــــــاعــــــات قـــيـــاســـيـــة 
املــواد  ألسعار  متتالية 
بشهادة  االستهالكية، 
ــيـــة  املــــنــــدوبــــيــــة الـــســـامـ
وقفت  التي  للتخطيط 
ــــى تــــــــطــــــــورات غـــيـــر  ــلـ ــ عـ

ــنــــذ بــــدايــــة  مـــســـبـــوقـــة مــ
ــــرن  ــقــ ــ ــ ــــات ال ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ثـ

املاضي.
وفــــــــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا 
املندوبية   قالت  األخير، 
ــة لــلــتــخــطــيــط  ــيــ ــامــ ــســ الــ
الـــتـــضـــخـــم  نــــســــبــــة  إن 
ــادا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــبــــة اسـ ــتــــســ املــــحــ
ــــورات األســــــعــــــار،  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ل
في   10,1 إلــــى  ارتـــفـــعـــت 
املائة خالل شهر فبراير 
املــــــاضــــــي مـــــقـــــارنـــــة مــع 
الـــشـــهـــر ذاتـــــــه مــــن ســنــة 

.2022

كـــــمـــــا ســــجــــلــــت األثــــــــمــــــــان عـــنـــد 
ــــالك، خــــــالل شـــهـــر فـــبـــرايـــر  ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
املـــائـــة  ــــي  فـ بــــــــــ7,1  ارتــــفــــاعــــا   ،2023
ــر الــــذي  ــايـ ــنـ ــر يـ ــهـ بــــاملــــقــــارنــــة مــــع شـ
سبقه، تضيف املندوبية عازية ذلك 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ إلــــى  تـــزايـــد أثـــمـــان املـ
بـ9,3 في املائة، وذلك مقابل استقرار 

أسعار املواد غير الغذائية.
ــرقـــم  ــعـــد ارتـــــفـــــاع الـ ــــك بـ ــاء ذلــ ــ جــ
االستداللي للمواد الغذائية بنسبة 
االستداللي  والرقم  املائة،  في   20,1
للمواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في 
املائة، توضح املندوبية مضيفة أن 
الغذائية  غير  للمواد  التغير  نسب 
تراوحت ما بني ارتفاع قدره 0,4 في 
{الصحة» و8,3 في  املائة بالنسبة لـ

{النقل». املائة بالنسبة لـ
وبــالــنــســبــة لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة، 
هــمــت االرتــــفــــاعــــات مـــا بـــني شــهــري 
عـــلـــى   ،2023 وفـــــــبـــــــرايـــــــر  يـــــنـــــايـــــر 
ــر»  ــخــــضــ الـــــخـــــصـــــوص، أثــــــمــــــان «الــ
و{الفواكه»  املــائــة،  في   17,8 بنسبة 
و{الــلــحــوم»  املــائــة،  فــي   5,7 بنسبة 
بــنــســبــة 4,3 فـــي املـــائـــة، و{الــحــلــيــب 
في   2,3 بنسبة  والــبــيــض»  والــجــنب 
املـــــائـــــة، و{الــــــزيــــــوت والـــدهـــنـــيـــات» 
ــائــــة، و{الـــقـــهـــوة  بــنــســبــة 1,3 فـــي املــ
في  بنسبة 0,5  والــكــاكــاو»  والــشــاي 
املائة، و{املياه املعدنية واملشروبات 
املنعشة وعصير الفواكه والخضر» 

بنسبة 0,3 في املائة.
ــقــــابــــل ذلــــــــك، انــخــفــضــت  لــــكــــن مــ
أثــــمــــان «الــــســــمــــك وفـــــواكـــــه الـــبـــحـــر» 
املندوبية  تلفت  املائة،  في   1 بنسبة 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه بــخــصــوص املــــواد 
ــيــــر الــــغــــذائــــيــــة هـــــم االنــــخــــفــــاض،  غــ
أســـاســـا، أثــمــان املــحــروقــات بنسبة 

1,3 في املائة.
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اضطر بنك المغرب إلى انتهاج سياسة إبطاء االستهالك واالستثمار، حسب مركز التجاري لألبحاث، مضيفا أن المغرب يتعرض 
لضغوط تضخمية نتيجة صدمة مزدوجة. أوال هناك تداعيات الجفاف، وثانيا هناك ارتفاع أسعار المواد األولية عالميا، وذلك 

فضال عن ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة.

السهم األكرث ارتفاعا
: فيين بروسيت

+ 5.44

السهم األكرث انخفاضا

سرتوك للصناعة

- 5.53

0.30+مـــازي

سجلت األثمان عند 
االستهالك، خالل 
شهر فبراير 2023، 

ارتفاعا بـ7,1 % 
بالمقارنة مع شهر 

يناير الذي سبقه، 
تضيف المندوبية 
عازية ذلك إلى  

تزايد أثمان المواد 
الغذائية بـ9,3 %

اسم يف األخبار

بالعالقات  املكلف  املنتدب  الوزير  قال 
ــمــــي بـــاســـم  ــــرســ ــاطــــق ال ــنــ ــ ــان، ال ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ مـ
خــارطــة  إن  بــايــتــاس،  مصطفى  الــحــكــومــة، 
الــطــريــق االســتــراتــيــجــيــة لــقــطــاع الــســيــاحــة 
االنتقال  بموجبه  يتم  جديدا  عرضا  تقدم 
مــن منطق ”وجــهــة املــغــرب“ إلـــى سالسل 
السياحية  للمنتجات  مطابقة  موضوعاتية 

املطلوبة.
وأوضــــــــح بـــايـــتـــاس أن األمــــــر يــتــعــلــق 
بسالسل «أمواج املحيط» الرامية إلى جعل 
ــلــريــاضــات املــائــيــة،  املـــغـــرب وجـــهـــة رائـــــدة ل
و»الــطــبــيــعــة والـــرحـــالت والـــتـــنـــزه»، وهــدفــهــا 
تطوير تجارب السياحة الخضراء املنظمة، 
و»عطلة املدينة»، التي تتوخى تعزيز مكانة 
املغرب كوجهة للسفر قصير املدى بوجهة 

حضرية.
ــــعــــرض الــســيــاحــي  ــذا ال ــ كـــمـــا يـــضـــم هـ
ســـالســـل ”الـــشـــاطـــئ والـــشـــمـــس“ وتــعــنــى 
ــــعــــرض الـــشـــاطـــئـــي الـــحـــالـــي فــي  بــتــعــزيــز ال
اململكة، و”املغامرات بالصحراء والواحات“، 
الــتــي تــهــدف إلــى مضاعفة عــرض رحــالت 
املتمحورة  األعــمــال“  و”سياحة  الصحراء، 
ــــول تـــرســـيـــخ املــــغــــرب كـــوجـــهـــة رئــيــســيــة  حـ
ــرات واملـــــعـــــارض،  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــاعـــات واملـ ــمـ ــتـ لـــالجـ
إلــى جــانــب ”املـــســـارات الــثــقــافــيــة“، املتعلقة 
ــة  ــاديـ ــيـ ــتـ ــيـــر االعـ ــارب غـ ــجــ ــتــ ــ بـــمـــضـــاعـــفـــة ال

لالنغماس في قلب تراث اململكة.
فــضــال عـــن ذلــــك، تــشــتــمــل الــســالســل 
الجديدة على ”السياحة الداخلية – شاطئ 
الــبــحــر“ وتـــــروم تــحــفــيــز تــنــمــيــة الــســيــاحــة 
ــــول األنـــشـــطـــة الــصــيــفــيــة بــمــا  الـــداخـــلـــيـــة حـ
ــذا ”الـــســـيـــاحـــة  ــ ــ يـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــطـــلـــب، وكـ
الداخلية-الطبيعة واالكتشاف“، والتي تروم 
تطوير تجارب جديدة تتالءم مع احتياجات 

وميزانية السياح املحليني.
أمــا الــســالســل األفــقــيــة لتثمني الــتــراث 
غــيــر املــــادي، الــتــي يتضمنها هـــذا الـــورش، 
الطبخ  فــن  فــي  فتستثمر  الــوزيــر،  يضيف 
واملنتجات املجالية، واملهرجانات واملواسم، 
التقليدية  والصناعة  املــســتــدامــة،  والتنمية 
واملوروث املحلي، والسكن البديل، من أجل 

الترويج للعرض املغربي.

بورصة البيضاء

11.13

10.26

عمالت

{فيليب  أداء إيجابي لـ
موريس} املغرب

«ياكي» منصة جديدة لتدبير 
املعامالت العقارية

حصيلة وأداء إيجابي لشركة فيليب موريس املغرب، 
التي تسوق تكنولوجيا التبغ املسخن في السوق املغربية. 
حصيلة العالمة جاءت مطابقة لتوقعات مسؤولي منتوج 
التدخني «إيكوس» التبغ املسخن منخفض املخاطر حسب 
ما أكده جالل اإلبراهيمي، مدير عام شركة فيليب موريس 
املـــغـــرب، خـــالل نــــدوة صحفية لــلــعــالمــة الــتــي بــــدأت تعرف 
انتشارا في صفوف املدخنني منذ دخولها السوق في نونبر 

من 2021.
وأكــــد اإلبــراهــيــمــي أنــهــم راضــــون عــن أداء «إيـــكـــوس»، 
الذي يتم تسويقه في ثالث مدن هي الدار البيضاء والرباط 
ومراكش من خالل 27 نقطة بيع، مع مساهمة العالمة في 

خلق أزيد من 120 منصب شغل مباشر.
أما فيما يتعلق باألداء املالي للمجموعة على الصعيد 
تبلغ  حصة  تحقق  أن «إيكوس»  اإلبراهيمي  فأكد  الدولي، 
32 في املائة من صافي الدخل العاملي الذي حققته  العالم، 
مــبــرزا أنــهــم يــطــمــحــون، بــحــلــول ســنــة 2025، إلـــى بــلــوغ 50 
غير  املنتجات  عن  الناتجة  ــرادات  اإليــ صافي  من  املائة  في 

املحترقة. إال أن سعي شركة فيليب موريس إنترناشيونال، 
يقول، هو وقف إنتاج وتسويق السجائر التقليدية. وهو 
رهان ضمن رهانات أخرى تحاول فيليب موريس العاملية، 
مــن خــاللــهــا ومــنــذ عــشــريــن ســنــة، تــطــويــر منتجات بديلة 
منخفضة املــخــاطــر تــعــرف أيــضــا بــاســم املــنــتــجــات عديمة 
الدخان. وهو ما يكلف الشركة استثمارات بحث وتطوير 

ضخمة علمية وتكنولوجية.
ويقوم IQOS بتسخني التبغ بدال من حرقه، وبالتالي 
املستهلكون  يستنشقها  الــتــي  الـــضـــارة  املــــواد  تقليل  يــتــم 
بنسبة ٪95 في املتوسط. تم تأكيد ذلك من قبل العديد من 

املنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم.
موريس  فيليب  شــركــة  ــأداء  بــ وعــالقــة  ثانية  جهة  مــن 
املـــغـــرب، فــقــد أعــلــنــت مـــؤخـــرا عـــن حــصــولــهــا عــلــى شــهــادة 
«املــســاواة في األجــور» للمرة الثانية على التوالي. وتؤكد 
ــتـــي تــمــنــحــهــا مـــؤســـســـة «املـــــســـــاواة في  ــهــــادة، الـ هـــــذه الــــشــ
مستخدميها  تكافئ  املــغــرب  مــوريــس  فيليب  أن  األجــــور»، 

ومستخدماتها على قدم املساواة مقابل العمل نفسه.

أعلنت شركة «ياكي»الناشئة، والتي تعتبر أول منصة 
املمتلكات  وإيــجــار  وبيع  لــشــراء  مخصصة  مغربية  رقمية 

العقارية، عن إطالق خدماتها. 
مستندة إلى علم البيانات والتكنولوجيا، عبر منصة 
رقمية مصممة وفق أفضل املعايير التقنية، تربط «ياكي» 
مختلف األطـــــراف املــعــنــيــة فــي جــو تــســوده الــثــقــة ويتميز 
بشبكة عالقات تمكن من سالسة وتسريع وتأمني املعامالت 

العقارية من البداية إلى النهاية.
وتهدف املنصة إلى أن تشكل فضاء للوساطة الفعالة 
والسلسة عبر توفير الربط اآلمن بني جميع الفاعلني، سعيا 
منها لضمان الشفافية التامة. فسواء تعلق األمــر بعملية 
بيع أو شراء أو إيجار، وسواء كان العقار املعني بالصفقة 
جديدا أو قديما، فإن «ياكي» تتموقع كطرف ثالث موثوق 
به لدى جميع األطــراف املتدخلة في عملية إجــراء املعاملة 
العقارية. باعتبارها طرفا ثالثا موثوقا به، تطمح «ياكي» 
خالل  من  العقارية  املعامالت  وسالمة  شفافية  تعزيز  إلــى 
ضمان وثوقية وتأطير كل مرحلة من العملية لصالح كل 

فاعل في املنظومة. باإلضافة إلى التكنولوجيا والبيانات، 
الحصريني،  املستشارين  مــن  شبكة  على  املنصة  تستند 
في  العقارية  املــعــامــالت  منظومة  فــي  الفاعلني  كــل  وتــدمــج 

إطار املنصة املوحدة نفسها.
وبهذه املناسبة، أوضح كريم البقالي، مؤسس شركة» 
ياكي» أن هذه املنصة توفر املواكبة لزبنائها في مشاريعهم 
وتسريع  تسهيل  لــهــم  تتيح  إذ  الــنــهــايــة،  إلـــى  الــبــدايــة  مــن 
الرقمي  الهجني،  النموذج  بفضل  كبير  بشكل  معامالتهم 

والبشري في آن واحد، والذي تضعه رهن إشارتهم».
ويتوزع فريق «ياكي» على خمسة أقسام، كل قسم تحت 
لتجربتهم  اعتبارا  املختارين  الخبراء  من  مجموعة  قيادة 
في مشاريع مبتكرة وذات قيمة مضافة. وهذه األقسام هي: 
التكنولوجيا، املنتوج، علم البيانات، العمليات والتسويق.

اشتغال  آلــيــة  صلب  والتكنولوجيا  البيانات  تجسد 
«يـــاكـــي»، الــتــي تــقــتــرح مجموعة مــن املــزايــا غــيــر املسبوقة 
بغرض املساعدة على إنجاز املشاريع العقارية على أرض 

الواقع..

رقم

9191
استقبل مطار الداخلة ما بني شهري 
يــنــايــر وفـــبـــرايـــر املــاضــيــني مـــا مجموعه 
مـــعـــدل  ــثـــل  ــمـ يـ مـــــا  مــــســــافــــرا،   34.048
املــائــة  فــي  نسبتها 91  بــلــعــت  اســتــرجــاع 
مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، 
 37251 املــطــار  فيها  استقبل  كـــان  الــتــي 

مسافرا.
للمطارات،  الــوطــنــي  املكتب  وأوضـــح 
في حصيلة الخاصة بحركة النقل الجوي 
خالل  سجل،  الداخلة  مطار  أن  التجاري، 
استرجاع  معدل  املنصرم،  فبراير  شهر 
مــع اســتــقــبــال 16  فــي املـــائـــة،  بنسبة 95 
ألفا و279 مسافرا، مقابل 17 ألفا و088 
ــهـــا مـــن سنة  مــســافــرا خــــالل الــفــتــرة ذاتـ

.2019
ــنـــي، سجلت  وعـــلـــى املـــســـتـــوى الـــوطـ
املنصرم،  فبراير  خالل  اململكة،  مطارات 
حجم حركة تجارية بلغ 1.871.095 من 
بنسبة  أي  رحــلــة،  و14.432  املسافرين، 
نمو تقدر بـ11 في املائة، وبمعدل استرداد 
يقدر بنحو 98 في املائة بالنسبة لحركة 
خالل  تسجيله  تم  بما  مقارنة  الطائرات، 

الفترة ذاتها من سنة 2019.
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أبو البركات البربري.. إسالم املالديف
فك أهل البالد الوثنيين من الجني الذي كان يغتصب بناتهم

سيظل التاريخ يذكر للمغرب والمغاربة حضورهم القوي في مختلف بقاع العالم، حيث امتد تواجدهم إلى أقاصي األرض، في زمن لم تتوفر فيه 
وسائل التنقل أو التواصل التي نعرفها اليوم؛ لكن ذلك لم يحل دون اإلنسان المغربي ورغبته في تبليغ رسالة حب وسالم وعلم إلى مختلف شعوب 

ودول المعمور. بعضهم كانوا سالطين أو حكاما، وآخرون شخصيات بارزة، وحتى مجرد أفراد عاديين من عامة الشعب، جميعهم تركوا بصمات 
ال تمحى، شكلت عالمات كبرى وآثارا خالدة، ال يمكن لعين أن تغفلها وال لعقل أن يهملها. المغربي على الدوام كان مستقال في ذاته ومؤمنا 

أشد اإليمان بقدراته ومعتزا بنفسه، بل أكثر من ذلك وعلى مدى قرون خلت كانت الشخصية المغربية وازنة وفرضت نفسها بشكل واضح وجلي، 
فمنهم من أسسوا دوال، ومن شقوا مسارات مشهودة، أو صنعوا تجارب ال تنسى، أو أبدعوا في العلوم والمعارف، في سعي متواصل وجهد 

فائق، ميزته اإلخالص في سبيل رفعة األمة المغربية. 

 كثير من الناس ربما ال يعرفون شيئا عن 
الساحرة  شواطئها  باستثناء  املالديف،  جــزر 
املصطافني  تــأســر  الــتــي  الــخــالبــة،  وطبيعتها 
إلــيــهــا مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم عــلــى مــــدار الــعــام، 
واالستجمام،  االسترخاء  عن  الباحثني  وقبلة 
بجوار الشعب املرجانية التي تخطف األبصار.

هذا املكان الشهير الذي يقع في قارة آسيا 
على املحيط الهندي، واملكون من سلسلة من 26 

جزيرة، كان يحيا على مدار عقود طويلة مضت 
رهني املعتقدات الوثنية واألساطير الخرافية، قبل 
أن يتحول إلــى قبلة لــإلســالم، حتى بــات اإلســالم 

شرطا للمواطنة املالديفية. 
 كل الفضل في ذلــك يعود إلــى رحالة مغربي 
يسمى أبو البركات يوسف البربري هو من أدخل 
اإلسالم لتلك الجزر.. ال يزال منزله بجزيرة كندهو 
وســط جمهورية املــالــديــف فــي املــوقــع الـــذي بناه، 
وكـــذلـــك قـــبـــره الـــــذي دفــــن فـــيـــه، داخـــــل مــبــنــى فخم 
بني على قبره عام 1956، يوجد في أرقى شوارع 
الــعــاصــمــة «مـــالـــة» حــيــث يـــزار بــاســتــمــرار وال يمر 
أحــد أمــام قبره إال ويرفع يــده إلــى الله بالدعاء له 

بالرحمة حتى اآلن. فما قصة هذا الرجل؟
كان داعيا إلى الله ويحفظ القرآن، وكان سببا 
فـــي دخــــول اإلســـــالم إلـــى جـــزر املـــالـــديـــف، لـــه قصة 
عــجــيــبــة مـــع أهــلــهــا حــتــى دخــولــهــم اإلســــــالم، وقــد 
عــاش ومـــات هــنــاك، أبــو بالبركات الــبــربــري بحار 
يبحر  كــان  الــكــريــم،  للقرآن  وحــافــظ  مسلم  مغربي 
جــزر  إحـــدى  شــواطــئ  قــبــالــة  بــه  تحطمت  بسفينة 
فعالجه  الشاطئ،  إلــى  األمـــواج  وقذفته  املــالــديــف، 
واعتنى به أحد الصيادين الذي جعله يمكث معه 
حينا من الزمن، حتى تعلم لغة السكان األصليني.

تــلــك الــقــصــة رواهــــا الــرحــالــة ابـــن بــطــوطــة في 
كتابه «تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب 

األسفار» على لسان أهل جزر املالديف. 
وهـــو مــمــن تــولــى الــقــضــاء بــهــذه الــجــزر مــدة، 
فـــيـــقـــول: «حـــدثـــنـــي الـــثـــقـــات مــــن أهـــلـــهـــا كــالــفــقــيــه 
عــيــســى الــيــمــنــي، والــفــقــيــه املــعــلــم عــلــي، والــقــاضــي 
عبد الــلــه وجــمــاعــة ســواهــم، أن أهــل هــذه الجزائر 
كــانــوا كــفــارا، كــان يظهر لهم فــي كــل شهر عفريت 
مملوء  مركب  كأنه  البحر،  ناحية  يأتي  الجن،  من 
جارية  أخــذوا  رأوه  إذا  عادتهم  وكانت  بالقناديل، 
بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بيت األصنام، وكان 
مبنيا على ضفة البحر، يتركونها هنالك ليلة، ثم 
يأتون عند الصباح فيجدونها مفتضة ميتة، وال 
يزالون في كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته 
مغربي  عليهم  قــدم  إنــهــم  ثــم  بنته،  أعــطــى  الــقــرعــة 
يسمى بأبي البركات البربري، وكان حافظا للقرآن 
الــعــظــيــم، فــنــزل بـــدار عــجــوز منهم بــجــزيــرة املــهــل، 
فدخل عليها يوما، وقد جمعت أهلها، وهن يبكني 
كــأنــهــن فـــي مــأتــم فــاســتــفــهــمــهــن عـــن شــأنــهــن، فلم 

يفهمنه.
فـــأتـــى تـــرجـــمـــان فـــأخـــبـــره أن الـــعـــجـــوز كــانــت 
يقتلها  واحــدة،  بنت  إال  لها  وليس  عليها،  القرعة 

العفريت. فقال لها أبو البركات: أنا أتوجه عوضا 
وأدخلوه  الليلة،  تلك  فاحتملوه  بالليل.  بنتك  من 
إلــى «بــدخــانــة»، وهــو متوضئ، وأصــبــح املغربي، 
وهـــو يــتــلــو عــلــى حــالــه. فــجــاءت الــعــجــوز وأهــلــهــا 
عادتهم  على  البنت  ليستخرجوا  الجزيرة،  وأهــل 
فيحرقوها، فوجدوا املغربي يتلو، فمضوا به إلى 
بخبره،  وأعــلــمــوه  شــنــورازة  يسمى  وكـــان  ملكهم، 

فعجب؟؟!!!
وعــــرض املــغــربــي عــلــيــه اإلســـــالم، ورغــبــه فيه. 
فــقــال لــه أقـــم عــنــدنــا إلـــى الــشــهــر اآلخــــر، فـــإن فعلت 
كــفــعــلــك، ونــــجــــوت مــــن الـــعـــفـــريـــت أســـلـــمـــت. فـــأقـــام 
عندهم. وشرح الله صدر امللك لإلسالم فأسلم قبل 

تمام الشهر، وأسلم أهله وأوالده وأهل دولته.
ثم حمل املغربي ملا دخل الشهر إلى «بدخانة»، 
ولـــم يـــأت الــعــفــريــت، فــجــعــل يــتــلــو حــتــى الــصــبــاح، 
حاله  على  فــوجــدوه  معه  والــنــاس  السلطان  وجــاء 
من التالوة، فكسروا األصنام، وهدموا «بدخانة»، 
وأســــلــــم أهـــــل الـــجـــزيـــرة كــلــهــم وبـــعـــثـــوا إلـــــى ســائــر 

الجزائر فأسلم أهلها.
أقــــام أبــــو الـــبـــركـــات املــغــربــي عــنــدهــم معظما، 
وتمذهبوا بمذهب اإلمام مالك رضي الله عنه، وهو 
مذهب أهــل املــغــرب، وهــم إلــى هــذا العهد يعظمون 
املغاربة بسببه وبنى مسجدا هو معروف باسمه، 
وكتبت على مقصورة الجامع منقوشة في الخشب 
أسلم السلطان أحمد شنورازة على يد أبي البركات 
البربري املغربي، وجعل ذلك السلطان ثلث مجابي 
الــجــزائــر صــدقــة عــلــى أبــنــاء الــســبــيــل، وأشــــرف أبــو 
الـــبـــركـــات عــلــى بـــنـــاء عـــشـــرات املـــســـاجـــد فـــي شتى 

الجزر، وقام بنفسه يعلم الناس أحكام اإلسالم.
في شهر يناير 2021 نشرت الصفحة الرسمية 
ملؤسسة عبد الهادي التازي، الدبلوماسي، واملؤرخ 
املــغــربــي الـــراحـــل، فــي مــوقــع الــتــواصــل االجتماعي 
«فـــيـــســـبـــوك» مـــوضـــوعـــا بـــخـــصـــوص إســــــالم جـــزر 
مــالــديــف عــلــى يــد املــغــربــي أبـــي الــبــركــات الــبــربــري، 
الذي كان من أحب املواضيع إليه، وأجرى تحقيقا 

بشأنه».
املغربي  الرحالة  زار  النص «عندما  في  وجــاء 
مالديف،  جــزر  ه= 1344م)   744) سنة  بطوطة  ابــن 
ترحابا  لقي  محال)،  (ديبة  اسم  تحمل  كانت  التي 
كــبــيــرا لــــدى املــالــديــفــيــني، وقــــد عــــزا ذلــــك إلــــى أنــهــم 
يحتفظون بتقدير كبير للمغاربة بسبب أنهم (أي 
املالدفيني) عرفوا اإلسالم عن طريق مغربي سابق، 
يــســمــى أبـــو الــبــركــات الـــبـــربـــري، الــــذي كـــان قـــد زار 
بالدهم قبل نحو قرنني، وحملهم على اتباع مذهب 

اإلمام مالك املتبع عند املغاربة».
«املالديفيني  أن  الــتــازي  وأضـــاف 
أخــــــــــذوا ابـــــــن بــــطــــوطــــة إلـــــــى املـــســـجـــد 
الــــعــــتــــيــــق، الـــــــــذي كـــــــان حـــــديـــــث عــهــد 
شهاب  السلطان  طرف  من  بالتجديد 
املغربي  الرحالة  عاين  وهناك  الدين، 

صحبة مرافقيه، الذين كان على رأسهم 
التأسيسي  النقش  الله   عبد  القاضي 
فــي الــخــشــبــة املــوضــوعــة عــلــى ناصية 
املحراب، وهو بخط عربي: أن سلطان 

البالد أسلم على يد أبي البربري...».
وأوضح التازي في النص ذاته أنه 
منذ ظهور «رحلة ابن بطوطة والناس 
يــنــقــلــون هـــذه املــعــلــومــة غــربــا، وشــرقــا 
بــمــخــتــلــف الــــلــــغــــات، الــــتــــي تــــجــــاوزت 
الــخــمــســني لـــغـــة، وحـــبـــب إلــــي أن أقـــوم 
وهكذا  اللوحة،  لهذه  ميدانية  بدارسة 
بــرحــلــة  عــــام 1990م،  صــيــف  فـــي  قــمــت 
إلى تلك الجزر التي تقع كما نعلم في 

املحيط الهندي».
الحظ  حسن  من  أنه  التازي  وبني 
أن الـــلـــوحـــة املـــتـــحـــدث عــنــهــا «تـــوجـــد 
املالديفية،  الجمهورية  لعاصمة  الوطني  باملتحف 
نقلت إليه من مكانها األصلي في ناصية املحراب، 
البناء،  تجديد  عمليات  بمناسبة  العتيق  الجامع 
عن  عــبــارة  وهــي  الستينيات...  أواســـط  جــرت  التي 
قطعة واحدة من شجر الساج (Platane)، طولها من 
3.25 م على عــرض 45 ســم، ويحتوي النقش على 
ثالثة سطور تتضمن نصني تاريخيني متتابعني: 
قام  التي  الــفــتــرة،  فــي  الجامع  ببناء  يتعلق  األول: 
فيها أبـــو الــبــركــات الــبــربــري بــزيــارة املــديــنــة، ومــن 
جملة ما فيه بالضبط: «ووصــل في هذا البلد أبو 
على  السلطان  وأسلم  البربري،  (يوسف)  البركات 

يده في شهر ربيع اآلخر عام 548ه/ 1053م».
فيما الــنــص الــثــانــي، أبـــرز الــتــازي أنــه يتعلق 
على  عـــام 738ه/ 1337م،  الــجــامــع  بــنــاء  «إعـــادة  بــــ
قبل  فقط  سنوات  ست  الــديــن،  شهاب  السلطان  يد 

وصول ابن بطوطة إلى مالديف».
يــقــول املـــــؤرخ املــغــربــي الــدكــتــور عــبــد الــهــادي 
الـــتـــازي «إن الــلــوحــة تــؤكــد مــصــداقــيــة املــعــلــومــات 
الــتــي قــدمــهــا ابـــن بــطــوطــة الــــذي زار تــلــك األقــالــيــم 
ازديــاد»  كتابة «عقد  في  الفضل  إن  نصبها،  بعيد 
املـــالـــديـــف يـــعـــود ملــغــربــيــني اثـــنـــني، كــمــا أن الــنــقــش 
املوجود فيها يعتبر أقــدم خط عربي في املالديف 
إن لم يكن األقدم في إقليم املحيط الهندي كله، ومن 
املفيد جدا أن نقف مع بعض املعلومات التاريخية 
الــتــي قــدمــتــهــا لــنــا هـــذه الــلــوحــة أو «الــكــايــزة» كما 
في  مهما  مصدرا  تعتبر  التي  املغرب  في  نسميها 

التاريخ اإلسالمي لتلك الجزر».
ويذكر األديب واملؤرخ املصري محمود شاكر 
في كتابه التاريخ اإلسالمي أن «اإلسالم بدأ يدخل 
جزر املالديف عام 85 هجرية، أي في القرن السابع 
امليالدي. وقد دخل على يد التجار املسلمني الذين 
وصلوا تلك املناطق في عهد الخليفة األموي عبد 

امللك بن مروان.
الطريقة،  بهذه  هناك  ينتشر  لــم  اإلســـالم  لكن 
تأثيرهم  يتجاوز  فلم  بسيطا،  كان  التجار  فتأثير 
الوقت  هــذا  في  اإلســالم  يدخلون  أشخاص  بضعة 

رحالة  خالل  من  جاء  الكبير  التأثير  ولكن  ذاك،  أو 
مـــســـلـــم، مــــن املــــغــــرب هــــو أبـــــو الـــبـــركـــات الـــبـــربـــري، 
نحو  السكان  بأيدي  يأخذ  أن  الله  بــإذن  فاستطاع 
اإلســــالم، وأســلــم الــنــاس جميعا حــتــى لــم يــبــق في 
الجزيرة غير مسلم، وأسلم امللك وتسمى محمد بن 

عبد الله».
وقـــد بــلــغ تــأثــيــر أبـــي الــبــركــات إلـــى آفـــاق عــدة، 
الجزيرة  في  اإلســالم  نشر  حاجز  عند  يتوقف  فلم 
املحلية  اللغة  فــي  عــدة  تأثيرات  أدخــل  بــل  فحسب، 
املــعــروفــة بــاســم الــســيــالنــيــة، منها إدخــالــه كلمات 
عــربــيــة عــلــى قــامــوســهــا الــلــغــوي، وأصــبــح األهــالــي 
 - الرسول   - الله  منها:  اليوم،  حتى  يستخدمونها 
القرآن - املالئكة - اآلخرة - الثواب - العقاب وغيرها 
ا من الحياة  من الكلمات العربية التي أصبحت جزء

الجديدة.
بــلــغ تــقــديــر املــالــديــفــيــني لــلــرحــالــة الــعــربــي حد 
الــتــقــديــس، وفــــق مـــا ذهــــب إلـــيـــه إســـــالم املـــرشـــدي، 
املتخصص فــي الــتــاريــخ اإلســالمــي، الــذي  الباحث 
أشـــار إلــى أنــه لــم يكن هــنــاك بيت واحـــد فــي جميع 
الــجــزر دون أن يــذكــر فيه اســم أبــي الــبــركــات، حتى 
بــني كــبــار الــقــوم وعلية الــنــاس، كــان الــحــديــث عنه 
وجــبــة دائــمــة ال يمل منها الــنــاس. وأضـــاف أن من 
صور تقدير املالديفيني له أن بنوا له قبرا في قلب 
العاصمة املالديفية، ماليه، تحول مع مرور الوقت 
لــلــتــاريــخ  الـــعـــاشـــقـــون  مزار سياحي يرتاده  إلــــى 
املـــحـــبـــون لــلــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة ذات الــتــأثــيــر 

القوي في حياة الشعوب واملجتمعات.
أنها  إال  القصة  وغــرابــة  أهمية  من  الرغم  على 
املالديف  بــالد  دخــلــت  إذ  الــتــاريــخ،  كتب  فــي  غيبت 
اإلسالم على يد داعية مغربي في إطار حكاية أقرب 
ربما  نعم،  أسطورية،  القصة  تبدو  قد  لألسطورة، 
طقسا  كانت  العفريت  طقس  أن  ويبدو  كذلك،  هي 
أســطــوريــا ورثـــه الــســكــان عــن أجـــدادهـــم، ويــبــدو أن 
«أبو بركات البربري» لم يفعل شيئا سوى مواجهة 
سكان  أصبح  هذا  موقفه  وبسبب  األسطورة،  هذه 

املالديف مسلمني حتى اآلن.
نــظــام الــحــكــم الـــيـــوم فـــي املــالــديــف جــمــهــوري، 
ورئيسها يعني من قبل البرملان، ويكون التصويت 
جميع  أن  على  ينص  ودستورها  فقط،  للمسلمني 
مـــواطـــنـــيـــهـــا يـــجـــب أن يـــديـــنـــوا بـــديـــانـــة اإلســـــــالم، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــشـــخـــص الــــــذي يـــرغـــب أن يــكــون 
مواطنا فيها عليه أن يكون مسلما أوال، كما يشير 
دستورها إلى أن مبادئها الجمهورية هي املبادئ 

اإلسالمية. 
شعب املالديف متدين يحب اإلسالم ويحرص 
عــلــى اآلداب اإلســالمــيــة، والــســلــوكــيــات اإلســالمــيــة 
واضـــحـــة لــلــعــيــان، فــالــحــجــاب مــنــتــشــر، ويــحــتــرم 
وتغلق  املــســاجــد،  عــلــى  ويــقــبــلــون  األذان،  الــســكــان 
املجاهرة  وتمنع  رمضان،  شهر  في  نهارا  املطاعم 
عليا  هيئة  املــالــديــف  فــي  يــوجــد  كــمــا  فــيــه.  بالفطر 
ملراقبة التطبيق الصحيح ألحكام الشرع اإلسالمي 

في جميع املحاكم.   

بصمات مغربية خالدة

  < إعداد عبد الواحد الدرعي
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 بلغ تأثير أبي البركات 
إلى آفاق عدة، فلم 

يتوقف عند حاجز نشر 
اإلسالم في الجزيرة 
فحسب، بل أدخل 

تأثيرات عدة في اللغة 
المحلية المعروفة 

باسم السيالنية، منها 
إدخاله كلمات عربية 
على قاموسها اللغوي

أبو البركات البربري 

 لوحة خشبية في متحف املالديف

 ضريح أبو البركات البربري في ماليه عاصمة جزر املالديف 
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غريد األطلس.. محمد رويشة

في كل سلسلة فنية كنت أنشرها )رواد وأعالم ـ بين بين ـ 
سهرات وتسجيالت ال تنسى...(، كان إبداع الذات المغربية 

في المجال الفني واألدبي حاضرا. لم يكن هذا صدفة 
وال عفو الخاطر، بل هي فكرة سرت إليها مع سبق اإلصرار 

والترصد، فمن خالل معايشتي لألغنية المغربية لخمسين سنة 
تقريبا، عاهدت نفسي على إبراز عطاءات الذات المغربية، 

يحفزني إلى ذلك ما تلقاه محليا من تهميش وإهمال، 
وأما عربيا فهي فرصة أغتنمها للرد على المشارقة حين 

يتهموننا باالجترار وتقليدهم، وفي هذا اإلطار ها أنذا 
اليوم أوجه رسائل حب وتقدير لمجموعة من فنانينا؛ هي 

رسائل إلى أصوات سرقت أذني بجمالها، ونال عطاؤها مني 
كل التقدير، وإيمانا مني بأن الجمال ألوان وألوان، اقتطفت لكم 

من كل بستان زهرة أو أكثر، من التمثيل الدرامي إلى الشعر 
إلى الغناء الذي جرفني هواه إلى مراتعه الجاهرة بالحسن، 
من طرب اآللة إلى األنغام األطلسية، إلى الدقة المراكشية، 

إلى الملحون، إلى الغناء تارة طالعا من جذور األرض، وأخرى 
محلقا في السماء؛ هي رسائل ليس فيها من السيرة الذاتية 

سوى النزر اليسير، ولكن فيها كشف عن المنجز الفني 
الذي سجله التاريخ لهذه األصوات، وأمنيات انتظرتها منها 

طويال، وفيها أيضا بعض من ذكرياتي معها.

أيها البلبل الساحر! نفث فيك األطلس 
سره، فكيف ال تأسر القلوب؟ حني سمعتك 
أول مرة (سنة 1982) وأنت تشدو (شحال 
مــن لــيــلــة ولــيــلــة أنـــا ضــحــيــت / شــحــال من 
حيرة وعذاب أنا قاسيت...) ضج بخاطري 
هــذا الــســؤال: مــا هــذا الــصــوت الــذي يسري 
فــــي عــــروقــــي كــــأنــــه املـــــــاء الـــــــــزالل؟ وأشـــهـــد 
أن غــنــائــك تــلــك الــلــيــلــة ذكـــرنـــي بـــجـــذوري 
وبانتمائي فهتفت في داخلي: هذا الغناء 
أعـــرفـــه، أنـــا مــنــه وهــــو  مــنــي، ومـــن عــذوبــة 
األغــنــيــة وحـــالوتـــهـــا أعــدتــهــا عــلــى شــريــط 
الكاسيط مــرات ومـــرات، وفــي كــل مــرة كان 
الجمال يتعرى أكثر، وكانت درجة السحر 
تــرتــفــع، حــتــى شــغــلــت بــالــبــحــث عــنــك وعــن 
أغــانــيــك، ووحـــدك أنــت يــا بلبلي استطعت 
أن تشدني إلى دوحة الغناء الشعبي وأنا 
الغناء  رحــاب  في  طويال  زمنا  عشت  الــذي 

العصري.
ــلـــعـــت نــبــتــتــك  ــفـــرة طـ ــيـ ــنـ مـــــن جــــــــذور خـ
حــداك)،  نموت  حتى  نخطاك  مــا  (خنيفرة 
وبــتــراب األطــلــس تخضب صــوتــك، لــم تكن 
يــد الــقــدر رحــيــمــة بطفولتك، هــا هــو سهم 
املنية يرشق الوالد، فتكدح األم في األرض 
تنساها؟  فكيف  عينيك  فــي  يستقر  كدحا 
ما)  يــا  (سامحني  تجيني)  مليمتي  (قــولــو 
ــهــــوى يشع  وحـــتـــى فـــي غـــمـــرة الــعــشــق والــ
(ونــار  للمواساة  مفتوحا  حضنا  األم  نــور 
الوحدة كاوياني / أميمتي وشحال بكيت) 
لم تكن آلة الوتار إال لعبة تداعبها أناملك، 
فــــإذا بــهــا أنــيــســتــك فــي الــنــهــار، وسميرتك 
بــالــلــيــل، شــــاع اســـمـــك وأنـــــت تـــــردد أغــانــي 
السلف متنقال مــن عــرس آلخــر ومــن حفلة 
ألخـــــرى، حــتــى إذا وضــعــت قــدمــك إلثــبــات 
اسقاللك الذاتي، طارت أغانيك هنا وهناك 
معلنة عن ميالد نجم جديد يبهر الحضور 
الرجل  ذلــك  إذن  فــصــدق  وبــعــزفــه،  بصوته 
في  سيكون  رزقــك  أن  نبهك  الــذي  املتمرس 
الوتار وليس في املحفظة، وتحققت نبوءة 
والــرائــد  األســتــاذ  رأســهــم  وعــلــى  الكثيرين 
شأن  لــه  سيكون  الفتى  (هـــذا  الــيــزيــد  حمو 

عظيم). 
يحدث  رومانسي  بدثار  أغانيك  تتلفع 
ــثـــر الــــنــــشــــوة فــي  ــانـ ــاق، فـ ــشــ ــعــ ــيــــا الــ عــــن دنــ
الــنــفــوس، بــث الشجن فــي الــقــلــوب، وحــدث 
الــفــراق (آه يــا لحبيب را  املحبني عــن لوعة 
الفراق صعيب( (عييت نسول عقلي عاش 
مــهــول / فـــراق حــبــيــبــي...) وحــرقــة الحنني 
ــــواب مــنــك  ــا نــتــســنــى / وال جــ ــ (شــــحــــال ونـ
وبينك  بيني  دارو  (الحبيبة   يــجــيــنــي...) 
على  أيقنا  معك   (.. نصيبك  فني   / لحدود 
حد قول عالل الفاسي ـ شاعرا ـ في قصيدة 
أحمد  وغناها  لحنها  التي  الحب  أنشودة 
البيضاوي : (إن دنيا الغرام أحلى وأغلى / 
من جميع الدنى التي قد رأيت...) وبصوتك 
املفعم بنسائم (زيان) وبإحساسك املتدفق 
الرقيق غنيت أيضا للطفولة (أيام الصغر 
املهاجر/  املغترب (خويا  وللمهاجر  زينة) 
صــبــر وكـــابـــر/ والــهــجــرة تــــدوز / ويــــدوزو 
املــتــجــذرة  الــديــنــيــة  ولقيمنا  مــحــايــنــهــا...) 
في مجتمعا (الله مجمع املومنني / صليو 

على النبي كاملني / يا الجواد الحاضرين 
/ صــلــيــو عـــلـــى بــــو فـــاطـــمـــة / بـــاســـم الــلــه 
بالعربية  ـ  أغانيك  جاءت  الكالم...)  مفتاح 
من  قــريــبــة  بسيطة  بلغة  ـ  بــاألمــازيــغــيــة  أو 
العامة ال تخلو أحيانا من تصوير تلقائي 
كــمــا هــو الــشــأن فــي قطعة (فـــرك الــحــمــام): 

(طارت األيام/ وطويت صفحة غرامو...).
ــا بــلــبــلــي، وشــاقــنــي  ــاؤك يـ ــنـ شــاقــنــي غـ
فيغدو  عليه  تحنو  إذ  وتــرك  مــن  آه  وتـــرك، 
فبينك  األعــاجــيــب،  بــه  لتفعل  يــديــك  طـــوع 
وبني الوتار من التوحد ما ال يستطيع واش 
السنباطي  ريــــاض  كـــان  كــــذاك  يــكــشــفــه،  أن 
ــريــــد األطـــــــرش مــــع الــــعــــود، ووفـــــــاء لــهــا  وفــ
من  الــقــمــر/  وضـــي  بالليل  (نــاديــتــك  غنيت 
قديم الزمان سموك الوتار/ وأنت آلة تراث 
بالدي / في قلبها أسرار / ناديتك بلسان 
بالروح  ناديتك  وســار/  الحبيبة  خلى  من 
أنت  النار/  صهد  في  والوحداني  الحنينة 

ونــيــس لــيــلــي وراحــــة الــغــريــب 
على 

الــفــجــر / أنـــت مـــوال ليلي 
ــيــــق كــــل جــــــارة وجــــــــار...)  ورفــ
باألمازيغية  تغني  ملا  وحتى 
يـــظـــل ســـحـــر الــــوتــــار حـــاضـــرا 

يــســبــي الــجــمــيــع ويــوحــدهــم رغـــم اخــتــالف 
شــلــح  غـــنـــى (ال  مــــن  لـــســـت  أو  لـــهـــجـــاتـــهـــم، 
ال عـــروبـــي / حــتــى يــعــفــو ربــــــي)، ويـــــزدان 
الــصــوت والــوتــر بــالــرجــال الــضــاربــني على  
املــزاهــر، وأولــئــك الــراقــصــات بجمال يبوح 
كما الزي بنبعه األطلسي، بل إنك تدعونا 
إلى سماع أصوات أخرى ساحرة تقاسمك 
الغناء أحيانا أو تكتفي بالترديد من ورائه 
(خــديــجــة األطــلــس ـ الــشــريــفــة ـ الــحــســنــيــة ـ 
التادالوية ـ رابحة ...) وتلك لعمري نشوة 
اآلذان وفرجة العيون، وبعد رحيلك طافت 
(إناس إناس) بسحرها على األلسنة، فإن 

يكن نهرك قد توقف عن الجريان، 
فــــقــــد كــــفــــانــــا مــــــا تـــــركـــــت مــغــنــمــا 
نفوسنا  ظمئت  كلما  نستحضره 
األنــس  مجالس  وطــابــت  للجمال، 
والــســمــر (الــلــيــل يـــا لــيــل/حــكــايــتــك 

غامضة وعجيبة...) .
كــفــاك أنـــك قــدمــت فــنــا مــغــربــيــا محضا 
نلته  شرف  فأي  األطلسية  مالمحنا  يحمل 
أيـــهـــا الــبــلــبــل الــــشــــادي وأنـــــت تــســكــرنــا في 
الداخل وتمثلنا في الخارج؟ ولك أن تزدهي 
وقـــد ســمــوت بــالــغــنــاء الــشــعــبــي، فـــال كلمة 
تخدش الحياء، وال حركة تجرح العني، وال 
قيمنا  ويخترق  الــعــام  الـــذوق  يمجه  معنى 
وأصولنا، ومن منح آللة الوتار السحر كله 
حتى غدت تضاهي شهير اآلالت وعريقها؟ 
وحــســبــك أيــهــا املـــبـــدع أنــــك أغــنــيــتــهــا بــوتــر 
رابـــع فــــازدادت جــمــاال وازددنــــا نحن متعة 
ــراقـــد تــحــت الــتــراب  ــاال، فــأفــق أيــهــا الـ ــمـ وجـ

لترى الحب الكبير في عيون الناس، وترى 
كيف تــوجــك أصــحــاب الــحــرف وأهـــل القلم 
ــة الــتــقــديــر والــتــمــجــيــد، فأنت  بــألــقــاب وارفــ
ــلـــس، وأنــــت أمــيــر الـــوتـــر وبلبل  فــريــد األطـ
األطــلــس، وأنـــت ملك الــوتــار، وغـــواص في 
بحر األوتــار، بل إنك لحن خالد من جبال 
ــلـــس، وحــتــى الــبــاحــثــون والــــدارســــون  األطـ
مؤلفات  بإصدار  وعطاؤك  إبداعك  أغراهم 
املالك  عبد  األكــاديــمــي  الباحث  فهذا  عنك، 
حــــمــــزاوي يـــصـــدر بــالــعــربــيــة كــتــابــا تحت 
والــذاكــرة)  اإلنــســان  رويشة  (محمد  عنوان 
وهــــــذا الـــبـــاحـــث املــتــخــصــص فــــي الــثــقــافــة 
تحت  كتابا  بالفرنسية  يصدر  األمازيغية 
العبقري)  املرتجل  رويشة  (محمد  عنوان 
ــاء مـــن املــغــاربــة ملـــا قــدمــت وملــا  كـــل هـــذا وفــ
أنك  فتيقن  والسعادة،  الفرح  من  منحتهم 
لن تنسى ألنك بصمت وجداننا، و(شكون 
ينساك أرويشة) على حد قول املغني عادل 

امليلودي في رثائك.
خــمــســون عـــامـــا ـ أيـــهـــا الــفــنــان املـــبـــدع ـ 
وأنــــت شــامــخ فــــوق صــهــوة جـــــوادك تنشد 
للجمال، ومن أجل هذا أهديك هذه األبيات 
ألبي  طائر)  (مناجاة  قصيدة  من  الشعرية 

القاسم الشابي:
 يــا أيــهــا الــشــادي املــغــرد هــاهــنــا/ ثمال 

بغبطة قلبه املسرور      /
مـــتـــنـــقـــال بـــــني الـــخـــمـــائـــل تـــالـــيـــا/وحـــي 

الربيع الساحر املسحور/ 
غــرد ففي تلك الــســهــول زنــابــق / ترنو 

إليك بناظر منظور/ 
غــرد ففي قلبي إليك مــودة /لكن مودة 

طائر مأسور / 
رتل على سمع الربيع نشيده / واصدح 

بفيض فؤادك املسجور/ 
وانــشــد أنــاشــيــد الــجــمــال فــإنــهــا / روح 

الوجود وسلوة املقهور/  

أصوات تسكنني

  <  < إعدادإعداد عبد المجيد شكير
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كفاك أنك قدمت فنا 
مغربيا محضا يحمل مالمحنا 

األطلسية فأي شرف نلته أيها 
البلبل الشادي وأنت تسكرنا 

في الداخل وتمثلنا في الخارج؟ 
ولك أن تزدهي وقد سموت 
بالغناء الشعبي، فال كلمة 

تخدش الحياء، وال حركة تجرح 
العين، وال معنى يمجه الذوق 
العام ويخترق قيمنا وأصولنا، 
ومن منح آللة الوتار السحر 

كله حتى غدت تضاهي شهير 
اآلالت وعريقها؟

  <  < وكاالت

ليس «غارمي» مختلفا عن الروبوتات األخرى، فهو 
وشاشة  آلية  بــذراع  ومجهز  متحركة  قاعدة  فوق  مثبت 
ــرتــــان زرقـــــــاوان هــمــا بــمــثــابــة  ســـــوداء تــظــهــر عــلــيــهــا دائــ
عينيه... لكن هذا الروبوت يمثل حلما للطبيب املتقاعد 
األمــراض،  تشخيص  على  قــادر  ألنــه  شتاينباخ،  غونتر 

وربما توفير العالجات والرعاية املناسبني مستقبال .
وتــولــى تصميم «غـــارمـــي» عــشــرات الــبــاحــثــني من 
املتخصصني  اآللـــي  والــذكــاء  لــلــروبــوتــات  ميونيخ  معهد 
فيه  تستخدم  جديد  مجال  وهــو  الجيرياترونكس،  في 

التقنيات الحديثة لتطوير طب الشيخوخة.
وأنشأ املعهد الذي يشكل قسما من جامعة ميونيخ 
في  الجيرياترونكس  فــي  املتخصصة  وحــدتــه  التقنية، 
غارميش-بارتنكيرشن، التي تشكل منتجع تزلج يضم 
أعلى نسبة من كبار السن في أملانيا. ويسجل هذا البلد 

األوروبي أحد أعلى معدالت الشيخوخة في العالم.
ومع توقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة 
في أملانيا إلى 670 ألفا بحلول العام 2050، يتمثل هدف 
املــرافــق  بعمل  الــروبــوتــات  إدمـــاج  فــي  البسيط  الباحثني 

الصحية ودور املسنني، ما يحد 
ــبــــاء بـــني مــراكــز  مـــن تــنــقــل األطــ

الرعاية هذه.
ــبــاحــث واملـــســـؤول  يــقــول ال
العلمي عن املختبر عبد الجليل 
«لــديــنــا  عــــامــــا)   43) نــــاصــــري 
ــزة صـــــــراف آلــــــي لــســحــب  ــ ــهـ ــ أجـ
األموال، لكن تخيلوا أن في أحد 
نفسه،  النموذج  وضمن  األيـــام، 
ســيــتــاح لــألشــخــاص الــخــضــوع 
من  نــوع  في  الطبية  لفحوصهم 

املراكز التكنولوجية».
وســيــتــمــكــن األطـــبـــاء تــالــيــا 
يوفرها  التي  النتائج  تقييم  من 
ــروبــــوت مـــن بـــعـــد، فـــي خــطــوة  ــ ال

مفيدة خصوصا لألشخاص الذين يعيشون في أماكن 
نائية.

ويــمــكــن هـــذه الـــروبـــوتـــات أن تــقــوم بــمــهــمــات عـــدة، 
كتقديم وجــبــات طــعــام أو فتح عــبــوة مــن املـــاء، أو طلب 
محادثة  إطــالق  أو  املــريــض،  سقوط  حــال  فــي  املساعدة 

بالفيديو مع عائلته أو أصدقائه.
شتاينباخ  غونتر  الطبيب  يستعد  املختبر،  داخــل 
لتقييم تقدم الروبوت، فيجلس أمام مكتب مجهز بثالث 

شاشات وآلة تحكم.
وفي زاويــة أخرى من الغرفة، يجلس باحث يتولى 
دور املريض أمام الروبوت «غارمي» الذي يضع سماعة 

عقب  الباحث،  صدر  على  طبية 
تلقيه أمرا وجهه إليه شتاينباخ.

وفورا، تظهر على الشاشة 
الطبية  ــبــيــانــات  ال الــطــبــيــب  أمــــام 
ــة بــــاملــــريــــض. ويـــقـــول  ــاصــ ــخــ ــ ال
ذلك  كان  لو  «تخيلوا  شتاينباخ 

متاحا لي في السابق».
وعـــلـــى غــــــرار شــتــايــنــبــاخ، 
يــــــــــــزور مـــــقـــــدمـــــو رعـــــــايـــــــة مـــن 
املختبر  التخصصات  مختلف 
مالحظاتهم  إلبـــداء  بــاســتــمــرار، 
في ما يتعلق بتصميم الروبوت.

ــيــــل  ــلــ ــــجــ ويــــــــقــــــــول عـــــبـــــد ال
ناصري «إن غارمي كطفل في 
األمــور  نعلمه  أن  علينا  الثالثة، 

كلها».
وليس معروفا بعد متى سيصبح «غارمي» متاحا 
فـــي األســـــــواق، فــيــمــا لـــم تــحــدد بــعــد تــكــالــيــف تصنيعه 

واستخدامه.
ويــؤكــد نــاصــري أن «تــســويــق غــارمــي حــتــمــي، إذ 

مضيفا  مــلــح»،  أمـــر  اســتــخــدامــه  أن  ــاءات  اإلحـــصـ تظهر 
«اعتبارا من العام 2030، ينبغي أن نكون قادرين على 

دمج هذا النوع من التكنولوجيا في مجتمعنا».
وإذا بدأ املشروع يؤتي ثماره يوما ما، من املرجح 
أن يظهر «غــارمــي» للمرة األولـــى فــي مــمــرات دار زانــت 
الذي  غارميش-بارتنكيرشن  في  للمسنني  فنتسنتس 

هو شريك في املشروع.
وجه  على  ابتسامة  تظهر  الفكرة،  سماع  وبمجرد 
روهـــــرر (74 عـــامـــا ) وهــــي نــزيــلــة فـــي املـــكـــان. وتــقــول 
املسنة وهي تتلقى رعاية ألظافرها من مديرة املؤسسة 
ــنـــاك مــهــمــات يمكن  الــثــالثــيــنــيــة إيـــفـــا بــيــوســكــوفــيــك «هـ
إحضار  أو  املــشــروبــات  كتقديم  الـــروبـــوت،  ينجزها  أن 

الطعام».
املوظفني  نقص  يشكل  التي  بيوسكوفيك  وتعتبر 
من مشكالتها اليومية، أن ال عالجا سحريا لهذه األزمة.

وتــقــول: «لــن يتمثل الحل بمجرد روبـــوت، لكنه قد 
يتيح للموظفني بتمضية وقت إضافي مع النزالء».

ويــــرى فــريــق عــمــل عــبــد الــجــلــيــل نـــاصـــري أن أحــد 
التحديات الرئيسة ال يتمثل في مسائل تقنية أو طبية أو 

مالية، بل بقبول املرضى للروبوتات.

املـــمـــرض اآللـــــــــــــــــي «غـــارمــــــي»

عالم غريب
حل من المستقبل لرعاية المسنين
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عندما حرمت الفتاوى البريوات والقمرون

هي »إخبار عن اهلل تعالى في إلزام أو إباحة«، هكذا عرف اإلمام القرافي الفتوى عند المالكية، حيث يصبح المفتي طرف ثقة عند 
المستفتي الذي يسلم له باألهلية للعب دور الوسيط الذي ينوب عنه في »استصدار« حكم بما يجب وما ال يجب وفق  ضوابط شرعية 

محددة.
وفي الوقت الذي تخضع فيه الفتاوى لتتبع صارم تحت سقف مؤسسات دينية تضم متمكنين من مجال الفتوى، نجد جملة من الفتاوى 

المثيرة والغريبة التي يطلقها دعاة ومشايخ ومفكرون، تخلق الجدل لتنافرها مع بيئة المتلقي أو لتصادمها مع روح النص الشرعي، لتتحول 
إلى عامل بلبلة، بينما يحمل بعضها مؤشرات مقلقة حول تداعياتها على طريقة تفكير المتلقي وعالقته بمحيطه.

بني  التنقل  حرية  لك  يتيح  محدد  مبلغ 
ما لذ وطاب من األطباق، هي فكرة «البوفيه 
واملطاعم على  الفنادق  الذي تعمد  املفتوح» 
الباحثني  الزبائن  من  الكثير  لجذب  تقديمه 
عن متعة التذوق، إال أن فتوى بتحريم األكل 
مـــن «الــبــوفــيــه»، الـــصـــادرة عـــن أحـــد أعــضــاء 
هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء بـــالـــســـعـــوديـــة، أثــــارت 
صفوف  بني  واالستغراب  الجدل  من  الكثير 
مــــن كـــــان يــعــتــقــد  أن الــتــنــقــل بــــني مــخــتــلــف 
أصناف الطعام «الحالل» سيجعله في مأمن 

من الوقوع في املحظور.
الـــفـــتـــوى فــتــحــت بـــــاب االســــتــــغــــراب ملــن 
اعــتــبــرهــا نــوعــا مــن التضييق عــلــى الــنــاس، 
واملبالغة في تتبع ممارسات تدخل في إطار 
املباح الذي سكت عنه الشرع، إال أن املدافعني 
عــنــهــا اســـتـــفـــاضـــوا فــــي تـــقـــديـــم األدلـــــــة على 
صـــواب رأيــهــم حــول حكم األكـــل مــن البوفيه 
معينة  قيمة  دفع  أن  اعتبروا  حيث  املفتوح، 
مـــن املــــال مــقــابــل األكــــل بــمــقــدار غــيــر معلوم 
من األكل من قبل الزبون وصاحب البوفيه، 

يدخل في إطار بيوع الغرر.
والغرر في اللغة هو الخطر الذي ال يدرى 
والطير  املــاء،  في  السمك  كبيع  ال؟  أم  أيكون 
في الهواء، كما استدل أنصار الفتوى بقول 
الـــنـــووي فـــي شـــرح مــســلــم :وأمـــــا الــنــهــي عن 
بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب 
الـــبـــيـــوع، ويـــدخـــل فــيــه مــســائــل كــثــيــرة غير 
وبيع  واملــجــهــول  املـــعـــدوم  كبيع  مــنــحــصــرة، 
الحمل في البطن، وكل هذا بيعه باطل ألنه 

غرر من غير حاجة».
وزاد البعض في التعليل بكون البوفيه 
اإلشباع،  حتى  باألكل  للزبون  يسمح  الــذي 
يــدخــل فـــي إطــــار الــبــيــع املــجــهــول الــــذي تــدل 
نــصــوص الــكــتــاب والــســنــة على حــرمــتــه، ألن 
الــشــبــع لــيــس لــه ضــابــط مــحــدد بــني الــنــاس، 
كــمــا أن الــطــعــام الـــذي تــم دفـــع املـــال مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــيــه ســيــشــاركــه مــعــه أشــخــاص 
آخرون دون أن يدري كل واحد منهم طبيعة 

وكمية وصفة ما اشترى من البوفيه.
وذهـــــب الــبــعــض إلنـــهـــاء الـــنـــقـــاش حــول 
املــوضــوع الـــذي أثـــار الــجــدل بــالــقــول أن هذا 
النوع من البيع ليس من بيوعات املسلمني، 
مع التحذير من تقليد معامالت «كل من هب 
بني  الفتوى  تعميم  على  والتشجيع  ودب»، 
املسلمني من باب التناصح والتحذير من أكل 
أموال الناس بالباطل على اعتبار األكل من 
البوفيه مبني على الجهالة واختالف شهية 
الــنــاس، حيث إن بعضهم يأكل أضــعــاف ما 
دفــع مــن املـــال، بينما يــأكــل آخـــرون أقــل مما 

دفعوا بكثير.
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر بــــعــــض فـــــتـــــاوى تــحــريــم 
البوفيه على ارتباطه بشراء طعام مجهول، 
بـــــل تــــوســــعــــوا فـــــي عـــلـــل الـــتـــحـــريـــم لــتــشــمــل 
مختلطا  البوفيه  فيها  يكون  التي  الــحــاالت 
باملرأة  الخلوة  إلى  يــؤدي  ما  الجنسني،  بني 
األجنبية أو النظر إليها واالفتتان بها، وهي 
الئحة  ضمن  املشايخ  يضعها  الــتــي  األمـــور 

املحظورات الواجب االحتراس منها.
ظهرت  املتشددة،  الفتاوى  هــذه  ومقابل 
آراء أخرى رأت في األمر ممارسات مستجدة 
تـــتـــحـــول إلـــــى عـــــــرف، كــــقــــول مـــحـــمـــد ســعــيــد 
الــبــوطــي، فــي كـــون الــبــوفــيــه املــفــتــوح يدخل 
فــي بـــاب مــا درج عليه الــعــرف، فــهــو كــالــذي 
يدخل الحمام دون أسبقية عقد أو اشتراط، 
وكالذي يحلق شعر رأسه عند الحالق دون 
أسبقية اشتراط، وكل ذلك نص الفقهاء على 

أن العرف قد حل فيه محل التعاقد.
واســـــتـــــدل الـــبـــعـــض بـــقـــول الـــــنـــــووي فــي 
شــرح مسلم، بكون األمــر يدخل في إطــار ما 
أجمع عليه املسلمون من جواز األشياء التي 
تتضمن غـــررا بــســيــطــا، كــتــأجــيــر شـــيء ملــدة 
شهر، مع أن الشهر قد يكون 30 أو 29  يوما، 
والتوافق على أجرة الحمام مع اختالف قدر 
املــــاء املــســتــعــمــل مـــن طــــرف املــســتــحــم، ومـــدة 

مكوثه داخل الحمام.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــــتــــدارك تـــداعـــيـــات هـــذه 
الـــفـــتـــوى عــلــى صــــــورة الــعــلــمــاء واملـــشـــايـــخ، 
بــعــد أن تــســبــبــت فـــي مـــوجـــة مـــن الــســخــريــة 
واالســــتــــغــــراب بـــني صـــفـــوف شـــبـــاب املــمــلــكــة 
السعودية باعتبارها مصدرا لعدد كبير من 
الفتاوى التي تخلق الجدل، حيث سارع إمام 
وخطيب الحرم املكي، الشيخ سعود الشريم 
بإصدار فتوى ترى أن القول بالجواز أقرب، 
ألن األصل في املعامالت اإلباحة، وال يحرم 
شـــيء إال بــدلــيــل يــجــب الــرجــوع إلــيــه، لقوله 

تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا».
وأوضح خطيب الحرم املكي أن من تأمل 
املسألة وجد أن الثمن معلوم، والطعام أمامه 
مقدار  يعلم  الــزبــون  أن  الغالب  وفــي  معلوم، 
أكله، ألن املراد من البوفيه أكل شيء يشاهده 
فال جهالة فيه وال عالقة له بشبع املشتري، 
ألنه ال تأثير له في الحكم، وإنما التأثير في 
البوفيه  حالة  في  أنه  مؤكدا  املأكول،  معرفة 
املفتوح تكون معرفة الطلب أدق من املعتاد، 
ألن الزبون في الحاالت التي يقصد مطعما 
ويطلب صحن أرز على سبيل املثال دون أن 
يراه، ال  يدري إن كان سيعجبه ويشبعه أم ال، 

على عكس البوفيه الذي يختار فيه ما يشاء 
حيث كل شيء معروض أمامه لالختيار بكل 

حرية بعد أن أدى مسبقا ثمن األكل.
جــــــدل فــــتــــاوى األطــــعــــمــــة وصــــــل أطـــبـــاق 
أخرى اعتاد الناس تواجدها على موائدهم  
لتشكل واحدة من عاداتهم الغذائية، دون أن 
محرمة،  أنــهــا  فــي  شــك  لــهــم  يتسلل 
الروبيان  طبق  بينها  مــن  كــان  وقــد 
(الـــقـــيـــمـــرون) الــــــذي وصـــلـــت فــتــوى 
تــحــريــمــه لــصــفــحــات «ديـــلـــي مــيــل» 
عالم  أن  أشـــارت  الــتــي  البريطانية، 
ديــــن مــســلــم هـــنـــدي، حــــرم أكــــل هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــســمــك بــمــديــنــة «حــيــدر 
آبــاد» ما شكل صدمة للمستهلكني 
ومــحــالت الــســمــك الــتــي وقــفــت على 
القمرون  اعتبر  الـــذي  الــرجــل  فــتــوى 
مـــــن الــــحــــشــــرات الــــتــــي يـــعـــد أكــلــهــا 

محظورا وبغيضا.
حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب املـــجـــاهـــديـــن 
موقف  أيضا  لها  كــان  الصومالية، 
غريب من «السمبوسة» أو ما يعرف 
بــــالــــبــــريــــوات،  بـــعـــد تــــــــداول فــتــوى 
تحرم أكلها داخل األراضي التابعة 
لـــنـــفـــوذهـــا، حــيــث تــنــاقــلــت وســائــل 
إعالم خبر خروج الحركة على منت 
عربات إلخبار الناس بتحريم أكلها 
وبيعها، بمبرر شكلها املثلث الذي 
يحاكي الثالوث املقدس باملسيحية. 
الـــفـــتـــوى خــلــقــت جـــــدال أوســـــــع، حــــني تــم 
الــربــيــعــي،  عــلــي  الــســعــودي،  للشيخ  نسبها 
عن  نقال  تويتر  على  املــغــردون  تناقل  حيث 
حــســابــه الــشــخــصــي، فــتــوى «عـــدم جـــواز أكــل 
وترمز  األضــالع  ثالثية  لكونها  السمبوسة، 
إلــى الــثــالــوث املــقــدس عند الــنــصــارى»، وهو 
ما سارع الشيخ لنفيه عبر تغريدة قال فيها 
«الكالم عن السمبوسة وتحريمها كالم تافه، 
ال يقوله إال سخيف وال يصدقه إال سخيف 

وهو من تزوير مخترقني عبر حسابي».
بـــــدورهـــــا وصــــفــــت الــــدكــــتــــورة بــجــامــعــة 
األزهــــر، آمــنــة نــصــيــر، الــفــتــوى الـــصـــادرة عن 
بأنها  بالصومال  املجاهدين  الشباب  حركة 
مــضــحــكــة و تـــدخـــل فـــي إطـــــار «الــتــخــاريــف» 
وتغييب العقل، معتبرة أن هذا الكالم يترجم 
التنظيمات  بعض  تعيشها  التي  الفهم  أزمة 
الــتــي أعــطــت للعقل إجــــازة مــفــتــوحــة، حسب 
ال  تخضع  ال  فتاوى  اعتبرتها  ملا  توصيفها 
لعقل، وال فكر وال  وقياس معتبر، وال تحليل 
وال تستند على فقه، مشيرة إلى أن مثل هذه 
الــفــتــوى لــيــســت بــاألمــر الــجــديــد عــلــى بعض 
فتاوى  تقديم  في  اجتهدوا  الذين  املتطرفني 
كفتوى  العصر»،  هذا  في  سماعها  يليق  «ال 
تـــحـــريـــم الـــخـــلـــوة داخــــــل املـــصـــاعـــد، وفـــتـــوى 

تنادي بالعودة لعصر السبايا والجواري.

أغرب الفتاوى 3

  < إعداد سكينة بنزين

حركة الشباب المجاهدين 
الصومالية، كان لها أيضا 

موقف غريب من »السمبوسة« 
أو ما يعرف بالبريوات،  بعد 

تداول فتوى تحرم أكلها داخل 
األراضي التابعة لنفوذها، 

حيث تناقلت وسائل إعالم خبر 
خروج الحركة على متن عربات 

إلخبار الناس بتحريم أكلها 
وبيعها، بمبرر شكلها المثلث 
الذي يحاكي الثالوث المقدس 

بالمسيحية

رمضان يف صورة

خلف البائع ال تبدو قارورات الزيتون إال كلوحة تشكيلية تنبض باأللوان. أخضر وأصفر وأحمر، باألعشاب بالفلفل بالحامض بالجزر بالخيار املخلل. لكل لون مذاق ونسمة تنتظر الطبق الخاص بها. 
يتفنن الباعة في اإلعداد ويتفنن الزبون في االختيار ويتفنن الطاهي في الطبخ ويتفنن الضيوف في األكل. مرحبا بكم في معرض الزيتون.
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القنوات القرآنية.. قيم الوسطية 
واالعتدال في رمضان 

شبكة برامجية متنوعة إلذاعة محمد السادس والسادسة 

بلتقي مستمعو ومشاهدو القنوات القرآنية )إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وقناة 
محمد السادس للقرآن الكريم( مع شبكة برامجية متنوعة، بمناسبة الشهر الكريم تروم 

تثبيت قيم الوسطية واالعتدال. 

  < األحداث المغربية
 

القرآنية «إذاعــة  القنوات  أعــدت 
مــحــمــد الــــســــادس لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم» 
وقناة محمد السادس للقرآن الكريم 
(الـــســـادســـة) بــرمــجــة مــوضــوعــاتــيــة 
ديـــنـــيـــة، بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان، 
وتـــتـــمـــحـــورهـــذه الـــبـــرمـــجـــة أســـاســـا 
حــول قـــراءة وتفسير الــقــرآن الكريم 
ومعرفة  الشريف  النبوي  والحديث 
اإلســــــالم وحـــضـــارتـــه، وتـــهـــدف إلــى 
إشــــاعــــة وتــعــمــيــم الـــفـــكـــر الــوســطــي 
املــــعــــتــــدل واملــــنــــفــــتــــح، كـــمـــا تــعــكــس 
تـــوجـــهـــات املــمــلــكــمــة املـــغـــربـــيـــة فــي 
املجال الديني املبنية على االرتباط 
بـــقـــيـــم اإلســــــــالم خــــاصــــة مـــنـــهـــا قــيــم 
االعــــــتــــــدال والـــتـــســـامـــح واالنــــفــــتــــاح 

والحوار.
ومــــــــن بــــــرامــــــج إذاعــــــــــــة مــحــمــد 
الــســادس لــلــقــرآن الــكــريــم، بمناسبة 
شـــهـــر الــــصــــيــــام، هــــنــــاك  «الـــرســـالـــة 
الـــخـــالـــدة»: بــرنــامــج إذاعـــــي باللغة 
اإلنجليزية، يحاول تقريب املستمع 
مـــن مــعــانــي الـــقـــرآن الــكــريــم، وإبــــراز 
جــمــالــيــة الــــوحــــي، بــالــتــركــيــز عــلــى 
ببعض  بعضها  وارتــبــاط  مــفــرداتــه 
وردت  الــذي  العام  السياق  بيان  مع 
فيه، ثم تحليل املحتوى واستنباط 
الــــــدروس مـــن كـــل آيــــة. ومــــن أهــدافــه 
الكبرى: تقريب غير الناطقني باللغة 
العربية من عظمة كتاب الله تعالى 
وإبـــــــراز وســطــيــة ديــنــنــا اإلســـالمـــي 
وجــــمــــالــــه. و«كــــــمــــــاالت مـــحـــمـــديـــة»: 
بـــــرنـــــامـــــج إذاعــــــــــــي يـــــبـــــرز كــــمــــاالت 
املــصــطــفــى صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 

ومكارمه، وحاجة اإلنسانية إليها؛ 
و«أنــــــوار روحـــيـــة»: بــرنــامــج يهدف 
إلى تعريف املستمعني واملستمعات 
بروح الدين اإلسالمي ومحاولة فهم 
أســـــراره، فــي الــعــبــادات واملــعــامــالت 
وغيرها، و«دروب املدينة القديمة»: 
برنامج إذاعي عبارة عن جوالت في 
مغربية  ملدن  القديمة  املدينة  دروب 
عريقة، و«ورتل القرآن ترتيال»: فقرة 
إلى  تهدف  دينية،  تثقيفية  تربوية 
كما  الله،  كتاب  حب  وتعزيز  تنمية 
تسعى إلى التعريف بنخبة من قراء 
الـــقـــرآن الــكــريــم فـــي املـــغـــرب وإطـــالع 
املستمعني على تجاربهم في حفظ 
وتـــــــــالوة الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، و«كــــــالم 
زمـــــان»: بــرنــامــج تـــربـــوي، تــوعــوي، 
يــنــبــش الـــــذاكـــــرة، ويـــســـلـــط الـــضـــوء 
على أمثال شعبية يتداولها الناس 
ويعرضها  اليومية،  أحاديثهم  فــي 

عــــلــــى مــــــيــــــزان الــــشــــرع 
فـــيـــثـــمـــن مـــــا تــضــمــنــتــه 
هـــــذه األمــــثــــال مــــن قيم 
الحنيف  ديــنــنــا  أقــرهــا 
ويـــــصـــــحـــــح املــــخــــالــــف 
مـــنـــهـــا. ومــــــن جــهــتــهــا، 
أعــــــــــــدت قــــــنــــــاة مـــحـــمـــد 
السادس للقرآن الكريم 
الــبــرامــج  مــن  مجموعة 
باملناسبة منها «تعلق 
وتـــــــخـــــــلـــــــق» بـــــرنـــــامـــــج 
األخــالق  بمكارم  يعنى 
مشكاة  مــن  املستنبطة 

الــنــبــوة، منطلقه قـــول الــنــبــي صلى 
الله عليه وسلم: (إنما بعثت ألتمم 
مــــكــــارم األخــــــــــالق)، و«يـــســـألـــونـــك»: 
برنامج حواري تفاعلي يقدم في 26 
العلماء  الــســادة  فيه  يجيب  دقيقة، 
والـــــســـــيـــــدات الــــعــــاملــــات عـــــن أســئــلــة 

املـــشـــاهـــديـــن واملـــشـــاهـــدات 
فــي كــل املــســائــل الــتــي يــود 
املـــــواطـــــنـــــون واملــــواطــــنــــات 
مــــــعــــــرفــــــة حــــــكــــــم الــــــشــــــرع 
فـــيـــهـــا، مــــن خـــــالل مـــحـــاور 
أربـــــــعـــــــة: فــــقــــه املــــعــــامــــالت 
الـــقـــيـــم  ـ  الـــــعـــــبـــــادات  فــــقــــه  ـ 
واألخـــالق ـ قضايا األســرة 
وفقه الــنــســاء. و«الــكــراســي 
يكشف  برنامج  العلمية»: 
عـــمـــق الـــعـــلـــوم اإلســـالمـــيـــة 
الجزئية  أحكامها  ودقائق 
الــدور  ويعيد  التفصيلية، 
كما  للمسجد،  التنويري  التعليمي 
يـــبـــرز وظـــيـــفـــة الـــعـــلـــمـــاء فــــي تعميم 
الـــثـــقـــافـــة اإلســـالمـــيـــة ونـــشـــر الـــوعـــي 
الديني الصحيح. و«الكلمة السواء»: 
بـــرنـــامـــج فـــكـــري ثــقــافــي يـــــروم بــيــان 
اإلعــــجــــاز الـــقـــرآنـــي فــــي مـــجـــال بــنــاء 

الـــحـــضـــارة اإلنـــســـانـــيـــة عــلــى قــاعــدة 
التعايش بني الحضارات والتسامح 
بــــني األديــــــــان الـــســـمـــاويـــة، مــصــداقــا 
لــقــولــه تــعــالــى (يــــا أيـــهـــا الـــنـــاس إنــا 
وجعلناكم  وأنثى  ذكــر  من  خلقناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند الله أتقاكم).
كــــمــــا تــــبــــرمــــج الــــقــــنــــاة «قــــــــراءة 
الـــحـــزب الــــراتــــب بــمــخــتــلــف الــصــيــغ 
املغربية»: ومن الجديد الذي أتت به 
والتي  السنة  هذه  القرآنية  القنوات 
قــبــلــهــا إنــتــاجــهــا لــخــتــمــات قــرآنــيــة 
حسب جهات اململكة، والتي تختزل 
قـــراءة  فــي  املختلفة  املــغــاربــة  صــيــغ 
الشهر  هــذا  وختمة  الــكــريــم،  الــقــرآن 
املــبــارك مــن إقــلــيــم كلميم. كــمــا تبث 
الـــقـــنـــاة بـــرنـــامـــج «فــــي ظــــالل الــهــدي 
والحسانية»:  باألمازيغية  النبوي 
دقــــيــــقــــة،   13 فــــــي  يـــــقـــــدم  بـــــرنـــــامـــــج 
باللغة  الــنــبــويــة  األحــــاديــــث  يــشــرح 
األمـــازيـــغـــيـــة، بــتــعــابــيــرهــا الــثــالثــة: 
وتاريفيت،  وتــمــازيــغــت  تاشلحيت 

مع الحسانية.
 ومــن برامج القناة في رمضان 
واقتداء:  اهتداء  الوثائقي  البرنامج 
يقارب  دقيقة،   13 فــي  يقدم  برنامج 
األخــــــــالق اإلســــالمــــيــــة فــــي أبـــعـــادهـــا 
املختلفة، وأيضا «من عذب السيرة»: 
بـــرنـــامـــج يـــســـتـــعـــرض مـــحـــطـــات مــن 
ســــيــــرة الـــحـــبـــيـــب املـــصـــطـــفـــى صــلــى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم وحــيــاتــه الـــزاخـــرة 
اتـــــه الـــــفـــــاخـــــرة، و{أحـــــســـــن  وعـــــطـــــاء
شيق  تلفزيوني  برنامج  القصص» 
قصص  فــي  التربوية  القيم  يــعــرض 

القرآن الكريم. 

< أحمد ردسي

تيت سويت

«كوكو لبنات» شريط تلفزي بث مساء الجمعة 
على  املشاهدة  من  حالة  يخلق  األولــى،  القناة  على 
الشاشة وعلى اليوتوب والتفاعل اإلعالمي ومواقع 

التواصل االجتماعي.. 
نعيشه،  الــذي  الــواقــع  من  قصة  القصة،  السبب 
كــــيــــف يـــمـــكـــن لـــلـــوســـشـــيـــال مــــيــــديــــا والــــبــــحــــث عــن 
املــشــاهــدات أن يقتال فــي اإلنــســان الـــوازع األخالقي 
واملــشــاعــر، ويــدمــرا الــعــالقــات اإلنــســانــيــة.. إلــى حد 
في  الــحــامــل  لــزوجــتــه  دواء  دس  إلـــى  زوج  يلجأ  أن 
مشروب، من أجل أن يتسبب لها في ألم ويصورها 
املشاهدات،  مــن  مزيد  ربــح  فــي  طمعا  املباشر  على 
في  لها  يتسبب  إسعافها، مما  إلــى  يسارع  أن  بــدل 
نـــزيـــف وفــــي فـــقـــدان الــجــنــني واســتــئــصــال الـــرحـــم.. 
نهاية مأساوية تبرز الوجه البشع أو األسود لحياة 
بعض املؤثرين وبعض صناع املحتوى على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، على عكس الــعــالــم الـــوردي 
الذي يريدون أن يظهروه للمشاهدين أو املتابعني.

وقـــــد نـــجـــح الـــشـــريـــط الـــتـــلـــفـــزي مــــن ســيــنــاريــو 
وإخــــراج صــفــاء بــركــة، وبــطــولــة ابــتــســام الــعــروســي 
وحــمــزة الــطــاهــيــري.. فــي أن يكشف لنا عــن الوجه 
الحقيقي لهذا العالم، بما فيه من إغــراءات وأحالم 
بــالــتــرقــي االجــتــمــاعــي والــطــبــقــي وقــيــم وســلــوكــات 
استهالكية ونــمــط مــن الــحــيــاة، وأيــضــا مــن حــاالت 

نفسية. 
 ومن قوة الشريط أنه عند مشاهدته يستحضر 
املــتــفــرجــون أســـمـــاء بــعــيــنــهــا مـــن عــالــم الــســوشــيــال 
نفسها  والكوابيس  األحــالم  تقريبا  عاشت  ميديا، 

على مواقع التواصل االجتماعي.
من  املستفاد  الــنــقــدي  أو  التلفزيوني  والــــدرس 
هـــذا الــشــريــط، ومـــا خــلــقــه مـــن حــالــة فـــي املــشــاهــدة 
الواقع  مــن  قصة  القصة  كانت  كلما  أنــه  والتفاعل، 
انشغاالت  أو  اهتمامات  في  وتدخل  منه  قريبة  أو 
املتلقي أو املشاهد مع معالجة درامية في املستوى، 

إال وكانت النتيجة جيدة مشاهدة وتفاعال..
وعــلــى الــعــكــس، كلما كــانــت الــقــصــة بــعــيــدة عن 
بعض  مثل  مكرور،  قالب  على  مصنوعة  أو  الواقع 
املــســلــســالت الــتــركــيــة املــدبــلــجــة (عــــالقــــات غــرامــيــة 
وبحث ابن عن أبيه أو بحث أب عن ابنه) إال وأتى 

العمل باهتا فاقدا لروح التأثير والتفاعل.
ينكرها  أن  متابع  ألي  يمكن  ال  التي  والحقيقة 
أنه رغم بعض الضعف في بعض األعمال الدرامية، 
فـــــإن بـــعـــض األفـــــــالم واملـــســـلـــســـالت اســـتـــطـــاعـــت أن 
قصصها  بسبب  وتفاعال  مشاهدة  نفسها  تفرض 
التي  الكوميديا  عكس  وهذا  الدرامية،  ومعالجتها 
تعيش فراغا قاتال في املضمون وتدور على نفسها 

إلى ما ال نهاية. 

كوكو التلفزيون

أعدت قناة محمد 
السادس للقرآن 

الكريم مجموعة من 
البرامج بالمناسبة 

منها »تعلق وتخلق« 
برنامج يعنى بمكارم 
األخالق المستنبطة 
من مشكاة النبوة

فيسبوك رمضان

تلفزيون عـربـــــي

نشرت الناقدة السينمائية والكتابة الصحافية فايزة هنداوي تدوينة 
عن  األعمال الرمضانية  املصرية، جاء فيها: «كل سنة نالقي موضة 
كل  أن  املــوضــة  دي  الــســنــة  املــصــريــة..  املــســلــســالت  فــي  منتشرة  معينة 
ممثل يقدم أكثر من شخصية زي محمد ممدوح عامل شخصيتني في 
مسلسل «رشيد» وغادة عبد الرازق عاملة ثالث شخصيات في مسلسل 
أوي»ده  «الكبير  في  مكي  أحمد  األول  من  معانا  التالتة»وطبعا  «تلت 
غير أحمد أمني في «صفارة»، ودنيا سمير غانم في «جت سليمة} اللي 
بيقدموا عدة شخصيات، وواضح إن الفكرتني متشابهتني لحد كبير.. 

وهنستنى ملا تشوف».

دوزيم في الصدارة بداية رمضان
  < األحداث المغربية

حــقــقــت الــقــنــاة الــثــانــيــة 
باملئة   48.5 حــصــة  دوزيـــــم 
مــــن املـــشـــاهـــدة خـــــالل وقـــت 
الـــذروة فــي الــيــوم األول من 

رمضان.
هــــــكــــــذا، وخــــــــــالل فـــتـــرة 
اإلفــطــار، تمكنت دوزيـــم أن 
األولى  الحلقة  حول  تجمع 
مــــــن املــــــوســــــم الـــــثـــــامـــــن مــن 
«مشيتي  الخفية  الكاميرا 
ماليني   10 مــن  أكــثــر  فيها» 
مشاهد، أي ما يعادل 57.7 
املشاهدة،  نسبة  من  باملئة 
يتولى  الــذي  البرنامج  هــذا 
تقديمه هــذ الــعــام األخـــوان 
بلمير. من جانبه، استقطب  
سيتكوم «ديرو النية» أكثر 
من 8.5 ماليني مشاهد، ما 
يمثل 47.4 باملئة من نسبة 

املشاهدة.
كــمــا تــمــيــز الـــيـــوم األول  
الثاني  الــجــزء  باستقطاب 

من مسلسل «ملكتوب». أكثر 
من 8 ماليني مشاهد، فيما 
تـــــجـــــاوزت الـــحـــلـــقـــة األولـــــى 
مــــن املــــوســــم الـــثـــانـــي لــهــذه 
مليون  االجتماعية  الدراما 
مـــشـــاهـــدة عــلــى الــيــوتــيــوب 

في أقل من 24 ساعة.
وشــــــــــــاهــــــــــــد مــــســــلــــســــل 
ماليني  الـــورد» 6.4  «طريق 
مــــــشــــــاهــــــد، فــــيــــمــــا جــــذبــــت 
«لحظة  التضامن  كبسولة 
ديـــــر إديـــــــك» أكـــثـــر مــــن 5.8 

ماليني مشاهد.
واســــتــــأثــــرت الـــقـــنـــاتـــان 
ـــــــــــــــى  الــــــوطــــــنــــــيــــــتــــــان (األول
مــــارس  يـــــوم 23  ودوزيـــــــــم) 
2023 بـ75 باملئة من حصة 
املـــشـــاهـــدة مـــقـــارنـــة بـــــــ69.8 
باملئة، خالل الفترة نفسها 

من السنة املاضية.
وخــــارج فــتــرة اإلفــطــار، 
اليوم  طيلة  دوزيــم  سجلت 
نــســبــة  رمــــضــــان  مــــن  األول 

مشاهدة بلغت 39 باملئة.

«النار بالنار» من قصص النزوح السوري إلى لبنان 
  < األحداث المغربية

مــــعــــانــــاة الجــــئــــني ســـــوريـــــني تــضــطــرهــم 
ــــبــــنــــان، وقـــصـــص  ــــلــــنــــزوح إلـــــــى ل الــــــظــــــروف ل
اجتماعية وعاطفية مليئة بالتشويق واإلثارة 
قوامها الجريمة والحب والصراع على البقاء 
في مسلسل «النار بالنار» على باقة VIP من 
«شــاهــد» فــي رمــضــان. وفـــي ســيــاق األحــــداث، 
يــتــحــارب رجــــالن لــلــفــوز بــقــلــب مــريــم الــالجــئــة 
والــبــاحــثــة عـــن األمــــــان، أحــدهــمــا تــاجــر عملة 
لتحقيق  شــيء  كــل  فعل  لنفسه  يبيح  ومـــراب 
أهــــدافــــه، والـــثـــانـــي مـــــدرس بــيــانــو مــوســيــقــي 
عنصري يكره الالجئني، فهل ينجح الحب في 

تغيير تلك الشخصيات؟
الــــنــــار بـــالـــنـــار مــــن إخــــــــراج مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــعـــزيـــز. بــطــولــة عــابــد فــهــد وكـــاريـــس بــشــار، 
طوني  تميم  طــارق  مكي،  زينة  خــبــاز،  جــورج 

عيسى، وآخرين.
 يــلــعــب عـــابـــد فــهــد فـــي مــســلــســل «الـــنـــار 
بـــالـــنـــار» شــخــصــيــة «عــــمــــران»، الـــتـــي يصفها 
قــــائــــال: «عــــمــــران مـــديـــر بـــنـــك مــتــنــقــل إن جـــاز 
التعبير، فهو املرابي بأسوأ صوره، وشخص 
بالنسبة  املـــال  الــحــال.  بطبيعة  للغاية  مـــادي 

إلــيــه كـــل شـــيء فـــي الــحــيــاة. مـــن وجــهــة نــظــره 
أن الــحــيــاة تـــبـــدأ بـــاملـــال وتــنــتــهــي بـــاملـــال، أي 
أن االنـــســـان يــعــيــش طــــوال حــيــاتــه يــبــحــث عن 
الثروة واملال.. هذا هو قانون الحياة بالنسبة 
لعمران، إذا كنت تملك املال تشتري ما تريد، 
وإن لــــم تــمــلــك املــــــال فـــــإن أحــــالمــــك ســتــحــتــرق 
وتــحــل الــظــلــمــة ويــفــقــد األمــــل ويــســيــطــر الفقر 
والجهل والتشرد». ويضيف فهد: «أستوحي 
الــشــخــصــيــة الــتــي أؤديـــهـــا، عــنــدمــا أنــظــر إلــى 
رجـــل فــقــيــر مــنــهــك، آملــتــه الــحــيــاة وتــركــتــه بال 
مأوى، وأصبح مشردا بسبب جشع الطماعني 
واملـــــرابـــــني ومـــــن هــــو مــثــلــهــم. بــنــظــر عـــمـــران، 
نـــحـــن نــعــيــش فــــي غـــابـــة يـــأكـــل الــكــبــيــر فــيــهــا 
الــصــغــيــر، وبــالــتــالــي فــــإن عـــمـــران هـــو وحــش 
مــتــنــقــل ومــســيــطــر عــلــى هــــذا الـــحـــي بــواســطــة 
املــــــال». يــصــف فــهــد الــعــمــل بــقــولــه: «فــــي هــذا 
فكرة  وراء  يقبع  مــا  نوضح  أن  نــحــاول  العمل 
منتشرا  ليش  الناس  بني  فالكره  العنصرية، 
كــمــا يــظــن الــبــعــض. أحــيــانــا قـــد يـــكـــون هــنــاك 
الالجئون  هــم  مــن  واملــعــرفــة..  باملعلومة  جهل 
السوريون؟ من هم املثقفون في سوريا؟ ومن 
آخر،  جانب  من  الــخ».  واألدبــــاء..  الشعراء  هم 
مجردا  شخصا  ليس  أن «عمران»  عابد  يؤكد 

من اإلنسانية باملطلق: «املجرد من اإلنسانية 
في  القاسي  الشخص  أمــا  جــاف،  شخص  هــو 
الــحــيــاة فــهــو مختلف، إذ عــنــدمــا نــقــتــرب منه 
ونــقــدم لــه مــا هــو غير متوقع، فمن املمكن أن 
تــــذوب قــســوتــه فـــي الــحــيــاة، أو أن يــنــظــر إلــى 

إلى  يتحول  أن  يمكن  جــديــدة..  بنظرة  الدنيا 
طفل.. بالتالي ال بد أن تتمتع شخصية مثل 

تلك بجانب إنساني».
ويــوضــح فــهــد: «عــمــران لــم يــولــد مرابيا، 
الـــحـــيـــاة هــــي مــــن فــــرضــــت عـــلـــيـــه ذلــــــــك.. فــهــو 

بــالــنــهــايــة يــتــعــامــل كــــأي مـــصـــرف ويـــريـــد أن 
يــأخــذ حــقــه، وهـــو يــرهــن كــل شـــيء فــي سبيل 
الــحــصــول عــلــى حـــقـــه». ويــلــفــت فــهــد إلــــى أنــه 
حــــاول أثـــنـــاء تــأديــتــه لـــلـــدور أن يــســتــفــيــد من 
أو  قابلها  التي  الحقيقية  الشخصيات  بعض 
تعرف عليها في حياته، األشخاص البخالء، 
يستعير  «املمثل  وصفه:  حد  فعلى  املــاديــون، 

من شخصيات موجودة».
وفــي ســيــاق أحـــداث الــعــمــل، ال ينكر فهد 
أن شخصية مريم (كاريس بشار) استطاعت 
عمران  غيرت  «مريم  ويقول:  عمران،  تغير  أن 
مرتني»، ولكنه لم يكشف املزيد من التفاصيل.

يصف فهد شخصية مريم بـ»الجدية في 
العمل والــحــي، الــجــديــة الــتــي تــعــدي اآلخــريــن 
ممثلة  كاريس  ويضيف:  إيجابي»  أمــر  وهــذا 
مــحــتــرفــة ومـــوهـــوبـــة وهـــنـــاك انـــســـجـــام كبير 
واسعة،  خبرة  وتمتلك  كبير  اســم  هي  بيننا، 
تـــهـــتـــم بــــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل وتـــتـــحـــلـــى بــطــاقــة 
إيجابية». وعن عمله إلى جانب جورج خباز 
يـــقـــول فـــهـــد: «جـــــــورج هــــو الـــزمـــيـــل الــحــبــيــب. 
الــتــعــاون مــعــه حــلــو ومــمــتــع». ويــتــطــرق فهد 
كـــذلـــك إلــــى تـــعـــاونـــه مـــع املـــخـــرج مــحــمــد عبد 
بالهدوء  العزيز  عبد  محمد  «يتحلى  العزيز: 

والــثــقــة ويــعــرف مــا الــــذي يــريــده تــحــديــدا من 
املمثلني ويدرك طبيعية وخلفيات السيناريو 
بـــشـــكـــل جــــيــــد. هـــــو ذو خـــلـــفـــيـــة ســيــنــمــائــيــة، 
ويحاول في هذا العمل أن يقول ما قل ودل.» 
النص  بأهمية  فهد  يشيد  آخــرا  وليس  أخيرا 
العمل  فــكــرة  مثمنا  كــوســا،  رامـــي  كتبه  الـــذي 

املشوقة والجديدة والجريئة».
تـــــجـــــســـــد كـــــــــاريـــــــــس بـــــــشـــــــار شـــخـــصـــيـــة 
«مــــريــــم» فـــي «الــــنــــار بـــالـــنـــار»، وتـــتـــحـــدث عن 
بــعــض الــصــعــوبــات خـــالل الــتــصــويــر فــتــقــول: 
نعمل  أننا  فــي  تكمن  املشاهد  فــي  «الصعوبة 
األستاذ  سينمائية،  مرجعية  ذي  مخرج  مــع 
فأغلب  سينمائي،  مخرج  العزيز  عبد  محمد 
املــشــاهــد هـــي مــشــاهــد رئــيــســيــة، وهـــــذا األمـــر 
يــحــتــاج لتحضير املــمــثــل ومــوقــع الــتــصــويــر، 
كما أنه يتطلب شركة إنتاج تتحمل التكاليف 
والـــوقـــت، إذ يــجــب أن يــأخــذ كـــل مــشــهــد حقه 
ناحية  من  ذلك  كان  إن  النواحي،  مختلف  من 
الوقت الالزم، التصوير واإلضاءة، أو املالبس 
واألكــســســوار... الـــخ». مــن جانب آخــر، تعتبر 
كــــاريــــس نــفــســهــا مــحــظــوظــة إن كـــــان بــفــريــق 
العمل، أو بشركة اإلنتاج، أو بالزمالء املمثلني 

والفنيني وكادر العمل.  
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 اململكة املغربية 
وزارة العدل

 املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

ملف : عقود مختلفة 
عدد:  2022/6151/1893

إعالن قضائي
 

لفائدة : البنك الشعبي لفاس مكناس 
ضد: بندوزی انوار 

يعلن القيم باملحكمة االبتدائية بفاس بصفته قيما عن 
املتغيب السيد: بندوزي انوار 

عن  نيابة  زروق  املجيد  عبد  األســتــاذ  طلب  على  وبــنــاء 
وبمقتضى  مكناس  لفاس  الشعبي  البنك  السيد  موكله 

األمر القضائي عدد: 2022/1109/2204 
الــصــادر عــن الــســيــد رئــيــس املحكمة االبــتــدائــيــة بفاس 

بالنيابة بتاريخ: 2022/04/21  
والــقــاضــي بــتــبــلــيــغ الــســيــد:  بــنـــــدوزي انـــــوار بـــاال نـــــدار 
العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/6108/227 

والذي جاء فيه:
بتاريخ:  2021/07/05 

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله.
من  املسلمة  الرهن  بتقييد  الخاصة  الشهادة  بمقتضى 
يعقوب  مـــوالي  زواغـــة  بــفــاس  العقارية  املحافظة  طــرف 
على  املـــحـــافـــظ  الــســيــد  يــشــهــد   2021/05/27 بـــتـــاريـــخ 
األمــالك العقارية بفاس زواغــة مــوالي يعقوب أن تقييد 
وقع تضمينه بــتــاريــخ  2014/03/19 (سجل: 60 عدد: 
للملك   69/65114 عـــدد:  الــعــقــاري  الــرســم  على   (1752

املسمى « هولدينغ -- 105»
الكائنة  بالعمارة  الثالث  بالطابق  شقة  عــن  عــبــارة  وهــو 
ســيــدي  طــريــق  عني قنصرة  الــقــرويــة  الــجــمــاعــة  بــفــاس 

حرازم.
بناء على الطلب املقدم بتوجيه إنذار عقاري من طرف : 

البنك الشعبي فاس مكناس 
بهيئة  املحامي  املجيد  عبد  زروق  األســتــاذ  عنها  ينوب 

فاس 
في مواجهة : بندوزي انوار 

عنوانه 1 :
شقة رقم B6/FF4 231 بلوك 6 عني نقبي طريق سيدي 

حرازم فاس.
عنوانه 2:  جنان القادري زنقة 31 رقم 15 فاس 

بأدائه ما للطالب عليه وقدره:
 113.256.79 درهم مع املصاريف.

ينذركم بأداء الدين أو التخلي على امللك املرهون، وذلك 
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل تحت 
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  بــاملــزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هــذا  حــرر  وبمضمنه 
بــشــهــادة الــتــســلــيــم إلـــى الـــســـيـــد:6151  بـــنـــدوزي انـــوار 
والــســيــد املــحــافــظ عــلــى األمــــالك الــعــقــاريــة بــفــاس زواغـــة 
من  املــادة 216  من  الثانية  للفقرة  طبقا  يعقوب  مــوالي 
وذلــك  العينية  الــحــقــوق  بــمــدونــة  املتعلق   39-08 قــانــون 

بواسطة اإلشهار .
ويــشــعــر الــقــيــم الــســيــد : بـــنـــدوزي انــــــوار، أن نــشــر هــذا 
ملقتضيات  طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر  العقاري  االنـــذار 
باالستئناف  الطعن  أجــل  وأن  م،  م  ق  مــن  الفصل 441 
خمسة عشرا (15) يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
23/1293

<<><<
اململكة املغربية 
وزارة العدل

املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

ملف : عقود مختلفة 
عدد:  2022/6151/4084

إعالن قضائي

لفائدة : شركة وفا عقار
النائبة عن التجاري وفا بنك 

ضد : االغزاوي هند 

يعلن القيم باملحكمة االبتدائية بفاس بصفته قيما عن 
املتغيب السيدة: االغزاوي هند وبناء طلب األستاذ عبد 
عقار  وفــا  شركة  السيد  موكله  عن  نيابة  زروق  املجيد 
النائبة عن التجاري وفا بنك وبمقتضى األمر القضائي 

عدد 2022/1109/5710 
الــصــادر عــن الــســيــد رئــيــس املحكمة االبــتــدائــيــة بفاس 

بتاريخ: 2022/11/17 
والـــقـــاضـــي بــتــبــلــيــغ الـــســـيـــدة االغـــــــزاوي هــنــد بــــاال نـــدار 
العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/6108/387  

والذي جاء فيه:
بتاريخ:  2022/10/26

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله.
من  املسلمة  الرهن  بتقييد  الخاصة  الشهادة  بمقتضى 
يعقوب  مـــوالي  زواغـــة  بــفــاس  العقارية  املحافظة  طــرف 
على  املــحــافــظ  الــســيــد  يــشــهــد   2021/06/08 بـــتـــاريـــخ: 
األمالك العقارية بفاس زواغة موالي يعقوب أن تقييدا 
عدد:  بتاريخ:  2016/10/27 (سجل: 91  تضمينه  وقع 

90) على الرسم العقاري عدد 69/102259  
للملك املسمى» البردعي 37 -ب1» 

الكائنة  بالعمارة  األول  بالطابق  شقة  عــن  عــبــارة  وهــو 
بمقاطعة زواغة طريق بنسودة تجزئة البردعي فاس.

بناء على الطلب املقدم بتوجيه إنذار عقاري 
من طرف : شركة وفا عقار 

بهيئة  املــحــامــي  زروق  املجيد  عبد  األســتــاذ  عنه  يــنــوب 
فاس.

في مواجهة : االغزاوي هند 
شقة 11   عــمــارة 4  هــافــان  زنقة  الكرامة  :شـــارع  عنوانه 

الزهور 1 فاس 
او الشقة 6 الواقعة بالطابق االول عمارة 6 مقاطعة زواغة 

طريق بنسودة فاس 
بأدائها ما للطالب عليه وقدره:

 194082.02 درهم مع املصاريف.
ينذركم بأداء الدين أو التخلي على امللك املرهون، وذلك 
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل تحت 
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  بــاملــزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هــذا  حــرر  وبمضمنه 
السيد  هــنــد  االغـــــزاوي  الــســيــدة:  إلـــى  التسليم  بــشــهــادة 

املحافظ على األمالك العقارية بفاس.
قــانــون 39-08  مــن  املـــادة 216  مــن  الثانية  للفقرة  طبقا 
املتعلق بمدونة الحقوق العينية. ويشعر القيم السيدة : 
االغزاوي هند، أن نشر هذا االنذار العقاري يعتبر بمثابة 
تبليغ، طبقا ملقتضيات الفصل 441 من ق م م، وأن أجل 
الطعن باالستئناف خمسة عشرا (15) يوما ابتداء من 

انتهاء ثالثني يوما من تاريخ النشر في الجريدة.
23/1294  

<<><< 
اململكة املغربية 
وزارة العدل

املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

ملف : عقود مختلفة 
عدد:  2022/6151/4083

إعالن قضائي

 لفائدة : شركة وفا عقار 
النائبة عن التجاري وفا بنك 

ضد : نظيرة الدويسي 

قيما  بصفته  بــفــاس  االبــتــدائــيــة  باملحكمة  الــقــيــم  يعلن 
عـــن املــتــغــيــب الــســيــدة :نــظــيــرة الـــدويـــســـي وبـــنـــاء طلب  
األستاذ عبد املجيد زروق نيابة عن موكله السيد شركة 
وفـــا عــقــار الــنــائــبــة عــن الــتــجــاري وفـــا بــنــك وبمقتضى 
الـــصـــادر   2022/1109/5572 عــــدد  األمر القضائي 
عــن الــســيــد رئــيــس املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة بــفــاس بــتــاريــخ:  

2022/11/10 
والــقــاضــي بتبليغ الــســيــدة نــظــيــرة الــدويــســي بـــاال نــدار 
عدد 2022/6108/303   التنفيذ  ملف  موضوع  العقاري 

والذي جاء فيه:
بتاريخ:  2022/06/15

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله.
من  املسلمة  الرهن  بتقييد  الخاصة  الشهادة  بمقتضى 

يعقوب  مـــوالي  زواغـــة  بــفــاس  العقارية  املحافظة  طــرف 
على  املــحــافــظ  الــســيــد  بـــتـــاريـــخ:  2021/12/01يــشــهــد 
األمالك العقارية بفاس زواغة موالي يعقوب أن تقييدا 
(ســجــل20عــدد:  بــتــاريــخ:  2009/04/06  تضمينه  وقــع 
للملك  عــدد:  69/14149  الــعــقــاري  الــرســم  على   (1935

 «13p068» املسمى
وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع بالعمارة رقم 68 من 

االقامة الكائنة بنسودة فاس.
بناء على الطلب املقدم بتوجيه إنذار عقاري 

من طرف شركة وفا عقار 
بهيئة  املــحــامــي  زروق  املجيد  عبد  األســتــاذ  عنه  يــنــوب 

فاس.
في مواجهة : نظيرة الدويسي 

عــنــوانــه : شـــارع رقـــم 13 الــطــابــق 4 الــعــمــارة رقـــم 068 
برنامج دليلة فاس .

بأدائها ما للطالب عليه وقدره 
 167.972.60 درهم مع املصاريف.

ينذركم بأداء الدين أو التخلي على امللك املرهون، وذلك 
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل تحت 
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  بــاملــزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هــذا  حــرر  وبمضمنه 
السيد  الدويسي   نظيرة  السيدة  إلــى  التسليم  بشهادة 

املحافظ على األمالك العقارية بفاس.
قــانــون 39-08  مــن  املـــادة 216  مــن  الثانية  للفقرة  طبقا 

املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
هذا  نشر  أن  الــدويــســي  نظيرة  الــســيــدة:  القيم  ويشعر 
ملقتضيات  طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر  العقاري  االنـــذار 
باالستئناف  الطعن  أجــل  وأن  م،  م  ق  مــن  الفصل 441 
خمسة عشرا (15) يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما 

من تاريخ النشر في الجريدة.
23/1295

<<><< 
اململكة املغربية 
وزارة العدل

املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

ملف : عقود مختلفة 
عدد:  2021/6151/3609

إعالن قضائي

لفائدة : شركة التجاري وفا بنك 
ضد: محمد ناصر ابن سودة املري 

يعلن القيم باملحكمة االبتدائية بفاس بصفته قيما عن 
املتغيب السيد:

محمد ناصر ابن سودة املري 
وبـــنـــاء عــلــى طــلــب األســــتــــاذ عــبــد املــجــيــد زروق نــيــابــة 
عــن مــوكــلــه الــســيــد شــركــة الــتــجــاري وفـــا بــنــك وأعــضــاء 
عــدد:  الــقــضــائــي  األمـــر  وبمقتضى  اإلداري  مجلسها  

 2021/1109/4837
بفاس  االبتدائية   املحكمة  رئــيــس  السيد  عــن  الــصــادر 
السيد  بتبليغ  والقاضي   2021/10/21 بتاريخ:  بالنيابة 
مــحــمــد نـــاصـــر ابــــن ســـــودة املـــــري بــــاال نـــــدار العقاري  
والــذي   2021/6108/153 عــدد:  التنفيذ  ملف  مــوضــوع 

جاء فيه:
بتاريخ: 2021/06/02 

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله.
من  املسلمة  الرهن  بتقييد  الخاصة  الشهادة  بمقتضى 

طرف املحافظة العقارية بفاس بتاريخ: 2021/03/05  
يــشــهــد الــســيــد املــحــافــظ عــلــى األمــــالك الــعــقــاريــة بفاس 
 2013/04/11 بــــتــــاريــــخ:   تــضــمــيــنــه  وقـــــع  تــقــيــيــدا  أن 
(سجل: 280  عــدد: 2298 ) على الرسم العقاري عدد 

07/147312  للملك املسمى «وليلي  19-2» 
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث من العمارة الكائنة 

بفاس تجزئة وليلي الرقم 8 املستوى.
بناء على الطلب املقدم بتوجيه إنــذار عقاري من طرف 

التجاري وفابنك 
بهيئة  املــحــامــي  املجيد  عبد  زروق  األســتــاذ  عنه  يــنــوب 

فاس 
في مواجهة : ابن سودة املري محمد ناصر 

عنوانه: تجزئة وليلي الرقم 8 املستوى 2 الطابق 3 فاس 
بأدائها ما للطالب عليه وقدره: 568.899.79 درهم. 

وذلك  املرهون،  امللك  عن  التخلي  أو  الدين  بــأداء  ينذركم 
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل تحت  
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  بــاملــزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هــذا  حــرر  وبمضمنه 

بشهادة التسليم إلى السيد:
ابــن ســـودة املـــري محمد نــاصــر والــســيــد املــحــافــظ على 
املــادة  مــن  الثانية  للفقرة  طبقا  بفاس  العقارية  األمـــالك 
216  من قانون 08-39 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

وذلك بواسطة اإلشهار.
ويشعر القيم السيد :

مــحــمــد نــاصــر ابـــن ســــودة املــــري، أن نــشــر هـــذا االنــــدار 
العقاري يعتبر بمثابة تبليغ، طبقا  ملقتضيات الفصل 
خمسة  باالستئناف  الطعن  أجــل  وأن  م،  م  ق  مــن   441
من  يوما  ثالثني  انتهاء   مــن  ابــتــداء  يوما    (15) عشرا 

تاريخ النشر في الجريدة.
23/1296

 <<><<
اململكة املغربية 
وزارة العدل

املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

ملف : عقود مختلفة 
عدد: 2022/6151/1895 

إعالن قضائي

لفائدة : 
البنك الشعبي لفاس مكناس 

ضـد: الفوطي الهادي 

يعلن القيم باملحكمة االبتدائية بفاس بصفته قيما عن 
املتغيب السيد :

الفوطي الهادي وبناء على طلب األستاذ عبد املجيد زروق 
مكناس  لــفــاس  الشعبي  البنك  السيد  موكله  عــن  نيابة 

وبمقتضى األمر القضائي عدد:  2022/1109/2203 
الــصــادر عــن الــســيــد رئــيــس املحكمة االبــتــدائــيــة بفاس 

بالنيابة بتاريخ:   2022/04/21 
ـــهـــادي بــــاال نـــــدار  ــفــوطــي ال والـــقـــاضـــي بــتــبــلــيــغ الــســيــد ال
العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد:  2021/6108/64  

والذي جاء فيه:
بتاريخ: 2021/04/23 

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله.
املسلمة  الــرهــن  بتقييد  الــخــاصــة  الــشــهــادة  بمقتضى 
بــتــاريــخ 2020/12/08  الــعــقــاريــة  املــحــافــظــة  طـــرف  مـــن 
يــشــهــد الــســيــد املــحــافــظ عــلــى األمــــالك الــعــقــاريــة بفاس 
بتاريخ:   تضمينه  وقــع  تقييد  أن  يعقوب  مــوالي  زواغـــة 
الــرســم  عــلــى   (1975 عـــدد:   24 (ســجــل:   2009/12/16

العقاري عدد 69/18601 
للملك املدعو  «غيتة  3» وهو عبارة عن شقة بالطابق 

الثاني العمارة 
الكائنة رقم 130 تجزئة غيتة الطابق 2 بنسودة فاس.

بناء على الطلب املقدم بتوجيه إنذار عقاري 
من طرف : التجاري وفا بنك فاس.

في مواجهة : الفوطي الهادي.
الساكن برقم 130 تجزئة غيتة الطابق 2 بنسودة فاس .

بأدائه ما للطالب عليه وقــدره:  168.683.62 درهــم مع 
املصاريف.

ينذركم بأداء الدين أو التخلي على امللك املرهون، وذلك 
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل تحت 
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  بــاملــزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هــذا  حــرر  وبمضمنه 

بشهادة التسليم إلى السيد :
العقارية  األمــالك  على  املحافظ  والسيد  الهادي  الفوطي 
بفاس زواغة موالي يعقوب طبقا للفقرة الثانية من املادة 

216 من قانون 08-39 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وذلك بواسطة اإلشهار.

ويشعر القيم السيد : الفوطي الهادي، أن نشر هذا االنـذار 
ملقتضيات الفصل  طبقا  تبليغ،  بمثابة  يعتبر  العقاري 
خمسة  باالستئناف  الطعن  أجــل  وأن  م  م  ق  مــن   441
عشرا (15) يوما ابتداء من انتهاء ثالثني يوما من تاريخ 

النشر في الجريدة.
23/1297

<<><< 

اململكة املغربية 
وزارة العدل

 املحكمة االبتدائية بفاس 
مصلحة كتابة الضبط 

مؤسسة القيم 
ملف : عقود مختلفة 

عدد:  2022/6151/2260

إعالن قضائي

لفائدة : البنك الشعبي لفاس مكناس 
ضـد:  تكناوتي مومناتي محمد

يعلن القيم باملحكمة االبتدائية بفاس بصفته قيما عن 
املتغيب السيد تكناوتي مومناتي محمد، وبناء على 

طلب األستاذ عبد املجيد زروق نيابة عن موكله السيد 
البنك الشعبي لفاس مكناس وبمقتضى األمر 

القضائي عدد: 2022/1109/2270 
بفاس  االبــتــدائــيــة  املحكمة  رئــيــس  السيد  عــن  الــصــادر 
تكناوتي  بتبليغ  نقوم  بــتــاريــخ: 2022/04/26،  بالنيابة 
مومناتي محمد باالندار غير القضائي املضمن نصه 

بالطلب والذي جاء فيه:
طبقا للفقرة الثالثة من املادة 15 من القانون رقم 81/3  

املنظم ملهنة املفوضني القضائيني نرجوكم 
السيد  الــى  عقبه  نصه  اآلتــي  االنـــذار  تبليغ  على  العمل 

تكناوتي مومناني محمد عنوانيه :
1 / الرقم d تجزئة رياض الزيتون طريق ايموزار فاس 

2 / الرقم 29 تجزئة عثمانية طريق ايموزار فاس 
حضرة السيد:  

مكناس  فـــاس  الشعبي  الــبــنــك  موكلنا  بــنــا  اتــصــل  لــقــد 
ووضع بني أيدينا ملفا يستفاد من محتوياته ما يلي:  

استهالكيني  قــرضــني  مــن  استفدتم  ان  لكم  سبق  لقد 
األول بمبلغ 410.000.00 درهم والثاني بمبلغ 

البنك  عــنــه  املــنــوب  إيــــاه  منحكم  درهــــم   130.000.00
الشعبي فاس تازة سابقا البنك الشعبي فاس مكناس  

حاليا بعد اإلدماج في حسابكم املفتوح لديه.
كما وان رصيدكم املدين سجل مبلغ 12.748.34 درهم. 
وإنكم لم تعملوا على أداء أكثر من ثالث إقساط حالة.

وان املنوب عنه وفي إطــار املــادة 109 من القانون رقم 
املستهلك  لحماية   تــدابــيــر  بتحديد  الــقــاضــي    31-08
يدعوكم بمقتضي هذا االنذار إلى أداء ما بذمتكم والبالغ 
626.479.05 درهم داخل اجل خمسة عشر يوما من 
حالة  فــي  اعــتــبــرتــم  وإال  االنــــذار  بــهــدا  توصلكم  تــاريــخ 
توقف عن األداء حسب ما تقضي بدلك املادة املذكورة 
اعــــاله مـــع مـــا ســيــتــرتــب عــلــى هـــذا الـــوضـــع مـــن حــقــوق 
لالستحقاقات  بالتسديد الفوري  املطالبة  مــن  تمكنه 
غير املؤداة وللرأسمال املتبقي املستحق باإلضافة إلى 
عن  يترتب  انــه  علما  وغير املؤداة  اجلها  الحال  الفوائد 
املبالغ املتبقية فوائد تأخير إلى تاريخ التسديد الفعلي 
عن  التوقف  عن  الناتجة  مع املصاريف  وتوابعه  للدين 
الـــدفـــع والـــكـــل حــســب مـــا تــقــضــي بـــه املـــادتـــني 104  و 
110من نفس القانون املشار إليه أعاله هذا مع وصول 
تطبيق  طلب  حــد  إلــى  تنفيذها  اطــار  فــي  املساطر  هــذه 
اإلكراه البدني ضدكم وحبسكم من اجل إكراهكم على 

التنفيذ.
ويــشــعــر الــقــيــم الــســيــد تــكــنــاوتــي مــومــنــاتــي مــحــمــد أن 
نشر هذا االنذار يعتبر بمثابة تبليغ، طبقا ملقتضيات 
الفصل 441 مــن قــانــون املــســطــرة املــدنــيــة بــعــد مــرور 

ثالثني يوما من تاريخ النشر في الجريدة.
23/1298

 <<><< 
 اململكة املغربية
وزارة العدل

 املحكمة االبتدائية بفاس
 مصلحة كتابة الضبط

 مؤسسة القيم ملف: عقود مختلفة
عدد:

2022/6151/1095

إعالن قضائـي

لفائدة : البنك الشعبي لفاس مكناس
ضد : عثمان مليح

قيما  بصفته  بــفــاس  االبــتــدائــيــة  باملحكمة  القيم  يعلن 
عـــن املــتــغــيــب الــســيــد عــثــمــان مــلــيــح ، وبـــنـــاء عــلــى طلب 
األستاذ عبد املجيد زروق نيابة عن موكله السيد البنك 
الشعبي لفاس مكناس وبمقتضى األمر القضائي عدد 
2022/1109/1307 الصادر عن السيد رئيس املحكمة 
االبتدائية بفاس بالنيابة بتاريخ : 2022/03/03 ، نقوم 
نصه  املضمن  القضائي  بــاالنــدار  مليح  عثمان  بتبليغ 

بالطلب والدي جاء فيه :
طبقا للفقرة الثالثة من املادة 15 من القانون رقم 81/3 
املنظم ملهنة املفوضني القضائيني نرجوكم العمل على 
تبليغ االنــدار االتي نصه عقبه الى السيد عثمان مليح 

عنوانه :
1/ الرقم 1 زنقة ابن سعد زنقة 61 السعادة فاس
2 / الزيتون رقم olv112ao18 مجموعة السكنية 

 t1 - 16 الطابق 4 عني الشقف فاس
مكناس  لــفــاس  الشعبي  البنك  موكلنا  بنا  اتــصــل  لقد 
ووضع بني أيدينا ملفا يستفاد من محتوياته ما يلي : 
لقد سبق لكم ان استفدتم من قرض استهالكي بمبلغ 
منحكم  درهـــم   130.000.000 درهـــم   145.000.00
إيــاه املنوب عنه البنك الشعبي فاس تــازة سابقا البنك 

الشعبي لفاس مكناس حاليا.
- كما وان رصيدكم املدين سجل مبلغ 3847.80 درهم
وإنكم لم تعملوا على أداء أكثر من ثالث إقساط حالة.

وان املنوب عنه وفي إطــار املــادة 109 من القانون رقم 
املستهلك  لحماية  تــدابــيــر  بتحديد  الــقــاضــي   31  -  08
و  بذمتكم  مــا  أداء  إلــى  االنـــدار  هــذا  بمقتضي  يدعوكم 
البالغ 170.756.95 درهم داخل اجل خمسة عشر يوما 
من تاريخ توصلكم بهذا االندار وإال اعتبرتم في حالة 

توقف عن األداء حسب ما
تقضي بدلك املادة املذكورة أعاله مع ما سيترتب على 
بالتسديد  املطالبة  مــن  تمكنه  حــقــوق  مــن  الــوضــع  هــذا 
املتبقي  وللرأسمال  املــؤداة  غير  لالستحقاقات  الفوري 
املــســتــحــق بــاإلضــافــة إلـــى الــفــوائــد الــحــال اجــلــهــا وغير 
املؤداة علما انه يترتب عن املبالغ املتبقية فوائد تأخير 
إلى تاريخ التسديد الفعلي للدين وتوابعه مع املصاريف 
الناتجة عن التوقف عن الدفع والكل حسب ما تقضي به 
املادتني 104 و 110 من نفس القانون املشار إليه أعاله 
هدا مع وصول هذه املساطر في إطار تنفيذها إلى حد 
طلب تطبيق اإلكــراه البدني ضدكم وحبسكم من اجل 

إكراهكم على التنفيذ.
االنــدار  هذا  نشر  أن  مليح  عثمان  السيد  القيم  ويشعر 
يعتبر بمثابة تبليغ، طبقا ملقتضيات الفصل 441 من 
قانون املسطرة املدنية، بعد مرور ثالثني يوما من تاريخ 

النشر في الجريدة.
23/1299

<<><< 
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
املحكمة االستئناف بفاس
املحكمة االبتدائية بصفرو

إعالن قضائي
تبليغ قرار في إطار الفصل 441 من ق م م

لفائدة: البنك الشعبي لفاس مكناس في 
شخص رئيس مجلس إدارته الجماعية الكائن 
مقره االجتماعي بشارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة فاس ينوب عنه األستاذ عبد املجيد 

زروق املحامي بهيئة املحامني بفاس
ضد 

القيم عن: عمرو ابرشان عنوانه: حي بلومان 
بلوك 9 صفرو.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية 
 2022 /  12 / بــتــاريــخ 12  صــــدر  حــكــمــا  أن  بــصــفــرو 
تحت عدد 525 في امللف املدني رقم: 2022/1201/41 

والقاضي بما يلي:
حكمت املحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم:

في الشكل: بقبول الدعوى.
فـــي املـــوضـــوع: بـــــأداء املـــدعـــى عــلــيــه لــفــائــدة املـــدعـــي في 
املترتب  درهــم  مبلغ 155760  القانوني  ممثله  شخص 
بنسبة  التأخير  فوائد  مع  أعــاله  األسباب  برسم  بذمته 
2 باملائة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ 
وتــحــمــيــلــه الــصــائــر مــجــبــرا فــي األدنــــى وبــرفــض باقي 

الطلب.
ــه مــلــف تبليغ رقــم  ويــعــلــن أيــضــا أن هـــذا الــحــكــم فــتــح ل
إلى  بتاريخ 2023/01/30  تبليغه  وتم   2023/6708/61

خمسة عشرة يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة بيعه 
باملزاد العلني مدينني أصليني أو حائزين له.

و بمضمنه حرر هذا اإلنذار ويسلم في التاريخ املثبت 
في شهادة التسليم إلى كل من: السيد محمد شريطا 

بعنوانه أعاله.
كنتم

و إلى السيد املحافظ على األمالك العقارية قصد تقييد 
طبقا   ٤١/٣١٠٥٧ عـــدد  بــالــرســم الــعــقــاري  هـــذا اإلنــــذار 
للفقرة الثانية من املادة ٢١٦ من قانون ٠٨-٣٩ املتعلق 

بمدونة الحقوق العينية.   
23/1303

<<><< 
اململكة املغربية 
وزارة العدل

املحكمة اإلبتدائية بصفرو
مصلحة كتابة الضبط
شعبة التنفيذ املدني

اعالن بتبليغ محضر
تنفيذي بقيم في اطار الفصل 441 من ق.م.م

ملف التنفيذ حجز عقاري عدد: 
2020/6302/38

ملف القيم عدد 2021/222

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بصفرو يثبت ما يلي:

بناء على الطلب الذي تقدمت به التجاري وفابنك
املحامي  زروق،  املجيد  عبد  األســتــاذ  دفاعها  بواسطة 
إجـــراءات  تباشر  أنها  فيه  تعرض  الــذي  و  فــاس  بهيئة 
تــحــقــيــق الـــرهـــن والــبــيــع بـــاملـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــقــار املــدعــو 
املــلــك املــســمــى ( لحسن 3) ذي الــرســم الــعــقــاري عــدد 
41/31057 الكائن بصفرو حي بنصفار، اململوك ضد 

السيد محمد شريطا
و حيث أن هذه اإلجراءات موضوع امللف التنفيذي حجز 

عقاري عدد .2020/6302/38
و حيث أن العارضة لم تتمكن من تبليغ إنــذار عقاري 
بمثابة حجز تنفيذي إلى السيد محمد شريطا بعنوانه 
الثاني  الطابق   18 القطعة   A2S شركة  تجزئة  الكائن 
املوجه  التبليغ  طي  أرجــع  بعدما  صفرو،  بنصفار  حي 
إليه بمالحظة بعد البحث و التحري لم أعثر على املعني 

باألمر.
و مــن أجــل ذلــك إستصدرت العارضة أمــرا مــن رئيس 
في    2021/04/27 بتاريخ  بصفرو  اإلبتدائية  املحكمة 
السيدة  بتعيني  قــضــى   2021/1109/319 عـــدد  املــلــف 
حري منتدبة قضائية درجة ثانية بهذه املحكمة، قيما 
قد  و  ق.م.م.  من  للفصل 441  طبقا  باإلجراءات  للقيام 
املتخذة  اإلجـــراءات  أفضت  حيث  القيم  إلــى  تبليغه  وقــع 
بمالحظة  املختصة  السلطة  جـــواب  بــرجــوع  طــرفــه  مــن 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن  ألجله  ناقص،  العنوان  أن 
الضبط أن الطعن يسري بعد إنتهاء األجل القانوني من 

تاريخ التعليق والنشر.
23/1304 

<<><< 
  اململكة املغربية 

وزارة العدل 
املحكمة اإلبتدائية بصفرو 

مصلحة كتابة الضبط 
شعبة التنفيذ املدني

 
اعالن بتبليغ محضر 

حجز تنفيذي لعقار بقيم في إطار الفصل 441 
من ق.م.م 

ملف التنفيذ حجز عقاري عدد: 
2020/6302/60 

ملف القيم عدد:  2021/223

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بصفرو يثبت ما يلي: بناء على الطلب الذي تقدمت به 

شركة التجاري وفابنك 
املحامي  زروق،  املجيد  عبد  األســتــاذ  دفاعها  بواسطة 
إجـــراءات  تباشر  أنــهــا  فيه  تــعــرض  والـــذي  فــاس  بهيئة 
تحقيق الرهن والبيع باملزاد العلني للعقار املدعو امللك 
املــســمــى) جــنــان الـــغـــراء (3 ذي الــرســم الــعــقــاري عــدد 

 41/20459
الــكــائــن بــصــفــرو املــحــل املــدعــو الــخــايــنــة، املــمــلــوك ضد 
السيد دكاء توفيق و حيث أن هذه اإلجــراءات موضوع 

امللف التنفيذي حجز عقاري عدد  2020/6302/60
عقاري  إنــذار  تبليغ  من  تتمكن  لم  العارضة  أن  وحيث 
بعنوانه  توفيق  دكــاء  السيد  إلــى  تنفيذي  حجز  بمثابة 
السفلى  الــخــائــنــة  الــزيــتــون  حـــي  األول  الــطــابــق  الــكــائــن 
بمالحظة  إليه  املوجه  التبليغ  طي  أرجع  بعدما  صفرو، 
بعد البحث و التحري لم اعثر على املعني باألمر لكونه 

مجهول بهذا العنوان.
ومــن أجــل ذلــك إســتــصــدرت الــعــارضــة أمـــرا مــن رئيس 
في   2021/04/27 بتاريخ  بصفرو  اإلبتدائية  املحكمة 
السيدة  بتعيني  قــضــى   2021/1109/317 عـــدد  املــلــف 
فاطمة حري منتدبة قضائية درجة ثانية بهذه املحكمة، 

قيما للقيام باإلجراءات طبقا للفصل 441 من ق.م.م.
وقد وقع تبليغه إلى القيم حيث أفضت اإلجراءات املتخذة 
بمالحظة  املختصة  السلطة  جـــواب  بــرجــوع  طــرفــه  مــن 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن  ألجله  ناقص،  العنوان  أن 
الضبط أن الطعن يسري بعد إنتهاء األجل القانوني من 

تاريخ التعليق والنشر.
23/1305

<<><< 
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بفاس
املحكمة االبتدائية بصفرو
مصلحة كتابة الضبط
شعبة التنفيذ املدني
رقم  2020/6302/60

يذكر هذا الرقم في املراسلة 
الطالب: التجاري وفابنك.

ضد: 
املطلوب : دكاء توفيق 

اندار عقاري بمثاية حجز عقاري 
(الظهير الشريف رقم  ١٧٨-1-11 
الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011)

 (بتنفيذ قانون رقم 32-08 
الخاص بمدونة الحقوق املنية

- املواد 214 وما يليها- 

يونيو  مــوافــق 30  هـــ  عــام 1441  القعدة  ذو  بتاريخ 09 
سنة 2020 م.

أن املكلف بالتنفيذ املوقع اسفله:  كيري محمد 
بناء على الشهادة الخاصة بتقيد الرهن املحررة بتاريخ 
املحافظ  السيد  بموجبها  يشهد  الــتــي   2020/01/15
عــلــى األمــــالك الــعــقــاريــة بــصــفــرو أن تقييد وقـــع تــاريــخ 
امللك  عدد 41/20459   العقاري  بالرسم   2013/23/07
املدعو «جان الغراء  3» القسمة املفرزة رقم 6 مساحتها 

64 سنتيار املشتملة على شقة بالطابق األول.
من   1000/159.6 و  املـــــارة  أرض  مـــن    192/30.64
مــوضــوع الــرســم العقاري  مــن املــلــك  األجــــراء املشتركة 
الكائنة  العمارة  مــن  املتكون   41/18888 عــدد  األصــلــي 
صفرو  بمدينة  الــكــائــنــة  املــدعــو  املــحــل  صــفــرو  بمدينة 

املحل املدعو الخاينة 
والرامي  بتاريخ 2020/06/30  املقدم  الطلب  على  وبناء 

إلى تبليغ وتنفيذ إنذار عقاري. 
لفائدة:  التجاري وفا بنك 

املجيد  عبد  األستاذ  يكتب  معه  املخابرة  محل  الجاعل 
زروق املحامي بهيئة فاس 

في مواجة السيد: دكاء توفيق 
األول  الــطــابــق  السفلى  الخاينة  الــزيــتــون  حــى  الــســاكــن: 

صفرو. 
مع  درهــم  وقــدره 231.067,30  عليه  للطالب  ما  بــأدائــه 
الفوائد التعاقدية والقانونية وكذا على الضريبة املضافة 

وذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ التوصل 
مدينني  كنتم  ســـواء  العلني  بيعه باملراد  طــائــلــة  تــحــت 

أصليني أو حائرين له.
و بمضمنه حرر هذا اإلنذار ويسلم في التاريخ املثبت 

في شهادة التسليم إلى كل من: السيد:  دكاء توفيق 
بصفرو  الــعــقــاريــة  األمـــالك  على  املــحــافــظ  السيد  وإلـــى 
ـــرســـم الــــعــــقــــاري عـــدد  قـــصـــد تــقــيــيــد هـــــذا اإلنـــــــــذار بـــال
من   216 املــــادة  مــن  الــثــانــيــة  لــلــفــقــرة  طبقا   20459/41

قانون 08-39 املتعلق بمدونة الحقوق العينية. 
23/1306

 <<><< 

السيدة فاطمة حري منتدبة قضائية من الدرجة األولى 
بهذه املحكمة بصفتها قيما عن: عمرو ابرشان عنوانه: 

حي بوملان بلوك 9 صفرو.
وتم تعليقه أيضا في لوحة اإلعالنات بمقر هذه املحكمة 

بتاريخ 2023/01/30.
الحكم  هـــذا  بتبليغ  االســتــئــنــاف  أجـــل  أن  كــذلــك  ويــعــلــن 
يبتدئ سريانه بعد مرور مدة ثالثني يوما من تعليقه 

في لوحة اإلعالنات وإشهاره بكل وسائل اإلشهار.
23/1300

<<><< 
اململكة املغربية
 وزارة العدل

املحكمة اإلبتدائية بصفرو 
مصلحة كتابة الضبط
شعبة التنفيذ املدني

إعالن بتبليغ محضر
حجز تنفيذي لعقار بقيم في إطار الفصل 441 

من ق.م.م

ملف التنفيذ حجز عقاري عدد: 2020/6302/135
ملف القيم عدد 2021/224

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بصفرو يثبت ما يلي:

بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة التجاري وفابنك
املحامي  زروق،  املجيد  عبد  األســتــاذ  دفاعها  بواسطة 
إجـــراءات  تباشر  أنها  فيه  تعرض  الــذي  و  فــاس  بهيئة 
تــحــقــيــق الـــرهـــن والــبــيــع بـــاملـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــقــار املــدعــو 
املــلــك املــســمــى (زكـــريـــاء 1) ذي الــرســم الــعــقــاري عــدد 
41/41145 الكائن بصفرو طريق بوملان تجزئة موالي 
إسماعيل، اململوك ضد السيد خشاب قيزي و حيث أن 
عقاري  حجز  التنفيذي  امللف  موضوع  اإلجــراءات  هذه 

عدد 2020/6302/135.
عقاري  إنــذار  تبليغ  من  تتمكن  لم  العارضة  أن  وحيث 
بمثابة حجز تنفيذي إلى السيد خشاب قيزي، بعنوانه 
الــكــائــن املــلــك املــســمــى إقــامــة مــــوالي إســمــاعــيــل طريق 
بوملان الطابق السفلي صفرو، بعدما أرجع طي التبليغ 
املوجه إليه بمالحظة بعد البحث والتحري لم أعثر على 

املعني باألمر.
ومــن أجــل ذلــك إســتــصــدرت الــعــارضــة أمـــرا مــن رئيس 
في   2021/04/27 بتاريخ  بصفرو  اإلبتدائية  املحكمة 
السيدة  بتعيني  قــضــى   2021/1109/318 عـــدد  املــلــف 
فاطمة حري منتدبة قضائية درجة ثانية بهذه املحكمة، 

قيما للقيام باإلجراءات طبقا للفصل 441 من ق.م.م. 
قد وقع تبليغه إلى القيم حيث أفضت اإلجراءات املتخذة 
بمالحظة  املختصة  السلطة  جـــواب  بــرجــوع  طــرفــه  مــن 
مصلحة  رئيس  يعلن  ألجله  مضبوط،  غير  العنوان  أن 
كــتــابــة الــضــبــط أن الــطــعــن يــســري بــعــد إنــتــهــاء األجـــل 

القانوني من تاريخ التعليق والنشر.
23/1301

<<><< 
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستيناف بفاس املحكمة اإلبتدائية 
بصفرو مصلحة كتابة الضبط

شعبة التلفيذ املدني
ملف حجز عقاري رقم:

2020/6302/135

إندار عقاري بمثابة حجر عقاري
(الظهير الشريف رقم

178-11-1 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011)
(بتنفيذ قانون رقم 08-39 الخاص بمدونة 

الحقوق العينية)
-املواد 214 وما يليها-

بتاريخ ثالث وعشرون 23 ربيع األول عام 141 هـ موافق 
لتاسع 9 نونبر سنة 2020 م..

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله لحسن أومحو منتدب 
قضائي باملحكمة اإلبتدائية بصفرو.

بناء على شهادة خاصة بتقييد الرهن املحررة بتاريخ 
املحافظ  السيد  بموجبها  يشهد  الــتــي   2020/02/19
على األمالك العقارية بصفرو أن تقييدا وقع تضمينه 
بتاريخ 2018/03/22 بالرسم العقاري عدد 41/41145 

امللك املدعو (زكرياء 1) املتكون من:
* الــقــســمــة املــــفــــرزة رقــــم 1 مــســاحــتــهــا 62 ســنــتــيــار 
املشتملة على شقة بالطابق األرضي منها 11 س عبارة 

عن ساحة.
من  و1000/360.46  الــعــمــارة  أرض  مــن   80/28.84  *
مــوضــوع الــرســم العقاري  مــن املــلــك  األجــــزاء املشتركة 
الكائنة  العمارة  مــن  املتكون   41/11423 عــدد  األصــلــي 

بمدينة صفرو طريق بوملان تجزئة موالي إسماعيل.
وبناء على الطلب املقدم بتاريخ 2020/11/05 من طرف 
شركة التجاري وفــــابنك في شخص رئيسها وأعضاء 
مجلسها اإلداري، الكائن مقرها برقم 2 شارع موالي 

يوسف الدار البيضاء
ينوب عنها ذ/ عبد املجيد زروق، املحامي بهيئة فاس.

والرامي إلى تبليغ وتنفيذ إنذار عقاري في إطار املادة 
215 من القانون املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

في مواجهة: خشان قيزي
إسماعيل  مــــوالي  إقــامــة  املــســمــى  املــلــك  األول:  عــنــوانــه 

طريق بوملان الطابق السفلي صفرو.
ــثــانــي: الــكــتــيــبــة الــخــفــيــفــة 7 لــلــتــدخــل الــســريــع  عــنــوانــه ال

الجيش امللكي تازة.
بأدائه ما للطالبة عليه وقدره (320.837,86 درهم) مع 
داخل  وذلــك  العقد  في  عليها  املنصوص  توابعه  جميع 
أجـــل خــمــســة عــشــرة يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــتــوصــل تحت 
أصليني  مدينني  كنتم  ســواء  العلني  باملزاد  بيعه  طائلة 

أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هذا  حرر  وبمضمنه 
في شهادة التسليم إلى كل من: السيد خشان قيزي، 

بعنوانه أعاله.
وإلى السيد املحافظ على األمالك العقارية قصد تقييد 
طبقا  عـــدد 41/41145  الــعــقــاري  بــالــرســم  اإلنــــذار  هـــذا 
للفقرة الثانية من املادة 216 من قانون 08-39 املتعلق 

بمدونة الحقوق العينية.
23/1302

<<><<  
اململكة املغربية 
وزارة العدل

محكمة االستيناف بفاس
املحكمة اإلبتدائية بصفرو
مصلحة كتابة الضبط
شعبة التنفيذ املدني
ملف حجز عقاري رقم
٣٨//٢٠٢٠/٦٣٠٢

إنذار عقاري بمثابة حجر عقاري
( الظهير الشريف رقم ١٧٨-١١-١١ الصادر 

بتاريخ ٢٢ نونبر ٢٠١١ )
( بتنفيذ قانون رقم ٩٠٨ الخاص بمدونة 

الحقوق العينية )

بتاريخ تاسع ٩ رجب عام ١٤٤١ هـ موافق رابع ٤ مارس 
سنة ٢٠٢٠ م..

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله لحسن أومحو، منتدب 
قضائي باملحكمة االبتدائية بصفرو.

بناء على شهادة خاصة بتقييد الرهن املحررة بتاريخ 
٢٠١٩/١٠/١٦ التي يشهد بموجبها السيد املحافظ على 
العقاري  بالرسم   ٢٠١٧/٠٥/١٩ بتاريخ  تضمينه  وقــع 

عدد ٤١/٣١٠٥٧
األمالك العقارية بصفروان من:
امللك املدعو الحسن (٣) املتكون

١ القسمة املفرزة رقم ٦b+٦a+٦ مساحتها ٧٥ سنتيار 
املشتملة على شقة بالطابق الثاني منها ٠٢ س عبارة

عن بروز و ٠٢ س عبارة عن شرفة.
١٠١/٣١٫٧٣/٢ مـــن أرض العمارة و ١٠٠٠/٣١٤.١٦ من 
مــوضــوع الــرســم العقاري  مــن املــلــك  األجــــزاء املشتركة 
الكائنة  العمارة  مــن  املتكون   ٤١/٢٥٠٨٢ عــدد  األصــلــي 
بمدينة صفرو حي بنصفار. و بناء على الطلب املقدم 
الــتــجــاري  الــشــركــة  طــــرف  مـــن   ٢٠٢٠/٠٣/٠٢ بــتــاريــخ 
مقرها  الكائن  القانوني.  ممثلها  شخص  فــي  وفابنك 
اإلجتماعي برقم ٢ شارع موالي يوسف الدار البيضاء

ينوب عنها ذ/ عبد املجيد زروق، املحامي بهيئة فاس 
و الرامي إلى تبليغ و تنفيذ إنذار عقاري في إطار املادة 

٢١٥ من القانون املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
في مواجهة محمد شريطا

بنصفار  حي   ١٨ القطعة   A٢S شركة  تجزئة  عنوانه: 
الطابق الثاني صفرو.

مع  درهم   ٣٠٩.٠٢٠,١٧ قدره  و  عليه  للطالبة  ما  بأدائه 
الفوائد اإلتفاقية و التوابع والصوائر و ذلك داخل أجل 

اململكة املغربية
وزارة العدل 

املحكمة اإلبتدائية بصفرو 
مصلحة كتابة الضبط 
شعبة التنفيذ املدني 

اعالن بتبليغ محضر 
حجزتنفيذي لعقار بقيم 

في إطار الفصل 441 من ق.م.م 

ملف التنفيذ حجز عقاري عدد: 
2022/6108/41 

ملف القيم عدد:  2022/161

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بصفرو يثبت ما يلي:

بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة وفا عقار 
املحامي  زروق،  املجيد  عبد  األســتــاذ  دفاعها  بواسطة 
إجـــراءات  تباشر  أنــهــا  فيه  تــعــرض  والـــذي  فــاس  بهيئة 
تــحــقــيــق الـــرهـــن والــبــيــع بـــاملـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــقــار املــدعــو 
املــلــك املــســمــى  (ســـامـــي5)  ذي الــرســم الــعــقــاري عــدد 
 41/35316 الكائن بصفرو حي بنصفار، اململوك ضد 

السيد راضي نبيل 
وحيث أن هذه اإلجراءات موضوع امللف التنفيذي حجز 

عقاري عدد 2022/6108/41 
عقاري  إنــذار  تبليغ  من  تتمكن  لم  العارضة  أن  وحيث 
بمثابة حجز تنفيذي إلى السيد راضي نبيل، بعنوانه 
إقليم  طم  طم  بئر  الصباح  برنامج  القطعة 226  الكائن 
بمالحظة  إليه  املوجه  التبليغ  طي  أرجع  بعدما  صفرو، 
املعني باألمر غير معروف و من أجل ذلك إستصدرت 
بصفرو  اإلبتدائية  املحكمة  رئيس  مــن  أمــرا  الــعــارضــة 
 22/1106/310 عــدد  املــلــف  فــي   2022/05/17 بــتــاريــخ 
قضائية  منتدبة  فاطمة حري  الــســيــدة  بتعيني  قضى 
درجة ثانية بهذه املحكمة، قيما للقيام باإلجراءات طبقا 

للفصل 441 من ق.م.م.
وقـــد وقـــع تبليغه إلـــى الــقــيــم حــيــث أفــضــت اإلجـــــراءات 
املــتــخــذة مـــن طــرفــه بـــرجـــوع جــــواب الــســلــطــة املختصة 
بمالحظة أن املسمى راضي نبيل غير معروف، ألجله 
يسري  الطعن  أن  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بعد إنتهاء األجل القانوني من تاريخ التعليق و النشر.
23/1307

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة اإلستئناف بفاس 
املحكمة اإلبتدائية بصفرو

مصلحة كتابة الضبط 
شعبة التنفيذ املدني 

ملف حجز عقاري 
رقم: 2022/6108/41

اندار عقاري بمثاية حجز عقاري 
(الظهير الشريف رقم  1-11-178 
الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011)

 (بتنفيذ قانون رقم 32-08 
الخاص بمدونة الحقوق العينية)

- املواد 214 وما يليها- 

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفله لحسن أومحو، منتدب 
قضائي باملحكمة االبتدائية صفرو.

بناء على شهادة خاصة بتقييد الرهن املحررة بتاريخ 
املــحــافــظ  الــســيــد  بــمــوجــهــا  يــشــهــد  الــتــي   2021/03/19
على األمالك العقارية بصفرو أن تقييدا وقع تضمينه 
بتاريخ 2015/04/01 بالرسم العقاري عدد 41/12099  

امللك املدعو  (الصباح226 )
املتكون من:

ارض عارية معدة للبناء مساحته 1 آر 7 سنتيار الكائن 
بإقليم صفرو دائرة املنزل قيادة رأس تبودة 

وبناء على طلب املقدم بتاريخ 2022/02/04 من طرف 
إدارة  مجلس  ذات  مساهمة  شــركــة  عــقــار  وفـــا  شــركــة 

جماعية وذات مجلس رقابة.
رومبروند  زنقة  زاويــة   112 اإلجتماعي  مقرها  الكائن 

وشارع عبد املومن الدار البيضاء.
النائبة عن التجاري وفا بنك شركة مجهولة االسم في 

شخص رئيسها وأعضاء مجلسها اإلداري. 
الكائن مقرها االجتماعي 2 شارع موالي يوسف الدار 

البيضاء .
ينوب عنها األستاذ عبد املجيد املجيد  زروق، املحامي 
عقاري  إنـــذار  وتنفيذ  تبليغ  إلــى  والــرامــي  فــاس،  بهيئة 
في إطار املادة 215 من القانون املتعلق بمدونة الحقوق 

العينية. 
في مواجهة: راضي نبيل 

عنوانه: القطعة 226 برنامج الصباح بير طم طم صفرو.
بادائه ما للمطالبة عليه وقدره (91.724,43 درهم) مع 
الفوائد اإلتفاقية والتوابع والصوائر داخل أجل خمسة 
عشرة يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة بيعه باملزاد 

العلني سواء كنتم مدينني أصليني أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هذا  حرر  وبمضمنه 

في شهادة التسليم الى كل من:
السيد راضي نبيل، بعنوانه أعاله.

وإلـــى الــســيــد املــحــافــظ عــلــى األمــــالك الــعــقــاريــة صــفــرو، 
ـــرســـم الــــعــــقــــاري عـــدد  قـــصـــد تــقــيــيــد هـــــذا اإلنـــــــــذار بـــال
من   216 املــــادة  مــن  الــثــانــيــة  الــفــقــرة  طبقا    41/12099

قانون  08-39 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
23/1308

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
املحكمة اإلبتدائية بصفرو 

مصلحة كتابة الضبط 
شعبة التنفيذ املدني

 
اعالن بتبليغ محضر 

حجز تنفيذي لعقار بقيم في إطار الفصل
 441 من ق.م.م 

ملف التنفيذ حجز عقاري عدد: 
2022/6108/37 

ملف القيم عدد:  2022/158

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بصفرو يثبت ما يلي: 

بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة وفا عقار 
املحامي  زروق،  املجيد  عبد  األســتــاذ  دفاعها  بواسطة 

بهيئة فاس 
والــذي تعرض فيه أنها تباشر إجــراءات تحقيق الرهن 
والبيع باملزاد العلني للعقار املدعو امللك املسمى  (سامي  
5) ذي الرسم العقاري عدد 41/35316 الكائن بصفرو 

حي بنصفار، اململوك ضد السيد لحكيم محسن 
وحيث أن هذه اإلجراءات موضوع امللف التنفيذي حجز 

عقاري عدد2022/6108/37  
عقاري  إنــذار  تبليغ  من  تتمكن  لم  العارضة  أن  وحيث 
بــمــثــابــة حــجــز تــنــفــيــذي إلــــى الــســيــد لــحــكــيــم مــحــســن، 
طم  بئر  الصباح  برنامج   226 القطعة  الكائن  بعنوانه 

طم إقليم 
بمالحظة  إليه  املوجه  التبليغ  طي  أرجع  بعدما  صفرو، 

املعني باألمر مجهول.
ومــن أجــل ذلــك اســتــصــدرت الــعــارضــة أمـــرا مــن رئيس 
في   2022/05/17 بتاريخ  بصفرو  اإلبتدائية  املحكمة 
امللف عدد  22/1106/310قضى بتعيني السيدة فاطمة  
حري منتدبة قضائية درجة ثانية بهذه املحكمة، قيما 

للقيام باإلجراءات طبقا للفصل 441 من ق.م.م.
وقـــد وقـــع تبليغه إلـــى الــقــيــم حــيــث أفــضــت اإلجـــــراءات 
املــتــخــذة مـــن طــرفــه بـــرجـــوع جــــواب الــســلــطــة املختصة 
بــمــالحــظــة أن عـــدم الــعــثــور عــلــيــه، ألجــلــه يــعــلــن رئــيــس 
إنتهاء  بعد  يــســري  الطعن  أن  الضبط  كتابة  مصلحة 

األجل القانوني من تاريخ التعليق والنشر.
23/1309

<<><< 
اململكة املغربية
 وزارة العدل 

محكمة االستيناف بفاس 
املحكمة اإلبتدائية بصفرو 

مصلحة كتابة الضبط 
شعبة التنفيذ املدني 

ملف حجز عقاري 
رقم: 2022/6108/37 

اندار عقاري بمثابة حجر عقاري
(الظهير الشريف رقم 1-11-178 

الصادر بتاريخ 22 نونبر (2011) بتنفيذ 



قانون رقم  39-08 
الخاص بمدونة الحقوق العينية) 

املواد 214 وما يليها - 

إن املكلف بالتنفيذ املوقع أسفاه لحسن أومحو، منتدب 
قضائي باملحكمة االبتدائية بصفرو.

بناء على شهادة خاصة بتقييد الرهن املحررة بتاريخ 
املحافظ  الــســيــد  بموجبها  يشهد  الــتــي   2020/12/14
على األمالك العقارية بصفرو أن تقييدا وقع تضمينه 
بتاريخ 2012/11/28 بالرسم العقاري عدد 41/19290 

امللك املدعو (عبد العالي 2) 
املتكون من:

 58 مــســاحــتــهــا   4-4A-AB رقــــم املـــفـــرزة  الــقــســمــة   /1
 04 منها  األول  بالطابق  شقة  على  املشتملة  سنتيار 
عن  عبارة  سنتيارات  و 2  بــروز  عن  عبارة  سنتيارات 

شرفة
من   1000/313.95 و  الــعــمــارة  أرض  مــن   80/25.12  
مــوضــوع الــرســم العقاري  مــن املــلــك  األجــــزاء املشتركة 
الكائنة  العمارة  مــن  املتكون   41/16098 عــدد  األصــلــي 

بصفرو.
وبناء على الطلب املقدم بتاريخ 2022/02/04 من طرف 
إدارة  مجلس  ذات  مساهمة  شــركــة  عــقــار  وفـــا  شــركــة 

جماعية وذات مجلس رقابة. 
رومبروند  زنقة  زاويــة   112 اإلجتماعي  مقرها  الكائن 

وشارع عبد املومن الدار البيضاء. 
النائبة عن التجاري وفا بنك شركة مجهولة االسم في 

شخص رئيسها وأعضاء مجلسها اإلداري. 
الكائن مقرها االجتماعي 2 شارع موالي يوسف الدار 

البيضاء 
بهيئة  عبد املجيد زروق، املحامي  عنها األستاذ  ينوب 
فاس، والرامي إلى تبليغ و تنفيذ إنذار عقاري في إطار 
املادة 215 من القانون  املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

في مواجهة: الحكيم محسن 
عنوانه: تجزئة موالي سماعيل قطعة رقم 280 الطابق 

األول صفرو.
بأدائه ما للطالبة خليه وقدره ( 270.809,06 درهم) مع 
الفوائد االتفاقية والتوابع والصوائر داخل أجل خمسة 
عشرة يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة بيعه باملزاد 

العلني سواء كنتم مدينني أصليني أو حائزين له.
املثبت  التاريخ  في  ويسلم  اإلنــذار  هذا  حرر  وبمضمنه 

في شهادة التسليم إلى كل من:
السيد لحكيم محسن، بعنوانه أعاله.

بصفرو،  العقارية  األمـــالك  على  املحافظ  السيد  وإلـــى 
ـــرســـم الــــعــــقــــاري عـــدد  قـــصـــد تــقــيــيــد هـــــذا اإلنـــــــــذار بـــال
من   216 املــــادة  مــن  الــثــانــيــة  لــلــفــقــرة  طبقا   41/19290

قانون 08-39 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
23/1310

<<><<  
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
ملف تنفيذ عدد: 2020/8516/2031 

طالب التنفيذ: البنك الشعبي املركزي 
منفذ عليه: الشرقي مراد 

إعالن عن بيع عقار 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحكمة التجارية 
بالدار البيضاء 

أنــــه ســيــقــع بــيــع قــضــائــي بــاملــحــكــمــة الــتــجــاريــة بـــالـــدار 
البيضاء بالقاعة رقم 6 

تاريخ 2023/04/11 على الساعة 13:00 
لفائدة البنك الشعبي املركزي عنوانه الدار البيضاء 

الــجــاعــل مــحــل املـــخـــابـــرة مــعــه بــمــكــتــب األســـتـــاذ ربــيــع 
السيد  ضــد  البيضاء   الـــدار  بهيئة  املــحــامــي  بــوقــريــش 

الشرقي مراد 
وذلــــك لــلــعــقــار املــحــفــظ واملــســجــل بــاملــحــافــظــة الــعــقــاريــة 

املحمدية تحت عدد 26/41873 
واملعروف باسم «مربحة 2-10»

الكائن بدوار بني يخلف طريق فرنسا قرب سوق االحد  
مساحته 81  املحمدية   مربحة 2-10  بجهة  (اللويزية) 

متر مربع  (سنتيار) 
واملشتمل على شقة بالطابق األول 

العلني  سنطلق  العلني  بــاملــزاد  للبيع  اإلفــتــاحــي  الثمن 
أراد  ومـــن  درهـــــم.    473850,000 مــبــلــغ  مـــن  ســنــطــلــق 
االتصال  يمكنه  العروض  وتقديم  اإليضاح  في  الزيادة 

بمصلحة التنفيذ باملحكمة التجارية بالدار البيضاء. 
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اململكة املغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
كتابة الضبط
مكتب التبليغ

تبليغ عدد: 2022/8401/713

إعالن قضائي
تبليغ قرار في إطار الفصل 441 من ق م م

بني
إجالل البزطاطي

عنوانه حجر العروسة تطوان؛
القيم عن:

1 - سامية لوقش
2 - زينب حجاج
3- عماد زيوزيو

وبني
آخر عنوان لهم بمحل 

بيع أجزاء السيارات طريق طنجة
كلم 3 طابولة تطوان.

يعلن رئيس كتابة الضبط بمحكمة االستئناف التجارية 
بفاس، أن قرارا صدر بتاريخ 2022/10/04 رقم 2474، 
 ،2021/8206/963 رقـــم  (كــــراء)  استئنافي  مــلــف  فــي 
قبول  الشكل:  في  بقيم،  وغيابيا  انتهائيا  علنيا  قضى 
ـــغـــاء الــحــكــم املــســتــأنــف  االســـتـــئـــنـــاف فـــي املــــوضــــوع: إل
واملقابل  األصلي  الطلبني  بقبول  الشكل  في  «القاضي 
وفي املوضوع برفض الطلبني األصلي واملقابل وتحميل 
الطلب  رفــض  بخصوص  قضى  فيما  الــصــائــر»  رافــعــه 
األصــلــي والــحــكــم مــن جــديــد بــاملــصــادقــة عــلــى اإلنــــذار 
من  وبإفراغهم  عليهم،  املستأنف  إلــى  املوجه  بــاإلفــراغ 
املحل الكائن بطريق طنجة كلم 3 طابولة تطوان منهم 
الصائر  تحميلهم  مــع  بــإذنــهــم،  أو  مقامهم  يــقــوم  ومــن 
وتــأيــيــده فــي بــاقــي مقتضياته مــع جعل الــصــائــر على 

النسبة بني الطرفني.
ـــــقـــــرار تــــم تــبــلــيــغــه بـــتـــاريـــخ  ويـــعـــلـــن أيــــضــــا أن هــــــذا ال
2022/12/27 إلى السيد إدريس محب، منتدب قضائي 

.د املمتازة، بصفته قيما عن:
4 - سامية لوقش
5 - زينب حجاج
6 - عماد زيوزيو

آخر عنوان لهم بمحل بيع أجزاء السيارات طريق طنجة 
كلم 3 طابولة تطوان.

بعدما تم تعليقه في لوحة اإلعالنات بمقر هذه املحكمة 
بتاريخ 2022/12/27. ويعلن كذلك أن أجل النقض في 
تبليغ هذا القرار يبتدئ سريانه بعد مرور مدة ثالثني 
يــومــا مــن تعليقه فــي لــوحــة اإلعـــالنـــات وإشـــهـــاره بكل 

وسائل اإلشهار.
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<<><< 
اململكة املغربية
وزارة العدل

املحكمة اإلبتدائية بفاس 
مكتب التنفيذ املدني

ملف تنفيذي
عدد: 2021/6107/394 

اعالن قضائی
لفائدة: عبد االله الخميري
ضد: فاطمة املودني

يوم: 2023/03/30  سيجري  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
على الساعة العاشرة بمصلحة التنفيذ املدني باملحكمة 
عدد  العقاري  الرسم  دي  العقار  بيع  بفاس،  االبتدائية 
مساحتها  فالحية  أرض  عن  عبارة  وهــو   07/89318
طريق  الــهــالل  بــتــعــاونــيــة  الــكــائــنــة  م2،   97 أر   44 14ه 
مكناس فاس تشتمل على 450 شجرة زيتون و ثالث 
الكائنة   07/89369 العقاري  الــرســم  ذي  والعقار  أبــار 
بنفس العنوان وهو عبارة عن قطعة أرضية مسحتها 

10 ار أحدث فوقها أربعة منازل سكنية. 
وذلـــــك بـــاملـــزاد الــعــلــنــي إلــــى آخــــر مــتــزايــد مــيــســور مع 

التنفيذ.  ومــصــاريــف  بــزيــادة 3 %  نــاجــزا  الــثــمــن  أداء 
حـــــدد الـــثـــمـــن االفـــتـــتـــاحـــي النــــطــــالق املـــــــزاد فــــي مــبــلــغ: 
للعقار  درهــــم  و550.00.00  درهــــم   6.502365.00
الثاني. ومن أراد زيادة في اإليضاح واالطالع على دفتر 

التحمالت، فعليه االتصال باملصلحة املذكورة أعاله.
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 املديرية الجهوية درعة تافياللت

املكتب الوطني للكهرباء املاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح وطني
12 /م ج د/ش م/ ق ا د/2023/1  

جلسة علنية

تعلن مديرية درعة تافياللت للمكتب الوطني للكهرباء 
واملاء  الصالح للشرب - قطاع املاء عن طلب العروض

املــتــعــلــق ب إعـــــادة تــاهــيــــــــــــــــــــــــــل مــحــطــات الــضــخ بــمــركــز 
تامكروت – قسم الهنـــــد سة املدنية

بها  اإلدالء  املتنافسني  عــلــى  يتعني  الــتــي  املــســتــنــدات   
مقررة في الفصل 10 من نظام االستشارة.

الصغرى  للمقاوالت  فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملــتــوســطــة وكـــــذا الــتــعــاونــيــات واتــــحــــاد الــتــعــاونــيــات 

واملقاولني الذاتيني.
ــثــمــن الــتــقــديــري إلنـــجـــاز األشــــغــــال فـــي 599  يـــحـــدد ال

985,60  درهم (م ا ر)
ما  أو  درهـــم   6000,00 املــؤقــتــة  الضمانة  مبلغ  يــحــدد 

يعادلها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
بوابة  عبر  االســتــشــارة  ملف  وتحميل  االطـــالع  يمكن 

الصفقات العمومية: 
https://www.marchespublics.gov.ma

يـــجـــب تــحــضــيــر الــــعــــروض طــبــقــا ملــقــتــضــيــات نــظــام 
االستشارة و:

- تــــودع الـــعـــروض مــقــابــل وصــــل إلــــى مــكــتــب الــضــبــط 
ــلــمــديــريــة الــجــهــويــة درعـــــة تــافــيــاللــت شـــــارع محمد  ل
الـــســـادس حـــي ازمـــــور الــجــديــد الــرشــيــديــة قــبــل تــاريــخ 

وساعة عقد الجلسة لفتح األظرفة،
- أو تــرســل عــن طــريــق الــبــريــد املــضــمــون مــع إشــعــار 
درعة  الجهوية  للمديرية  الضبط  مكتب  إلى  بالتوصل 
الجديد  ازمـــور  حــي  الــســادس  محمد  شـــارع  تافياللت 
الرشيدية قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة لفتح األظرفة،

لفتح  الجلسة  بداية  عند  التحكيم  لجنة  إلى  تسلم  أو   -
األظرفة. 

األربــعــاء  يـــوم  األظــرفــة  لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة  على  ابريل 2023   26
املديرية الجهوية درعة تافياللت شارع محمد السادس 

حي ازمور الجديد الرشيدية.
تفتح األغلفة في آن واحد.

للحصول عــلــى مــزيــد مــن املــعــلــومــات يمكن اإلتــصــال 
لدرعة  الجهوية  املــديــريــة  بــالــعــنــوان  املــشــتــريــات  بقسم 
الجديد  اؤمـــور  حــي  الــســادس  محمد  شـــارع  تافياللت 

الرشيدية 
الفاكس 0535573486 

او الهاتف 0535795308.  
الدفاتر  وكذا  املكتب  مشتريات  نظام  تحميل  يمكن    -
قطاع   – املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر  العامة 

املاء:
 http://www.onep.ma/
23/1314 
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  اململكة املغربية

Royaume du Maroc
وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
 ,Maritime

du Développement Rural et des Eaux et Forêts
املديرية اإلقليمية للفالحة إلفران

 Direction Provinciale de l’Agriculture
d’Ifrane

إعالن تصحيحي إلعالن عن طلب عروض
 مفتوح بعروض أثمنة رقم 2023/08/ م إ ف/

إفران 

بدال من
يـــجـــب أن يـــكـــون كــــل مــــن مـــحـــتـــوى وتـــقـــديـــم مــلــفــات 
رقم  الــقــرض  اتفاقية  ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 

CMA 1269 01 P
واملـــادة 27، 29 و31 مــن املــرســوم السالف الــذكــر رقم 
جــمــادى 1434 (20  مــن  فــي 08  الــصــادر   .2.12.349

مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بكتابة املديرية؛
- إمـــا إرســالــهــا عـــن طــريــق الــبــريــد املــضــمــون بــإفــادة 

باالستالم إلى العنوان املذكور أعاله؛
العروض  طلب  مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
- إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية.

يقرأ
يـــجـــب أن يـــكـــون كــــل مــــن مـــحـــتـــوى وتـــقـــديـــم مــلــفــات 
رقم  الــقــرض  اتفاقية  ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 

CMA 1269 01 P
واملـــادة 27، 29 و31 مــن املــرســوم السالف الــذكــر رقم 
جــمــادى 1434 (20  مــن  فــي 08  الــصــادر   .2.12.349

مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بكتابة املديرية؛
- إمـــا إرســالــهــا عـــن طــريــق الــبــريــد املــضــمــون بــإفــادة 

باالستالم إلى العنوان املذكور أعاله؛
العروض  طلب  مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
اإليداع اإللكتروني لألظرفة غير مطلوب

الباقي دون تغيير
23/1315
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 اململكة املغربية

Royaume du Maroc
وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
 ,Maritime

du Développement Rural et des Eaux et Forêts
املديرية اإلقليمية للفالحة إلفران

 Direction Provinciale de l’Agriculture
d’Ifrane

إعالن تصحيحي إلعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض 

أثمنة رقم 2023/09/ م إ ف/إفران 
بدال من

يـــجـــب أن يـــكـــون كــــل مــــن مـــحـــتـــوى وتـــقـــديـــم مــلــفــات 
رقم  الــقــرض  اتفاقية  ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 

CMA 1269 01 P
واملـــادة 27، 29 و31 مــن املــرســوم السالف الــذكــر رقم 
جــمــادى 1434 (20  مــن  فــي 08  الــصــادر   .2.12.349

مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بكتابة املديرية؛
- إمـــا إرســالــهــا عـــن طــريــق الــبــريــد املــضــمــون بــإفــادة 

باالستالم إلى العنوان املذكور أعاله؛
العروض  طلب  مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
- إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية.

يقرأ
يـــجـــب أن يـــكـــون كــــل مــــن مـــحـــتـــوى وتـــقـــديـــم مــلــفــات 
رقم  الــقــرض  اتفاقية  ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 

CMA 1269 01 P
واملـــادة 27، 29 و31 مــن املــرســوم السالف الــذكــر رقم 
جــمــادى 1434 (20  مــن  فــي 08  الــصــادر   .2.12.349

مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بكتابة املديرية؛
- إمـــا إرســالــهــا عـــن طــريــق الــبــريــد املــضــمــون بــإفــادة 

باالستالم إلى العنوان املذكور أعاله؛
العروض  طلب  مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛
اإليداع اإللكتروني لألظرفة غير مطلوب

الباقي دون تغيير
23/1316 

CLOTURE DE LIQUIDATION
 ET RADIATION DE L’RC

Sté ELEGANCE VETEMENTS 
DE SAIS  Sarl A.U

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique

au capital de : 
10 000,00 Dirhams
Siège social : N° 368 

LOT 85 AV ADDAMAME 
LOTISSEMENT AL WAFAE 

RTE DE SEFROU FES 
RC : 41435 

 I.F : 14432991

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 
06/03/2023 à AV, Abou Bakr Esseddik imm 
130 appt 8 Fès , monsieur l’associé unique  
a approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation. Les 
comptes du liquidateur ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Fès  en 
date  du 10/03/2023 sous le n° 6641/023.
LE GERANT 
ABDELALI EZZANTAR

23/1317
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 SOCIETE 2B MAK SARL A.U.

Suite à un acte sous signe privé, daté du 
21/02/2023 il a été décidé de ce qui suit:
La constitution  d’une société à responsa-
bilité limitée associé unique qui prend les 
caractéristiques suivantes :
La dénomination : STE 2B MAK  S.A.R.L  
A.U.
L’activité: ENTREPRENEUR OU TENANT 
UNE AGENCE DE PUBLICITE OCCU-
PANT AU MOINS UN EMPLOIE.
Le siège social: MAGASIN N° 1 N° 67 RE-
SIDENCE AMAL RUE BOUJDOUR HAY 
NAJAH SIDI BRAHIM  FES.
Le capital : 100 000.00 DHS Divisés en 1 000 
parts sociales de 100dh
Mme. FADOUA GHOMARI   
1 000 parts.
La gérance : la société est gérée par Mme.
FADOUA GHOMARI  pour une durée 
indéterminée, 
La signature administrative est faite par 
Mme. FADOUA GHOMARI  
La signature bancaire est faite par la signa-
ture de Mme. FADOUA GHOMARI.
Le dépôt légal est fait au tribunal de com-
merce de Fès sous registre de commerce 
75821 sous dépôts N6607 le 08/03/2023.

23/1318
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COTAVIC FIDUCIAIRE
La société SMART CONSULTING   

SARL
RESIDENCE AL FIRDAOUS APPT 28 

2EME ETAGE  EL-JADIDA
RC : 13047

Au terme d’un procès-verbal des décisions 
de l’assemblée générale extraordinaire 
du 10/02/2023, les associées de la société 
SMART CONSULTING SARL au capital 
de 100.000,00 dhs décident:
- La dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
01/01/2023
Le siège de liquidation est : Résidence al Fir-
daous Appt 28 2eme étage el Jadida 
-  l’assemblée générale extraordinaire 
nomme en qualité de liquidateur Madame 
Samira NACIF
-  l’assemblée générale extraordinaire mis fin 
à la fonction de gérance de Madame Samira 
NACIF et Madame Imane BENRABIA
- l’assemblée générale extraordinaire décide 
de ce qui suit:
Le siège de liquidation est: Résidence al Fir-
daous Appt 28 2eme étage el Jadida
 Dépôt légal : le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce d’El-Ja-
dida  
sous n° 29852 du 09/03/2023

23/1319
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CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE 
«KSAR PRODUCTION», SARL 
au capital de 300.000 Dirhams 

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 07 mars 2023 à Casablanca, ont été 
dressés les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les principales caractéris-
tiques sont les suivants: 
Dénomination: «KSAR PRODUCTION», 
SARL 
Principal objet : 
la production audiovisuelle, cinémato-
graphique, radiophonique, théâtrale et 
évènements artistique, spots publicitaires, 
documentaires, reportages, films d’entre-
prises, émissions télévisées, sitcoms, l’ani-
mation de tout genre, principalement toute 
autre production et coproduction qui se 
rattachent directement ou indirectement a 
cette activité ; 
la communication (travaux de publicité, 
vente espaces publicitaires); 
la location de tous espaces télévisuels ou au-
diovisuels pour faire des opérations publici-
taires ou des compagnes de communication 
destinées au grand public pour la promotion 
des produits de consommation; 
 Siège social: Casablanca - Casablanca - 7 
Ahmed Touki Etg 2 -Appt 10 
Capital social: fixé à 300.000 dirhams divisés 
en 3.000 parts sociales, d’une valeur nomi-
nal de 100 dirhams chacune, intégralement 
libérées comme suit: 
- Madame Ghita BOUSFIHA: 
1.501 parts; 
- Monsieur Abdelwahab ADIL: 
1.499 parts; 
Durée: 99 années à compter de son imma-
triculation au R.C 
Gérance: assurée pour une durée illimitée 
par Madame Ghita BOUSFIHA. 
La société a été immatriculée au Registre 
de Commerce de Casablanca en date du 20 
mars 2023 sous le numéro 576.663.  
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الشبكة المزدوجةالشبكة المسهمة

moimajid@gmail.comرئيس تحرير موقع أحداث أنفو : ع. م. حشادي
youssefsport@gmail.com رئيس  القسم الرياضي : يوسف بصور

ahouda8@gmail.com قسم الترجمة :  هدى األندلسي

                   ajazouli@ahdath.info الحسابات والمشتريات : عائشة اجلزولي 
s.lachhab81@gmail.comالمدير الفني : سعيد لشهب  

رئيس القسم الثقافي والفني :
l.ouarigh@ahdath.info حلسن وريغ

damalibab@gmail.com حديث األربعاء: عبد العالي دمياني

a.belhmidi@gmail.com قسم اإلقتصاد : أحمد بلحميدي

fatima.boudarbala@gmail.com االشهار :  فاطمة بودربالة
k.oussama@ahdath.infoالمعلوميات : أسامة خيي

المسؤولة عن قسم التوزيع:
sofia.dirhoussi@gmail.com صوفيا الديروسي

المقر الرئيسي :  5 زنقة سانت إميليون، حي الجريوند الدار البيضاء 
صندوق الربيد: 10700، الدار البيضاء باندونغ

اهلاتف: 0522.44.30.38/70/71/95 الفاكس: 0522.44.29.32      

قسم اإلشهار : 55 ملتقى زنقة سبتة و شارع الزرقطوني 
(فوق City Club ) الدار البيضاء

اهلاتف: 0522.44.86.95 الفاكس: 0522.44.29.76

الرباط: 25 مكرر، شقة 11  شارع باتريس لومومبا
 اهلاتف :  0537.26.18.57  الفاكس:  0537.70.63.09

مراكش :  92 ، شارع الزرقطوني رقم 9 جليز 
اهلاتف : 0666.04.51.61

فاس : 116، شارع محمد اخلامس الطابق الرابع رقم 7 أكدال 
اهلاتف : 0535.65.43.95

تطوان : 33، شارع اجليش امللكي ، إقامة  االسماعلية الرقم B3 الطابق األول 
اهلاتف : 0666.04.50.40 

abelmedahi@hotmail.com مدير التحرير : حكيم بلمداحي  
رئيس التحرير :  

رئيس التحرير المكلف بالشؤون السياسية :  
abouyahda@gmail.com محمد أبويهدة

dafkirt@yahoo.fr يونس دافقري

said.nafaa.said@gmail.com السكرتير العام للتحرير : سعيد نافع

رئيس مجلس اإلدارة: مراد بكوري

larhzioui@gmail.com
مدير النشر: اخملتار لغزيوي

مستشار التحرير: رضوان الرمضاني
المدير الفني للمجموعة اإلعالمية: طارق جربيل

 ملف الصحافة عدد 9 ص 97  رقم اإليداع  القانوني 18/2001

 جريدة يومية مستقلة

تصدر عن املؤسسة املغربية 
لوسائط االتصال

الطبع :  ماروك سوار -  التوزيع :  سربيس

أوقات الصالة
[  أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء ]

> الصبح: 04:55    > الشروق: 06:21    > الظهر: 12:41 
> العصر: 16:07    > املغرب: 18:52    > العشاء: 20:07 

بتحريك عود ثقاب واحد أو اثنني، تصبح املعادلة الرياضية صحيحة 

عيدان الثقاب

حلول أمس

 hichamelbechchar@gmail.com    إعداد : هشام البشار

ألـو
0801004747

ألـويقضة وبائيـــــة
0801005353

شكاية الصحــــة 

خدمـــــــــــــــــــــــات

ألـو
0537718888

ألـورشــــــــــــــوة
0801000180
تسمــــــــــم

حل عدد أمس: 63 = 38 + 25 

[ شبكة صعبة ][ شبكة سهلة ]
سودوكو

كلمات متقاطعة



  < يوسف بصور

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية 
الـــدار  بمدينة  رشــيــد  مـــوالي  أمـــن  بمنطقة 
الـــبـــيـــضـــاء، بـــنـــاء عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات دقــيــقــة 

ملراقبة  العامة  املديرية  مصالح  وفرتها 
أمـــس  أول  صــــبــــاح  الــــوطــــنــــي،  الـــــتـــــراب 

األحـــــد، شــخــصــا يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 21 
سنة، وذلك لالشتباه في تورطه في 

والــجــرح  بــالــضــرب  تتعلق  قضية 
املـــفـــضـــي إلـــــى املــــــوت بــاســتــعــمــال 

مفرقعة نارية «فيزي».  
وأكــــــــــــــد مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي أن 

املــعــطــيــات األولـــيـــة لــلــبــحــث تشير 
إلــــى دخـــــول الــضــحــيــة فـــي خــــالف مع 

املشتبه فيه واثنني من شركائه، ألسباب 
تـــتـــعـــلـــق بـــــنـــــزاعـــــات ســــابــــقــــة بـــــني إلــــتــــرات 
مشجعي الرجاء والوداد، األمر الذي تطور 
باستعمال  جسدي  العــتــداء  تعريضه  إلــى 
مفرقعة نــاريــة مــن نــوع «فــيــزي»، تسببت 
الــذي  باملستشفى  وفــاتــه  فــي  مضاعفاتها 

نقل إليه لتلقي العالج.  
ومـــكـــنـــت الـــعـــمـــلـــيـــات األمــــنــــيــــة، حــســب 

املصدر 
ذاتـــــــــــــــــــــــــه، 

مـــــن تـــحـــديـــد 
هــــويــــة املــشــتــبــه 

بعد  وتوقيفه  الرئيسي  فيه 
وقـــت وجــيــز مــن ارتـــكـــاب هــذه 
األفــعــال اإلجــرامــيــة، وبــحــوزتــه 
تـــم حــجــز ســالحــني أبــيــضــني من 
الــحــجــم الــكــبــيــر. وتــــم االحــتــفــاظ 
باملشتبه فيه تحت تدبير الحراسة 
الــــنــــظــــريــــة رهــــــــن إشــــــــــــارة الــــبــــحــــث، 
الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
املختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف 
واملالبسات املحيطة بهذه القضية، فيما 
تتواصل األبحاث من أجل توقيف شريكيه 

بعد تحديد هويتهما الكاملة.
من جهة أخرى، أصدرت املجموعة 
املــســانــدة لــفــريــق الـــرجـــاء الــريــاضــي 
إلــتــرا «إيــغــلــز» بــالغــا أعلنت من 
خالل توقيف جميع أنشطتها 
خــــــــــــالل شــــــهــــــر رمــــــضــــــان 
املـــــــــبـــــــــارك، جـــــــــاء فــــيــــه: 
استقبلنا  «بــعــدمــا 
الــــشــــهــــر الـــكـــريـــم 
بـــــــــبـــــــــهـــــــــجـــــــــة 
وســـــــــــــــرور 
تـــحـــولـــت 

األحــاســيــس مـــن فـــرح إلـــى نكد 
بـــعـــد مـــــوت أخـــيـــنـــا أيــــمــــن، وإن 
وال  يحزن،  والقلب  تدمع  العني 
وإنا  ربنا،  يرضي  ما  إال  نقول 
لــفــراقــك يـــا أيـــمـــن ملـــحـــزونـــون». 
وأضـــــاف الـــبـــالغ ذاتـــــه: «ارتــــأت 
املجموعة إيقاف جميع أنشطة 
الخاليا بشتى أنواعها في هذا 
الشهر الكريم؛ فكما هو معلوم 
هــــو شـــهـــر لـــلـــعـــبـــادة وال يــحــق 
ألحـــــد تـــدنـــيـــســـه بـــــأي فـــعـــل مــن 
األفعال، حتى وصل بنا الحال 
إلـــــى ســــقــــوط ضــحــيــتــني لــفــعــل 
بسبب (الفيزي)  دنيء  إجرامي 
الــــذي ســبــق وأن حـــذرنـــا مـــرارا 
فــــي بـــالغـــاتـــنـــا مــــن مــخــاطــرهــا 
ومنعها كليا عن جميع أعضاء 
املجموعة… إنه إجرام وترويع 
بصلة  لنا  يمت  وال  للمواطنني 
أبـــــدا… وال يــرضــاهــا ربــنــا في 

باقي الشهور بصرف النظر عن هذا الشهر 
الكريم».

ومـــن جــهــتــه، أصــــدر فــصــيــل «ويـــنـــرز»، 

املساند للوداد البيضاوي، بالغا 
تبرأ فيه مما حادث قتل «أيمن» 
ومـــــن الــــصــــراعــــات بــــني عــنــاصــر 
فيه:  جــاء  البيضاوية  األلــتــراس 
«فــــــي شـــهـــر الــــرحــــمــــة واملـــغـــفـــرة 
والعتق مــن الــنــار، الزالـــت هناك 
بعض املشاهد التي تعكر صفو 
الــشــهــر الــكــريــم مــشــاهــد تخلف 
هـــدرا لــلــدمــاء وإزهـــاقـــا لـــألرواح 
أفــعــال  نتيجة  أبـــريـــاء  لــضــحــايــا 
مــتــهــورة وغــيــر مــســؤولــة»، قبل 
أن يــضــيــف الــفــصــيــل الـــــــودادي: 
راح  مــــــن  عــــلــــى  نــــتــــرحــــم  «أوال 
وندعو  الصراعات  هــذه  ضحية 
لـــه بــالــرحــمــة واملـــغـــفـــرة. وثــانــيــا 
نحن وينرز 2005 ندعو أعضاء 
صراعات  أي  لتفادي  املجموعة 
أو مناوشات باألحياء املختلفة، 
ونـــخـــلـــي مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا مـــــن أي 
أحداث وقعت وقد تقع، كما أننا 
السلوكات  بــهــذه  يــقــوم  عضو  كــل  مــن  نتبرأ 
الــتــي ال تــتــمــاشــى مـــع تــعــلــيــمــات املــجــمــوعــة 

ومبادئها».

ٕالترا ٕايغلز أعلنت تجميد أنشطتها في رمضان
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أوقفت عناصر الشرطة القضائية المتهم الرئيسي بقتل عضو في األلتراس الرجاوية وحجزت بحوزته سكينين من الحجم الكبير، في الوقت الذي 
جمد فصيل إيغلز الرجاوي، الذي ينتمي له الضحية نشاطه، بينما تبرأ فصيل وينرز الودادي من أعمال العنف بين األلتراس في الدار البيضاء.

  < األحداث المغربية

قال رشيد بنمحمود، مساعد الناخب الوطني وليد 
مباراة  ليست  البيرو  ضد  اليوم  «مــبــاراة  إن  الركركي، 

للموقع  تــصــريــح  فــي  يضيف  أن  قــبــل  ســهــلــة»، 
الــرســمــي لــلــجــامــعــة املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة 

تحقيق  على  قادرين  أننا  «كانظن  القدم: 
العاملي  التصنيف  فــي  واالرتــقــاء  الــفــوز 
وهــذا  الفيفا  عــن  الــصــادر  للمنتخبات 

هو الهدف ديالنا حاليا».
مباراة  أن  إلــى  بنمحمود  وأشــار 
الــيــوم بــني املــغــرب والــبــيــرو ستعرف 
ألنصار  غفيرا  جماهيريا  حضورا 
املنتخبني، قبل أن يؤكد أن «األسود 
جــــاهــــزون لــتــقــديــم مــــبــــاراة كــبــيــرة 

وإسعاد جماهيرنا».
رغــم  الــوطــنــي،  املنتخب  إن  بنمحمود  رشــيــد  وقـــال 
النتائج اإليجابية، ما زال ينتظره عمل كبير، مشددا على 
في  الــركــراكــي  وليد  املــدرب  لتعليمات  االمتثال  ضــرورة 
املباراة املقبلة أمام البيرو، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 

ومواصلة التقدم في الترتيب العاملي للمنتخبات.
وأضــــاف بــنــمــحــمــود أن املــجــمــوعــة ســتــواصــل 
الــعــمــل املــســطــر مــن طـــرف الــطــاقــم الــتــقــنــي، وأنــه 
وفــق  الــبــيــرو  أمـــام  املقبلة  املـــبـــاراة  تــدبــيــر  سيتم 
املــعــطــيــات املـــتـــوفـــرة، مــنــهــا اإلصــــابــــات وتــعــب 
الالعبني ومنح الفرصة ألسماء جديدة، مردفا 
أن «املباراة لن تكون سهلة، والالعبون واعون 
نتيجة  تحقيق  عــلــى  وعـــازمـــون  بــاملــســؤولــيــة 
أمام  األخيرة  املــبــاراة  نتيجة  لتأكيد  إيجابية 

البرازيل».

بنمحمود: األسود عازمون على الفوز
من هنا وهناك

تم االحتفاظ 
بالمشتبه فيه 

تحت تدبير 
الحراسة النظرية 

رهن إشارة 
البحث، الذي 
تشرف عليه 

النيابة العامة 
المختصة

األلتراس تتبرأ من جريمة «كروية»!
األمن يوقف المتهم بقتل عنصر من اإليغلز باستعمال »الفيزي«

أمرابط يشعل الصراع بني الكبار
  < األحداث المغربية

أكــد الــدولــي املغربي السابق نــور الــديــن أمــرابــط توصل 
مانشستر  فــريــقــي  مــن  بــعــروض  ســفــيــان  شقيقه 

يـــونـــايـــتـــد وتــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزيـــني فــي 
«امليركاتو» الشتوي األخير.  

ـــديـــن، فـــي تــصــريــح  وقــــال نــــور ال
لصحيفة «فوتبول بريمور» الهولندية، 

إن شــقــيــقــه الــــــذي يــلــعــب لــفــيــورنــتــيــنــا 
اإليــطــالــي، تــوصــل بــعــرضــني فــي آخـــر أيــام 

فترة االنتقاالت املاضية من مانشستر يونايتد 
وتشيلسي، مؤكدا أن «املان» حاول في األيام األخيرة أن 

يتعاقد مع شقيقه، لكن لم يتم التوصل التفاق مع فيورنتينا، 
كمعار  سابيتزر  مارسيل  النمساوي  مع  املقابل  في  ليتعاقد 

مــن بــايــرن ميونخ األملــانــي. وأضـــاف نــور الــديــن أمــرابــط قائال: 
«تشيلسي وبرشلونة أيضا كانا مهتمني بضم سفيان، لكن لم 

يتم االتفاق على الشق املالي في حال نهاية اإلعارة وشراء العقد».
قطر  العالم  كــأس  نهائيات  خــالل  كبير  بشكل  أمرابط  سفيان  وتألق 
2022، مما جعل العديد من األندية تتسابق لالستفادة من خدماته، 
اإلســبــانــي  بــرشــلــونــة  ســي  إف  مقدمتها  وفـــي 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام ومــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
وتــشــيــلــســي اإلنــجــلــيــزي الــتــي تحضر 
لــلــتــعــاقــد مــعــه فـــي املــيــركــاتــو الــصــيــفــي 

املقبل.
وقـــــدم أمــــرابــــط مــســتــوى مــتــمــيــزا في 
الوطني  املنتخب  خاضها  التي  الــوديــة  املــبــاراة 
األخير  السبت  يوم  البرازيلي  نظيره  ضد  املغربي 
حسمها  والــتــي  الكبير،  طنجة  ملعب  أرضــيــة  على 
مقابل  هــدفــني  بــحــصــة  ملصلحتهم  األطـــلـــس  أســــود 
هدف واحد، علما أن أمرابط خضع لبرنامج تدريبي 
خـــاص بــعــد الــتــحــاقــه بــمــعــســكــر الــنــخــبــة املــغــربــيــة، 

بسبب معاناته من العياء ومن إصابة خفيفة.



الركراكي: سألعب بالفريق األفضل
تغييرات في تشكيلة األسود أمام البيرو

  <  < يوسف بصور 

اعــتــرف الــنــاخــب الــوطــنــي وليد 
التي  الودية  املباراة  بأن  الركراكي 
مساء  األطلس  أســود  سيخوضها 
يومه الثالثاء لن تكون سهلة, حيث 
ــال بــهــذا الــخــصــوص: «مــواجــهــة  قـ
ــبـــة، عــامــل  ــتـــكـــون صـــعـ الـــبـــيـــرو سـ
التوقيت سيجعلنا نكسر الصيام 
قــبــل نــصــف ســاعــة فــقــط مــن بــدايــة 
اللقاء»، قبل أن يضيف قائال: «لن 
ــذار، سأبحث عــن أفضل  أقـــدم األعــ
املغاربة  الفوز،  أجل  من  الخيارات 
االنـــتـــصـــار  مـــنـــا  يـــنـــتـــظـــرون  اآلن 
وهــذا حقهم.  علينا منح الفرصة 
للبعض ألنهم يستحقون من أجل 
الـــدفـــاع عـــن حــظــوظــهــم، والــفــريــق 

األفضل هو من سيشارك».
من  قريب  مصدر  يستبعد  ولــم 
الطاقم التقني للنخبة الوطنية أن 
يعمد الــركــراكــي فــي مــبــاراة اليوم 
ــة الــحــارس  ــ ضـــد الــبــيــرو إلـــى إراحـ
األول للمنتخب ياسني بونو، الذي 
ارتــكــب العديد مــن األخــطــاء خالل 
ــبــــرازيــــل، وإقـــحـــام  املــــبــــاراة ضـــد الــ
الـــحـــارس الــثــانــي منير املــحــمــدي، 
سيما أن هـــذا األخــيــر قـــدم بـــدوره 
قطر  مونديال  في  متميز  مستوى 

بعد إصابة بونو. 
ورغـــــــــــــــم تـــــمـــــســـــك الـــــــركـــــــراكـــــــي 

الــتــألــق  صــنــعــت  الــتــي  بالتشكيلة 
ــر، إال  ــطـ املـــغـــربـــي فــــي مـــونـــديـــال قـ

أنـــــــه أملـــــــح خـــــــالل الــــنــــدوة 
الــصــحــفــيــة الـــتـــي عــقــدهــا 

بــعــد الــفــوز عــلــى الــبــرازيــل 
إلــــــــــى إمـــــكـــــانـــــيـــــة إشــــــــــراك 

ــاراة ضــد  ــ ــبـ ــ ــــرى فــــي املـ عـــنـــاصـــر أخــ
ــــن أجــــــل مـــنـــحـــهـــا الــثــقــة  ــيــــرو مـ ــبــ الــ
ــقــــاقــــات  وتــــحــــضــــيــــرهــــا لــــالســــتــــحــ
ــة، ســيــمــا فــــي ظــــل إصـــابـــة  ــقــــادمــ الــ
بــعــض الــالعــبــني كــأشــرف حكيمي 
منح  أن  علما  أوناحي،  الدين  وعز 
البرازيل  ضــد  املــبــاراة  فــي  الفرصة 
ــــالعـــــب الـــــشـــــاب بـــــــالل الـــخـــنـــوس  لـ
الجماهير  لـــدى  طيبا  صـــدا  خــلــف 

املغربية.
ــغــــربــــي،  وخـــــــــاض املـــنـــتـــخـــب املــ
بـــقـــيـــادة الـــنـــاخـــب الـــوطـــنـــي ولــيــد 
الــركــراكــي، مساء أول أمــس األحــد، 
بإسبانيا،  لــه  تدريبية  حصة  أول 
اســـــــتـــــــعـــــــدادا ملـــــواجـــــهـــــة مـــنـــتـــخـــب 
ــررة يـــومـــه الـــثـــالثـــاء،  ــقــ ــيـــرو، املــ ــبـ الـ
بمدريد.  ميتروبوليتانو  بملعب 
واســـتـــأنـــف األســـــود تــحــضــيــراتــهــم 
لـــلـــمـــبـــاراة الــــوديــــة أمــــــام املــنــتــخــب 
الــبــيــروفــي، بــحــصــة تــدريــبــيــة، في 
الحصة  يخوضوا  أن  قبل  مــدريــد، 
التدريبية الثانية أمس اإلثنني في 
املــلــعــب الــرئــيــســي لــلــمــبــاراة، علما 
أن املــنــتــخــب املـــغـــربـــي اخـــتـــار شد 
الـــرحـــال صـــوب إســبــانــيــا مــبــاشــرة 
البرازيل  أمــام  مباراته  نهاية  بعد 
التي احتضنها يوم السبت األخير 
وانتهت  طنجة  فــي  الكبير  امللعب 
بهدفني  املــغــربــيــة  النخبة  لــصــالــح 

مقابل هدف واحد.
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رغم تمسك الركراكي بالتشكيلة التي صنعت التألق المغربي في مونديال قطر، إال أنه ألمح إلى إمكانية إشراك عناصر 
أخرى في المباراة ضد البيرو من أجل منحها الثقة وتحضيرها لالستحقاقات القادمة.

لم يستبعد 
مصدر قريب 
من الطاقم 

التقني للنخبة 
الوطنية أن يعمد 

الركراكي إلى 
إراحة الحارس 
األول للمنتخب 

ياسين بونو
الركراكي يبحث عن قيادة األسود لفوز جديد

الكاف «تقلب» مجموعة الجيش

احملمدية وهوارة في ربع نهاية الكأس

  <  < األحداث المغربية

قــــــــــــــــــررت لــــــجــــــنــــــة االنــــــــضــــــــبــــــــاط 
القدم  لكرة  اإلفريقية  بالكونفدرالية 
«كـــــــــــاف»، اعــــتــــبــــار فــــريــــق فــيــوتــشــر 
ــه أمــــام  ــاراتــ ــبــ املــــصــــري فــــائــــزا فــــي مــ
مضيفه أســكــو كـــارا الــتــوغــولــي، في 
املجموعات  دور  مــن  األولـــى  الــجــولــة 
لبطولة كأس الكونفدرالية، علما أن 
املباراة انتهت بالتعادل بهدف ملثله.

وقــــــــدم نــــــــادي فـــيـــوتـــشـــر شـــكـــوى 
طالب  املــاضــيــة،  األيـــام  خــالل  للكاف 
خاللها بــاعــتــبــاره فــائــزا فــي املــبــاراة 
أمـــــام أســـكـــو كــــــارا، بــســبــب مــشــاركــة 
مع  تــشــوشــوشــي  كانجيفي  الــالعــب 
الـــفـــريـــق الـــتـــوغـــولـــي، وهــــو مــوقــوف 
لجنة  وقــررت  املشاركة.  له  يحق  وال 
االنضباط بالكاف، أول أمس األحد، 
توقيع غرامة مالية على فريق أسكو 
كارا التوغولي قدرها 10 آالف دوالر، 
مــع اعــتــبــار فــريــق فــيــوتــشــر املــصــري 

فائزا بنتيجة اللقاء.
وبعد هــذا الــقــرار، تغيرت األمــور 
تــمــامــا فــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة لكأس 
الــكــونــفــدرالــيــة، حــيــث تـــصـــدر فــريــق 
ــفـــع  ــا ارتـ ــدمـ ــعـ ــيـــب بـ ــرتـ ــتـ فـــيـــوتـــشـــر الـ
رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق 
األهــــــداف عـــن الــجــيــش املــلــكــي ممثل 
الثاني  للمركز  تــراجــع  الـــذي  املــغــرب 

برصيد 10 نقاط أيضا، فيما يحتل 
فريق بيراميدز املصري املركز الثالث 
ــارا  ــ ــكــــو كـ ــــم أســ ــــاط، ثـ ــقـ ــ ــيـــد 8 نـ بـــرصـ

واألخير  الرابع  املركز  في  التوغولي 
بدون نقاط، وذلك قبل جولة واحدة 

من انتهاء دور املجموعات.

  <  < األحداث المغربية

ــقـــا شــــبــــاب املــحــمــديــة  تــــأهــــل فـــريـ
وشباب هوارة، أول أمس األحد، إلى 
دور ربـــع نــهــائــي كـــأس الــعــرش لكرة 
القدم للموسم الرياضي 2022-2021.

وجــــــــــــــاء تـــــــأهـــــــل نــــــــــــــادي شــــبــــاب 
بالبطولة  يـــمـــارس  الــــذي  املــحــمــديــة، 
للقسم  «انـــوي»  االحترافية  الوطنية 
الفتح  شــبــاب  على  فـــوزه  بعد  األول، 
الــبــيــضــاوي (هــــواة) بــهــدفــني لــواحــد، 
ــــذي دار بــيــنــهــمــا عــلــى  ــلـــقـــاء الــ فــــي الـ
بـــالـــدار  جــيــكــو  األب  مــلــعــب  ــيــــة  أرضــ

البيضاء.
مـــن جــانــبــه، تــفــوق فــريــق شــبــاب 
هــــــوارة (هـــــــواة) عــلــى ضــيــفــه نهضة 
املباراة  في  لواحد،  بهدفني  الزمامرة 
ــلـــى أرضــــيــــة 16  ــتــــي جــمــعــتــهــمــا عـ الــ

نونبر بأوالد تايمة.
ــل، ســـيـــواجـــه  ــبــ ــقــ وفــــــي الـــــــــدور املــ
شــبــاب املــحــمــديــة الــفــائــز فـــي مــبــاراة 
حسنية أكــاديــر والــرجــاء الــريــاضــي، 
فـــيـــمـــا ســيــلــعــب شــــبــــاب هــــــــوارة ضــد 

أوملبيك خريبكة أو نهضة بركان.

الجيش تراجع للمركز الثاني بعد قرار الكاف

شباب املحمدية يواصل التقدم في منافسات الكأس
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لم يكن الوصول إلى قمة المالكمة العالمية وإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم سهال، ففي الطريق اجتازت خديجة المرضي محنة 
وفاة األم وهي تشجعها خالل أحد نزاالتها، وقاومت بضراوة محاوالت التجنيس لتحقق حلمها وحلم والدتها الراحلة.

خديجـة املرضـي.. بطــلة مــن ذهـــب
فقدت أمها في الحلبة ورفضت التجنيس وأصرت على بلوغ القمة

  < يوسف بصور

تتويج غير مسبوق
في إنجاز غير مسبوق للمالكمة املغربية والعربية 
(وزن  املرضي  خديجة  املغربية  البطلة  توجت  واإلفريقية 
العالم  بطولة  بلقب  األحــد  أمــس  أول  مساء  كــلــغ)،  مــن 81  أكثر 

للمالكمة سيدات، التي تجرى منافساتها بنيودلهي.
تــتــويــج الــبــطــلــة املــغــربــيــة بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة جــــاء بعد 
الكازاخستانية  منافستها  على  النهائية  املــبــاراة  في  تفوقها 
فرضت  حيث   ،2016 سنة  الــعــالــم  بطلة  الزات  كونغيباييفا 
خديجة املرضي التي نهجت أسلوبا هجوميا، إيقاعها منذ 
الــبــدايــة، مــن خــالل توجيه لكمات مــبــاشــرة وقــويــة أربكت 
في  تفوقها  املرضي  وزكــت  الكازاخستانية.  منافستها 
التي  الكازاخستانية،  منافستها  على  الثقيل  الــوزن 
ســبــق أن هــزمــتــهــا فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
مــحــمــد الــــســــادس الـــدولـــيـــة لــلــمــالكــمــة، الــتــي 
أقــيــمــت مــنــافــســاتــهــا فـــي فــبــرايــر املــاضــي 

بمراكش.

هدية للملك والشعب
«أهـــــدي هــــذا الـــفـــوز لــصــاحــب الــجــاللــة املـــلـــك محمد 
الـــســـادس، ولــكــل الــشــعــب املــغــربــي»، هـــذا مــا أكــدتــه البطلة 
الدعم  بفضل  تحقق  الــفــوز  أن «هــذا  إلــى  أشـــارت  التي  املغربية 
املستمر للمدربني، واإلدارة التقنية، والجامعة امللكية املغربية 

للمالكمة».
وعبرت البطلة املغربية، في تصريح لوكالة املغرب العربي 
لألنباء، عن «سعادتها باعتالء قمة منصة التتويج»، مشيرة 
بالنسبة  خاصة  فخر،  مصدر  يشكل  االنتصار  هــذا  أن  إلــى 

للنساء املغربيات.
عربية  مالكمة  أول  أصبحت  التي  املــرضــي،  طموح 
العالم،  بطولة  فــي  ذهبية  بميدالية  تفوز  وإفريقية 
لن يتوقف عند حدود بطولة العالم، حيث قالت: 
عاليا  الوطني  العلم  رفــع  هــو  اآلن  «طموحي 

في األلعاب األوملبية املقبلة».

حادث مأساوي
والنجاح،  التألق  على  محفزا  كثيرة  أحــيــان  فــي  يــكــون  قــد  األلـــم 
وهـــذا مــا حــصــل بــالــفــعــل مــع الــبــطــلــة املــغــربــيــة خــديــجــة املــرضــي التي 
توفيت والدتها في املدرجات في أكتوبر من سنة 2014. عن هذه الواقعة 
قالت خديجة املــرضــي: «لــن أنسى ما عشت الحدث املــأســاوي الــذي طبع 
نزاالتي،  أحــد  تحضر  وهــي  والدتي  وفــاة  بحادث  ويتعلق  الرياضي،  مساري 
برسم دوري كأس محمد السادس الدولية الذي احتضنته مراكش سنة 2014. 
رحلت والدتي إلى دار البقاء وهي حاضرة تشجعني وسط الجمهور املغربي 

بمدرجات قاعة بن شقرون بدور النصف النهائي». 
وأضــافــت املــرضــي: «كــنــت فــي حلبة الــنــزال عندما سمعت صــراخــا غير 
عادي وسط القاعة، كانت أمي تلفظ أنفاسها األخيرة، كان يبدو أنها لم تكن 
لتستطيع تحمل فرحة انتصاري في نزال تلك الليلة.. كان املشهد قاسيا 
روحها  كانت  املستشفى،  إلى  ونقلت  بسرعة  حملت  الكلمة،  معاني  بكل 
قد صعدت لباريها.. أكيد لم أنم تلك الليلة، وفي الساعات األولــى من 
صــبــاح الــيــوم املـــوالـــي، كــانــت ســيــارة نــقــل األمــــوات تحملها متجهة 
جالسة  تسمرت  فيما  جثمانها،  لدفن  البيضاء  الــدار  مدينة  إلــى 
صوتها  أسمع  أكاد  وأنا  بنظراتي  أتابع  الشارع  رصيف  فوق 
وهـــي تــــردد «بــنــتــي املــرضــيــة، غــاتــربــحــي، مــا تتراجعيش 
حلمي  الذهبية،  امليدالية  منك  بغيت  تستسلميش  ما 

وحلمك هو نشوفك واقفة قدام جاللة امللك محمد 
السادس».

مغربية تاملوت
خديجة  ردت  الــعــبــارة  بهذه  تــاملــوت».  مغربية  وســأظــل  «كنت 
املرضي على كل محاوالت تجنيسها من طرف دول أوروبية عديدة 
رأت فيها مالمح بطلة قادرة على بلوغ أعلى املستويات. رفضت كل 
اإلغراءات التي قدمت إليها على هامش مشاركتها مع املنتخب الوطني 
للمالكمة في أوملبياد ريو ديجانيرو في سنة 2016، وأصرت على مواصلة 

الدفاع عن الراية املغربية مهما كانت الظروف.
بهذا الخصوص قالت خديجة املرضي في تصريح سابق ملوقع الشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة اإلخباري: «جاءتني فرص عديدة جدا، ومغرية، 
من دول عظمى، مقابل مبالغ مالية خيالية، لكني رفضت، أذكر أنه حني 
كــنــا فــي واليــــة كــــولــــورادو، فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، اســتــعــدادا 
لأللعاب األوملبية السابقة سنة 2016، زارني، في الفندق الذي كنا نقيم 
فيه، وفد رسمي يمثل دولة عظمى، طلبوا مني أن أمثلهم مقابل مبالغ 
مالية كبيرة وامتيازات وإغراءات ال تحصى وال تعد، يمكن أن تغري 
أي رياضي في العالم، حينها أخرجت العلم املغربي من حقيبتي، 
ألنه ال يفارقني، وقلت لهم: أتشاهدون هذه الراية املغربية، لن 
أبيعها أو أتخلى عنها ولو مقابل كنوز الدنيا، وسأدافع 

عنها آلخر قطرة في دمي».



حقيبة يد من صخور النيازكالقارة املفقودة منذ ٤٠٠ عاما

ليلى مزيان بنجلون تتوج بجائزة «البحر األبيض املتوسط للمرأة»

  <  < األحداث المغربية

كــانــت 400 عــامــا مـــن الــبــحــث كــافــيــة،  لــعــلــمــاء الــجــغــرافــيــا 
منذ  فقدت  جــديــدة،  قــارة  اكتشاف  عــن  لــإلعــالن  والجيولوجيا، 
مئات األعوام تعرف باسم «زيالنديا»، التي بحث عنها عديد من 
البحارة واملستكشفون في وقت سابق، وبــاءت كل محاوالتهم 

بالفشل.
بحسب موقع «سكاي نيوز»، فإن هذه القارة يقبع معظمها 
تحت سطح املاء، وتبلغ مساحتها حوالي 4.9 ماليني كيلومتر 
ا من شبه القارة القديمة «جوندوانا»،  مربع، شكلت قديما جزء
التي شملت أيضا معظم غرب القطب الجنوبي وشرق أستراليا، 

منذ أكثر من 500 مليون سنة.
ومنذ ما يقرب من 105 ماليني سنة، بدأت القارة الشاسعة 
«زيالنديا» تدريجيا في االنسحاب من القارة العمالقة، ألسباب 
ما تزال غير مفهومة لعلماء الجيولوجيا، إذ يقول آندي تولوك، 
أحد علماء الجيولوجيا في معهد أبحاث تاج زيالند، صاحب 
اكتشاف القارة عام 2017: «هذه العملية لم نفهمها تماما حتى 

اآلن، حني انفصلت زيالنديا عن القارة الكبرى».

  <  < األحداث المغربية

ــان بـــنـــجـــلـــون، رئــيــســة  ــ ــزيـ ــ ــالــــت لـــيـــلـــى مـ نــ
مــؤســســة الــبــنــك املــغــربــي لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
لــلــتــربــيــة والـــبـــيـــئـــة، جـــائـــزة «الـــبـــحـــر األبــيــض 
املتوسط للمرأة»، حيث تمنحها حكومة إقليم 
األندلس، بشراكة مع مؤسسة الثقافات الثالث 

للبحر األبيض املتوسط ومقرها إشبيلية.
وذكـــــــــرت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم األنــــــدلــــــس، فــي 
ــا، يــــــوم األحـــــــد األخـــــيـــــر، أن « لــيــلــى  ــهــ بــــــالغ لــ
ملتزمة  المــرأة  نموذجا  تمثل  بنجلون  مزيان 
بالحفاظ على التاريخ والتراث واللغة والثقافة 
املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  والتربية 

وتعزيزها».
وآلــــت «جـــائـــزة الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط 
لــهــذا الـــعـــام››، والــتــي تــكــافــئ مــســيــرة شخص 
أو مــجــمــوعــة مــن األشـــخـــاص عــلــى انــخــراطــهــم 
النهوض  في  للمساهمة  وتفانيهم  والتزامهم 
ــتــــوســــطــــي، إلــــــى أنـــجـــيـــل لـــيـــون  ــالــــحــــوض املــ بــ
غــونــزالــيــس، رئــيــس طــهــاة الــبــحــر (إســبــانــيــا)، 
الذي يشكل فن الطبخ لديه ‹›مثاال للممارسات 
الفضلى في مكافحة تغير املناخ واالستخدام 
املستدام للموارد البحرية، فضال عن التنشيط 
االجتماعي واالقتصادي، القائم على االبتكار 

والتقنيات املتقدمة».
املتوسط  األبيض  البحر  وعــادت «جــائــزة 

بيروت  فــي  األمريكية  الجامعة  إلــى  الرقمية» 
ــزة الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط  ــائــ ومــنــحــت «جــ
ــنـــجـــاح الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــراء» لــجــامــعــة الـ الــــخــــضــ
نــابــلــس بــفــلــســطــني، وآلــــت «جـــائـــزة الــتــضــامــن 
اإليطالية،  كــاب»  جمعية «نو  إلى  املتوسطي» 
فيما كــانــت «جـــائـــزة الــهــويــة املــتــوســطــيــة» من 
نصيب مجلس شباب البحر األبيض املتوسط 

ومقره فرنسا.
وتتوافق جوائز البحر األبيض املتوسط، 
مؤسسة  بمقر  املــقــبــل  األربـــعـــاء  ستمنح  الــتــي 
الــثــقــافــات الـــثـــالث لــلــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، 
مــع «األهـــداف املسطرة» فــي األجــنــدة الجديدة 

للبحر األبيض املتوسط املعتمدة سنة 2021.

  <  < األحداث المغربية

أعلنت الحكومة املحافظة في بريطانيا 
يـــوم األحـــد األخــيــر أنــهــا تــعــتــزم قــريــبــا حظر 
ــادة أكــســيــد الــنــيــتــروجــني املــعــروفــة بـــ»غــاز  مــ

الضحك»، والتي تحظى بشعبية متزايدة.
وقال وزير اإلسكان واملجتمعات املحلية 
اإلخبارية  نيوز»  لقناة «سكاي  غوف  مايكل 
«أي شــخــص أتــيــحــت لــه الــفــرصــة للسير في 
حــدائــق مــدنــنــا الــكــبــيــرة قــد رأى هـــذه العلب 
الــفــضــيــة الـــصـــغـــيـــرة». وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن 
األمــاكــن  بتخريب  يكتفون  «ال  املستخدمني 
الــعــامــة فــحــســب، بـــل يــتــنــاولــون أيــضــا مـــادة 
وعصبي،  نفسي  تأثير  لها  يــكــون  أن  يمكن 

وتساهم في السلوك املعادي للمجتمع».
ــكـــل غـــــــوف: «لــــهــــذا الــســبــب  ــايـ وتــــابــــع مـ
املظاهر  عــلــى  الــخــنــاق  تضييق  إلـــى  نــحــتــاج 
الــجــديــدة لــتــعــاطــي املـــخـــدرات، وعـــبـــوات غــاز 

الضحك هذه آفة متنامية».

  <  < األحداث المغربية
  

األزيـــــــــــــاء  دار  فــــــــاجــــــــأت 
الــــفــــرنــــســــيــــة «كـــــوبـــــيـــــرنـــــي»،  
عـــشـــاق مــنــتــجــاتــهــا بـــإطـــالق 
حــقــيــبــة يــــد نـــســـائـــيـــة لــفــصــل 
الـــــخـــــريـــــف بـــــمـــــزايـــــا غـــريـــبـــة 
وســعــر وصـــل لــعــشــرات آالف 

الدوالرات.
الفرنسية  الـــدار  وكشفت 
الــــــجــــــديــــــدة  الـــــحـــــقـــــيـــــبـــــة  أن 
مــــــصــــــنــــــوعــــــة مــــــــــن صـــــخـــــور 
الــنــيــازك، ويــصــل وزنــهــا إلــى 
ــوالــــي 2 كـــلـــغ، مـــمـــا يــعــنــي  حــ
حملها  فـــي  كــبــيــرة  صــعــوبــة 
ووضع األغراض فيها، بينما 

بلغ سعرها 40 ألف يورو.
وفـــور إعـــالن الــشــركــة عن 
طــرحــهــا لــلــحــقــيــبــة الــغــريــبــة، 
ــــات الــــــشــــــراء  ــبـ ــ ــلـ ــ تــــهــــافــــتــــت طـ

وضع  يعني  قــد  مما  عليها،  الكثيرة 
الكثيرين على قائمة االنتظار لشهور 
حتى يصل طلبهم، وذلــك ألن الكمية 
الفرنسية  الــشــركــة  ستطرحها  الــتــي 

محدودة وغير قابلة لالسترداد.
تجارية  عــالمــة  تعد «كــوبــيــرنــي» 
 2018 عــام  تأسست  لــألزيــاء  فرنسية 

عــــلــــى يــــــد املــــصــــمــــمــــني أرنــــــــــو ديـــفـــني 
تتميز  حــيــث  ــراد،  ــيــ مــ وســبــاســتــيــان 
بــتــصــامــيــمــهــا الـــحـــديـــثـــة واملـــبـــتـــكـــرة، 
ــيـــات حــــديــــثــــة مــثــل  ــنـ ــقـ وتــــســــتــــخــــدم تـ
الواقع االفتراضي لتصميم مالبسها 
مـــصـــمـــمـــوهـــا  ــز  ــ ــركـ ــ يـ إذ  وعـــــرضـــــهـــــا، 
عــلــى الــحــداثــة واألنـــاقـــة واألنـــوثـــة في 

تصاميمهم. 
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ال تقرأ هذا الخرب
  <  < األحداث المغربية 

ــــادت تــوقــعــات جـــديـــدة بـــأن عـــدد ســكــان الــعــالــم  أفـ
ســيــصــل إلــــى ذروة تـــقـــدر بـــــــ8.8 مــاليــيــر نــســمــة، قبل 
ــقـــرن الـــحـــالـــي، ثـــم يــنــخــفــض بــســرعــة إلــى  مــنــتــصــف الـ

حوالي 6 مليارات نسمة بحلول نهاية القرن نفسه.
الدولية  املــبــادرة  أعلنتها  الــتــي  التوقعات  ووفـــق 
«إيــرث فور أول»، يوم أمس اإلثنني، فإن شرط حدوث 

ذلك هو حدوث «قفزة عمالقة» في استثمارات التنمية 
االقتصادية والتعليم والصحة.

«وكــالــة األنــبــاء األملــانــيــة»، تــتــوقــع األمــم  ووفــقــا لـــ
ماليير   10.4 حوالي  إلى  تصل  سكانية  ذروة  املتحدة 
نسمة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــحــلــول عـــام 2080، وفــق 

تقرير أصدرته في صيف عام 2022.
سكان  املتحدة، تجاوز عدد  األمم  ووفقا لبيانات 

العالم 8 مليارات نسمة في نونبر املاضي.

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

عـــــــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــة 
ــاء الــبــرازيــلــيــة،  ــ األزيــ
ألــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــدرا 
أمـــــــبـــــــروســـــــيـــــــو، مـــع 
طــــــفــــــلــــــتــــــهــــــا أنــــــجــــــا 
أثـــــنـــــاء  عــــــــامــــــــا،   14
حــــــــــــضــــــــــــورهــــــــــــمــــــــــــا 
«لــــــــــــــوالبــــــــــــــالــــــــــــــوزا» 
ــوم  ــ بــــــســــــاوبــــــولــــــو يــ

األحد األخير.

هالة صدقي.. مشاهد اإلغراء
  <  <  األحداث المغربية 

 
تحدثت النجمة هالة صدقي عن أدوار اإلغراء، موضحة أنها 
لو قبلت بتقديم هذه األدوار لكانت اآلن في مكانة مختلفة تماما 

عما وصلت إليه اليوم.
شــوو»  ناين  «ذا  برنامج  فــي  استضافتها  خــالل  هالة  وقــالــت 
لكن  أكبر،  ملكانة  وصلت  كنت  اإلغـــراء  أدوار  تقديم  قبلت  كنت  لو 
في بداياتي الفنية تم التركيز معي على فكرة تقديم أدوار اإلغراء 
بسبب مشهد ظهرت فيه باملايوه وأنــا لم أحب ذلــك، ألنني خفت 
من تصنيفي كممثلة إغراء وأنا ال أجيد تقديم هذه املشاهد، كما 
أن والدتي اشترطت علي عدم تقديم هذه املشاهد وإال فلن أعمل 

في الفن».
وأضافت: «أنا ال أرفض تقديم اإلغراء. أنا ممثلة وال بد أن أقدم 
(سينما  سأقدم  إنني  قلت  إذا  فاشلة  ممثلة  وسأكون  األدوار،  كل 
نظيفة) لكن كنت معترضة لسبب أن أغلب املخرجني كانوا يقدمون 
اإلغراء من أجل التسويق للفيلم وليس للحدث أو للدراما، كانوا 
التعرية  ملــجــرد  مقحمة  مشاهد  وكــانــت  بــابــتــذال  اإلغـــراء  يقدمون 

فقط».
كــمــا رفــضــت هــالــة صــدقــي تــصــنــيــف زمــيــلــتــهــا الــفــنــانــة إلــهــام 
مشاهد  تقدم  لم  «إلــهــام  قائلة:  إغــراء  مشاهد  تقدم  بأنها  شاهني 

خارجة، لم تقدم مشاهد مبتذلة».

حالة الطقس
18-16 كم/س«الدار البيضاء»
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الجمعية الوطنية ملصممي األزياء املغاربة تطلق أنشطتها
  <  < األحداث المغربية

أعلنت الجمعية الوطنية ملصممي 
املاضي،  الثالثاء  يوم  املغاربة،  األزيــاء 
مهنية  كجمعية  أنشطتها  انطالق  عن 
غير ربحية، تهتم بالدفاع عن مصالح 
مــصــمــمــي األزيـــــــاء املـــغـــاربـــة، وضــمــان 

حقوقهم.
ــا فـــي  ــهــ ــســ ــيــ ــأســ ــة تـــــــم تــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
2021 مــن قبل عــدد مــن كــبــار مصممي 
واملالبس  واملــجــوهــرات  الراقية  األزيـــاء 
تروم  حيث  والرجال،  للنساء  الجاهزة 
الــنــهــوض بــمــجــال املـــوضـــة فـــي املــغــرب 
والثقافي،  االقتصادي  املستويني  على 
اليدوية  الحرف  على  الضوء  وتسليط 

التقليدية والتقنيات املعاصرة.
أفــاد  مــا  حسب  الجمعية،  وتــلــتــزم 
بــه أعــضــاؤهــا خــالل الــنــدوة الصحفية 
الــتــي احــتــضــنــهــا فــنــدق «كـــنـــزي تـــاور» 
ــمـــوعـــة مــن  ــقـــديـــم مـــجـ ــتـ بـــالـــبـــيـــضـــاء، بـ
الــخــدمــات ألعــضــائــهــا، عــلــى املــســتــوى 

الــقــانــونــي واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي 
والــتــســويــقــي والـــتـــواصـــلـــي، فــضــال عن 
ــــن قـــبـــل لـــجـــان  ــيــــرهــــم مـ دعـــمـــهـــم وتــــأطــ
تــنــظــيــم  طــــريــــق  عـــــن  أو  مـــتـــخـــصـــصـــة، 
مــجــمــوعــات عــمــل ومــواعــيــد فــرديــة مع 
ــــن الــــعــــالمــــات الـــتـــجـــاريـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـ

واملصممني. 
في  الجمعية  مهام  أبــرز  وتتجلى 
ــاء املــغــاربــة من  ــ تــمــكــني مــصــمــمــي األزيــ
الـــتـــواصـــل مــــع مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــني فــي 
ومصنعني  حرفيني  من  املوضة،  قطاع 
ــنــــيــــة وصــــحــــافــــيــــني  ومــــــؤســــــســــــات مــــعــ

ووكاالت إعالمية.
ــيــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــعــ ــمــ وتـــــعـــــتـــــزم الــــجــ
ملصممي األزياء املغاربة تنظيم أسبوع 
مــوضــة ســنــوي، وفـــق مــعــايــيــر عــاملــيــة، 
يتم التخطيط له بدقة واحترافية، إلى 
جانب عدد من عروض األزياء املجدولة 
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــة، والــــتــــي ســتــجــمــع مــا 

يفوق 18 عالمة تجارية رفيعة.  
الجمعية  تــحــديــات  أبـــرز  وتــتــمــثــل 

في تطوير خطة أو قانون ملكية فكرية 
يــضــمــن حــقــوق املـــؤلـــف والــتــصــمــيــمــات 

والنماذج. 
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  ويــتــكــون 
الجمعية،  من مريم بوسيكوك، رئيسة 
وكاتبتها  مــهــيــدي،  ســمــيــرة  ونائبتها 
الــعــامــة مـــريـــم  بــلــخــيــاط، وأمــيــنــة املـــال 
إيـــمـــان أوشــــــان، ثـــم عــضــوتــي املــجــلــس 
كما  البوسوني.  وسليمة  ملطيري  هند 
تضم 18 عضوا من بني كبار املصممني 
واملبدعني في مجال املوضة والخياطة 
أمينة  مــن  بكل  األمـــر  ويتعلق  الــراقــيــة، 
راوح  الــــحــــنــــني  وعـــــبـــــد  ــــري  ــيـ ــ ــــوصـ ــبـ ــ الـ
وســـمـــيـــرة املـــهـــايـــدي ومــــريــــم بــلــخــيــاط 
بوسيكوك  ومريم  البوسوني  وسليمة 
وسهام الهبطي وهند ملطيري وصفاء 
ــــان أوشــــن  ــمـ ــ ــــو وإيـ ــيـ ــ ــمـــي ورومـ إبـــراهـــيـ
ومونيا عموري وهدى الريني وفوزية 
وأمــال  بقالي  الزاكي  ونسرين  ناصري 
بلقايد ونجية بنجلون وزينب اليوبي 

الدريسي.

بريطانيا تمنع «غاز الضحك»

<< عبد اللطيف جبرو

كالم الصباحكالم الصباح

تعتمد تلفزة كابرانات الجيش الجزائري على 
طريقتني للحديث حول ما يقع أوال يقع باملغرب. 
هناك طريقة الحديث عن املغرب بما يرددونه 
مــن كـــالم فــي الــنــشــرات اإلخـــبـــاريـــة، ولــكــن عندما 
املغرب  عن  يقولونه  ما  حــول  بــاإلحــراج  يشعرون 
يــضــطــرون إلـــى االكــتــفــاء بــمــا يكتبونه فــي أسفل 
شاشة التلفزة، حيث يــرددون عدة مــرات مواكبة 
فيكتبون  ادعـــاءات،  من  لهم  يحلو  ما  النشرة  مع 
بأن «جمعيات  السريع  األخبار  شريط  على  مثال 
ــابــــات وأحــــــــــزاب تـــتـــظـــاهـــر فــــي املــــغــــرب ضــد  ــقــ ونــ
القمع  على  االحتجاج  بحمالت  القيام  من  منعها 

السياسي»!!
تـــهـــا في  فـــي هــــذه الــكــتــابــات الـــتـــي يــمــكــن قـــراء
شــريــط أســفــل شــاشــة التلفزة أثــنــاء بــث النشرات 
اإلخبارية لتلفزة كابرانات الجيش الجزائري، ال 
التي  املظاهرات  هــذه  وزمــان  مكان  عن  يتحدثون 
ال وجود لها إلى في مخيلة املكلفني في الجزائر 

بممارسة العداء ضد اململكة املغربية.
ــــول مــــا يــســمــونــه  ــــيء حـ ــذا يـــقـــولـــون أي شـ ــكـ هـ
احــتــجــاجــات ضـــد نــظــام الــحــكــم فـــي املـــغـــرب، وال 
يــذكــرون أي جــهــة مــن جــهــات اململكة خـــرج فيها 
ــــن غــضــبــهــم  ــــاس إلــــــى الــــــشــــــارع، لـــيـــعـــبـــروا عـ ــنـ ــ الـ
الحكومة  تــصــرفــات  يعتبرونه  مــمــا  واســتــيــائــهــم 

املغربية.
الجيش  كابرانات  تلفزة  في  أنهم  الحقيقة  في 
الجزائري يشعرون دائما بالرغبة في قول وكتابة 
أي شـــيء مــن شــأنــه أن يــكــون متضمنا لــإلســاءة 
لــلــمــمــلــكــة املــغــربــيــة، رغــــم عــلــمــهــم بــكــون املــغــاربــة 
التي  واألكاذيب  الترهات  أبدا  يصدقوا  لن  سوف 
يتيم بثها في تلفزة كابرانات الجيش الجزائري، 
خاصة ملا يتأكد املغاربة بأن ال عالقة ملا يقولونه 
الجزائرية،  التلفزة  شاشة  أسفل  في  يكتبونه  أو 
اليومية  حــيــاتــهــم  فــي  املــغــاربــة  يعيشه  مــا  وبـــني 
مـــن هــــدوء واســـتـــقـــرار واطــمــئــنــان عــلــى الــحــاضــر 

واملستقبل.

أكاذيب تلفزيون الكابرانات


