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  < الرباط فطومة نعيمي

تــســارع وزارة الــداخــلــيــة الــزمــن مــن أجل 
إنهاء التقييد في السجل االجتماعي املوحد، 
وذلك من خالل الشروع في عمليات التقييد 
بخمس جهات، فضال عن االستعانة بوزارة 
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، من 
التعاون  االجتماعيتني،  مؤسستيها  خــالل 
الـــوطـــنـــي ووكـــــالـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ألجــل تدقيق وضــبــط عــدد األرامــــل وذويــهــن 

والتسريع بعملية تسجيلهم.
ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت 
الــــــوالة والـــعـــمـــال إلــــى «الـــســـهـــر عــلــى تــأهــيــل 
وتتبع املوارد البشرية املكلفة بتدبير وتقديم 
فضال  املوحد»،  االجتماعي  السجل  خدمات 
عــن دعــوتــه إيــاهــم «إلـــى الــتــأكــد مــن جاهزية 
جــمــيــع الـــتـــجـــهـــيـــزات املــخــصــصــة لــخــدمــات 
مع  والــتــواصــل  املــوحــد،  االجتماعي  السجل 
ومساعدتهم  استقبالهم  وحــســن  املــواطــنــني 
وتــقــديــم اإلرشــــــــادات الـــضـــروريـــة لــهــم ألجــل 
ضــمــان ســالســة ويــســر عــمــلــيــة الــتــقــيــيــد في 

السجل االجتماعي املوحد».
زمنية  جدولة  ذاتها  الدورية  وتضمنت 
لــلــشــروع املــرتــقــب إلطـــــالق الــعــمــل بــالــســجــل 
الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد 
في باقي العماالت واألقاليم. وهي األجندة، 
الـــتـــي ســتــمــتــد مـــن 7 إلــــى 28 دجــنــبــر 2022 
يــنــايــر 2023   4 إلــــى  دجــنــبــر 2022   14 ومــــن 
والسجل  للسكان  الــوطــنــي  الــســجــل  مــن  لــكــل 
بالجهات  الــتــوالــي  على  املــوحــد  االجتماعي 

املذكورة. 
ويـــتـــعـــلـــق األمــــــر بـــالـــعـــمـــاالت وعـــمـــاالت 
املقاطعات واألقاليم التابعة لكل من واليات 
وطنجة –  القنيطرة،  ســال-  الــربــاط –  جهات 
تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس، وبني 
مـــالل – خــنــيــفــرة، ثـــم، جــهــة الــدارالــبــيــضــاء – 

سطات.
املـــصـــالـــح  تـــســـجـــل  اآلن،  أشــــهــــر  ومــــنــــذ 
اإلدارية للمقاطعات توافدا هاما للمواطنني 
الوطني  بالسجل  التقييد  ألجل  واملواطنات 
لــلــســكــان والـــحـــصـــول عــلــى املـــعـــرف الــوطــنــي 

الفردي بعد الخضوع لتصوير القزحية.

  < األحداث المغربية

بـــعـــد شــــكــــايــــات الــجــمــاهــيــر 
املغربية مــن نـــدرة تــذاكــر مــبــاراة 
املـــــــغـــــــرب وإســــــبــــــانــــــيــــــا، أعـــلـــنـــت 
الــجــامــعــة املــلــكــيــة املــغــربــيــة لكرة 
القدم أنه بعد «مجهودات كبيرة 
الدولي  االتــحــاد  فــإن  بها»  قامت 
لكرة القدم «فيفا» خصص تذاكر 
خــاصــة لــلــمــبــاراة، الــتــي ستجمع 
املــــنــــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي بـــنـــظـــيـــره 
اإلســـــبـــــانـــــي، يـــــــوم الـــــثـــــالثـــــاء (6 
دجنبر)، برسم ثمن نهائي كأس 

العالم قطر 2022.
وحـــــســـــب بـــــــالغ لـــلـــجـــامـــعـــة، 
تــذكــرة  تخصيص 5000  تــم  فــقــد 
وضعها  مع  املغربية  للجماهير 
فـــــي املـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لـــالتـــحـــاد 

الخاص ببيع التذاكر.
واشــــــــتــــــــكــــــــت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
املـــغـــربـــيـــة مـــــن صـــعـــوبـــة اقـــتـــنـــاء 
الوطني  املنتخب  مــبــاراة  تــذاكــر 
املغربي ونظيره اإلسباني ضمن 
ثــمــن نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم، بعد 
وارتفاع  وجيز،  وقت  في  نفادها 
أسعارها في السوق السوداء إثر 

االحتكار.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
االجتماعي فيديوهات  التواصل 
وصور ملغاربة في قطر مستائني 
من عدم توفر تذاكر املقابلة، التي 
ســيــخــوضــهــا املــنــتــخــب الــوطــنــي 
ضـــد نــظــيــره اإلســـبـــانـــي، وطــالــب 
مــــغــــاربــــة مـــــتـــــواجـــــدون فـــــي قــطــر 
أجل  مــن  امللكية  الجامعة  تــدخــل 

إيجاد حل ملشكلة التذاكر.

  < محمد عارف

بــــــــــــعــــــــــــد ســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــة مــــــن 
االحــتــجــاجــات واإلضـــرابـــات عن 
الــعــمــل شــمــلــت مــخــتــلــف مــحــاكــم 
املــمــمــلــكــة مـــنـــذ أســــابــــيــــع، نــجــح 
لـــــقـــــاء بــــــني وزيــــــــــر الــــــعــــــدل عــبــد 
جمعية  ومكتب  وهبي،  اللطيف 
هــيــئــات املــحــامــني بـــاملـــغـــرب، في 
التوصل إلى اتفاق لتجاوز حالة 
االحــــتــــقــــان بـــخـــصـــوص قـــانـــون 

املهنة وامتحان األهلية.
وقـــــــال الــــطــــرفــــان، فــــي بـــالغ 
مـــشـــتـــرك، يــحــمــل تــوقــيــع وهــبــي 
وعبد الــواحــد األنــصــاري رئيس 
جــمــعــيــة هـــيـــئـــات املــــحــــامــــني، إن 
اجـــتـــمـــاعـــا انـــعـــقـــد بـــــني الــــوزيــــر 
ومكتب الجمعية، يوم الخميس 
املـــــــاضـــــــي، تــــــنــــــاول «مـــســـبـــبـــات 
األزمـــــة الــتــي تــمــر مــنــهــا الــعــالقــة 
بــــني الــــطــــرفــــني ومــــــا نـــتـــج عــنــهــا 
مـــــن احــــتــــقــــان وتـــــوتـــــر انـــعـــكـــس 
ملرفق  الــعــادي  السير  على  سلبا 

العدالة».
 وأفـــــــــاد املـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
الــلــقــاء الـــذي «مـــر فــي أجــــواء جد 
إيــجــابــيــة طــبــعــتــهــا الـــصـــراحـــة»، 
انــــــــتــــــــهــــــــى بـــــــــــاالتـــــــــــفـــــــــــاق عــــلــــى 
«اســتــحــضــار ومـــراعـــاة هــواجــس 
مـــكـــتـــب الـــجـــمـــعـــيـــة فــــي امـــتـــحـــان 
املحاماة».  مهنة  ملزاولة  األهلية 
تشكيل  على  الــطــرفــان  اتفق  كما 
بخصوص  مــوضــوعــاتــيــة  لجنة 
قانون املهنة، واستئناف الحوار 
بشأن مختلف مشاريع القوانني 
املـــحـــامـــاة.  بــمــهــنــة  الـــصـــلـــة  ذات 
والــــــتــــــزم كــــــل مــــــن وزيـــــــــر الــــعــــدل 
ومكتب جمعية هيئات املحامني 
بـــاحـــتـــرام املــنــهــجــيــة الــتــشــاركــيــة 
املستمر  التواصل  قــنــوات  وفتح 
لـــتـــفـــادي مــخــتــلــف الـــصـــعـــوبـــات 

مستقبال.
هيئات  أفــادت «جمعية  كما 
املحامني املــغــرب» فــي بــالغ لها، 

دراسة  على  انكب  االجتماع  بأن 
املـــذكـــرة الــكــتــابــيــة، الــتــي تقدمت 
إلــى  الجمعية  مكتب  لجنة  بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة، بـــشـــأن املــقــتــضــيــات 
الــــضــــريــــبــــيــــة الــــــتــــــي تـــضـــمـــنـــهـــا 
مشروع قانون املالية. تم االتفاق 
خـــالل هـــذا االجــتــمــاع، حــســب ما 
ورد في البالغ، على خفض مبلغ 
الـــدفـــعـــة املـــقـــدمـــة عــلــى الــحــســاب 
درهـــم  إلــــى 100  درهـــــم  مـــن 300 
القاضي،  مراحل  لجميع  شاملة 
الـــقـــضـــايـــا،  عـــلـــى  األداء  وقــــصــــر 
األتعاب  عنها  استخلصت  التي 

استنادا على تصريح املحامي.
كـــمـــا نــــص االتـــــفـــــاق، حــســب 
الــــــــبــــــــالغ، عـــــلـــــى مـــــنـــــح الــــخــــيــــار 
الــــدفــــعــــة  أداء  بــــــني  لـــلـــمـــحـــامـــي 
عــنــد تــقــديــم املـــقـــاالت والــطــعــون 
أدائها  أو  واملــــؤازرات  والنيابات 
قـــبـــل انــــــصــــــرام الـــشـــهـــر املــــوالــــي 
لــلــســنــة املــحــاســبــيــة، الـــتـــي فتح 
فـــيـــهـــا املــــلــــف والــــكــــل بــــنــــاء عــلــى 
الالئحة التي يدلي بها املحامي.

ومـــــــن الــــنــــقــــط الـــــــــــــواردة فــي 
البالغ، كذلك، استفادة املحامني 
املــمــارســني غــيــر املــتــوفــريــن على 
تعريف ضريبي، الذين يسجلون 
أنفسهم قبل 31 دجنبر الجاري، 
مــن عــفــو ضــريــبــي عــن الــســنــوات 
املاضية. وتم االتفاق على إعفاء 
إدارة  لــــــدى  الـــــجـــــدد  املـــســـجـــلـــني 
الــضــرائــب مــن الــدفــع املــقــدم على 
الــحــســاب والــرســم املهني ملــدة 5 
ســــنــــوات و3 ســــنــــوات مــــن الــحــد 
األدنـــــى لــلــضــريــبــة عــلــى الــدخــل. 
وأكدت «جمعية هيئات املحامني 
املـــــغـــــرب» أنـــــه تــــم االتـــــفـــــاق عــلــى 
مواصلة الحوار بشأن الضريبة 
على القيمة املضافة واملصاريف 

القابلة للخصم.

السجل االجتماعي يستنفر اإلدارة الترابية
مباراة األسود..
حل أزمة التذاكر

وهبي واحملامون.. 
نهاية االحتقان

لفتيت يطلق عمليات التقييد في خمس جهات

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة 
موضوعاتية واستئناف الحوار

< مع المختار لغزيوي

كــــــان فــــرحــــا مـــشـــروعـــا ألربــــعــــني مـــلـــيـــون مــغــربــي 
ومغربية هنا في كل مدن وبــوادي اململكة، وهناك في 

عاصمة قطر الدوحة، وفي أنحاء العالم كلها. 
أرادوا  الذين  أولئك  من  شفقة  الناس  ابتسم  ولكم 
تعكير صــفــو الــفــرح املــغــربــي، الــصــافــي لــوجــه الــوطــن، 
عدم  وقـــرروا  السامة،  املــواد  ومــن  الشوائب  من  الخالي 

االهتمام بهم وبغيظهم مفهوم الدوافع. 
الناس هنا تفرح لوجه املــغــرب، وهــو اســم ووطن 
يعني لها الكثير، بل يعني لها كل شيء. لذلك اهتمت 
باألهم حقا: شكر األبطال الذين صنعوا هاته امللحمة 
املــونــديــالــيــة الـــتـــي نــتــمــنــاهــا مــتــواصــلــة رغــــم صــعــوبــة 

القادم. 
الـــنـــاس شـــكـــرت بــحــب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، الــكــوتــش 
الــــقــــادر بـــدارجـــتـــه املــغــربــيــة الـــخـــاصـــة والــجــمــيــلــة على 

تحريك كل دوافع األمل في قلوب الجميع. 
األداء  على  واحـــدا  واحـــدا  الالعبني  شكرت  الــنــاس 
الرائع والكبير. اعتذرت للنصيري على انتقاد السابق 
من األوقات. نوهت بزياش وأمرابط وحكيمي، والبقية. 

لــــم يـــتـــوقـــف الـــشـــعـــب عـــنـــد األخـــــطـــــاء، ألنـــــه يــعــرف 
من  األول  الــهــدف  تحقيق  عند  وتــوقــف  ضــروريــة،  أنها 
املونديال: املرور إلى الدور الثاني، وقد تم. واآلن ننتظر 

التتمة واألهم.
وراء  أنــه  فهمت  ألنها  لقجع  فــوزي  شكرت  الــنــاس 
كل ما يتحقق، واستوعبت أن لديه تصورا معينا هو 
اآلن بــصــدد جــنــي ثــمــاره رفــقــة املــنــتــخــب األول بــعــد أن 
مشاركة  مستوى  على  العمل  ثمار  معه  وجنينا  جنى، 
منتخباتنا األخرى (فئات صغرى وإناث) وكذا أنديتنا 

الوطنية املختلفة في املنافسات القارية.
الـــنـــاس شــكــرت أيــضــا الــحــضــور الــرســمــي الــقــوي 
فـــــي مــــــبــــــاراة الـــــتـــــأهـــــل، وفــــهــــمــــت املـــــغـــــزى الـــســـيـــاســـي 
املنصوري  حــضــور  وراء  مــن  العميق  والــديــبــلــومــاســي 
قلب  في  اإلنجاز  تحقيق  فرحة  وبوريطة،  والحموشي 

الثمامة وملعبها الجميل. 
اململكة،  فــي  األول  الرياضي  طبعا  شكرت  الــنــاس 
وأكدت اقتناعها مجددا أن جاللته هو الذي يقف وراء 
هــكــذا إنــجــاز جــيــد فــي الـــوطـــن، وأن املــغــرب الــيــوم بلد 
ينافس في كل امليادين - رياضية وغير رياضية - لكي 

يكون مع الكبار.
سليم  إدراك  حس  لديها  تفهم،  املغرب  في  الناس 

وواع وقادر على التقاط كل شيء. 
لذلك يحذر شعبنا كثيرا من «العمق» و«العميقني»، 
لكي  فقط  وفضفاضا،  كبيرا  كالما  لنا  يقولون  الــذيــن 

نصدق عمقهم مع أنهم الضحالة ذاتها. 
وعندما ينبرون لتسفيه منجزات أبناء هذا الوطن 
إنجاز  مــع  يفعلوا  أن  حــاولــوا  مثلما  املــيــاديــن،  كــل  فــي 
الشعب  عليهم  يرد  قطر،  مونديال  في  الحالي  أسودنا 
بشيء واحد: ينزل إلى الشوارع باملاليني دون أن يطلب 
مــنــه أحـــد ذلــــك، حــامــال رايــــة وطـــنـــه، صـــارخـــا مـــن قلبه 
دواخــل  من  النابعة  الصرخة  ومنهيا  األحـــرار،  بمنبت 
الدواخل بالشعار الخالد، الدائم، الباقي: الله، الوطن، 

امللك. 
يوم الخميس كنا في الدوحة، وفي ملعب الثمامة، 
لكنني أكـــاد أجـــزم أنــنــي واآلالف املــؤلــفــة مــن املــغــاربــة 
من  بقلوبنا  سمعنا  امللعب  مــدرجــات  في  كانوا  الذين 
الرباط والبيضاء وطنجة وفاس ومراكش والحسيمة 
وطنجة  وتطوان  ومكناس  والداخلة  والعيون  ووجدة 
الناس،  صرخة  الغالي  الوطن  هذا  من  شبر  كل  وبقية 
كل الناس، فرحا بالوطن، وإعالنا صريحا أمام أنظار 
نسمى  الذين  القوم  نحن  يجمعنا،  ما  أن  أجمع  العالم 
املغاربة، هو حب الوطن، هو عشق هذا البلد الساكن 
فــيــنــا الـــــذي يــحــمــل مـــن األســـمـــاء واألوصـــــــاف أغـــالهـــا: 

املغرب. 
أدام الله نعمة الفرح على ناسنا، فهم يستحقون 

حقا كل خير.

في حب املغرب!
الحــــــق فــــي الفـــــرح

انــــتــــصــــر الـــــفـــــريـــــق الـــوطـــنـــي 
فاحتفل  مقابلة،  فــي  الــقــدم  لكرة 
املــغــاربــة فــي كــل مــكــان. وغــمــروا 
األمـــكـــنـــة بــالــضــجــيــج والـــصـــيـــاح 
فــــي فـــــرح طـــفـــولـــي جـــمـــيـــل.. فــي 
نــفــس الــوقــت خـــرج عــلــى الــنــاس، 
فـــي الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، أنـــاس 
مذكرين  الــفــرح  هــذا  يستنكرون 
الـــعـــبـــاد بــــبــــؤس غــــــالء األســــعــــار 
والــبــطــالــة واالحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 

وثقب األزون وما شاكلها..
طبعا كل هذا البؤس موجود 
يكذبوا  ولـــم  هـــؤالء  يخترعه  ولـــم 
فــيــه.. لكن ألــيــس الــفــرح حقا من 
حــقــوق اإلنـــســـان يــقــتــنــصــه املـــرء 

كلما سنحت به الظروف؟
 ثـــــــم ألـــــيـــــســـــت املــــنــــافــــســــات 
للمتعة  أســلــوب  ســوى  الرياضية 
والـــشـــغـــف والقــــتــــنــــاص لــحــظــات 

االستمتاع؟ 
قــد تــكــون كـــرة الــقــدم أفــيــونــا 
كما  االجتماعية  الــثــورة  لتعطيل 
يــــرى الـــبـــعـــض. كــمــا أن لــحــظــات 
أن  يمكن  ال  تخلقها  الــتــي  الــفــرح 
لكن  تــغــيــره.  أو  الـــواقـــع  عــن  تعلو 
هــل إذا امــتــنــع الــنــاس عــن الــفــرح 

بــــصــــفــــة مـــطـــلـــقـــة 
ســـــتـــــتـــــحـــــســـــن 

أوضـــــــاعـــــــهـــــــم 
االجتماعية؟

ثــــــــــــــــم   
أليست الحياة 

لحظات  ســوى 
مــــــــــــــن املـــــــتـــــــعـــــــة 

الـــــعـــــابـــــرة لــكــنــهــا 
للذين  جميلة  متعة 
يــــــــعــــــــرفــــــــون كــــيــــف 
يستمتعون بها؟

طــبــعــا مــــن حــــق أي كـــــان أن 
تفكيره  عليه  يمليه  بما  يتعامل 
أن  أو  كــروي  بإنجاز  يحتفل  وأن 
مجرد  األمـــر  ويعتبر  يحتفل  ال 
وهــم. لكن ليس مــن حــق أحــد أن 
فرحهم  الــنــاس  عــلــى  يستخسر 
تــــافــــه.  أو  جـــــــدي  بـــــأمـــــر  ســـــــــواء 
في  عليه  يعلو  شـــيء  ال  فــالــفــرح 
كل األحــوال. ثم إن علماء النفس 
يــعــتــبــرون االنـــفـــعـــاالت املــتــطــرفــة 
أن  يمكنها  قــطــائــع  لــحــظــات  هـــي 
للشخص  النفسي  االتجاه  تغير 
في  للجماعة  النفسي  االتجاه  أو 

حالة االنفعاالت الجماعية..

لقد قام فريق 
لــــــــكــــــــرة الــــــقــــــدم 
بـــإنـــجـــاز بــديــع 
فـــــــــي مـــحـــفـــل 
يتابعه  دولــــي 
بأكمله.  العالم 
والـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن 
أبـــدعـــوا فـــي هــذا 
اإلنــــــــجــــــــاز أبـــــنـــــاء 
املغاربة  من  الشعب 
تـــــــــحـــــــــدوا فــــقــــرهــــم 
وغربتهم  وبــؤســهــم 
وإحـــــبـــــاطـــــاتـــــهـــــم ونـــــجـــــحـــــوا فــي 
فخرا  يصبحوا  أن  قبل  حياتهم 

للوطن..
الحديث  في  أرغــب  هنا  لست 
الـــكـــرويـــة  ــــــجــــــازات  اإلن دور  عــــن 
والرياضية بصفة عامة في إذكاء 
الحماسة الوطنية.. لكن في الفرح 
ال أستسيغ نعيقا وال شؤما، ألن 
فهذا  بالتالي  مشروع.  الحق  هذا 
الشعب الــغــارق فــي األزمــــات من 
حقه أن يعيش لحظات فرح، ومن 
بصياحه  ذلــك  عن  يعبر  أن  حقه 
وضــجــيــجــه فــــي الــــشــــارع الـــعـــام 

بأسلوب حضاري طبعا..

كما أن املغاربة من حقهم أن 
يفخروا بأبنائهم ولو في لعبة لها 

قواعد معينة..
ــــقــــد انــــتــــظــــر املـــــغـــــاربـــــة فــي  ل
الــســنــوات األخـــيـــرة أن تــقــدم لهم 
أي جهة كيف ما كانت استراحة 
للفرح. وهــا قد أتــى بهذه اللحظة 
فريق لكرة القدم مغربي باملطلق 
الفني  وبطاقمه  ومــدربــه  بالعبيه 
نــفــرح  ال  إذن  فـــلـــمـــاذا  والـــتـــقـــنـــي. 
ونـــعـــيـــش حـــمـــاســـة انــــتــــصــــارات 

املنافسة..
املغاربة في حاجة إلى نسيان 
أزماتهم من خالل فرصة جميلة 
وهم  ســنــوات  فمنذ  لــهــم..  أتيحت 
يـــــواجـــــهـــــون مــــشــــاكــــل مــخــتــلــفــة 
ومـــتـــنـــوعـــة ســــــــواء تـــعـــلـــق األمـــــر 
واملعيشي  االجــتــمــاعــي  بالجانب 
أو بـــجـــانـــب املـــــنـــــاخ الـــــعـــــام الـــــذي 
فــرضــتــه الــجــائــحــة أو نــتــيــجــة ما 
يشهده العالم من تحوالت عنيفة 

وراديكالية في بعض األحيان..
أمــام كــل هــذا فلحظات املتعة 
هـــبـــة مـــــن الــــلــــه فـــــدعـــــوا املـــغـــاربـــة 
يفرحون فهم يستحقون ذلك ولو 

للحظات.. 

األسود للركراكي: 
مازال فينا الجـوع!

النصيـــــــري: مـــــا
غانوقفـــوش هــــنا!

اختفاء تذاكر مباراة 
املغـــرب وإســــبانيا!

121315

  < مراكش لحسن معتيق

التأديبية  التلبسية  الجنحية  الغرفة  أدانـــت 
امينتانوت،  بمدينة  االبتدائية  للمحكمة  التابعة 
يوم الخميس املنصرم، قائد امللحقة اإلدارية أزلي 
وحكمت  رشــــوة،  سنتيم  مــاليــني   5 بتلقي  املــتــهــم 
عليه بالحبس بسنة نافذة وغرامة 5 آالف درهم.

وكـــان قــاضــي التحقيق قــد وضـــع املــتــهــم في 
التفصيلي،  التحقيق  انــتــهــاء  فـــور  اعــتــقــال  حــالــة 
وأحــــالــــه عـــلـــى الـــغـــرفـــة الــجــنــحــيــة لــالخــتــصــاص 
من   248 للفصل  طبقا  االرتـــشـــاء  بتهمة  مسيجا 
قــانــون املــســطــرة الــجــاري بها العمل فــي الــحــاالت 

املماثلة.
على  القائد  حينها  الداخلية  وزارة  وأوقــفــت 
خــلــفــيــة تــــورطــــه بــــإحــــدى جــــرائــــم الـــفـــســـاد، وذلــــك 
لــحــرصــهــا عــلــى الــتــقــيــد الــــدائــــم لـــرجـــال الــســلــطــة 
بــأخــالقــيــات املــرفــق الــعــام. وأضــافــت الـــــوزارة، في 
بـــالغ لــهــا حـــول الــنــازلــة، أن إجــــراء الــتــوقــيــف جــاء 
بـــنـــاء عـــلـــى الـــبـــحـــث الـــقـــضـــائـــي املـــفـــتـــوح مــــن قــبــل 
املختصة.  الــعــامــة  النيابة  إشـــراف  تحت  الــقــضــاء 
وأوضحت الــوزارة ذاتها أنها ستفعل اإلجــراءات 
املوقوف  السلطة  رجــل  حق  في  املناسبة  اإلداريـــة 

على  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  للقوانني  وفقا 
ضوء النتائج التي ستتمخض عنها التحقيقات 

القضائية الجارية في النازلة.
وتعود فصول النازلة إلى صباح الجمعة 30 
شتنبر املــاضــي حيث تــم إســقــاط رجــل سلطة من 
رتبة قائد بامللحقة اإلدارية أزلي باملدينة الحمراء، 
القضائية  للشرطة  الجهوية  للشرطة  كمني  إثــر 
بأمر من النيابة العامة، التي تم إبالغها عن طريق 

الرقم األخضر املخصص للتبليغ عن الرشوة.
 وكـــــان املــــتــــورط قـــد ضــبــط مــتــلــبــســا بتلقي 
رشــــوة قــدرهــا املــصــدر بـــــ50 ألـــف درهــــم لتسهيل 
املدينة  بــذات  املــنــارة  مقاطعة  بتراب  بناء  عملية 
دون ترخيص، وكان القائد قد طلب املبلغ املذكور 
من املواطن لذات الغرض، حيث ضرب معه األخير 
مــوعــدا فــي مـــرآب ســيــارات أحــد األســــواق الكبرى 
بحي املسيرة، قبل أن تلتحق الشرطة بعني املكان، 
املبلغ  بــتــلــقــي  متلبسا  الــقــائــد  تــســيــيــج  تـــم  حــيــث 
املذكور وإيقافه وإحالته على مصالح والية أمن 
مراكش لتعميق البحث معه حول املنسوب إليه. 
يــذكــر أن الــقــائــد الــتــحــق بــاملــديــنــة الــحــمــراء خــالل 
الداخلية  وزارة  بها  قامت  التي  االنتقاالت  حملة 

مؤخرا.

  < هدى االندلسي

مـــــرة أخـــــــرى، يـــوجـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
انــــتــــقــــادات ضــمــنــيــة لــخــصــمــه الــســيــاســي، 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ومــرحــلــة تــدبــيــره 
الــحــكــومــي، فــبــعــد أن حــمــلــه، خــــالل جلسة 
لــة الــشــهــريــة بــمــجــلــس املــســتــشــاريــن  املــســاء
أواســــط األســبــوع املــاضــي، مــســؤولــيــة عــدم 
نجاعته في تدبير ملف الحوار االجتماعي، 
عـــاد عــزيــز أخــنــوش، يـــوم الجمعة األخــيــر، 
ليوجه له انتقادات مبطنة في ملف تمثيلية 

النساء في املناصب السياسية.
انـــــتـــــقـــــادات أخـــــنـــــوش لـــخـــصـــمـــه حــــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة جــــاءت أثــنــاء تسليطه، 
يــــوم الــجــمــعــة 02 دجــنــبــر الــــجــــاري، بــالــدار 
أحــرزه  الــذي  التقدم  على  الضوء  البيضاء، 
املغرب في مجال النهوض بحقوق املرأة، ال 

سيما خالل العقدين املاضيني.
وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر 
املــــرئــــي، خـــــالل افـــتـــتـــاح الــــــــدورة الــخــامــســة 
 Morocco Today» الـــيـــوم  مـــغـــرب  ملــنــتــدى 

فاعل  شعار «املــرأة،  تحت  املنعقد   ،«Forum
أخنوش  أشــار  باملغرب»،  التنمية  في  قــوي 
إلــــــى أن املــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس مــــا فــتــئ، 
مـــنـــذ تـــربـــع جـــاللـــتـــه عـــلـــى الــــعــــرش، يــجــري 
إصالحات ملنح املرأة املكانة التي تستحقها 

في املجتمع.
وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، 
أوال، بــإصــالح مــدونــة األســــرة ســنــة 2004، 
مــتــبــوعــا بـــإصـــالح الـــدســـتـــور ســنــة 2011، 
مـــشـــددا عــلــى أن املــــــرأة أصــبــحــت حــاضــرة 

اليوم بقوة في املشهد السياسي.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الحكومة 
وزيــرة  مقابل  وزيــــرات،  ســت  تضم  الحالية 
واحــــــدة ســنــة 2016، مــمــا يــضــمــن لــلــنــســاء 

الوصول إلى السلطة وصناعة القرار.
اختيار  على  باملنظمني  أشــاد  أن  وبعد 
تمثيلية  أن  أخــنــوش  أبــــرز  املـــوضـــوع،  هـــذا 
كبير  بشكل  ارتفعت  النواب  بمجلس  املــرأة 
لتصل إلى 96 نائبة برملانية في سنة 2021، 
أي ما يعادل ربع الغرفة األولــى، مقابل 81 

نائبة سنة 2016.

٥ ماليني تزج بقائد في السجن أخنوش: املرأة حاضرة بقوة في اجملال السياسي
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أخنوش:  املرأة حاضرة بقوة في اجملال السياسي
الحكومة الحالية تضم 6 وزيرات مقابل وزيرة وحيدة في الحكومة السابقة

  < هدى األندلسي

انتقادات  الحكومة  رئيس  يوجه  أخـــرى،  مــرة 
ضمنية لخصمه السياسي، حزب العدالة والتنمية 
خالل  حمله،  أن  فبعد  الحكومي،  تدبيره  ومرحلة 
املستشارين  بمجلس  الــشــهــريــة  املــســاءلــة  جلسة 
أواســط األسبوع املاضي، مسؤولية عدم نجاعته 
فـــي تــدبــيــر مــلــف الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، عـــاد عــزيــز 
أخنوش، يوم الجمعة األخير، ليوجه له انتقادات 
مــبــطــنــة فـــي مــلــف تمثيلية الــنــســاء فـــي املــنــاصــب 

السياسية.
انـــنـــقـــادات أخـــنـــوش لــخــصــمــه حــــزب الــعــدالــة 
الجمعة 02  يــوم  تسليطه  أثــنــاء  جــاءت  والتنمية، 
دجــنــبــر الـــجـــاري، بـــالـــدار الــبــيــضــاء، الـــضـــوء على 
الــنــهــوض  مــجــال  أحرزه املغرب في  الــــذي  الــتــقــدم 

بحقوق املرأة، ال سيما خالل العقدين املاضيني.
وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر املرئي، 
خالل افتتاح الدورة الخامسة ملنتدى مغرب اليوم 
شعار  تحت  املنعقد   ،“Morocco Today Forum”
”املــــــرأة، فــاعــل قـــوي فــي التنمية بــاملــغــرب“، أشــار 
أخنوش إلى أن امللك محمد السادس ما فتئ، منذ 
تربع جاللته على العرش، يجري إصالحات ملنح 

املرأة املكانة التي تستحقها في املجتمع.
وذكــــــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
األســـرة سنة 2004، متبوعا  أوال بــإصــالح مــدونــة 
بإصالح الدستور سنة 2011، مشددا على أن املرأة 
أصبحت حاضرة اليوم بقوة في املشهد السياسي.

وأشــــــار، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، إلــــى أن الــحــكــومــة 
الحالية تضم ست وزيـــرات، مقابل وزيــرة واحــدة 
ســنــة 2016، مــمــا يــضــمــن لــلــنــســاء الــــوصــــول إلــى 

السلطة وصناعة القرار.
وبــعــد أن أشــــاد باملنظمني عــلــى اخــتــيــار هــذا 
املوضوع، أبرز أخنوش، أن تمثيلية املرأة بمجلس 
نائبة  إلى 96  لتصل  كبير  بشكل  ارتفعت  النواب، 

الغرفة  ربــع  يعادل  ما  أي  سنة 2021،  في  برملانية 
األولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.

من جانبها، أكــدت وزيــرة التضامن واإلدمــاج 
االجتماعي واألسرة، عواطف حيار، أن التصنيفات 
العاملية أظهرت التقدم امللحوظ للمغرب في مجال 

احترام حقوق املرأة.
وأشـــــــــارت، فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، إلـــــى أنـــــه وفــقــا 
لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لسنة 2022، 
يقع املغرب ضمن قائمة أفضل 10 بلدان تسجيال 
لــتــقــدم كــبــيــر فـــي مـــجـــال املــــســــاواة بـــني الــجــنــســني 

وتمكني النساء، مقابل العديد من البلدان 
التي سجلت توجهات عكسية.

وأضافت حيار أن النهوض بأوضاع 
املــــــرأة املـــغـــربـــيـــة، يــقــع فـــي صــلــب الـــرؤيـــة 
الـــســـادس،  مــحــمــد  للملك  االســتــراتــيــجــيــة 
ســـــــواء عـــلـــى املــــســــتــــوى االقـــــتـــــصـــــادي أو 

االجتماعي أو الثقافي.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة، ذكــــرت حـــيـــار، من 
بـــني املــشــاريــع املــتــبــصــرة لــلــمــلــك، مــدونــة 
األسرة التي تضمن حماية حقوق النساء 

والــتــمــاســك األســـــري، واملـــبـــادرة الــوطــنــيــة للتنمية 
االجتماعية  التغطية  تعميم  ومــشــروع  البشرية، 
التنموي  النموذج  إلــى  باإلضافة  الهشة،  للفئات 
الجديد الذي يوفر مقاربات مبتكرة إلدماج النساء 

بشكل فعال في الدينامية التنموية الجديدة.
من  مــجــمــوعــة  بأن املغرب اعتمد  ذكــــرت  كــمــا 
النساء  بني  املساواة  تحقيق  إلى  الهادفة  القوانني 
والـــــرجـــــال فــــي املـــنـــاصـــب الــعــلــيــا، مــشــيــرة إلـــــى أن 
بني  ارتفعت  العمومية  اإلدارات  في  املــرأة  تمثيلية 
سنتي 2012 و 2021 من 37,6 في املائة إلى 42 في 
املائة على مستوى التوظيف في القطاع العام، ومن 
املناصب  في  املائة  في  إلــى 17.52  املائة  في   10.38
اإلدارية العليا ومن 16.21 في املائة إلى 25 في املائة 

في مناصب املسؤولية.
وشددت حيار، من جانب آخر، على أن الحق في 
للنساء،  االقتصادي  واإلدمــاج  والتكوين،  التعليم 
ومكافحة العنف ضد املرأة، تشكل الجوانب الثالثة 
األســاســيــة الــضــروريــة فــي املــســاعــدة على مشاركة 

النساء في الدينامية التنموية.
من جهته، أبرز وزير اإلدماج االقتصادي 
والــكــفــاءات،  والتشغيل  الــصــغــرى  واملــقــاولــة 
متأخرا  زال  أن املغرب ما  الــســكــوري  يــونــس 
على مستوى تشغيل النساء، إال أن نقاشات 
جادة توجت باتفاق اجتماعي مع النقابات 

والحكومة وأرباب العمل.
وأشـــــــــــــــار الــــــــســــــــكــــــــوري، فــــــــي تــــصــــريــــح 
أنـــه  إلـــــى  لـــألنـــبـــاء،  لوكالة املغرب العربي 
”لــتــصــحــيــح هــــذا الــــوضــــع، ال بـــد مـــن إجــــراء 
إصالحات جوهرية“، مبرزا أن هذه األخيرة 
تمر عبر مدونة الشغل وهي مرتقبة بحلول 

شهر يوليوز 2023.
وأضــــاف الـــوزيـــر أنـــه ”فـــي انــتــظــار ذلــك، 
نــعــمــل عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــتـــدابـــيـــر واملـــقـــاربـــات 
الــعــمــلــيــة فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الـــجـــزئـــي وعـــن 

بـــعـــد“، مـــؤكـــدا أن كـــل هــــذه الـــخـــطـــوات تـــنـــدرج في 
إطار املشروع االجتماعي الذي يقوده امللك محمد 

السادس، والذي يضع املرأة في صلب األولويات.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح مـــــــمـــــــاثـــــــل، أشــــــــــــــار مـــحـــمـــد 
الـــضـــرضـــوري، الـــوالـــي املــنــســق الــوطــنــي لــلــمــبــادرة 
تضع  املــبــادرة  أن  إلــى  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
مشاكل املــرأة في صلب استراتيجيتها، وال سيما 
صحة األم والطفل، والتعليم منذ التعليم األولــي، 
التعليم  مستوى  على  القرويات  الفتيات  ومواكبة 

واإلدماج االقتصادي للمرأة.
وقـــال الــضــرضــوري: ”الـــيـــوم، نــحــن فــي السنة 
األخـــيـــرة مـــن املــرحــلــة الــثــالــثــة لــلــمــبــادرة الــوطــنــيــة 
هذه  فــي  أساسية  مرحلة  وهــي  البشرية،  للتنمية 
املــبــادرة مكنتنا من إدمــاج أزيــد من 140 ألــف فتاة 
في التعليم األولــي على مستوى أزيــد من 10 آالف 

جماعة قروية“.
من جانبه، أشار الرئيس املدير العام ملجموعة 
أن  إلــــى  هــيــثــمــي،  مــحــمــد   ،“le Matin” (لـــومـــاتـــان) 
الرعاية  تحت  املنعقد   ،“Morocco Today Forum”
السامية للملك محمد السادس، فرض نفسه كقوة 

اقتراحية حقيقية.
وأبـــــرز هيثمي أنـــه ”عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود 
املـــبـــذولـــة خــــالل الــعــقــديــن املـــاضـــيـــني، فــــإن الــنــســاء 
والــفــتــيــات مـــازلـــن يــعــانــني مـــن الــحــيــف ويــواجــهــن 
العديد من الصعوبات، كما يعانني من الالمساواة 
والــعــنــف“، مــبــرزا أن 40 فــي املــائــة مــن الــنــســاء هن 
أمــيــات على الــرغــم مــن أن الــولــوج إلــى التعليم هو 

حق دستوري.
وتـــمـــحـــور بـــرنـــامـــج هــــذه الـــــــدورة حــــول ثــالثــة 
مــــحــــاور، يــتــعــلــق األمــــــر بـــــــ”اإلدمــــــاج االقـــتـــصـــادي 
للنساء، ضــرورة من أجل تشييد املغرب الشامل“، 
مزدهر“  مغرب  مفتاح  النساء،  وتكوين  و”تعليم 
و”مكافحة أشكال العنف، تحد كبير ملغرب الكرامة 

والحداثة“.
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سلط عزيز أخنوش الضوء على مجموعة من اإلنجازات التي حققها المغرب لتعزيز حقوق المرأة، مستشهدا بالحضور الوازن للنساء 
على الساحة السياسية، حيث تضم الحكومة الحالية ست وزيرات مقابل وزيرة واحدة فقط في 2016، ومنبها أن ذلك يضمن وصول 

المرأة إلى السلطة وبالتالي صنع القرار.

مخترصات

 أشاد وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي،  السبت بالعيون، باملستوى التنموي 
واعتبر  بها،  املنجزة  اقتصادية   - السوسيو  باملشاريع  وكــذا  املدينة،  تشهده  الــذي 
أن  املغربية،  الفرنسية  البرملانية  الصداقة  مجموعة  مــن  أعــضــاء  يضم  الــذي  الــوفــد، 
زيارته للعيون، والتي جاءت بدعوة من مجلس املستشارين، مكنت من الوقوف عن 
كثب واالطــالع على الدينامية التنموية، والتطور السوسيو - اقتصادي الذي تعرفه 

هذه املدينة املغربية.
بمستوى  إعجابه  عن  «الجمهوريني»،  مجموعة  من  غليوت،  لو  رونــان  وأعــرب 
املعمارية  بالجمالية  وكذا  التحتية،  البنيات  وجودة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

للمدينة. 
املغربية  الفرنسية  البرملانية  الــصــداقــة  لجنة  رئــيــس  نائبة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
عن  االطــالع  من  مكنت  الزيارة  هذه  أن  غريوم،  ميشيل  الفرنسي،  الشيوخ  بمجلس 
والبنيات  املــشــاريــع  وعلى  املنطقة،  فــي  أنــجــزت  التي  االســتــثــمــارات  حجم  على  كثب 

التحتية التي توجد في طور اإلنجاز.
وااليكولوجية»،  املواطنة  الجمهورية  الشيوعية  «املجموعة  عن  غريوم،  وقالت 
إلى  مشيرة  العيون»،  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  بمستوى  فوجئنا  «لقد 
أن زخم التنمية هذا سيحسن ظروف العيش ويوفر فرصا كبيرة للسكان املحليني.

وأشار رئيس مجموعة التعاون والصداقة البرملانية الفرنسية املغربية بمجلس 
املــســتــشــاريــن، محمد زيــــدوح، إلــى أن هــذه الــزيــارة مكنت أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الفرنسي من مختلف األطياف السياسية، من االطالع عن قرب على مظاهر التطور 

التي تشهدها األقاليم الجنوبية للمملكة.

برملانيون فرنسيون يشيدون بتنمية العيون

في  تعاونهما  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  بروما،  الجمعة  وإيطاليا،  املغرب  وقع   
مجال البيئة والتنمية املستدامة.

وتـــم الــتــوقــيــع عــلــى هـــذه املــذكــرة مــن قــبــل وزيــــرة االنــتــقــال الــطــاقــي والتنمية 
املستدامة، ليلى بنعلي، ونظيرها اإليطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتني، وذلك على 

هامش أشغال النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار املتوسطي. 
املذكرة  هــذه  أن  بنعلي  أكــدت  لــألنــبــاء،  العربي  املــغــرب  لوكالة  تصريح  وفــي 
ـــذي يــعــود إلى  تشكل فــرصــة جــديــدة لتعزيز الــتــعــاون املــشــتــرك مــع إيــطــالــيــا، وال
عدة عقود، مضيفة أن مذكرة التفاهم هذه ستمكن من تنفيذ مشاريع وبرامج 
مشتركة، وتعزيز بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، واملساعدة التقنية، فضال عن 

تطوير الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
مختلف  فــي  اإليطالي  املغربي  بالتعاون  اإليطالي  الــوزيــر  رحــب  جانبه  مــن 
إلى  به  االرتقاء  في  رغبته  عن  معربا  الطاقي،  القطاع  في  وخصوصا  املجاالت، 
كبيرة  أهمية  ذات  الجديدة  االتفاقية  هــذه  أن  إلــى  فراتني  وأشـــار   مستوى،  أعلى 
ملنطقة البحر األبيض املتوسط ، والتي من املقرر أن تصبح قطبا طاقيا في أوروبا، 
املناخ  لتحديات  املشتركة  لالستجابة  الجهود  توحيد  إلــى  الحاجة  على  مشددا 

والطاقة.
املساهمات  وتنفيذ  املناخ  تغير  على  خاص،  بشكل  التعاون،  هذا  وسيركز 
املحددة وطنيا، وحماية التنوع البيولوجي، واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، 
ومنع وتقليل التلوث البحري باملواد الهيدروكربونية، واإلدارة املستدامة واملتكاملة 

للموارد املائية، فضال عن التحول الطاقي والطاقات املتجددة.

املغرب وإيطاليا.. مذكرة تعاون للتنمية املستدامة

استعرض وزير التجهيز واملاء، نزار بركة، الجمعة، أمام وفد عن مجلس 
الشيوخ الفرنسي، األوراش الكبرى التي تنجزها اململكة والتي تشرف عليها 

الوزارة في مجال املاء.
وسلط بركة، خالل لقاء بالرباط مع الوفد الذي تقوده السيدة ميشيل 
غريوم، نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرملانية الفرنسية - املغربية بمجلس 
مجال  في  تحققت  التي  الرئيسية  املنجزات  على  الضوء  الفرنسي،  الشيوخ 

املياه من خالل مشاريع تحلية املياه وإنجاز سدود صغيرة وكبرى.
وأبرز بالغ لوزارة التجهيز واملاء أن األمر يتعلق أيضا بمشروع الربط 
البيني بني األحواض املائية، ومشاريع إعادة استعمال املياه العادمة، إضافة 

إلى مشروع ميناء الداخلة األطلسي، والطريق السريع تيزنيت الداخلة.
تنفيذ  إلــى  أساسا  يهدف  الــذي  الحكومة،  عمل  كذلك  استعرض  بركة 
النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
والــذي يندرج ضمن منطق على املــدى البعيد في أفــق 2035، والسير على 

درب االنبثاق االقتصادي واملجتمعي. 
ويــعــتــزم هـــذا الــنــمــوذج الــجــديــد إضــفــاء زخـــم خـــاص للبنيات التحتية 

املستدامة، في إطار البرنامج الحكومي الجديد.
وضمن هذا املنظور، يشير البالغ، يتم إطالق استراتيجيات وأوراش في 
إطار رؤية مندمجة ومتماسكة، تعززها الجهوية املتقدمة التي تشمل كافة 
ضمن  الجهات،  تحددها  التي  واألولــويــات  التوجهات  وتدمج  املغرب  جهات 

عقود - البرامج املبرمة بينها وبني الحكومة.

بركة يستعرض أوراش التنمية أمام برملانيني فرنسيني

 أكدت وزيرة 
التضامن واإلدماج 

االجتماعي واألسرة، 
عواطف حيار، أن 

التصنيفات العالمية 
أظهرت التقدم 

الملحوظ للمغرب 
في مجال احترام 

حقوق المرأة

قـــــــالوا

  < مصطفى بايتاس:

احلكومة  بــأن  االدعــاء 
برمجة  يف  تــتــدخــل 
األسئلة الربملانية باطل 
تناول  مــن  منعه  وأن 
ــان  ــربمل ال يف  الــكــلــمــة 
املؤسسة  ألن  تعسف، 
فضاء  هي  التشريعية 
ــداول  ــت ــل لــلــنــقــاش ول
ـــع وإلبـــــراز  ـــداف ـــت وال

وجهات النظر.

  < الرباط الجياللي بنحليمة

بغاية جلب أكبر الهتمامات املستثمرين 
األجــــــانــــــب، شــــرعــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي تــرجــمــة 
الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة، وهـــو مــا كشفه محمد 
حـــجـــوي األمــــــني الــــعــــام لــلــحــكــومــة بــمــجــلــس 

املستشارين األسبوع املاضي.
وأكـــــــد املـــــســـــؤول الـــحـــكـــومـــي أمـــــــام لــجــنــة 
الــعــدل والــتــشــريــع بــالــغــرفــة الــثــانــيــة أن ورش 
ترجمة النصوص القانونية، تحقق فيه تقدم 
ثمانية  ترجمة  مــن  تمكنا  أنــنــا  ذلــك  ملحوظ 
منها  صــــدر  قــانــونــيــا  نــصــا   (58) وخــمــســني 
قانونيا  نصا  وعشرون (22)  اثنان  اآلن  لحد 
بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، وأحـــيـــلـــت الــنــصــوص 
املتبقية إلى القطاعات الوزارية املعنية قصد 

مراجعتها.
ولــــم يــشــكــف األمــــني الـــعـــام لــلــحــكــومــة عن 
طبيعة النصوص املترجمة لكنه أشار إلى أن 
«ترجمة النصوص تساعد على إبراز التطور 
الذي يشهده التشريع املغربي كما أنها تسهم 
فــي دعــم وتــوســيــع دائـــرة الــولــوج ملنظومتنا 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ال ســيــمــا مـــن قــبــل املــســتــثــمــريــن 

والباحثني األجانب وعموم املتتبعني».

األمانة  أن  حجوي  كشف  ثانية،  جهة  من 
الحكومية  القطاعات  ملهمة  وتسهيال  العامة 
في إعداد النصوص القانونية، قد أعدت دليل 
املنصوص  والتنظيمية  التشريعية  املساطر 

التنظيمي  الــقــانــون  مـــن  املـــــادة 20  فـــي  عــلــيــه 
الحكومة  أشــغــال  وتــســيــيــر  بتنظيم  املــتــعــلــق 
أن  مضيفا  ألعــضــائــهــا،  الــقــانــونــي  والـــوضـــع 
هذا الدليل «من املزمع عرضه على القطاعات 
الوزارية في أفق توزيعه وعرضه على مسطرة 

املـــصـــادقـــة فـــي أقـــــرب اآلجــــــال املــمــكــنــة، وذلـــك 
حرصا منا على توفير آلية تمكن من توحيد 
مساطر ومنهجية إعداد النصوص القانونية 

وكيفيات تجاوز اإلكراهات املرتبطة بها».
لبلوغ  للحكومة  العامة  األمــانــة  وتسعى 

النصوص  إعـــداد  لعملية  الشاملة  «الرقمنة 
يشكل  بـــ OPENو»الــــذي  املــعــروف  القانونية» 
مــكــونــا أســاســيــا فـــي املــنــظــومــة املــعــلــومــاتــيــة 
البني وزارية على الصعيد الوطني، ويتطلب 
ألجل ذلك مواصفات عالية من حيث النجاعة 

والدقة واألمن املعلوماتي، وفقا إلفادة األمني 
العام للحكومة الذي أضاف أنه قد «ظهر جليا، 
مـــن خـــالل طــلــبــات الـــعـــروض الــتــي بــاشــرتــهــا 
األمانة العامة للحكومة في هذا الصدد، عدم 
مـــة مـــؤهـــالت املــتــنــافــســني مـــع متطلبات  مـــالء
هــذا املــشــروع، وسنقوم قريبا بــإجــراء صفقة 
وفق املسطرة التفاوضية املباشرة، مع مكتب 
لــلــدراســات يــكــون قــــادرا بــالــفــعــل عــلــى إنــجــاز 
فيه  وتتوفر  واألهمية،  الحجم  بهذا  مشروع 
كل املواصفات الضرورية األخــرى»،  يضيف 

املتحدث نفسه.
  وكــشــف أمـــني عـــام الــحــكــومــة أن قطاعه 
الــــوزاري ســيــعــزز تــأهــيــل الــنــظــام املعلوماتي 
ملــصــالــح األمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة وتــعــزيــز 
حـــمـــايـــتـــه، ويـــــنـــــدرج ذلـــــك فــــي إطــــــار تــطــبــيــق 
الـــنـــصـــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة ذات 
مرسوم  وخاصة  السيبراني  باألمن  االرتباط 
القانون  بتطبيق  الخاص    2021 يوليوز   15
املتعلق باألمن السيبراني، الذي صنف قطاع 
التشريع ضمن البنيات التحتية املعلوماتية 
ذات األهـــمـــيـــة الــحــيــويــة بــالــنــســبــة لــلــبــالد.» 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــمــنــا خــــالل هــــذه الــســنــة 
بـــاالســـتـــشـــارات الـــضـــروريـــة الـــتـــي ســاعــدتــنــا 
على إعـــداد دفــتــر لــلــشــروط الــخــاصــة بتأهيل 
وضمان  باملؤسسة  الخاص  املعلومات  نظام 
لألجهزة  واألمـــن  الحماية  مــن  أعلى  مستوى 
واملــــعــــدات واألنـــظـــمـــة املــعــلــومــاتــيــة املــتــوفــرة 

لديها، «يؤكد املسؤول نفسه.

لجلب اهتمام المستثمرين 

الحكومة تشرع في ترجمة القوانني



www.ahdath.info AhdathMaghrebia@خــــــــــــــــــــــــاص األحداث املغربية اإلثنني < 12/05/ 2022 < العدد: 037795

الفوسفاط.. مشروع استثماري أخضر
جاللة الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الجديد

   < األحداث المغربية 

تــــــرأس جـــاللـــة املـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، أول أمـــس 
السبت 3 دجنبر 2022 بالقصر امللكي بالرباط، مراسيم 
تقديم البرنامج االستثماري األخضر الجديد للمجمع 
مــذكــرة  وتــوقــيــع   (2027 –  2023) لــلــفــوســفــاط  الــشــريــف 
بهذا  املتعلقة   OCP ومجموعة  الحكومة  بــني  التفاهم 

البرنامج.
وقال بالغ للديوان امللكي إن هذا الحفل يندرج في 
إطـــار الــتــوجــه اإلرادي الـــذي كــرســه جــاللــة املــلــك، حفظه 
الله، منذ عدة سنوات، في مجال االنتقال إلى الطاقات 
الــخــضــراء واالقــتــصــاد الــخــالــي مــن الــكــربــون. كما يأتي 
امتدادا لجلسة العمل التي ترأسها جاللته في 22 نونبر 
املتجددة  الــطــاقــات  لتطوير  خصصت  والــتــي  املــاضــي، 

واآلفاق الجديدة املفتوحة في هذا املجال.
وفي بداية هذا الحفل، قدم السيد مصطفى التراب، 
الــرئــيــس املــديــر الــعــام ملجموعة OCP أمـــام جــاللــة امللك 
نتائج البرنامج االستثماري السابق للمجموعة، الذي 
ارتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجاللة سنة 

2012، والذي مكن من ترسيخ مكانة املجموعة بقوة في 
ســوق األســمــدة، حيث تضاعفت قــدرات إنتاج األسمدة 
ثالث مرات، مما جعل املجموعة اليوم أحد أكبر منتجي 

ومصدري األسمدة الفوسفاطية في العالم.
البحث  قـــدرات  على   OCP مجموعة اعــتــمــدت  وقــد 
والــتــطــويــر الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا جــامــعــة مــحــمــد الـــســـادس 
مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات الـــتـــقـــنـــيـــة(UM6P) ، مــــن أجـــل 
التكنولوجيات  تتيحها  الــتــي  الــفــرص  مــن  االســتــفــادة 
الصناعية والــرقــمــيــة الــجــديــدة، وتــطــويــر الــخــبــرات في 
على  القادرة  املعقلن  للتسميد  املبتكرة  التقنيات  مجال 

رفع تحديات الفالحة املستدامة واألمن الغذائي.
أعزه  امللك،  جاللة  أمام  التراب  السيد  قدم  ذلك،  إثر 
ملجموعة  الجديد  األخضر  االستثماري  البرنامج  الله، 
OCP. ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج 
قبل  الكربوني  الحياد  بتحقيق  االلــتــزام  مــع  األســمــدة، 
ســنــة 2040، وذلـــك مــن خـــالل االعــتــمــاد عــلــى اإلمــكــانــات 
الفريدة من الطاقة املتجددة، وعلى املنجزات واملكاسب 
الــقــيــادة  بفضل  املــجــال،  هـــذا  فــي  اململكة  حققتها  الــتــي 
الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب الجاللة، نصره الله.

ومن خالل االستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة 
منشآتها  جميع  تزويد  إلى  املجموعة  تهدف  الريحية، 
الــصــنــاعــيــة بــالــطــاقــة الـــخـــضـــراء بــحــلــول ســنــة 2027. 
تزويد  مــن  الكربون  مــن  الخالية  الطاقة  هــذه  وستمكن 
تلبية  أجــل  مــن  البحر،  مياه  لتحلية  الجديدة  املنشآت 
احــتــيــاجــات املــجــمــوعــة، وكـــذا تــزويــد املــنــاطــق املــجــاورة 
ملواقع املجمع الشريف للفوسفاط باملاء الصالح للشرب 

والري.
البعيد،  املـــدى  على  االســتــثــمــارات،  هــذه  وستمكن 
من وضع حد العتماد املجموعة، التي تعتبر املستورد 
األول لـــألمـــونـــيـــاك عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، عــلــى هــذه 
الــــــواردات، وذلـــك عــبــر االســتــثــمــار فــي سلسلة الــطــاقــات 
املتجددة – الهيدروجني األخضر – األمونياك األخضر، 
مما سيمكنها من ولوج سوق األسمدة الخضراء بقوة 
وحلول التسميد املالئمة لالحتياجات الخاصة ملختلف 

أنواع التربة والزراعات.  
وســـيـــتـــم تـــعـــزيـــز هـــــذا الـــطـــمـــوح مــــن خـــــالل بـــرامـــج 
دعــم املــقــاوالت الصناعية الــصــغــرى واملــتــوســطــة، وكــذا 
املـــقـــاوالت الــفــاعــلــة فــي قــطــاعــي الــطــاقــة والــفــالحــة. وهــو 

مبتكرة،  وطنية  بيئية  منظومة  بــروز  في  سيساهم  ما 
وخلق فرص جديدة للشغل واإلدماج املهني للشباب.

يهدف  الــذي  الجديد،  البرنامج  لهذا  خصص  وقــد 
استثمار   ،  OCPملــجــمــوعــة العاملية  املكانة  ترسيخ  إلــى 
الفترة 2023 –  خــالل  درهـــم  مليار  بــــ130  يــقــدر  إجمالي 
2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 
صناعية  مقاولة  مواكبة 600  إلى  إضافة  املائة،  في   70
مــغــربــيــة، وخـــلـــق 25000 مــنــصــب شــغــل مــبــاشــر وغــيــر 

مباشر.
ولـــهـــذه الـــغـــايـــة، تـــــرأس جـــاللـــة املـــلـــك، حــفــظــه الــلــه، 
مــراســيــم تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــشـــأن هــــذا الــبــرنــامــج 
االســتــثــمــاري بــني الــحــكــومــة ومــجــمــوعــة OCP، ممثلني 
على التوالي بوزير الداخلية، وزيرة االقتصاد واملالية، 
وزير التجهيز واملــاء، وزيــرة االنتقال الطاقي والتنمية 
املستدامة، والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
العمومية  السياسات  وتقييم  وااللتقائية  باالستثمار 
من جهة، والرئيس املدير العام ملجموعة OCP من جهة 
أخــرى. حضر هذا الحفل رئيس الحكومة، ومستشارو 

صاحب الجاللة، وأعضاء الحكومة.

  < أ. بلحميدي

تــنــفــذا املــلــكــيــة اإلراديــــــة لــلــتــوجــه نــحــو االقــتــصــاد األخـــضـــر، انخرطت 
مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط منذ سنوات في تنفيذ برامج لالنتقال 
نحو الطاقات املتجددة الخضراء واالقتصاد منزوع الكاربون، والتوجه عن 

تحلية مياه البحر، من أجل الحفاظ املوارد املائية.
كما أن البرنامج االستثماري الجديد، الذي أطلقه املجمع، يعد امتدادا 
لتنفيذ التوجيهات امللكية الجتماع العمل الذي ترأسه جاللة امللك محمد 

السادس يوم 22 نونبر واملخصص لتنمية الطاقات املتجددة.
البرنامج الجديد، الذي خصص له غالف بقيمة 130 مليار درهم للفترة 
من 2023 إلى 2027، يهدف إلى رفع إنتاج األسمدة إلى رفع إنتاج األسمدة 
إلـــى 20 مليون طــن فــي أفـــق سنة 2027، لكن مــع تحييد الــكــاربــون، وذلــك 
باالعتماد على الطاقات املتحددة، وكذلك على التقدم الذي حققه املغرب في 

هذا املجال منذ سنوات تحت قيادة امللك محمد السادس.
كما سيسمح هذا البرنامج بالتوسع على املستوى املنجمي من خالل 
فتح منجم بمسقالة مع إطالق مركب كيماوي ومنجمي جديد بـ»مزاندا». 
واليوسفية  كــريــر  ابــن  مناجم  مــن  الــقــادمــة  الصخور  سيعالج  األخــيــر  هــذا 
وكـــذلـــك مـــن مــنــجــم مــســقــالــة، فــيــمــا ســيــكــون املـــكـــون الــطــاقــيــة فـــي قــلــب هــذه 

البرنامج االستثماري األخضر. 
برسم هذا البرنامج، ستكون الطاقة املستعملة في اآللــة التصنيعية 

للمجمع كلها متأتية من الطاقات املتجددة في أفق سنة 2027.
وتبعا لذلك، فإن كل الطاقة الكهربائية للمجمع ستصبح متأتية من 
الطاقات الريحية والشمسية والهيدرو كهربائية، فضال عن التوليد املشترك 
املغرب  تنافسية  تعزيز  تتيح  لــن  الــكــاربــون  املنزوعة  الطاقة  هــذه  للطاقة. 
فبحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز قدرات تحلية مياه البحر واالستجابة 
لحاجيات املجموعة، ولكن أيضا لحاجيات الساكنة املجاورة ملناطق أنشطة 

املجموعة من املاء الصالح للشرب.
في هذا اإلطار، فإن املجمع ينتج 40 مليون متر مكعب من تحلية مياه 

البحر، وهي اآلن تزود مدينتي آسفي والجديدة باملاء الصالح للشرب.
كــمــا ستمكن هـــذه االســتــثــمــارات، عــلــى املــــدى الــبــعــيــد، مــن وضـــع حد 
الصعيد  على  لألمونياك  األول  املستورد  تعتبر  التي  املجموعة،  العتماد 
الــعــاملــي، على هـــذه الــــــواردات، وذلـــك عبر االســتــثــمــار فــي سلسلة الطاقات 
املتجددة – الهيدروجني األخضر – األمونياك األخضر، مما سيمكنها من 
ولوج سوق األسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد املالئمة لالحتياجات 

الخاصة ملختلف أنواع التربة والزراعات.
تعد  التي  املجمعة  سيمكن  املتجددة  الطاقات  فــي  االستثمار  أن  كما 
املستورد األول لألمونياك من استيراد هذه املادة، في حني سيتيح االستثمار 
في الهيدروجني األخضر واألمونياك األخضر من دخول املجموعة بقوة في 
سوق األسمدة الخضراء وكذلك في توفير حلول التسميد املالئمة ملختلف 

أنواع التربة.

  < أحمد بلحميدي

العام  املدير  الرئيس  قدمه  الذي  األخضر  االستثماري  البرنامج  قبل 
ملجموعة «ocp» مصطفى التراب بني يدي امللك محمد السادس، أول أمس 
في  انخرط  قد  عامليا  الرائد  املجمع  كــان  بالرباط،  امللكي  بالقصر  السبت 

برنامج للتصنيع مرتكزا على التوجيهات امللكية سنة 2012.
هــذا الــبــرنــامــج التصنيعي، بــوأ املجمع املــغــربــي مــركــز الــريــادة على 
حتى  مـــرات،  ثــالث  اإلنتاجية  قدراتها  تضاعفت  التي  األســمــدة،  مستوى 
غدت هذه املادة الضرورية لرفع املردودية الفالحية أهم نشاط املجموعة، 

ال سيما في ظل ارتباط ذلك بارتفاع الطلب على الغذاء.
وإلى حدود سنة 2005، كانت صادرات املجمع تقتصر أساسا تصدير 
ضئيلة،  نسبة  إال  تمثل  املصنعة،  املـــواد  تكن  لــم  فيما  الــخــام،  الفوسفاط 
صــادرات  عمود  الفوسفاطية» تمثل  األولية «الصخور  املــواد  كانت  حيث 
املجمع بنسبة 43 في املائة، فيما لم تكن تتجاوز صادرات األسمدة نسبة 

9 في املائة.
هذا الوضع يعني صــادرات بقيمة مضافة ضعيفة جدا، فيما كانت 
الــقــرن  سبعينيات  مــنــذ  متتالية  انــخــفــاضــات  تــعــرف  الــفــوســفــاط  أســعــار 
املــاضــي. األكــثــر مــن ذلـــك، فــإن الوضعية املــالــيــة للمجمع إلــى حـــدود ذلك 

التاريخ كانت سلبية بـ16 مليار درهم.
أمــام ذلك كان البد من تبني تصور جديد، وقــراءة جديدة لألسواق 
على  الطلب  ارتــفــاع  مقابل  الــفــوســفــاط  على  طلبها  خفض  الــتــي  العاملية 

األسمدة بحكم حاجة العالم إلى الغذاء.
و2018،  مــابــني 2017  للفترة  استراتيجية  وضــع  تــم  ذلــك  ضــوء  على 
والتنويع  التصنيع  فــي  االستثمار  على  الــجــديــدة  االستراتيجية  انبنت 

وأيضا على املرونة التجارية، وأيضا تقليص كلفة اإلنتاج.
أصبحت  التي  األســمــدة  إنــتــاج  جعلت  االستراتيجية،  هــذه  حصيلة 
القوة الضاربة للمجمع، نتنقل من 3 ماليني طن إلى12 مليون طن، فيما 
تم التركيز كثيرا على إفريقيا لحاجتها لألسمدة من أجل توفير الغذاء، 
هذا في الوقت الذي يراهن املجمع على االستجابة لنصف الطلب العاملي 

من هذه املادة الحيوية.
قبل ذلك، أطلق املجمع أول وحدة إلنتاج الحامض الفوسفاط انطالقا 
من لباب الفوسفاط، وهو املادة الضرورية املستعملة في إنتاج األسمدة، 
وهو األمر الذي أعفى املجمع من استيراد هذه املــادة ومن ثم التحكم في 

اإلنتاج وتعزيز تنافسيته على الصعيد العاملي.
تنفيذا  املجموعة  فيه  انخرطت  التي  البرنامج  هــذا  مكن  وبــاألرقــام، 
للتعليمات امللكية في سنة 2012، والــذي عبأ له املجمع غالفا بـ8 ماليير 
دوالر من رفع القدرة اإلنتاجية لألسمدة من 4 ماليني إلى 12 مليون طن. 

كما شاركت في تنزيل هذا البرنامج 400 مقاولة مغربية مما مكن من 
إحــداث 8400 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلــك فضال عن تعزيز 
موقع مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط كأول منتج ومصدر لألسمدة 
من  املــادة  بهذه  الخاص  املعامالت  رقم  ارتفع  حيث  بالعالم،  الفوسفاطية 

2.5 مليار دوالر في سنة 2005 إلى 9.4 ماليير دوالر في سنة 2021.

الريادة في إنتاج
األسمدة الخضراء

 األسمدة.. تضاعف 
القدرة اإلنتاجية

انخرطت في »تحلية مياه البحر« وتخطط 
للتحول بالكامل إلى الطاقات المتجددة 

ارتفع الطلب عليها من أجل توفير الغذاء



جدل بسبب حيازة أرض فالحية للدولة

السجل االجتماعي يستنفر اإلدارة الترابية
لفتيت يطلق عمليات التقييد في خمس جهات

  <  < الرباطالرباط فطومة نعيمي 

انطلقت عمليات التسجيل في السجل 
االجــتــمــاعــي املـــوحـــد بـــعـــدد مـــن الــعــمــاالت 

واألقاليم منذ 29 نونبر 2022. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، راســــــــــل وزيــــــر 
ــة، عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، والة 5  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
جهات وعمال األقاليم والعماالت وعماالت 
نونبر  بتاريخ 28  لها،  التابعة  املقاطعات 
2022، ألجــل الــشــروع في عمليات التقييد 
فــي الــســجــل االجــتــمــاعــي املــوحــد بالنسبة 
برامج  مــن  بــاالســتــفــادة  املستهدفة  لــألســر 
الدعم االجتماعي، ويتعلق األمر بالعماالت 
وعماالت املقاطعات واألقاليم التابعة لكل 
من واليات جهات الرباط – سال- القنيطرة، 
وطــنــجــة – تـــطـــوان – الــحــســيــمــة، وفــــاس – 
جهة  ثــم،  خنيفرة،  مــالل –  وبني  مكناس، 

الدارالبيضاء – سطات.
ودعت الدورية، التي أصدرها لفتيت 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، والة الـــجـــهـــات وعـــمـــال 
األقــالــيــم والــعــمــاالت وعــمــاالت املقاطعات، 
ــــوارد  إلــــى «الــســهــر عــلــى تــأهــيــل وتــتــبــع املـ
خدمات  وتــقــديــم  بتدبير  املكلفة  البشرية 
الــســجــل االجــتــمــاعــي املـــوحـــد»، فــضــال عن 
دعـــوتـــه إيـــاهـــم «إلـــــى الــتــأكــد مـــن جــاهــزيــة 
جــمــيــع الــتــجــهــيــزات املــخــصــصــة لــخــدمــات 
السجل االجتماعي املوحد، والتواصل مع 
املواطنني وحسن استقبالهم ومساعدتهم 
وتــقــديــم اإلرشـــــادات الــضــروريــة لهم ألجل 
ضــمــان ســالســة ويــســر عملية التقييد في 

السجل االجتماعي املوحد».
وتضمنت الدورية ذاتها جدولة زمنية 
لــلــشــروع املــرتــقــب إلطـــالق العمل بالسجل 
الـــوطـــنـــي لــلــســكــان والـــســـجـــل االجــتــمــاعــي 
املوحد في باقي العماالت واألقاليم. وهي 

ستمتد  الـــتـــي  ــدة،  ــنــ األجــ
دجــنــبــر   28 إلـــــــى   7 مـــــن 
دجــنــبــر   14 ومـــــن   2022
يناير 2023  إلــى 4   2022
الوطني  السجل  من  لكل 

على  املوحد  االجتماعي  والسجل  للسكان 
التوالي. 

أن  الجريدة  علمت  السياق،  هــذا  وفــي 
وزارة الــداخــلــيــة لــجــأت، األســـبـــوع مــا قبل 
األخــيــر مــن شهر نونبر، لـــوزارة التضامن 
واإلدمــــاج االجتماعي واألســــرة، مــن خالل 
مــؤســســتــيــهــا االجـــتـــمـــاعـــيـــتـــني، الـــتـــعـــاون 
ــة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة،  ــالــ الـــوطـــنـــي ووكــ
ألجل تدقيق وضبط عدد األرامــل وذويهن 
والتسريع بعملية تسجيلهم 
بالسجل االجتماعي املوحد.

ــاون  ــعــ ــتــ وعـــــمـــــل أطــــــــر الــ
ــاط،  ــ ــربـ ــ ــنــــي بـــعـــمـــالـــة الـ الــــوطــ
ــه الــعــمــلــيــة  الــــــذي انــطــلــقــت بــ
بشكل تجريبي في 17 نونبر 
2022، على االتصال باألرامل 
املسجالت في لوائح الداخلية 
ــــن تــــوفــــرهــــن عــلــى  لـــلـــتـــأكـــد مـ
ــأكـــد من  ــتـ ــذلــــك الـ ــعــــرف، وكــ مــ
املتمدرسني  أبــنــائــهــن،  تــوفــر 
وغـــيـــر املـــتـــمـــدرســـني، وأفـــــراد 

أسرهن على معرفات.
 وكـــــــانـــــــت مــــهــــمــــة أطـــــر 
الــتــعــاون الــوطــنــي ألزيــــد من 
التواصل  فــي  تتحدد  أيـــام   5
ــة األرامــــــــــل  ــئــ ــــر مــــــع فــ ــاشـ ــ ــبـ ــ املـ
املـــســـتـــفـــيـــدات مـــــن صـــنـــدوق 
التماسك االجتماعي والتأكد 
بالسجل  مقيدات  كونهن  من 
االجتماعي املوحد وبالسجل 

الوطني للسكان وحثهن على تسريع عملية 
تقييد أبنائهن وأفراد أسرهن والتوفر، من 
ثمة، على معرفات وطنية هي املدخل ألجل 
تحديد أهليتهن وأهلية ذويهن لالستفادة 

من برامج الدعم االجتماعي. 
السجلني  فــي  التسجيل  أن  علما  هـــذا 
الــوطــنــي لــلــســكــان واالجــتــمــاعــي املـــوحـــد ال 
يعطي الحق في االستفادة من برامج الدعم 
االجــتــمــاعــي بــقــدر مــا يــرتــبــط األمــــر بتوفر 
شروط األهلية املحددة بمعايير مضبوطة 
ودقــيــقــة عــنــد املــســجــلــني تــخــضــع للتحقق 

منها. 
ــــى تبدأ  ومـــن ثــمــة، فـــإن الــخــطــوة األولـ
الوطني  السجل  فــي  األســـرة  أفـــراد  بتقييد 
ــلـــى رقــــــم مــعــرف  ــان، والــــحــــصــــول عـ ــكـ ــلـــسـ لـ
األفــــراد  تقييد  ثـــم  فــــرد،  لــكــل   (identifiant)
ــد،  ذاتــــهــــم فــــي الـــســـجـــل االجـــتـــمـــاعـــي املـــوحـ
وفي ما بعد تقييد األســر في برامج الدعم 
االجتماعي دون الحاجة إلى تقديم وثائق 
إثبات الهوية أو الوضع االجتماعي بفضل 
الذي  الرقمي،  واالجتماعي  املدني  املعرف 
يـــســـمـــح بـــتـــأكـــيـــد الـــهـــويـــة وإثـــــبـــــات أهــلــيــة 
االســتــفــادة بــنــاء على مــؤشــرات اجتماعية 
قابلة  موضوعية  وديمغرافية  واقتصادية 

للقياس ويمكن التحقق منها.
املــصــالــح  تــســجــل  اآلن،  أشـــهـــر  ــنـــذ  ومـ
اإلدارية للمقاطعات توافدا هاما للمواطنني 
واملواطنات ألجل التقييد بالسجل الوطني 
الوطني  املــعــرف  على  والــحــصــول  للسكان 

الفردي بعد الخضوع لتصوير القزحية.
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تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل إنهاء التقييد في السجل االجتماعي الموحد، وذلك من خالل الشروع في 
عمليات التقييد بخمس جهات، فضال عن االستعانة بوزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، من خالل مؤسستيها 

االجتماعيتين، التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، ألجل تدقيق وضبط عدد األرامل.

المتهمان تخلصا من جثته
داخل بئر بمكناس

تفاصيل جريمة 
قتل خمسيني

  <  < مكناسمكناس روشدي التهامي

ينتظر أن يتم تقديم املشتبه في تورطهما 
في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها شخص 
«فيال»  خمسيني تم اكتشاف جثته داخل بئر بـ
السكني  املجمع  عــن  بعيد  غير  تقع  مهجورة 
«البـــتـــريـــوت» املـــحـــاذي لــشــارع الــســعــديــني في 
اتــجــاه حــي الــبــســاتــني بــمــكــنــاس كــانــت فضاء 

للمنحرفني واملشردين.
ــــن مــكــنــاس  وأنــــهــــى املـــحـــقـــقـــون بــــواليــــة أمـ
فيهما،  املشتبه  مع  التمهيدي  البحث  مسطرة 
الــلــذيــن تــم وضــعــهــمــا بــعــد تــوقــيــفــهــمــا، مساء 
الوكيل  مــن  بتعليمات  املنصرم،  الجمعة  يــوم 
موازاة  النظرية،  الحراسة  تدابير  تحت  العام، 
خاصة  البحث  يفيد  من  كل  إلى  االستماع  مع 

بمحيط العائلي للضحية واملشتبه فيهما.
ــيـــة لــلــبــحــث، كما  وحــســب املــعــطــيــات األولـ
الوطني،  لــألمــن  العامة  املــديــريــة  بــالغ  تناوله 
ــــدم املــشــتــبــه فــيــه الــرئــيــســي الــبــالــغ من  فــقــد أقـ
البالغ  بالضحية  تربصه  بعد  سنة   28 العمر 
مـــن الــعــمــر 53 ســنــة لــيــلــة الــخــمــيــس الــجــمــعــة 
وتعريضه العتداء جسدي عنيف متسببا في 
وفاته قبل أن يستعني برفيقه البالغ من العمر 
25 سنة، حيث عمال على حمل جثة الضحية 
«فــيــال»  وتــخــلــصــا مــنــهــا بــرمــيــهــا داخــــل بــئــر بـــ

مهجورة.
الرئيسي،  فيه  املشتبه  هوية  تحديد  بعد 
ــداء عــلــيــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــربــــص بـــالـــضـــحـــيـــة واالعـ الـــــــذي تــ
جــــســــديــــا، أفـــــــاد مــــصــــدر مــــوثــــوق مــــن مــحــيــط 
الضحية واملشتبه فيهما الذين تجمعهم عالقة 
لكونهم يتحدرون جميعا من حي البساتني أن 
دافع إقدام املشتبه فيه الرئيسي على االعتداء 

على الضحية تتعلق بتحرشه بزوجته.

التسجيل في السجلين 
الوطني للسكان واالجتماعي 

الموحد ال يعطي الحق في 
االستفادة من برامج الدعم 
االجتماعي بقدر ما يرتبط 

األمر بتوفر شروط األهلية 
المحددة بمعايير مضبوطة 

ودقيقة عند المسجلين 
تخضع للتحقق منها

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

القلب  لجراحة  عملية  أول  البيضاء،  الــدار  بمدينة  الخاصة  املصحات  بإحدى  املاضي،  الجمعة  يوم  أجريت، 
حيز  اإلجبارية  الصحية  التغطية  دخــول  بعد  وذلــك  الطبية «رامــيــد»،  املساعدة  نظام  من  سابق  ملستفيد  املفتوح 

التنفيذ في فاتح دجنبر 2022. 

  <  < الكبيرة ثعبان

بني  جهة  والـــي  الهبيل،  خطيب  دعــا 
لــتــوزيــع  املستقلة  الــوكــالــة  خــنــيــفــرة،  مـــالل 
املاء والكهرباء بتادلة إلى تكثيف الجهود 
من  خاصة  الشبكات،  مــردوديــة  مــن  للرفع 
لحل  التدخل  تقليص  على  الــحــرص  خــالل 
املشاكل املرتبطة بإصالح التسربات، التي 
تتسبب في ضياع كميات كبيرة من املياه 
تكلف  الــتــي  لــلــشــرب،  والــصــالــحــة  املعالجة 
في  وتتسبب  مهمة،  مالية  مبالغ  الــوكــالــة 
الحفاظ على قوة  وعدم  االنقطاعات  تكرار 

الصبيب.
وشدد الوالي، خالل ترؤسه، األسبوع 
املـــاضـــي بــمــقــر الــــواليــــة، الـــــــدورة الــعــاديــة 
الثانية للمجلس اإلداري للوكالة املستقلة، 
بــحــضــور عــامــل إقــلــيــم الــفــقــيــه بـــن صــالــح، 
االقتصاد  ووزارة  الداخلية  وزارة  وممثلي 
املستقلة  للوكالة  العامة  واملديرة  واملالية، 
لــتــوزيــع املــــاء والـــكـــهـــربـــاء، وكـــافـــة أعــضــاء 
عــلــى  (شـــــــدد)  لـــلـــوكـــالـــة،  اإلداري  املـــجـــلـــس 
املتعلقة  املــشــاريــع  إنـــجـــاز  وتـــيـــرة  تــســريــع 
بالتطهير السائل ومعالجة املياه العادمة 
ــــت  إلعـــــــادة اســتــغــاللــهــا فــــي مــــجــــاالت الزالـ
تــســتــهــلــك فــيــهــا كــمــيــات مـــن املــــاء الــصــالــح 

للشرب.
وذكــــر والــــي الــجــهــة، رئــيــس املــجــلــس 
املــاء  لــتــوزيــع  الــجــمــاعــيــة  لــلــوكــالــة  اإلداري 
والــــكــــهــــربــــاء بـــتـــادلـــة بـــوضـــعـــيـــة اإلجــــهــــاد 
املائي، الذي أصبحت تعرفه بالدنا نتيجة 
مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي األكثر 
جعل  مما  عقود،  أربعة  حوالي  منذ  حــدة، 
إشــكــالــيــة تــدبــيــر املـــــوارد املــائــيــة أصبحت 

تــقــتــضــي الــتــحــلــي بــالــيــقــظــة واملــســؤولــيــة 
مستحضرا  معها،  التعامل  فــي  الالزمتني 
في هذا الصدد التوجيهات امللكية السامية 
الــرامــيــة إلـــى اعــتــمــاد اخــتــيــارات مستدامة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة، والـــتـــحـــلـــي بــــــروح الــتــضــامــن 
والــفــعــالــيــة واملــســؤولــيــة فــي الــحــرص على 
يتضمنها  الــتــي  املــشــاريــع،  إنــجــاز  تسريع 
ــــوي لــلــمــاء 2020  الــبــرنــامــج الــوطــنــي األولــ
- 2027، والــقــطــع مــع كــل أشــكــال الــتــبــذيــر، 
واالســـتـــغـــالل الـــعـــشـــوائـــي وغـــيـــر املـــســـؤول 

للماء.
وعــــرف هـــذا االجــتــمــاع تــقــديــم عــرض 
تناولت  للوكالة  الــعــامــة  املــديــرة  طــرف  مــن 
ــالـــخـــصـــوص  ــمــــت بـ ــاور هــ ــ ــحــ ــ ــه عـــــــدة مــ ــيــ فــ
مــنــجــزات ومـــؤشـــرات الــوكــالــة بــرســم سنة 
ميزانية  مــشــروع  ودراســــة  وتــقــديــم   ،2022
املــاء  تــوزيــع  لقطاعي   2023 لسنة  الــوكــالــة 
األشغال  برنامج  وكــذا  السائل،  والتطهير 
 2023 من  املمتدة  للفترة  السنوات  املتعدد 
إلــــى 2027، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا املــتــعــلــقــة بــتــدبــيــر الـــوكـــالـــة 
ــاريــــع االســـتـــثـــمـــاريـــة املــخــصــصــة  ــاملــــشــ وبــ
ــاء الـــصـــالـــح لـــلـــشـــرب وشــبــكــة  ــ لــقــطــاعــي املــ

التطهير بمجاالت تدخل الوكالة.
لــلــوكــالــة  اإلداري  املـــجـــلـــس  وصـــــــادق 
بتادلة  والــكــهــربــاء  املـــاء  لــتــوزيــع  املستقلة 
السابق  االجتماع  محضر  على  باإلجماع 
الوكالة  ميزانية  مشروع  وعلى  للمجلس، 
لسنة 2023 لقطاعي توزيع املاء والتطهير 
الــســائــل وكـــذا املــخــطــط الــتــنــمــوي لسنوات 
2023-2027، باإلضافة إلى مصادقته على 
الـــقـــانـــون الــتــأطــيــري لــلــوكــالــة بــرســم سنة 

 .2023

  <  < سميرة فرزاز

بعد انتقال 11 مليون مواطن ينتمون 
إلــى 4 مــاليــني أســـرة مــن نــظــام «رامــيــد» إلى 
املرض «المو»،  عن  اإلجباري  التأمني  نظام 
الخميس املنصرم، مازالت الحكومة تواصل 
العمل من أجل تعزيز تنافسية املستشفيات 
استجابة  الــخــاص،  القطاع  أمــام  العمومية 

للطلب املتزايد على الخدمات الصحية.
الناطق  بــايــتــاس،  مصطفى  ذكــر  لــهــذا 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، مــســاء الجمعة 
املاضي، أن األخيرة تبذل مجهودات كبيرة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوفـــيـــر وتـــأهـــيـــل الــبــنــيــات 
ومراكز  مستشفيات  من  الصحية  التحتية 
إلى  الفــتــا  للتكوين،  ومــراكــز  جهوية  طبية 
 1400 تأهيل  على  كذلك  تعمل  الحكومة  أن 
مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، 
حـــيـــث ســتــتــوفــر عـــلـــى فــــضــــاءات اســتــقــبــال 
املؤسسات  كبير  حد  إلــى  تضاهي  مختلفة 

االستشفائية الخاصة.
ــتــــصــــل، أكـــــــد املــــصــــدر  ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
نــفــســه أن املـــجـــمـــوعـــات الــصــحــيــة الــتــرابــيــة 
ســـتـــتـــولـــى تـــدبـــيـــر املـــســـتـــشـــفـــيـــات واملــــراكــــز 
ــوارد الــبــشــريــة عــلــى مستوى  ــ الــصــحــيــة واملــ
الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز 
اســتــشــفــائــي جــامــعــي وكــلــيــة طــب ومــــدارس 
لتكوين املمرضني والتقنيني، مشيرا إلى أن 
تدبير  ستتولى  الصحية  املجموعات  هــذه 
مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها 
حسب  العلمي  والبحث  والتكوين  الصحي 
السارية  واألمــــراض  جهة  كــل  خصوصيات 

بها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد 

وتعميم نظام معلوماتي سيمكن املواطنني 
من االعتماد على املنظومة الرقمية من أجل 
املناسبة،  الطبية  الخدمات  على  الحصول 
عبر  الصحي،  القطاع  تأهيل  تواصل  حيث 
اإلطــار  الــقــانــون  مــشــروع  مقتضيات  تنزيل 
املــتــعــلــق بــاملــنــظــومــة الــصــحــيــة، خــاصــة من 
ــعــــرض الـــصـــحـــي وتــعــزيــز  خـــــالل تـــأهـــيـــل الــ
ــداث  ــ حـــكـــامـــة املـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة عـــبـــر إحـ
املــجــمــوعــات الــصــحــيــة الـــتـــرابـــيـــة، والــهــيــئــة 
واملنتجات  األدويــة  ووكالة  للصحة،  العليا 

الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته. 
ونـــظـــرا لـــلـــدور املـــحـــوري، الــــذي يلعبه 
ــبـــشـــري فــــي إصــــــالح املــنــظــومــة  الــعــنــصــر الـ
الــصــحــيــة، ســتــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى إخـــراج 
قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات 
بتحسني  يتعلق  ما  في  االجتماعي  الحوار 
الــوضــعــيــة املـــاديـــة لـــألطـــر الــصــحــيــة، الـــذي 
سيكلف غالفا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم 
عــلــى مـــدى ســنــتــني، وذلــــك ابـــتـــداء مــن فاتح 

يناير القادم. 
ــــداث  ــذا الـــبـــرنـــامـــج تــــم إحـ ــ وملـــواكـــبـــة هـ
تحديد  إلــى  تهدف  جهوية  صحية  خريطة 
جــمــيــع مــؤهــالت الــجــهــة مــن حــيــث البنيات 
التحتية في القطاعني العام والخاص وكذا 
املجموعات  سيساعد  مما  البشرية،  املــوارد 
الــصــحــيــة الـــتـــرابـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد أولــــويــــات 
والحماية  الصحة  مــجــاالت  فــي  االستثمار 
لتعزيز  جهة  كل  مستوى  على  االجتماعية 
العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق 
الجهوية وتوسيع العرض الصحي. وهكذا 
فــقــد تـــم إحـــــداث ثـــالثـــة مـــراكـــز اســتــشــفــائــيــة 
جــامــعــيــة بــكــل مـــن الـــرشـــيـــديـــة وبـــنـــي مــالل 

وكلميم.

اجتماع لترشيد 
استعمال املاء بتادلة

إحداث منظومات 
صحية جهوية

الحكومة تعد بإصالح هيكلي للقطاعوالي الجهة دعا إلى الحرص على حل مشاكل التسربات

فيديو

  <  < الكبيرة ثعبان

بأزيالل  العامة  النيابة  أعطت   
القضائية  الــضــابــطــة  إلـــى  أوامـــرهـــا 
للدرك امللكي بأزيالل من أجل إجراء 
بحث  في شريط فيديو متداول على 
منصات التواصل االجتماعي يظهر 
العــتــداء  يتعرض  قــاصــر  طفل  فيه 

من طرف شخص آخر.
وأصدرت النيابة العامة بأزيالل 
ــــروف  ــــن ظـ أوامــــــرهــــــا بـــالـــتـــحـــقـــق مـ
وخـــلـــفـــيـــات مــــا جـــــاء فــــي مــحــتــوى 
الفيديو واالســتــمــاع إلـــى كــل مــن له 
عالقة باملوضوع، املعتدي والضحية 
ومــــصــــور الـــفـــيـــديـــو لـــعـــدم تــقــديــمــه 

مساعدة لشخص في خطر.
ــادر مــتــطــابــقــة  ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
أن األشــــخــــاص، الـــذيـــن ظـــهـــروا في 
ــدوار تــغــارويــن  ــ الــفــيــديــو، يــنــتــمــون لـ
ــودي نــلــخــيــر،  ــ ــ انـــكـــرت بــجــمــاعــة إكـ
وجميعهم «أحداث» دون سن الرشد 

الجنائي.
وكــــــــانــــــــت صـــــفـــــحـــــات مــــوقــــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي الــفــيــســبــوك 
قد تداولت شريط فيديو يظهر فيه 
طــفــل قــاصــر يــتــعــرض العــتــداء من 
طرف شخص آخر. ما ترك استياء 

كبيرا في صفوف الرواد.

الفالحون ببرشيد يقولون إنها تمت ضدا على القانون

  <  < سعـد دالـيا

دخلت الجمعية الوطنية لحماية 
املــــــال الــــعــــام عـــلـــى الـــخـــط فــــي قــضــيــة 
تابعة  فــالحــيــة  أرض  عــلــى  الــحــصــول 
لــــــــوزارة الـــفـــالحـــة والـــصـــيـــد الــبــحــري 
ــة نــــواحــــي إقــلــيــم  ــرويــ ــقــ والـــتـــنـــمـــيـــة الــ
برشيد. األرض الفالحية، التي تصل 
مــســاحــتــهــا إلـــى حـــوالـــي هــكــتــار، تقع 
زيــدان  أوالد  القروية  الجماعة  بتراب 

قيادة املذاكرة الجنوبية.
الـــــفـــــالحـــــيـــــة  األرض  حــــــــــيــــــــــازة 
بالجماعة القروية أوالد زيدان بدائرة 
الــــكــــارة نـــواحـــي إقــلــيــم بـــرشـــيـــد، بعد 
ــد األشــــخــــاص وثــيــقــة  ــ اســـتـــصـــدار أحـ
«شهادة مطلب» صــادرة عن املحافظ 
قصد  ببرشيد  العقارية  األمــالك  على 
دفــعــت  الـــفـــالحـــيـــة،  األرض  تــحــفــيــظ 
الفالحة  قــطــاع  على  الوصية  الــــوزارة 
تعرض  تقديم  إلــى  القروية  والتنمية 
استكمال  ملنع  قضائية  دعـــوى  ورفـــع 

عملية التحفيظ.
ويـــؤكـــد مــجــمــوعــة مـــن الــفــالحــني 
أن  زيـــــدان  أوالد  الـــقـــرويـــة  بــالــجــمــاعــة 
إلــى  مــســاحــتــهــا  تــصــل  الـــتـــي  األرض، 
وزارة  خصصتها  مــربــع،  مــتــر   7600
الستغاللها  املنطقة  لساكنة  الفالحة 
ــفــــالحــــي  فــــــي مـــــجـــــال االســـــتـــــثـــــمـــــار الــ

املختارة  والــبــذور  للحبوب  كمخازن 
األســــــــمــــــــدة ومــــــســــــتــــــودعــــــات لـــــــآلالت 
الفالحية والعلف املدعم، وتخصيص 
جـــــزء مــنــهــا لـــلـــفـــالحـــني الســتــغــاللــهــا 
كــتــعــاونــيــة فــالحــيــة لــجــمــع الــحــلــيــب، 
أحد  بــدخــول  الجميع  يتفاجأ  أن  قبل 
األشــــخــــاص فـــي مـــحـــاولـــة لــحــيــازتــهــا 
بــحــصــولــه عــلــى مــجــمــوعــة شـــهـــادات 
إداريـــــة ـــــ تــتــوفــر الــجــريــدة عــلــى نسخ 
الطلب،  صاحب  تمكن  أن  بعد  ــ  منها 
بتاريخ 3 مارس 2022، من استصدار 
شهادة إدارية من قائد قيادة املذاكرة 
ـــ أن  ــ ــائــــد ــ ــقــ ـــ الــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة: «يـــشـــهـــد ــ
موضوع طلب شهادة انتفاء الصبغة 
الدولة  وأمـــالك  والحبيسة  الجماعية 
وغيرها على العقار غير مدرج ضمن 
األمــــالك بــأحــكــام الــقــانــون رقـــم 16.03 

املتعلق بخطة العدالة». 
ــيـــر أحـــــد الـــفـــالحـــني إلـــــى أن  ويـــشـ
قائد قيادة املذاكرة الجنوبية ال يحق 
لــه اســتــصــدار شــهــادة إداريــــة مــن هذا 
تخول  والــتــي  الــقــانــون،  بــقــوة  القبيل 
لـــعـــامـــل إقـــلـــيـــم عـــمـــالـــة بـــرشـــيـــد الــحــق 
بــمــفــرده تــوقــيــع مــثــل هـــذه الــشــهــادات 

اإلدارية.
وتـــــضـــــيـــــف شـــــــهـــــــادة الــــفــــالحــــني 
مـــحـــاولـــة  وفــــــي  ــر،  ــ ــاألمــ ــ بــ املـــعـــنـــي  أن 
حصوله على ملكية األرض الفالحية 

وحــــيــــازة شــــهــــادة إداريــــــــة مــــن قـــيـــادة 
املحكمة  إلى  تقدم  الجنوبية،  املذاكرة 
ــــرة ــ  االبــتــدائــيــة بــبــرشــيــد ـــــ قــســم األسـ
بــطــلــب الــحــصــول عــلــى رســـم املــلــكــيــة، 
وفـــــق لــفــيــف عـــدلـــي يـــؤكـــد اســتــغــاللــه 
سنوات،  من 10  ألزيد  العقاري  للملك 
باملنطقة  الفالحني  تصريحات  أن  إال 
تعد  العدلي  اللفيف  شهادة  أن  تؤكد 
بــاطــلــة بــحــكــم أن بــعــض الــشــهــود هم 
ومــن  زيــــدان  أوالد  منطقة  عــن  غــربــاء 
وتجمع  البيضاء  الــدار  مدينة  ساكنة 
ــة ومــصــالــح  ــاريـ بــعــضــهــم عـــالقـــة تـــجـ

نفعية مع صاحب طلب رسم امللكية.
ويلتمس فالحو الجماعة القروية 
أوالد زيدان من املحافظ العام للوكالة 
واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية 
ــنــــاع  ــتــ ــة االمــ ــيــ ــطــ ــرائــ ــخــ ــاري والــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
عـــن تــســلــيــم شـــهـــادة املــلــكــيــة لـــألرض 
الــفــالحــيــة بــالــجــمــاعــة الـــقـــرويـــة أوالد 
ــتــــي تـــعـــد مــلــكــا جــمــاعــيــا  زيــــــــدان، والــ
ــة،  ــرويــ ــقــ تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه الـــســـاكـــنـــة الــ
مـــع الــعــلــم أن املـــحـــافـــظ عــلــى األمــــالك 
العقارية ببرشيد سلم شهادة املطلب 
بتاريخ 7 نونبر 2022 للمعني باألمر 
الشهادة  هذه  بعبارة: «سلمت  مذيلة 
في حدود املعلومات أعاله تحت كامل 
اإلجــــراءات  عنه  تسفر  ملــا  التحفظات 

املسطرية الحقا». 

اعتداء على طفل



الطرق السيارة .. أرباح بـ ٣ ماليير درهم
حققت نتائج مالية مهمة ورفعت من مبيعات جهاز جواز 

  < األحداث المغربية

كشفت الــطــرق الــســيــارة لــلــمــغــرب عن 
نتائجها املــالــيــة بــرســم الــربــع الــثــالــث من 
سنة 2021.وأبــرزت الشركة، في بالغ لها، 
موطد  معامالت  رقــم  حققت  املجموعة  أن 
بــلــغ 3,03 مــاليــيــر درهـــــم بـــرســـم األشــهــر 
الــتــســعــة األولـــــى مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة، أي 
ارتفاع بنسبة 2 في املائة مقارنة بالفترة 

نفسها من سنة 2021.
ملؤشرات  األداء  هــذا  املجموعة  وعــزت 
نـــشـــاطـــهـــا خـــــــالل الــــفــــتــــرة املـــــــذكـــــــورة مــن 
ســنــة 2022، بـــاألســـاس، إلـــى تــحــســن رقــم 
بنسبة  بــاالســتــغــالل  املــتــعــلــق  املـــعـــامـــالت 
في  السير  حــركــة  ارتــفــاع  بفضل  باملائة   7
الشبكة الطرقية. بدوره، بلغ رقم املعامالت 
مليار  شتنبر 2,597  متم  عند  االجتماعي 
مقارنة  درهـــم  مليار   2,418 مقابل  درهـــم، 

بالفترة نفسها من السنة املاضية.
أما في ما يتعلق باالستثمارات الخام 
 541 مقابل  درهـــم  مليون   434 بلغت  فقد 
مليون درهم املسجلة خالل الفترة نفسها 
مــضــاعــفــة  بــــاألســــاس  وتـــهـــم  ســنــة 2021، 
أشـــغـــال الـــطـــرق الــفــرعــيــة لـــلـــدار الــبــيــضــاء 

والدار البيضاء ـ برشيد بثالثة أضعاف.
وعلى مستوى الحصيلة االجتماعية، 
حــقــقــت األصـــــــول الـــتـــراكـــمـــيـــة لــالســتــثــمــار 
(صــافــي االســتــهــالكــات) مــا يــعــادل 68,62 

مليار درهم  عند متم شتنبر.
أمــا الــديــون املــوطــدة عند متم شتنبر 
بــالــفــتــرة  مــقــارنــة  مــســتــقــرة  فــظــلــت   ،2022
 36,98 لــتــســجــل   ،2021 ســنــة  مـــن  نــفــســهــا 
امللحوظ  ذاتـــه  املنحى  وهــو  درهـــم.  مليار 
على املستوى االجتماعي بإجمالي يعادل 

39,298 مليار درهم.
السير  حركة  متوسط  بخصوص  أما 
اليومية على جميع محاور الطرق السيارة 
للطرق  الوطنية  الشركة  فأفادت  باململكة، 
السيارة باملغرب أنها بلغت 12.800 عربة 
في  نسبته 36  بارتفاع  سنة 2021،  خــالل 

املائة مقارنة بالسنة املاضية.
وأبرزت الشركة أنه، وبعد سنة 2020 
الــتــي شــهــدت انــخــفــاضــا حــــادا فـــي حــركــة 
السير على الطرق السيارة الوطنية بسبب 
فــــرض الــتــدابــيــر الــصــحــيــة االســتــثــنــائــيــة، 

في  تدريجيا  انتعاشا   2021 سنة  عــرفــت 
حــركــة الــســيــر عــلــى جميع مــحــاور الــطــرق 
الـــســـيـــارة بــمــتــوســط حـــركـــة ســيــر يــومــيــة 

بلغت 12.800 عربة».
وأشـــــــار املــــصــــدر ذاتــــــه إلـــــى أن حــركــة 
السير خالل سنة 2021 بلغت حوالي 22,5 
مليون عربة / كيلومتر في اليوم، مسجلة 
بـــذلـــك زيــــــادة بــنــســبــة زائـــــد 36 فـــي املــائــة 
مقارنة بسنة 2020، لكنها ال تزال أقل من 

مستوى 2019 بنسبة 7 في املائة.
وعــــــــزت الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــطـــرق 
إلى  اليومية  السير  حركة  ارتفاع  السيارة 
زيــــادة حــركــة شــاحــنــات الــــوزن الثقيل من 
الفئة الثانية (PL2) بنسبة زائد 9 في املائة 
في  زائــد 14  وبنسبة  بسنة 2019،  مقارنة 
املائة مقارنة بسنة 2020، ليظل املستهلك 
الشركة  في  االستغالل  لتكاليف  الرئيسي 

الــوطــنــيــة لــلــطــرق الــســيــارة 
بــــاملــــغــــرب، مـــــبـــــرزة أنــــــه فــي 
املقابل سجلت فئة العربات 
تعتبر  التي   ،(VL) الخفيفة 
أهــم مــصــدر لهامش الــربــح، 
تــراجــعــا بــنــســبــة نــاقــص 10 
في املائة مقارنة بسنة 2019 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن االرتـــــفـــــاع 
مقارنة  املائة  في  بنسبة 45 

بسنة 2020.
أما فيما يهم املداخيل، 
فــــأبــــرزت الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــطـــرق الــــســــيــــارة أنــــــه مــن 
النتائج املباشرة الستئناف 
حـــركـــة املـــــــرور عـــلـــى الـــطـــرق 
ارتفاع  خالل 2021  السيارة 
بـــنـــســـبـــة  األداء  مـــــداخـــــيـــــل 

زائــــــد 34 فــــي املــــائــــة مــقــارنــة 
 3.001 لــتــبــلــغ   ،2020 بــســنــة 
احتساب  بدون  درهم  مليون 
الـــضـــرائـــب، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
رغــم ذلــك فــإن هــذا االنتعاش 
لــــــــم يـــــكـــــن كـــــافـــــيـــــا لــــلــــعــــودة 
 ،2019 ســـنـــة  مـــســـتـــوى  إلــــــى 
األداء  حــيــث تــبــقــى مــداخــيــل 
 3 نــاقــص  بــنــســبــة  منخفضة 

في املائة.
األداء،  لطرق  وبالنسبة 
بالتطور   2021 سنة  تميزت 
الرقمية  للوسائل  اإليجابي 
في طرق األداء مقارنة بسنة 
املائة  فــي   63 مسجلة   ،2020
بالنسبة  املائة  في  مقابل 37 
لــألداء نقدا، مما يؤكد إقبال 

على  الــســيــارة  الــطــرق  مستعملي  الــزبــنــاء 
طرق األداء الحديثة.

وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، لــــم يـــفـــت الــشــركــة 
الــوطــنــيــة لــلــطــرق الـــســـيـــارة أن تـــعـــرج في 
على  املالية 2021  السنة  برسم  مؤشراتها 
جهاز جــواز الــذي أضحى عامال مهما في 
أيضا  ولكن  إيجابية  مالية  نتائج  تحقيق 
فـــي تــيــســيــر عــمــلــيــة الــســيــر عــلــى مختلف 
املحاور الطرقية  السيارة باململكة. وهكذا، 
خالل  باعت،  أنها  الوطنية  الشركة  أبــرزت 
سنة 2021، أزيد من 306.000 جهاز جواز، 
وهــو مــا يمثل زيـــادة قــدرهــا 25 فــي املائة 

مقارنة مع السنة املاضية.
وأبــــــرزت الـــشـــركـــة، أنــــه، وكــدلــيــل على 
السيارة  الــطــرق  مستعملي  الــزبــنــاء  إقــبــال 
مبيعات  عــدد  تتواصل  جــواز  وسيلة  على 
جواز في االرتفاع، حيث وصل عدد أجهزة 
جــــواز الــتــي تـــم بــيــعــهــا مــنــذ إطــــالق خــدمــة 
األداء اإللــكــتــرونــي حــتــى مــتــم ســنــة 2021، 

إلى 1,55 مليون جهاز“.
وأضاف املصدر ذاته أنه بعد املثابرة 
األتمتة  برنامج  إطــار  في  الــدؤوب  والعمل 
الــــــذي شـــرعـــت فـــيـــه الـــشـــركـــة ســـنـــة 2017، 
السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة  تمكنت 
بــاملــغــرب مــن الـــوصـــول إلـــى حــاجــز مليون 
 ،2020 سنة  خــالل  جــواز  لجهاز  مستعمل 
الـــذيـــن فــضــلــوا طــريــقــة األداء اإللــكــتــرونــي 
عــــن بـــعـــد بـــاعـــتـــبـــارهـــا آلـــيـــة آمـــنـــة وســهــلــة 
أنها  واألهــم  للجميع،  ومتاحة  االستعمال 
بوسيلة  مقارنة  إضافية  تكلفة  أي  بـــدون 

األداء النقدي.
سنة  في  التركيز  تم  أنــه  البالغ  وأبــرز 
2021 على تعزيز هذه اإلنجازات، من خالل 
مضاعفة املنتجات وخدمات جواز لتلبية 
وجــه،  أفضل  على  مستعمليه  احتياجات 
حــيــث تــعــد ســهــولــة اقــتــنــائــه وقـــرب قــنــوات 
وذلـــك  األولــــويــــات،  مـــن  وتــعــددهــا  تعبئته 

لضمان سفر دون أدنى معيقات.
وهكذا، تم إطالق مجموعة من قنوات 
والرقمية،  منها  املــاديــة  الجديدة  التعبئة 
إمكانية  ضمنها:  ومــن   ،2021 سنة  خــالل 
وشبكات  أفــريــقــيــا  مــحــطــات  عــنــد  التعبئة 
الحلول  عبر  و  کــاش  بريد  و  کــاش  ضمان 
 Chaabiو املغرب  ومصرف   ،Jumia الرقمية

Pay ودار األمان وسمارت فلوس.
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  < األحداث المغربية

أفــاد بنك املــغــرب بــأن الدرهم 
حــــافــــظ عـــلـــى اســــتــــقــــراره تــقــريــبــا 
مقابل األورو، وارتفع بنسبة 0,31 
في املائة مقابل الــدوالر األمريكي، 
بني  مــا  املمتدة  الفترة  خــالل  وذلـــك 

24 و30 نونبر 2022.
وأوضــــــــح بـــنـــك املـــــغـــــرب، فــي 
لم  أنه  األخيرة،  األسبوعية  نشرته 
تــتــم خـــالل هـــذه الــفــتــرة إجـــــراء أيــة 
عملية مناقصة في سوق الصرف.

أن  إلى  وأشــار البنك املركزي 
األصول االحتياطية الرسمية بلغت 
نونبر  في 25  درهــم  مليار   341,4
 0,2 نسبته  بانخفاض  أي   ،2022
في املائة من أسبوع آلخر، وارتفاع 
على أســاس  فــي املــائــة  بنسبة 5,9 

سنوي. 
ــــهــــا، بــلــغ  وخــــــالل الـــفـــتـــرة ذات
إجمالي تدخالت بنك املغرب 98,5 
مــلــيــار درهـــــم، مــنــهــا 50,9 مــلــيــار 
درهم على شكل تسبيقات ملدة 7 
أيــام على طلبات الــعــروض، و22,1 
مــلــيــار درهــــم عــلــى شــكــل عمليات 
إعادة الشراء طويلة األجل، و25,5 
مــلــيــار درهــــم عــلــى شــكــل قـــروض 

مضمونة طويلة األجل.

اسم يف األخبار

الوزير  الجزولي،  محسن  قال 
املــــنــــتــــدب املــــكــــلــــف بـــاالســـتـــثـــمـــار 
وااللــتــقــائــيــة وتــقــيــيــم الــســيــاســات 
الــعــمــومــيــة، إن املـــغـــرب يــســتــهــدف 
ضخ 150 مليار درهم (14 مليار 
االستثمار  صــنــدوق  عــبــر  دوالر) 
محمد  «صـــنـــدوق  االســتــراتــيــجــي 

لالستثمار». السادس 
تــصــل  أن  الــــجــــزولــــي  وتــــوقــــع 
الـــتـــمـــويـــالت املـــحـــلـــيـــة لـــلـــصـــنـــدوق 
إلى  مشيرا  درهـــم،  مليار   45 إلــى 
السوق  إلى  ذلك  بعد  سنلجأ  «أننا 
الــــدولــــيــــة لـــجـــلـــب تــــمــــويــــالت تـــرفـــع 
إلــى  لنحو 130  الــصــنــدوق  مـــوارد 

150 مليار درهم».
وأكـــد الــجــزولــي أن الــصــنــدوق 
تحفيز  في  أساسيا  دورا  سيلعب 
االســتــثــمــار الــخــاص لــرفــع حصته 
من إجمالي االقتصاد إلى الثلثني، 
مــقــابــل الــثــلــث حــالــيــا ، مــشــيــرا إلــى 
خـــالل  مـــــن  ــــــك «ســـيـــتـــحـــقـــق  ذل أن 
مــيــثــاق االســتــثــمــار الــجــديــد الـــذي 
يـــتـــيـــح حــــوافــــز مـــالـــيـــة وضــريــبــيــة 
وقالت  الــخــاص».  القطاع  لشركات 
الصحيفة إن املغرب يسعى لحفز 
االستثمار الخاص وتوجيهه نحو 
الطاقات  مثل  الخضراء  القطاعات 
الحديثة،  والتكنولوجيات  املتجددة 
االستثمار  تشجيع  إلى  باإلضافة 

خارج املدن االقتصادية الكبرى.
ـــي، فـــي هــذا  ـــحـــزول وأوضــــــح ال
الصدد، أن «كلفة إنتاج الطاقة من 
تبلغ  املغرب  في  متجددة  مصادر 
35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت 
تكلفة  وهــــي  ــلــكــيــلــوواط،  ل دوالر) 
تــنــافــســيــة جــــدا مـــقـــارنـــة بـــأســـواق 
كـــثـــيـــرة». وفــــي أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي، 
لضخ  تهدف  مــبــادرة  املغرب  أطلق 
مليار   550 بـــ إضافية  استثمارات 
درهم (50 مليار دوالر) على مدى 
الحكومة  بني  بالتعاون  سنوات،   5
ــقــطــاعــني الـــخـــاص واملــصــرفــي،  وال

لخلق 500 ألف فرصة عمل.

قـــــــالوا

  <دييز-هوشليتنر:
ـــل الــقــيــمــة الـــيت  ـــالس س
على  منوذجا  تشكل  تربطنا 
للتعاون  ــدولــي  ال املستوى 
جتارة  يعد  لم  الــذي  اجليد 
هو  بــل  التقليدي،  باملعىن 
على  قائم  صناعي  اندماج 
ــه مـــن خــالل  ــأن قــنــاعــة ب
والبحث  ــشــرتك  امل الــعــمــل 
كل  يف  املؤهالت  أفضل  عن 
االقتصادية،  قطاعاتنا  من 
أفضل  على  احلصول  ميكننا 

املنتجات واخلدمات.
السفري اإلسباني باملغرب

بورصة البيضاء

عمالت

األملان واإلسرائيليون لتعزيز 
الوجهة السياحية املغربية

املغرب اسبانيا.. اتفاقية 
تعزيز املراكز الصناعية

  < األحداث المغربية

تستضيف مدينة مراكش بداية، من يومه 
االثـــنـــني 5 دجــنــبــر وحــتــى الــخــمــيــس 8 دجــنــبــر 
الــجــاري، اجــتــمــاع الجمعية اإلســرائــيــلــيــة الــذي 
املغربي  الــوطــنــي  املــكــتــب  تنظيمه  عــلــى  يــشــرف 
جديدة  رافعة  الحدث  هــذا  وسيكون  للسياحة. 
لــتــحــقــيــق إقــــــالع ســـيـــاحـــي مـــغـــربـــي، مــــن خـــالل 
انفتاحه على السوق اإلسرائيلية وعلى السياح 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــني الــــذيــــن يــقــبــلــون عـــلـــى الــوجــهــة 

املغربية.
قبل هذا الحدث، استضاف املكتب الوطني 
مؤتمر  تــغــازوت،  في  مؤخرا  للسياحة  املغربي 
صناعة السياحة األملانية الذي تنظمه فيدرالية 
السياحية.  الــرحــالت  ومنظمي  السفر  وكـــاالت 
ويجمع هذا الحدث الكبير حوالي 500 مشارك 
يــمــثــلــون الــفــاعــلــني الــرئــيــســيــني -صـــنـــاع الـــقـــرار، 
و السفر  وكـــاالت  السياحية،  الــرحــالت  منظمي 

 – واملتخصصة  العامة  اإلعـــالم  وســائــل   ،DMC
وإلـــى جــانــبــهــم نــظــرائــهــم املــغــاربــة مــن املهنيني 

الجمعية   DRV لــقــاء وســمــح  واملــؤســســاتــيــني. 
بمناقشة  الصناعة،  في  الرائد  للسفر،  األملانية 
الــواعــدة،  الغد  وجــهــات  تخص  راهــنــة  مواضيع 
الرغبة  على  الوباء  وتأثير  التوظيف،  وقضايا 
في السفر، السفر وبصمته املناخية، وتطلعات 

الجيل «زد»، وغيرها.
الوطني  للمكتب  العام  املدير  الفقير  عــادل 
يقدم   2022 مــؤتــمــر  إن  قـــال  للسياحة،  املــغــربــي 
فقط  ليس  للمغرب  رئيسية  استراتيجية  رؤيــة 
وكذلك  التجارية،  واألعــمــال  الترويج  حيث  مــن 
لتسليط  فرصة ممتازة  هو بمثابة  بل  اإلعــالم، 
الــضــوء على وجــهــة املــغــرب وخــصــوصــا مدينة 
تــغــازوت  الــجــديــدة  السياحية  واملــحــطــة  أكــاديــر 
لدى السوق األملانية، التي نوليها أهمية كبيرة. 
وتــعــتــبــر الــســيــاحــة األملـــانـــيـــة، الــتــي تحتل 
املرتبة الثالثة من حيث رقم املعامالت للمغرب، 
ســـوقـــا ذات أولــــويــــة كـــبـــرى ســـتـــوفـــر مــســتــقــبــال 
ظروف تنمية قوية. في سنة 2019، زار اململكة 
مــا يــقــرب مــن 685 ألـــف أملــانــي بــأكــثــر مــن 1.75 

مليون ليلة مبيت.

  < األحداث المغربية

وسفارة  والتجارة  الصناعة  وزارة  وقعت 
إســــبــــانــــيــــا بـــــاملـــــغـــــرب، والـــــوكـــــالـــــة اإلســـبـــانـــيـــة 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة بــاملــغــرب، 
الصغرى  املــقــاوالت  إلنعاش  الوطنية  والوكالة 
واملــــتــــوســــطــــة، اتــــفــــاقــــيــــة تـــــعـــــاون تــــهــــم تــنــفــيــذ 
الصناعية  التقنية  املراكز  تعزيز  مشروع «دعــم 
كمنصات في خدمة املقاوالت الصناعية لزيادة 
إنتاجيتها وجودتها وابتكارها واندماجها في 

القطاعات».
وتـــروم هــذه االتــفــاقــيــة، الــتــي وقعها وزيــر 
الــصــنــاعــة والــــتــــجــــارة، ريـــــاض مــــــزور، وســفــيــر 
دييز-هوشليتنر،  ريــكــاردو  بــاملــغــرب،  إسبانيا 
واملــنــســق الـــعـــام لــلــوكــالــة اإلســبــانــيــة لــلــتــعــاون 
الـــدولـــي مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة بــاملــغــرب، إغــنــاســيــو 
مارتينيز بولودا، واملدير العام للوكالة الوطنية 
إلنـــــعـــــاش املــــــقــــــاوالت الــــصــــغــــرى واملـــتـــوســـطـــة، 
إبـــراهـــيـــم أرجـــــــــدال، تـــوفـــيـــر املـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة 
والخبرة املعترف بها إلسبانيا للمراكز التقنية 

الــصــنــاعــيــة املــغــربــيــة. ويــتــعــلــق األمــــر بــمــشــروع 
اإلسبانية  الوكالة  مع  التعاون  إطار  في  يندرج 
للتعاون الدولي من أجل التنمية ويحظى بدعم 

مالي إسباني.
وفي كلمة باملناسبة، أكد مزور أن مشروع 
الــتــعــاون هـــذا «يــنــســجــم تــمــامــا مــع طموحاتنا 
لتطوير مراكزنا التقنية الصناعية، والخدمات 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لـــلـــشـــركـــات املـــصـــنـــعـــة، ال ســيــمــا 
فـــــي مـــــجـــــاالت االبــــتــــكــــار والــــبــــحــــث والـــتـــطـــويـــر 
الصناعية  التقنية  املــراكــز  داعيا  الصناعيني»، 
إلى مواكبة الصناعة الوطنية بشكل أكبر بغية 

تعزيز التنمية التكنولوجية.
الضوء  دييز-هوشليتنر  سلط  جهته،  من 
عــلــى الـــطـــابـــع الـــنـــمـــوذجـــي لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج في 
مــجــال الـــتـــعـــاون اإلســبــانــي-املــغــربــي الــحــديــث، 
مثل  أساسية  مجاالت  في  الشراكة  على  القائم 
تنافسية  وتحسني  والتنمية  والبحث  االبتكار 
املـــقـــاوالت الــصــغــرى واملــتــوســطــة الــتــي تــقــع في 
من  واالجــتــمــاعــيــة،  االقــتــصــاديــة  التنمية  صلب 

أجل النهوض بإحداث مناصب الشغل.

٩ HUAWEI nova
1

يـــكـــشـــف الــــهــــاتــــف عــن 
رؤية جديدة في التصوير 
الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي بـــفـــضـــل 
الــــكــــامــــيــــرا الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
 ،50MP بدقة  Ultra Vision
مستشعر  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
 RYYB كبير مزود بمعالج
من  أكــبــر  كمية  الستيعاب 

الضوء بنسبة %406. 

2
مـــــحـــــرك  يـــــــســـــــاعـــــــد   
  HUAWEI XD Fusion
عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة كـــمـــيـــات 
كــــبــــيــــرة مـــــن املـــعـــلـــومـــات 
بــــــــــســــــــــرعــــــــــة، وتـــــــعـــــــزيـــــــز 
الـــــــوضـــــــوح لــــكــــل صــــــورة 
سواء في الليل أو النهار.

4
بـــــفـــــضـــــل الـــــكـــــامـــــيـــــرا 
األمامية ذات الدقة العالية 
التي تبلغ 32 ميغابكسل، 
والــتــي تــظــهــر ألـــوانـــا أكثر 
واقـــعـــيـــة وتـــفـــاصـــيـــل أكــثــر 
ثــراء، يساعد الهاتف على 
الـــــتـــــقـــــاط صــــــــور ســيــلــفــي 
على  كــن  للغاية.  واضــحــة 

طبيعتك بجمال أكثر.

3
تــــتــــيــــح خـــــوارزمـــــيـــــة 
تــــــــــحــــــــــســــــــــني الـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء 
االصــــطــــنــــاعــــي املـــدمـــجـــة 
مــــــــــزيــــــــــدا مــــــــــن وحـــــــــــــدات 
الــبــكــســل إلنـــتـــاج لــقــطــات 
فــائــقــة الــــوضــــوح فـــي أي 
وقت. شاهد كل تفاصيل 
األشياء املفضلة لديك في 

الحياة.

5
شــحــن كـــامـــل مـــن خــالل 
 HUAWEI شــحــن  إمــكــانــيــة 
بقدرة  الفائق    SuperCharge
يــكــون  وعـــنـــدمـــا  واط.8    66
الـــوقـــت ضــيــقــا، ســيــكــون كل 
ما تحتاج إليه هو 18 دقيقة 
شحن  نسبة  على  للحصول 
قدرها 60%. وال تدع الشحن 

يشغل بالك مرة أخرى.

6
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام مـــــيـــــزة 
لتخفيض استهالك الطاقة، 
البطارية الكبيرة  تــــوفــــر 
مـــــلـــــي   4300 بــــــــســــــــعــــــــة 
اســتــثــنــائــيــا  أمبير9 عمرا 
للبطارية. استمتع باألفالم 
واملـــــوســـــيـــــقـــــى ومـــــكـــــاملـــــات 
الــفــيــديــو واأللــــعــــاب لــفــتــرة 

أطول.

  < األحداث المغربية

وقع كل من املغرب والصني بالرباط مذكرة تفاهم تهم 
املــبــادالت  وتعزيز  تسهيل  أجــل  مــن  عمل  مجموعة  إنــشــاء 
من  كل  وقعها  التي  املذكرة،  وتهدف  البلدين.  بني  التجارية 
جمهورية  وسفير  مــزور  ريــاض  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
الصني باملغرب لي شانغ لني، إلى تبسيط اإلجــراءات قصد 
التعاون  تعزيز  شأنها  من  التي  التجارية  العالقات  توطيد 

االقتصادي بني البلدين.
وأوضــــح مــــزور أن تــوقــيــع هـــذه املـــذكـــرة، الــتــي تــنــدرج 
فــي إطـــار تــعــزيــز املـــبـــادالت الــتــجــاريــة بــني املــمــلــكــة املغربية 
عمل  مجموعة  إلنــشــاء  أولــى  لبنة  يعد  الــصــني،  وجمهورية 
مكلفة بتبسيط اإلجراءات بغية تسهيل عملية ولوج السلع. 
وأضاف الوزير أن األمر يتعلق بفريق مكون من خبراء من 
مشيرا  الصديقتني،  الدولتني  في  والخاص  العام  القطاعني 
إلى أن الغاية تتمثل في توطيد هذه العالقة واستغالل أكبر 

إلمكانية النمو التجاري للبلدين.
مـــن جــهــتــه، رحــــب شـــانـــغ لـــني بــتــوقــيــع هــــذه املـــذكـــرة، 
مــســلــطــا الـــضـــوء عــلــى «الــديــنــامــيــة املــتــصــاعــدة» لــلــعــالقــات 

الصينية-املغربية خالل السنوات األخيرة.

املغرب والصني يعززان 
املبادالت التجارية
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الحــــرب على العنـــــف الرقمــي
حملة تحسيسية وآليات قانونية ومواجهة إلكترونية

باإلضافة إلى الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش اإللكتروني، التي تنظم تحت رعاية وزارة االنتقال الرقمي 
وإصالح اإلدارة، والمركز المغربي لألبحاث المتعددة التقنيات، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، التي من 

شأنها التصدي لمخاطر الهجمات على المنظومة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية لألفراد. وتهدف الحملة إلى التذكير بالحاجة إلى 
تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان حماية أفضل لألطفال والشباب في الفضاء الرقمي.

  < األحداث المغربية

العنف الرقمي
عرف املغرب ارتفاعا في هجمات العنف 
اإللكتروني ضد النساء والفتيات، من خالل 
كباقي  يشهدها  الــتــي  املــتــتــالــيــة  الــتــغــيــرات 
دول العالم في مجال التطور الرقمي، حيث 
 14 نسبة  يشكل  اإللكتروني  العنف  أصبح 
باملائة من مختلف أصناف العنف املرتبطة 

بالعنف الجسدي والزوجي.

الثقة الرقمية
الرقمي  التحول  استراتيجية  تتضمن 
الرقمية،  الثقة  من  للرفع  مواكبة  إجـــراءات 
املناسبة  الظروف  إرســاء  إلى  تهدف  والتي 
لـــكـــســـب ثــــقــــة املـــــواطـــــنـــــني واملــــــــقــــــــاوالت فــي 
االقــتــصــاد الــرقــمــي، وكـــذلـــك حــمــايــة النظم 

املعلوماتية باملغرب.

آثار سلبية
تتنوع اآلثار السلبية لشبكة اإلنترنت 
مما  متزايد  بشكل  والــشــبــاب  األطــفــال  على 
يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية، وأخالقية، 
ونــفــســيــة، واقــتــصــاديــة وصــحــيــة، وهـــو ما 
يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة واملــجــتــمــع املــدنــي 
وضــع سبل السالمة واألمــن داخــل الفضاء 
الــرقــمــي، مــن خـــالل تــطــويــر بــرامــج وقــائــيــة 

وحمالت تحسيسية.

آلية قانونية
املتعلق   103-13 رقـــم  الــقــانــون  يــعــتــبــر 
قانونية  آلية  النساء  ضد  العنف  بمحاربة 
مــتــطــورة لــحــمــايــة حـــقـــوق املـــــرأة بــاملــغــرب، 
وذلـــــــك انـــســـجـــامـــا مــــع أهــــــم املـــــبـــــادئ الــتــي 
تضمنتها املواثيق الدولية في هذا املجال، 
املغربية  القانونية  الترسانة  بــذلــك  مــعــززا 
املتعلقة بمحاربة العنف ضد املرأة بجميع 

أشكاله.

مواجهة إلكترونية
باإلضافة إلى اآلليات اإللكترونية تمت 
على  املــواطــن  بتحصني  خــاصــة  توجيهات 
املــنــصــات الــرقــمــيــة، عــبــر االهــتــمــام الشديد 
بتشفير املعلومات والحرص على عدم نشر 
للعامة،  والــبــيــانــات  الشخصية  املعلومات 
على  األصــدقــاء  لقائمة  الــدقــيــق  واالخــتــيــار 
مواقع التواصل االجتماعي لتجنب الوقوع 
بــإضــافــة أشـــخـــاص وهــمــيــني أو قــراصــنــة، 
أو  رسائل  أي  استقبال  عــدم  إلــى  باإلضافة 
روابــــــط مـــن أشـــخـــاص غــيــر مــوثــوقــني غير 

موجودين ضمن قائمة األصدقاء.

أرقام مقلقة
تتنوع أشكال العنف على األنترنت بني 
االستغالل الجنسي والتحرش اإللكتروني، 
وخــــــطــــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة ونـــــشـــــر الــــبــــيــــانــــات 
الــشــخــصــيــة والــــتــــعــــرض ملـــحـــتـــوى مــســيء 
أو غـــيـــر الئـــــق واالســــتــــغــــالل عـــبـــر األلـــعـــاب 
عــبــر األنــتــرنــت. ويــعــانــي %30 مــن األطــفــال 
 25٪ لكن  السيبراني،  العنف  من  والشباب 
فــقــط مــن األطـــفـــال يــلــجــؤون إلـــى آبــائــهــم أو 
مشاكل  عندما يواجهون  بالغ  شخص  إلى 
منهم  فقط   1٪ يلجأ  فيما  اإلنــتــرنــت،  عبر 
أجــراهــا  تحليلية  (دراســـــة  أســاتــذتــهــم  إلـــى 
التقنيات  املتعددة  لألبحاث  املغربي  املركز 

واالبتكار سنة 2020).

لتنمر 
ا

تــــعــــرف الـــيـــونـــيـــســـيـــف الــتــنــمــر 
اإللكتروني بأنه سلوك يحدث على 
وسائل التواصل االجتماعي يهدف 
تشويه  أو  اســتــفــزاز  أو  إخـــافـــة  إلـــى 
سمعة املــســتــهــدفــني مــن خـــالل نشر 
أكاذيب أو صور محرجة أو رسائل 
من  النوع  هــذا  مــؤذيــة،  تهديدات  أو 
الــعــنــف غــالــبــا مـــا يــتــرك دلــيــال على 
حـــدوثـــه وهــــو مـــا يــســاعــد فـــي منع 

حدوثه مستقبال.

البتزاز 
ا

االبـــــتـــــزاز جـــريـــمـــة خـــطـــيـــرة وعــقــوبــتــهــا 
زجــريــة، يــحــول حــيــاة الــضــحــايــا إلـــى جحيم 
ممكن أن يصل إلــى درجــة االنتحار، وهــو ال 
أو  املستخدمني  بيانات  سرقة  على  يقتصر 
وتخريبها،  اختراقها  حتى  أو  استخدامها 
بل يتعدى األمر إلى أن املبتز يبدأ بمساومة 
الــضــحــيــة عــلــى هـــذه املــعــلــومــات والــبــيــانــات. 
وملــــواجــــهــــة هــــــذه الـــجـــريـــمـــة يـــجـــب تــشــجــيــع 
للحد  خـــوف،  بـــدون  التبليغ  على  الضحايا 

من انتشار «الحكرة».

تشهير 
ال

التشهير ظاهرة انتشرت كثيرا 
املشتركة،  الرقمية  الــفــضــاءات  على 
تــســتــهــدف فـــي الــكــثــيــر مـــن األحــيــان 
وسمعتهن،  الــنــســاء  خــصــوصــيــات 
ويــــــتــــــم خـــــاللـــــهـــــا تـــــــــــــداول بــــيــــانــــات 
ومــــعــــلــــومــــات وصــــــــور مـــــن شـــأنـــهـــا 
إحـــــــداث أضـــــــرار نــفــســيــة ومــعــنــويــة 
بــالــضــحــيــة إمـــا بــســبــب االنــتــقــام أو 
املــنــافــســة أو الــحــقــد، ويــحــمــل هدفا 
ســيــئــا يــــؤدي إلـــى فــضــح شخصية 

معينة أو مجموعة من األفراد.

حرش 
الت

الــتــحــرش هــو ســلــوك لــفــظــي أو 
جسدي، تزايد انتشاره رقميا بشكل 
واســــع مـــع الـــتـــزايـــد عــلــى اســتــعــمــال 
املواقع االجتماعية، وتعتبر النساء 
كــل  أذاه  يــــطــــال  ــــــه،  ل عــــرضــــة  أكــــثــــر 
طريق  عــن  ويتم  التحرش.  ضحايا 
إرســــال رســائــل تــهــديــديــة للضحية 
ســــواء عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي أو 
أي  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
موقع على األنــتــرنــت. وهــو مــن بني 
الجرائم اإللكترونية األكثر انتشارا.



املغرب واليونسكو ..
 الحفاظ على التراث اإلنساني 

 احتضن أشغال اللجنة المختصة وانتخب نائبا لرئيسها  

  <  األحداث المغربية / و م ع 

نائبا  السبت،  أمس  أول  املغرب،  انتخب 
للتراث  الــحــكــومــيــة  الــدولــيــة  اللجنة  لــرئــيــس 
الــثــقــافــي غــيــر املـــــادي الــتــابــعــة ملــنــظــمــة األمـــم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

وجـــاء انــتــخــاب املــغــرب فــي هــذا املنصب 
بمناسبة انعقاد الــدورة الـ17 للجنة الدولية 
الحكومية لصون التراث الثقافي غير املادي 
لليونسكو، املنعقدة بالرباط برئاسة املغرب 
خــــالل الــفــتــرة مـــن 28 نــونــبــر املـــاضـــي إلــــى 3 

دجنبر الجاري.
وإلــى جانب املــغــرب، تم انتخاب كل من 
ســلــوفــاكــيــا وســويــســرا وبــيــرو وبــنــغــالديــش 
لــــشــــغــــل مــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الثقافي  الــتــراث  لــصــون  الحكومية  الــدولــيــة 

لليونيسكو.
بوتسوانا  لدولة  اللجنة  برئاسة  وعهد 

فـــي شــخــص ســفــيــرهــا املـــفـــوض فـــوق الــعــادة 
انتخاب  تم  فيما  مستاك،  مــراد  فرنسا،  لــدى 
الــتــشــيــكــيــة إيــفــا كــومــيــنــكــوفــا مـــقـــررة للجنة 
ــــــ18) الــتــي  بــرســم دروتـــهـــا املــقــبــلــة (الــــــدورة ال

ستنعقد في دجنبر 2023.
منتخبا  ممثال   24 مــن  اللجنة  وتــتــألــف 
مـــن بـــني 180 دولــــة طـــرف فـــي اتــفــاقــيــة 2003 
وتدعم  املــــادي.  غير  الثقافي  الــتــراث  لــصــون 
الالزمة  والخبرات  املعارف  حماية  االتفاقية 
املمارسات  وكذا  التقليدية،  الصناعة  لحرف 
قبيل  من  جيل،  بعد  جيال  املتوارثة  الثقافية 
التقاليد الشفوية، فنون العرض، املمارسات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، الـــــطـــــقـــــوس والـــــتـــــظـــــاهـــــرات 
واملمارسات  املعارف  جانب  إلى  االحتفالية، 

املتعلقة بالطبيعة والكون.
وتــتــمــثــل الـــوظـــائـــف الــرئــيــســيــة لــلــجــنــة 
الثقافي  الــتــراث  لــصــون  الــدولــيــة  الحكومية 
االتفاقية،  بــأهــداف  النهوض  في  املــادي  غير 

تــقــديــم املــشــورة بشأن 
املـــمـــارســـات الــفــضــلــى، 
وتـــــقـــــديـــــم تــــوصــــيــــات 
بـــــخـــــصـــــوص تــــدابــــيــــر 
صــون الــتــراث الثقافي 

غير املادي.
وتـــــــدرس الــلــجــنــة 
اإلدراج  طــــــــلــــــــبــــــــات 
ــــــقــــــوائــــــم، وكــــــذا  فــــــي ال
أو  الــبــرامــج  مقترحات 
املــــشــــاريــــع. كـــمـــا أنــهــا 
مــــســــؤولــــة عــــن تــقــديــم 

املساعدة الدولية.
وتقوم اللجنة الحكومية الدولية لصون 
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر املـــــــادي بــالــتــحــضــيــر 
بلورة  خــالل  مــن  سيما  ال  االتــفــاقــيــة،  لتنفيذ 
ومخطط  العملية  الــتــوجــيــهــات  مــن  سلسلة 
الســـتـــخـــدام مــــــوارد صـــنـــدوق صــــون الـــتـــراث 

الــثــقــافــي غــيــر املـــــادي، كــمــا هــو مــحــدد ضمن 
املادة 25 من االتفاقية. وتعرض هذه الوثائق 
على الجمعية العامة قصد املصادقة عليها.

 واختتمت، يوم السبت 03 دجنبر 2022، 
أشغال الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية 
التابعة  املـــادي  غير  الثقافي  الــتــراث  لــصــون 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
برئاسة  الرباط  احتضنها  التي  (يونيسكو) 

املغرب، منذ 28 نونبر الجاري.
وتميزت هذه الدورة التي عرفت مشاركة 
املــدنــي مــن 180  املجتمع  مــن  وفــاعــلــني  وزراء 
دولـــــــــة، ومــــســــؤولــــني بــمــنــظــمــة يــونــيــســكــو، 
بــالــرســالــة الــســامــيــة الـــتـــي وجــهــهــا صــاحــب 
الــجــاللــة املــلــك مــحــمــد الـــســـادس لــلــمــشــاركــني 
للحكومة،    الــعــام  األمـــني  تــالهــا  والــتــي  فيها، 
االفتتاحية  الــجــلــســة  خـــالل  حــجــوي،  مــحــمــد 

لهذه التظاهرة.
هذه  تميزت  كما 
الـــــــــــــــدورة بــــمــــشــــاركــــة 
مـــؤســـســـة املـــحـــافـــظـــة 
الثقافي  الــتــراث  على 
ملــديــنــة الــــربــــاط الــتــي 
تــــتــــرأســــهــــا صـــاحـــبـــة 
السمو امللكي األميرة 
ـــــــــال حـــــــســـــــنـــــــاء، مـــن  ل
معرض  تنظيم  خالل 
حـــــــول فـــــن «الــــزربــــيــــة 
الـــربـــاطـــيـــة»، بــشــراكــة 
الـــشـــبـــاب  وزارة  مـــــع 
والــثــقــافــة والــتــواصــل 

ودار الصانع.
دورة  وتــــــوجــــــت 
هـــــذه الـــســـنـــة بــــــإدراج 
عنصرا  لـــــ47  الــلــجــنــة 
اليونسكو  قــوائــم  فــي 
غير  الثقافي  لــلــتــراث 
املـــــــــــــادي حـــــيـــــث جـــــاء 
تـــرشـــيـــحـــهـــا مــــــن 60 
بــــــلــــــدا تـــــــتـــــــوزع عـــلـــى 
أربعة عناصر في قائمة التراث الثقافي غير 
املـــادي الـــذي يحتاج إلــى صــون عــاجــل، و39 
عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 
غــيــر املـــــادي لــلــبــشــريــة، وأربـــعـــة عــنــاصــر في 
ســجــل املــمــارســات الــجــيــدة فــي مــجــال صــون 

التراث الثقافي غير املادي.

  <  سعـد دالـيا

أغلبية  وحــصــده  الكبير  تتويجه  بــعــد 
جوائز فعاليات الدورة 29 ملهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي والحصول على 
الـــجـــائـــزة الــكــبــرى ألفـــضـــل عــــرض مــســرحــي 
املسرحي  واملــخــرج  الفنان  يــشــارك  متكامل، 
أمـــني نــاســور  بــمــهــرجــان الــشــارقــة للمسرح 
فرقة  رفقة  املتحدة  اإلمارات العربية  بدولة 
الداخلة،  بمدينة  والثقافة  للمسرح  أنفاس 
املسرحي «الخيمة»  عرضها  ستقدم  والتي 
بـــفـــعـــالـــيـــات الـــــــــــدورة الــــســــادســــة لــلــمــســرح 

الصحراوي (من 9 إلى 13 دجنبر). 
واملــــخــــرج  املــــغــــربــــي  الــــفــــنــــان   مشاركة 
املـــــســـــرحـــــي  أمـــــــني نــــــاســــــور، رفــــقــــة الـــفـــرقـــة 
املسرحية أنفاس من مدينة الداخلة حاضرة 
جهة الداخلة واد الذهب بمهرجان الشارقة 
للمسرح الصحراوي،  تأتي بدعوة من دائرة 
املــــســــرح فــــي حـــكـــومـــة الـــشـــارقـــة بــــاإلمــــارات 
العربية املتحدة قصد املشاركة وتقديم عمل 
مسرحي صحراوي، والتي ستعرف مشاركة 
مــخــرجــني مــن ســوريــا ومــصــر ومــوريــتــانــيــا 

ودولة اإلمارات املنظمة للمهرجان. 
ويــعــتــبــر الـــعـــمـــل املـــســـرحـــي «الــخــيــمــة» 
لــفــرقــة أنـــفـــاس لــلــمــســرح والــثــقــافــة الــداخــلــة 
بـــــاكـــــورة عـــمـــل فـــنـــي أشــــــرف عـــلـــى إخـــراجـــه 

اشتغل  بعد أن  نــاســور،  أمــني  الفنان  الفني 
مــع فــرقــة أنــفــاس املسرحية فــي وقــت سابق 
ضمن مشروع التوطني املسرحي خصوصا 
مــســرحــيــة «الــخــالــفــة»، والــتــي اقــتــســم معها 
الفنان أمني ناسور فرحة التتويج بالجائزة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى بــــاملــــهــــرجــــان الـــوطـــنـــي 
والتي   ،2018 سنة  تطوان  بمدينة  للمسرح 
اعـــتـــبـــرهـــا الـــنـــقـــاد أحـــســـن عـــــرض مــســرحــي 
باملهرجان وأول تتويج للمسرح الحساني.

للمسرح  أنــفــاس  مشاركة فرقة  وحـــول 
والــــثــــقــــافــــة الــــداخــــلــــة بـــعـــرضـــهـــا املـــســـرحـــي 
«الـــخـــيـــمـــة» بـــفـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الـــســـادســـة 
ملـــهـــرجـــان الـــشـــارقـــة لــلــمــســرح الـــصـــحـــراوي 
بــــدولــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، شــكــر 
املــخــرج املــســرحــي أمــني نــاســور، فــي اتصال 
هــاتــفــي لــلــجــريــدة، وزيــــر الــشــبــاب والــثــقــافــة 
لدعمه  سعيد  بن  محمد  املهدي  والتواصل 
لــلــمــســرح  الــــشــــارقــــة  املشاركة بمهرجان 
تلقي  في  سعادته  عن  ومعبرا  الصحراوي، 
لحكومة  املــســرح  من دائرة  املــشــاركــة  دعـــوة 
الـــشـــارقـــة بــــدولــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة قــصــد 
املساهمة في تقديم عمل مسرحي صحراوي 
ملهرجان  الــســادســة  الــــدورة  فعاليات  ضمن 
املسرح الصحراوي رفقة مخرجني عرب لهم 

وزن كبير بالساحة الفنية العربية.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه قــــال أمــــني نـــاســـور: 
فــرقــة  مـــع  االشـــتـــغـــال  مسألة اختياري  «إن 
أنفاس للمسرح والثقافة من مدينة الداخلة 
لتقديم عمل مسرحي يبرز العمق التاريخي 
لــصــحــرائــنــا املـــغـــربـــيـــة وارتـــبـــاطـــنـــا بــــأرض 
األجــداد عبر مسرحية تحت عنوان الخيمة 
مسدور،  علي  الحساني  الكاتب  تأليف  مــن 
وحــــاولــــت أن تـــكـــون الـــفـــرقـــة املــســرحــيــة من 
عمل  لتقديم  الفنية  الحساسيات  مختلف 

يليق بنا وبهذه املناسبة... ».  

  < األحداث المغربية

 نــظــمــت الــهــيــأة الــعــلــيــا لــالتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري، يـــوم 29 
التحمالت  دفــتــر  على  التوقيع  حفل  املــؤســســة،  بمقر   2022 نونبر 
في  الجديد  التحمالت  دفتر  وضع  يندرج  أطلنتيك.  لراديو  الجديد 
إطار تجديد املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري لترخيص 

استغالل إذاعة راديو أطلنتيك بعد انقضاء مدته.
يــبــقــي دفــتــر الــتــحــمــالت الــجــديــد إلذاعـــــة راديـــــو أطــلــنــتــيــك على 
الصلة  ذي  والــنــقــاش  لــألخــبــار  إذاعــيــة  كخدمة  البرامجية  هويتها 
يقوي  كــمــا  الــجــهــات.  مــتــعــددة  تغطية  ذات  االقــتــصــاديــة،  بــالــحــيــاة 
الخبر،  ونزاهة  بتوازن  الخصوص  على  املتعلقة  املتعهد  التزامات 
كرامة  صــون  الجنسني،  بني  املــســاواة  احــتــرام  اإلعـــالم،  على  التربية 
املــــــرأة.... كــمــا يــوضــح ويــحــدد بشكل أكــبــر الــتــزامــاتــهــا بخصوص 
املــواقــع  بــأمــن  املتعلقة  األســاســيــة  واملتطلبات  اإلشــهــاري  االتــصــال 

ومنشآت اإلنتاج والبث.
جـــــرت مـــراســـيـــم الـــتـــوقـــيـــع بـــحـــضـــور أعــــضــــاء املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
لــالتــصــال السمعي الــبــصــري واملــديــر الــعــام ومــديــرو الــهــيــأة العليا 
تحرير  مدير  بليزيد،  وخــالــد  الــعــام  املــديــر  الرئيس  مــولــوي،  ونـــادر 

إيكو ميديا، الشركة الحاملة للترخيص.
خـــالل حــفــل الــتــوقــيــع، هــنــأت ر ئــيــســة الــهــيــأة الــعــلــيــا مــســؤولــي 
راديو أطلنتيك على إنجازاتهم بخصوص توسيع التغطية املجالية 
لـــإلذاعـــة وتــعــزيــز الـــعـــرض املــضــامــيــنــي الــــذي يــتــنــاول املــســتــجــدات 

والنقاشات االقتصادية.
ختمت أخرباش كلمتها باإلعراب عن أملها في أن تنجح إذاعة 
راديو أطلنتيك التي تعود إلى الجيل األول من التراخيص املمنوحة 
البرامجية  هويتها  ترسيخ  في  سنة 2006،  العليا  الهيأة  طرف  من 
املرتكزة على موضوع «االقتصاد»، وكذلك في اإلسهام بشكل أكبر 

في تنوع املشهد السمعي البصري املغربي.  
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  ينخرط المغرب بقوة في مبادرات اليونسكو لصون التراث اإلنساني الثقافي الالمادي، وقد 
جاء انعقاد الدورة 17 للجنة الدولية لصون هذا التراث وانتخاب المغرب نائبا لرئيسها ليؤكد 

ويعزز هذا التوجه. 

رادار

 جملرد.. 
حفل مونديالي  
 يــحــيــي الــنــجــم املــغــربــي ســعــد ملــجــرد، يــوم 
الـــخـــمـــيـــس ثــــامــــن دجـــنـــبـــر، حـــفـــال فــــي املـــســـرح 
بقطر،  بــكــاتــارا  الــرومــانــي)  (املــســرح  املكشوف 
مــــــــوازاة مــــع فـــعـــالـــيـــات املــــونــــديــــال. وتـــعـــرف 

قـــطـــر إقــــامــــة حـــفـــالت مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة 
بـــاملـــنـــاســـبـــة، عـــرفـــت مـــشـــاركـــة فـــنـــانـــني مــن 
املــغــرب ومــن الــعــالــم، منهم زهــيــر بهاوي 

ونورا فتحي. 
ملجرد  سعد  أعلن  أخـــرى،  جهة  مــن 

عــن تأجيل حفله فــي اإلمـــارات، الــذي 
كــــان مـــقـــررا يــــوم 20 نــونــبــر، وكــتــب 
ســعــد ملــجــرد مــوضــحــا: «جــمــهــوري 
الــحــبــيــب، جــمــهــور 

اإلمــــــــــــــــــــــارات نـــــظـــــرا 
ـــــــظـــــــروف تـــقـــنـــيـــة  ل
خـــــــــــــــــارجـــــــــــــــــة عــــــن 
وإرادة  إرادتــنــا 
الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة 

املــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــة 
قــــررنــــا تــأجــيــل 

نــونــبــر   20 حـــفـــل 
ملــــــنــــــتــــــصــــــف شــــهــــر 

ديـــــســـــمـــــبـــــر، وســـــــوف  
بكافة  بإعالمكم  نــقــوم 

الــتــفــاصــيــل فـــي األيـــام 
املـــقـــبـــلـــة»،  ويــســتــعــد 

لطرح  ملــجــرد  ســعــد 
أغــنــيــة جـــديـــدة فــي 

األيام املقبلة.

 إليسا تغني 
في البحر األحمر 

ماريا كاري.. 
األولى في الكريسماس

ويل سميث.. الصفعة دائما

 كان من املفترض أن يكون «إيمانسيبيشن»(Emancipation)  فيلما مؤثرا عن 
يشعر  فوكوا  أنطوان  مخرجه  لكن  لويزيانا،  مستنقعات  عبر  العبيد  أحــد  هــروب 
بالقلق من أن يتأثر سلبا بكونه أول فيلم للممثل ويل سميث منذ صفعته الشهيرة 

ملقدم احتفال توزيع جوائز األوسكار.
طرح  تأجيل  على  يعولون  هوليوود  شؤون  في  املتخصصون  املراقبون  كان   
هـــذا الفيلم بسبب الــضــجــة الــتــي أثــارتــهــا صفعة ســمــيــث، لــكــن شــركــة «آبــــل» التي 
أنتجته قررت إطالق عروضه في نهاية األسبوع الجاري على الشاشات األمريكية، 

رغم الخشية من أن يواجه بمقاطعة من الجمهور.
وقــال فــوكــوا: «أنــا قلق جــدا بشأن هــذا األمـــر»، آمــال في أال يدفع فيلمه 

ثمن ما فعله ممثله الرئيسي.  وأضاف املخرج: «أتمنى أن يكون لدينا 
ما يكفي من التعاطف، للذهاب على األقل ملشاهدة العمل الذي قدمه، 

قصة  «إيمانسيبيشن»  استوحى  رائـــع».  الفيلم  في  عمله  ألن 
اشتهرت  أســـود  عبد  وهــو   ،(Whipped Peter)» بيتر  «ويــبــد 

لقيها  التي  الهمجية  املعاملة  بسبب  األجيال  عبر  قصته 
من أسياده قبل أن يهرب من مزرعة القطن التي كان فيها 

خالل الحرب األهلية األمريكية.

   عــبــرت املــطــربــة الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا عن 
ســعــادتــهــا بـــإحـــيـــاء حــفــل غــــاال مـــن تــنــظــيــم 
مــــهــــرجــــان الـــبـــحـــر األحـــــمـــــر وفـــانـــيـــتـــي فــيــر 
ومــشــاركــة صــنــاع الــســيــنــمــا، وخــصــت النجم 
غارسيا  أنــدي  الكوبية  األصـــول  ذا  األمــريــكــي 
بــحــفــاوة خــاصــة، حــيــث أوقــفــت الــحــفــل لتعبر 
عــن ســعــادتــهــا بــلــقــاء نــجــمــهــا املــفــضــل وقــالــت 
الغناء  عــن  أتــوقــف  أن  إال  يمكنني  «ال  إلــيــســا: 
ألقــــول إن أنــــدي غــارســيــا هـــو املــمــثــل املــفــضــل 
عــنــدي»، وأضــافــت: «أريـــد صــورة تــذكــاريــة مع 
أغنية  حققت  أخــرى  جهة  من  غارسيا».  أنــدي 
إلــيــســا «مــن أول دقــيــقــة «مــع ســعــد ملــجــرد 300 
مليون مشاهدة بعد ستة أشهر من إطالقها. 

 عــنــدمــا تــتــصــدر أغــنــيــة مـــاريـــا كـــــاري الــقــديــمــة 
الناجحة «كل ما أريده لعيد امليالد هو أنت» قائمة 

أفضل األغاني، تدرك أن موسم العطالت قد عاد.
كـــيـــه  أف  «جــــــــــي  شـــــــركـــــــة  تـــــرتـــــيـــــب  وكـــــــشـــــــف   
إنــــتــــرتــــايــــنــــمــــنــــت» األســـــبـــــوعـــــي ألفـــــضـــــل األغـــــانـــــي 
كاري  أغنية  أن  أملانيا  في  والتسجيالت  املوسيقية 

املرتبة  احــتــلــت   1994 عـــام  املــيــالد  لعيد  الكالسيكية 
األولــــى مـــرة أخــــرى فــي تــرتــيــب األغـــانـــي الــفــرديــة في 

أملانيا مع بداية شهر دجنبر. 
من  للجميع»  سعيد  ميالد  «عيد  أغنية  واحتلت 
في  الــصــادرة   - ستيفنز  شاكني  الويلزي  املغني  قبل 

ثمانينيات القرن املاضي املركز الخامس.
 كــمــا احــتــلــت أغــنــيــة غــيــر مــخــصــصــة لــلــعــطــالت 
بينك»  أغنية «زوكنفت  احتلت  حيث  الثالثة،  املرتبة 
لبيتر فوكس املرتبة الثالثة وجاءت أغنية «أنهولي» 

لسام سميث وكيم بيتراس في املركز الرابع.

 تتمثل الوظائف 
الرئيسية للجنة 

الحكومية الدولية 
لصون التراث الثقافي 

غير المادي في 
النهوض بأهداف 
االتفاقية، تقديم 
المشورة بشأن 

الممارسات الفضلى، 
وتقديم توصيات

«الخيمة».. باملسرح الصحراوي بالشارقة 

قـــــــالوا

  <  بوسرحان الزيتوني:

إلى املسرحيني :
بخطابكم  ــثــق  ي كــيــف 
كنتم  إذا  العربي  اإلنسان 
الدفاع  على  قادرين  غري 

عن احلقيقة..

«أطلنتيك»  اهلاكا.. دفتر تحمالت جديد لـ

اسم يف األخبار

بكري،  مصطفى  املــصــري  اإلعــالمــي  أعلن   
عضو مجلس النواب، وفاة اإلعالمي مفيد فوزي، 

عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع املرض.
«تويتر»،  بموقع  حسابه  عبر  بكري،  وكتب 
الصحفي الكبير  األحـــد: «وفـــاة الكاتب  أمــس  يــوم 
مـــفـــيـــد فـــــــوزي بـــعـــد رحــــلــــة مـــعـــانـــاة مــــع املـــــرض، 
حــيــث أمـــضـــى مـــا يـــقـــارب الــشــهــر تــقــريــبــا بــأحــد 
الغالي  الفقيد  الــلــه  رحــم  الــخــاصــة،  املستشفيات 

وألهم أسرته الصبر والسلوان».
مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933 
والتلفزيون  الصحافة  عالم  أثرى  «املحاور»  بـ لقب 
أهم  مــع  الناجحة  وحــواراتــه  املتنوعة،  بتحقيقاته 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واألدبـــيـــة والــفــنــيــة على 
مستوى العالم العربي خالل مسيرته املهنية، يعد 
أول من قدم فكرة «تلفزة الصحافةª أو ´تصحيف 
الــتــلــفــزيــون» والــــذي ســـارت عــلــى دربـــه فيما بعد 
الــعــديــد مـــن بـــرامـــج الــصــحــافــة الــتــلــفــزيــونــيــة على 
رائــد  يــد  على  تتلمذ  املــصــري.  التلفزيون  شــاشــة 
االســتــنــارة أحــمــد بــهــاء الــديــن فــي بــدايــة مــشــواره 

الصحفي بمجلة «صباح الخير». 



بابمار.. البحار املغربي الذي عبر احمليط 
دونها األديب حسن الرموتي في كتاب رحلي صدر مؤخرا

  < عبد العالي دمياني

 لـــيـــســـت هـــــــذه حــــكــــايــــة مـــــن وحــــي 
الخيال، وال شريطا سينمائيا من نوع 
واقعية  قــصــة  ولكنها  املــغــامــرة،  أفـــالم 
تــفــوق كـــل حــــدود املــعــقــول. إنــهــا قصة 
الــعــربــي بـــابـــمـــار، الــبــحــار الــصــويــري، 
صــحــبــة   ،1989 صـــيـــف  خــــــاض  ـــــــذي  ال
رفيقه محمد فوزي من الدار البيضاء، 
مــغــامــرة قــطــع املــحــيــط األطــلــســي على 
مــــنت قــــــارب لــلــصــيــد ال يـــتـــعـــدى طــولــه 
خــمــســة أمـــتـــار، مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 

بالد العم سام.
كــــانــــت فــــكــــرة مـــجـــنـــونـــة بـــاعـــتـــراف 
يعرف  لــم  الــذي  نفسه،  بابمار  العربي 
كــيــف اســتــجــاب لــرغــبــة مــلــحــة هيمنت 
على فكر صــاحــبــه، ودفــعــتــه إلــى هجر 
زوجــــتــــه وأبــــنــــائــــه، وركـــــــوب مــخــاطــرة 
املوج في بحر الظلمات، بوسائل شبه 
بدائية، مسكونا بيقني أن األمر يتعلق 
وأن  مبتغاه،  إلــى  سيصل  وأنــه  بنزهة 
الرحلة لن تــدوم أكثر من أربعني يوما 
في أقصى تقدير. إال أنه ما كاد يتوغل 
فــــي عــــــرض املـــحـــيـــط األطــــلــــســــي، وفـــي 
أمــرا  الــرجــوع  فيها  صــار  التي  اللحظة 
عليه  أقــدم  مــا  حقيقة  أدرك  مستحيال، 
من مخاطرة أشبه ما تكون باالنتحار.

الـــــرحـــــلـــــة، الــــتــــي حـــــررهـــــا الــــقــــاص 
والـــروائـــي الــصــويــري حسن الــرمــوتــي، 
بعد مرور عشرين عاما على وقوعها، 
تـــبـــرز حـــجـــم بـــطـــولـــة الـــعـــربـــي بــابــمــار 
من  واحـــدا  يصارعان  وهما  وصديقه، 
تلو  مــرة  وينجوان  عــتــوا،  البحار  أشــد 
األخــــرى مــن الــعــواصــف الــبــحــريــة التي 
اعــتــرضــتــهــمــا، وكـــــادت إحـــداهـــا، وهــي 
قــاع  فــي  حياتهما  تنهي  أن  األشــــرس، 
املــحــيــط الــشــاســع، لـــوال حــنــكــة بــابــمــار 
أهــوال  مواجهة  في  الطويلة  وتجربته 
البحر ومعرفته بمزاجه حني يكون في 
املغامرين  صبر  لعب  كما  غضبه.  أوج 
وقــدرتــهــمــا  نفسهما  وطـــول  املــغــربــيــني 
بلوغهما  في  كبيرا  دورا  التحدي  على 

شاطئ النجاة.
لــقــد أمـــضـــى املـــغـــامـــران املــغــربــيــان 
أكــثــر مــمــا تــوقــعــه بــابــمــار، إذ ستمتد 
رحلة األربعني يوما، إلى ثالثة أشهر، 
وكــــان األكــــل واملـــــاء وبـــاقـــي املــــؤن الــتــي 
حـــمـــالهـــا مــعــهــمــا فــــي مــــركــــب الــصــيــد 
الساحلي قد نفدت في اليوم الخمسني 
من رحلتهما، ولم تنقذهما إال الصنارة 
غدا  حيث  جلباهما،  اللذين  والخيط، 
صـــيـــد الـــســـمـــك غــــذاءهــــمــــا الـــوحـــيـــد إذ 
إلى  باإلضافة  بتجفيفه،  يقومان  كانا 

يمدهما  ظــل  سكر  مــن  عليه  حافظا  مــا 
بــبــعــض الــطــاقــة، كــمــا أنــقــذتــهــمــا مــيــاه 
األمطار، التي كانت تتساقط بني حني 
وآخـــــر، مـــن الــقــضــاء عــطــشــا فـــي عــرض 

املحيط األطلسي.
يـــحـــكـــي الــــعــــربــــي بــــابــــمــــار لــحــســن 
الرموتي أنه ورفيق رحلته فقدا الكثير 
من الوزن، وبدأت قواهما تخور بسبب 
الــــجــــوع، وســــرعــــان مـــا تـــحـــول املــشــهــد 
الـــبـــحـــري والــــســــمــــاوي نــفــســه كــــل يـــوم 
وعلى مدار ثالثة أشهر إلى مبعث على 
ممل قاتل، واألمــر نفسه ينسحب على 
بابمار  أن  بحكم  بالوحدة،  اإلحــســاس 
كـــان يــنــام نــهــارا ويــقــود الـــشـــراع ليال، 
ورفيقه، الذي لم يكن بحارا وال تجربة 
الــشــراع ينام ليال. لقد  لديه فــي قــيــادة 
وسيعرف  الرحلة  هذه  بينهما  وحــدت 
الـــعـــربـــي بـــابـــمـــار أن مــحــمــد فـــــوزي مر 
مـــن تــجــربــة االعــتــقــال لــســنــوات لكونه 
انقالب  فــي  املشاركني  الجنود  مــن  كــان 

الصخيرات.
لــن يــصــل الــعــربــي بــابــمــار ومحمد 
فـــوزي بــر بـــالد الــعــم ســـام كــمــا توقعا، 
أكثر  بهما  طــالــت  الــتــي  الرحلة  أن  ذلــك 

مــمــا تــتــطــلــب عـــــادة، وفــق 
تجارب سابقة، سارت في 
التيارات  بفعل  مائل  خط 
الـــبـــحـــريـــة، الــــتــــي لــــم ابـــن 
موغادور على دراسة بها، 
هـــكـــذا ســيــجــد املـــغـــامـــران 
املـــــغـــــربـــــيـــــان نـــفـــســـيـــهـــمـــا 

أعــتــاب  عــلــى  صبيحة  ذات 
ســاحــل بــه أشــجــار كثيفة، 
ولــــــــم يــــكــــن األمــــــــــر يــتــعــلــق 
بــســاحــل  إال  الــحــقــيــقــة  فــــي 
غـــويـــانـــا الـــفـــرنـــســـيـــة، عــلــى 
الحدود مع البرازيل، هناك 
رســــا بــهــمــا قــــارب الــنــجــاة، 

وانـــتـــهـــت مــغــامــرتــهــمــا بـــســـالم، وفــيــمــا 
قليلة  أشهر  بعد  فــوزي  محمد  سيعود 
إلى املغرب، فضل العربي بابمار البقاء 
في غويانا ملدة عام ونصف والعمل في 
الطائرة  يستقل  أن  قبل  متعددة،  مهن 
إلى باريس ومنها إلى البيضاء، حيث 
الــحــال»  «أصــحــاب  على  ضيفا  سينزل 
أليام استنطقوه فيها وأطلقوا سراحه 

في األخير.
لـــقـــد فـــعـــل حـــســـن الــــرمــــوتــــي خــيــرا 
بــتــدويــن وقـــائـــع هــــذه الــرحــلــة املــثــيــرة، 
مــســتــقــيــا مـــادتـــهـــا عـــبـــر شــــهــــادة حــيــة 
مــن الــعــربــي بــابــمــار نــفــســه، إذ لــم يكن 
كــافــيــا مــا كتبته بــعــض الــجــرائــد عنها 
إلى بلده،  عند عــودة بابمار عام 1990 
واالتحاد  املغربية  الصحراء  خصوصا 
االشـــتـــراكـــي والــعــلــم، وال الــحــلــقــة الــتــي 
بنيحيى  اللطيف  عــبــد  لــهــا  خصصها 
بحر»  يــا  الخير  «صــبــاح  برنامجه  فــي 
أن  والجميل  طنجة.  إذاعـــة  أمـــواج  على 
أصدقاء  من  عــدد  شهادات  ضم  الكتاب 
العربي بابمار من رياس البحر، الذين 
حاولوا ثنيه عن خوض غمار املغامرة، 
أمثال الرايس محمد ديــدوح، والرايس 
حسن  السابق  والبحار  مبروك،  محمد 
حبار،  حسن  إلــى  بــاإلضــافــة  الشباكي، 
موظف وزارة الثقافة بالصويرة، الذي 
بابمار  العربي  لشهادة  ترجمانا  كــان 
حــيــنــمــا أجــــــرت مـــعـــه صــحــيــفــة أملــانــيــة 
حــــــــوارا بـــخـــصـــوص رحـــلـــتـــه، ومــحــمــد 
طـــيـــفـــور الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي حــــــــاوره فــي 
بــرنــامــج «صـــبـــاح الــخــيــر يـــا بـــحـــر»، ثم 
مكاملته  اســتــقــبــل  الــــذي  غ.  م.  الــشــرطــي 
والديه  يبلغ  أن  منه  طالبا  غويانا  مــن 
وزوجته أنه بلغ بر األمان ولم يزل على 

قيد الحياة. 
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 »االمتداد األزرق: رحلة العبور كما رواها العربي بابمار« قصة واقعية يحكي من خاللها القاص والروائي حسن 
الرموتي رحلة البحار الصويري العربي بابمار ورفيقه البيضاوي محمد فوزي إلى أمريكا على متن قارب صيد تقليدي 

صيف 1989، وهي المغامرة التي انتهت بهما إلى غويانا الفرنسية على الحدود مع البرازيل بعد قضائهما ثالثة أشهر 
في عرض بحر الظلمات. 

ثقافيــــــــــــات

حفريات سردية لشعيب حليفي في بالد تامسنا

مكتبات

صـــدر مــؤخــرا لــلــبــاحــث املغربي 
املقيم في النمسا، حميد لشهب، عن 
كتاب  بالرباط  الــنــورس»  «منشورات 
فــي   .(2) فــلــســفــيــة  جـــديـــد «شـــــرفـــــات 
الدين والفكر والفلسفة». وكما يوحي 
العنوان الفرعي للكتاب، فإن مواضيع 
الــكــتــاب تـــتـــوزع عــلــى ثـــالثـــة مــيــاديــن 
مختلفة ومتكاملة. فالفكر في املؤلف 
أن  دون  والفلسفة،  الــديــن  بــني  يجمع 
يعني هذا بأن هناك تطابق أو نوع من 
محاولة الصلح بني الدين والفلسفة، 
الوهمي بينها ال يوجد  الــصــراع  ألن 
إال في دماغ بعض املفكرين، الذين لم 
مختلفني  املــيــدانــني  بــأن  بعد  يفهموا 
العمل  منهجية  فــي  وتفصيال  جملة 

وطرق البحث وأهدافه.
خــصــص  قـــــد  لـــشـــهـــب  كــــــان  إذا   
بحوثا في الدين في كتاب تطغى عليه 
الفالسفة  فليذكر  الفلسفية،  النظرة 
العرب عموما، واملغاربة خاصة، بأن 
بطريقة  دينية  مواضيع  إلى  التطرق 
فــلــســفــيــة هـــــو واجــــــــب فــــكــــري عــظــيــم 
الشأن، لكي ال يبقى فهم الدين حكرا 
على «مغتصبي» الدين واملستعمرين 
لـــســـاحـــات الـــنـــقـــاش فـــيـــه. ال يـــحـــاول 
لشهب بهذا التأسيس لفلسفة الدين، 
كما قام بذلك الباحث املغربي محمد 
مــــزوز بـــجـــرأة قـــل نــظــيــرهــا، بــقــدر ما 
رســـم أخــاديــد طــريــقــة عــمــل الفالسفة 
الـــشـــبـــاب ألخـــــذ دراســـــــة الــــديــــن محل 
الجد والجود بتأويل فلسفي يحترم 
واألفــكــار  الطقوس  مــن  للكثير  نفسه 
الدينية، تتجاوز املألوف وتصب في 
خــانــة تــنــويــر الـــواقـــع وقــطــع الــطــريــق 
عــلــى املــتــاجــريــن فـــي الـــديـــن مـــن جهة 
اختالف  على  الدينيني  والرادكاليني 

توجهاتهم.    

قـــــــالوا

  < عبد العزيز بومسهولي :

مستحيل  شـــيء  ال   
فكرة  القدم،  كرة  يف 
القدم ال تعين صراعا 
اهليمنة  على  مقيتا 
ولكنها  األرض،  على 
وأخـــريا  أوال  تــعــين 
إبداع  على  االقتدار 
يف  كينونة  أمنـــاط 
باألحرى  أو  األرض، 
ابتكار  على  التنافس 
تشمل  فسيحة  أرض 

الكائنات كلها.

أجنــــدة

امللك  مــؤســســة  تحتضن   
عــب الــعــزيــز آل ســعــود بــالــدار 
البيضاء الخميس املقبل لقاء 
كتاب  تقديم  أجــل  من  معرفيا 
«تـــاريـــخ الــســكــر بــاملــغــرب: من 
إلى  املتوسط  األبــيــض  البحر 
القرنني  بني  األطلسي  املحيط 
ســـعـــاد  مــــــن  لــــكــــل  و17»   11
اإلمــــامــــي واملــــــــؤرخ الــفــرنــســي 
املــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــــي املــــــغــــــرب 
روزينبرجر.  برنارد  الوسيط 
يــشــارك فــي الــلــقــاء إلــى جانب 
املــؤلــفــني جــامــع بــيــضــا وعــبــد 
اللقاء  ينعقد  قـــدوري.  املجيد 

في الرابعو عصرا.

 تـــكـــرم فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الـــفـــن  دار  ملــــهــــرجــــان  الــــرابــــعــــة 
التي  الفرجة،  وفنون  للمسرح 
من  فـــاس  مــديــنــة  تستضيفها 
14 الى 17 دجنبر 2022، تحت 
شعار « فاس تتنفس مسرحا 
وفــــــــرجــــــــة»، املــــمــــثــــل والــــفــــنــــان 
املسرحي حسن مكيات الشهير 
بـــلـــقـــب «بـــــــرطـــــــال». واخـــــتـــــارت 
إدارة هذه التظاهرة املسرحية، 
الــــتــــي تـــنـــظـــمـــهـــا جـــمـــعـــيـــة دار 
الشباب  وزارة  من  بدعم  الفن، 
والـــثـــقـــافـــة والــــتــــواصــــل قــطــاع 
الــثــقــافــة، تــكــريــم الــفــنــان حسن 

مكيات.

  < الرباط  المعطي العلوي

         في كتاب جديد يجمع بني السرد والتاريخ 
التخييل  فــي  األركيولوجي  والبحث  التاريخي  والنقد 
الثقافي، ُيطّل الكاتب املغربي شعيب حليفي على قرائه 
من داخل الجزء الصامت أو املنسي أو املسكوت عنه في 
تاريخنا بعد أن استكمل إنصاَته إلى املحكيات املدفونة 
تـــه لــلــرســائــل املــشــّفــرة  فــي أراضــــي تــامــســنــا، وبــعــد قـــراء
حفرياته  إنجاز  من  جديدة  مرحلة  وبعد  منها  الـــواردة 
املعهودة حول ما خفي عن املؤرخني منذ اختفاء صالح 

بن طريف. 
       الكتاب الــذي يحمل عنوان «سبع رسائل إلى 
صالح بن طريف»، جاء في حلة جديدة وذكية. فالغالف 
(الذي هو من إنجاز الفنان التشكيلي املغربي بوشعيب 
خــــلــــدون) بــوجــهــيــه، لــوحــدهــمــا يــحــتــاجــان إلــــى قــــراءة 
املكتوب  النص  في  ســواء  ودقيقة،  متخصصة  خاصة، 
أو في النصوص املكتوبة، ألن الخط الذي ُكتب به جاء 
ميكانوغرافي  هــو  مــا  فمنه  مختلفة.  مــســتــويــات  عــلــى 
ومــا هــو مخطوط باليد (يــد الــكــاتــب) مثل عــبــارة سبع 
رسائل واإلمــضــاءات كما في شعيب بن محمد بن عبد 
السالم حفظه الله وإمضاءات أخرى لساللة ابن طريف، 
كــمــا الـــنـــص الـــــذي جــــاء عــلــى شــكــل مــلــخــص عــلــى ظهر 
الغالف -وإن كان تقديما أكثر منه ملخصا -(والكتاب ال 
يشتمل على تقديم) أو قراءة في املخطوط الشبه ممحو 
أرضية   على  الخلفية  فــي  املكتوب  الــحــروف..  والــبــاهــت 
الغالف، وكأن هذا األخير لوح من ألواح األجداد املكتوب 

بمداد فقهاء من بالد بورغواطة.
 قــــراءة أخــــرى تحتاجها كــل مــن األلـــــوان (األبــيــض 
واألســـــــــود: رمـــــز الـــتـــنـــاقـــض ورمــــــز الــــوضــــوح الـــواقـــعـــي 
والعالقات  األخـــوة  رمــز  األصــفــر  أو  واملتخيل،  واملخفي 

االجــتــمــاعــيــة ورمــــز الــنــور والـــذاكـــرة الــتــي ال تــمــوت، أو 
األحمر رمز الحياة والدماء املشتركة واملحبة والشغف) 
. أمـــا الــصــور الــتــي تــزيــن الــغــالف وظــهــره فــهــي  ليست 
والوطنية  التاريخية  رمزيتها  منها  لكل  ألن  للتزيني، 
ووسط  املخطوط  أرضية  فعلى  والجمالية).  والثقافية 
جــــزء دائـــــري لــشــمــس ســاطــعــة تــحــمــل تــوقــيــع األجـــــداد، 
أسود  ديــك  فوقه  يتربع  شجرة،  من  ممتد  غصن  يخرج 
بُعرف أحمر (صديق أليف مرافق للسرديات التخييلية 
لــلــكــاتــب) وتـــحـــت صـــــورة الـــديـــك يــظــهــر االســـــم الــثــالثــي 
للكاتب والخاَتم الذي يتم التوقيع به في قرون ماضية.

 العديد من الرموز يحملها غالف هذا الكتاب، كلها 
ليبقى  التأويالت  من  العديد  على  ومفتوحة  مقصودة 
يعتليان  اللذين  البريديني  الطابعني  صــورة  أوضحها 

آخر.  نص  إلى  تحتاج  فيهما  والــقــراءة  الغالف،  صفحة 
لــكــن مـــا يــثــيــر االنـــتـــبـــاه فـــي أحـــداهـــمـــا هـــو صـــــورة طفل 
مغربي يحمل كتابا ويكتب نصا: تناص ضمني ومرئي 
واضح. ويظهر في أسفل الطابعني خاَتم االرسال يحمل 
عبارة « تامسنا املصونة بالله»، مما يجعل النص الذي 
بداخله  كتابا  فقط  وليست  حقيقية  رسائل  أيدينا  بني 

برسائل.
      ليست عتبات هذا النص الجديد وحدها اُملشكلة 
ملا يحمله في ثناياه ألنه عمل يعتمد في مضمونه على 
التاريخ  وفــي  الجماعي  واملتَخيل  الــذاكــرة  فــي  حفريات 
املكتوب والشفاهي وفي املخطوط املنسي من تاريخ بالد 
بورغواطة، ألنه غالبا ما احتاَج معه الكاتب إلى الكثير 
من الوقت للقراءة واملقارنة بني النصوص للوصول إلى 

صفحات  بسبع  كتابه  يــرفــق  أنــه  خــاصــة  استنتاجاته، 
من البيبليوغرافيا التي اعتمد عليها (مع االنتباه إلى 
مقصدية ورمزية الرقم سبعة هنا ولكن أيضا، وخاصة، 
هي  حليفي).  كتابات شعيب  وفي مجموع  العنوان  في 
ابن  مصحف  وســر  بــركــة  تحمل  رســائــل  سبعة  بالفعل 
والتأريخي  التاريخي  فيه  يمتزج  بــمــداد  ُكتبت  طريف 
الغارق  واملتَخيل  وأدلته  وتواريخه  بتفاصيله  الواقعي 

في سردياته الذاتية والجماعية املنفصلة واملشتركة. 
«اعتذار..» يوحي بأنه فعل واقعي  يفتتُح الكتاب بـ
يـــروم شــرح حيثيات الــحــدث ومــوجــبــات االعـــتـــذار، لكن 
ســرعــان مــا يحملنا الــكــاتــب إلـــى فــصــل مــوالــي بعنوان 
كان  إن  لنتساءل  األول»  الخيال  من  ألــواح  عــام:  «مدخل 
النص يحمل من التاريخ أكثر مما يحمله من الخيال، أم 

عكس ذلك، أم شيئا آخر ؟. 
تأتي بعد هذا املدخل العام، الرسائل السبعة التي 
تــبــدأ كــلــهــا بــفــقــرة يــتــوجــه فــيــهــا بــالــســالم والــتــحــيــة أو 
السؤال إلى صالح بن طريف، فقرة واضحة في شكلها 
إلــى  الـــقـــارىء  يحمل  أن  قــبــل  مضمونها،  فــي  ومـــرمـــوزة 
بعد  جديد،  من  به،  ليعود  التاريخية  التفاصيل  بعض 
أن ُيحكم قبضته على ثقة القارىء، إلى عوالم تخييلية 

ال نهاية لها، وهكذا حتى نهاية الرسالة األخيرة.
       إن حديث الكاتب وحواراته عن ومع التاريخ، من 
خالل رسائله إلى صالح بن طريف، ليس باألمر الجديد 
في كتاباته؛ فكتابه الذي يحمل عنوان «سطات: سنابل 
هي  ســرديــة»،  بــه «نقط  كامال  فصال  يتضمن  وكلمات» 
عبارة عن رسائل مشّفرة من مصحف صالح بن طريف 
يحمل بركة فقهاء  ملن ال  وال  الــعــادي»  ال يمكن «للقارئ 
بن  صالح  إلى  رسائل  وكتاب «سبع  تصفحه..  تامسنا 
طريف»، ال يمكن إال أن يكون جوابا على بعض ما جاء 

في تلك الصحف األولى.

 «القلم من أجل االستقالل والديمقراطية»
والتنمية  للديمقراطية  الــوزانــي  حسن  محمد  مركز  ينظم   
تحت  مشتركة  نــدوة  بوطالب  الــهــادي  عبد  ومؤسسة  البشرية 
عنوان «محمد حسن الوزاني، عبد الهادي بوطالب: حرب القلم 
املقبل  الخميس  يــوم  وذلــك  والديمقراطية،  االستقالل  أجــل  مــن 
بــدايــة مــن الــســاعــة الــرابــعــة زواال، بــمــقــر املــركــز بــوســط املــديــنــة 

بالبيضاء.
ويشارك في الندوة كل من محمد معروف الدفالي، املؤرخ 
بالبيضاء،  الثاني  الحسن  بجامعة  املعاصر  التاريخ  وآســتــاذ 
وأنــطــوان فــلــوري، أســتــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة بجنيف، ومحمد 
مدير  مقبول  وإدريــــس  السياسية،  الــعــلــوم  فــي  الــبــاحــث  شقير 

مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات االستراتيجية. 

ماسكار يعرض جديده الفني بالرباط 
عمال  مــاســكــار 65  الـــقـــادر  عــبــد  التشكيلي  الــفــنــان  يــعــرض   
فــنــيــا تــحــت عـــنـــوان: «اثــــار الـــنـــور»، بــعــد مــشــاركــتــه فــي صــالــون 
الخريف بباريس، برواق ضفاف التابع ملؤسسة الحسن الثاني 
للمهاجرين املقيمني في الــخــارج. بــأكــدال الــربــاط ابــتــداء من 08 

دجنبر 2022 الى غايه 70 يناير 2023. 
يــقــول عــنــه الــنــاقــد إبــراهــيــم الــحــيــســن: «فـــي خــطــوة إبــداعــيــة 
الفنان  سيطالعنا  السابقة،  الرمزيه  لالشتغاالت  تمتد  موالية 
فضاء  على  انفتاحه  تجسد  جــديــدة  صباغية  بتجربة  مسكار 
التشكيلي.  العمل  مــكــونــات  مــن  مكونًا  منه  جعل  الـــذي  الــكــتــاب 
فالكتاب، والعتبارات جمالية متعّددة، امسى يتمحور إبداعات 
يحمل  ومندمجًا  مفتوحًا  لوحاته  عمق  فــي  يحضر  إذ  الفنان، 

رسائل إنسانية عديدة».  

 فيلم أرجنتيني يفوز بوثائقي زاكورة
 توج الخميس، الفيلم األرجنتيني «من السودان إلى األرجنتني» 
النسخة  ختام  في  وذلك  الكبرى،  بالحائزة  بريف  ريكاردو  ملخرجه 
الــعــاشــرة لــلــمــهــرجــان الـــدولـــي الــعــربــي االفــريــقــي للفيلم الــوثــائــقــي 
بــزاكــورة. ونـــال جــائــزة أحــســن إخـــراج يــاســني ايــت فقير، عــن فيلمه 
«واد نون وتجارة القوافل»، فيما عادت جائزة السيناريو مناصفة 
الزهيري،  منار  املصرية  للمخرجة  نتوه»  «ممكن  فيلم  وتقاسمها 
لجنة  ومنحت  الجزائر.  من  باشا  جمال  للمخرج  «املتحف»  وفيلم 
وفاء الحكيم، وضمت في  التحكيم، التي ترأستها املمثلة املصرية 
حياوي  دليلة  والشاعرة  حبيبي،  سلمى  املمثلة  الفنان  عضويتها 
مــن املــغــرب، جــائــزة أفــضــل تــصــويــر لفيلم «بــيــتــا كـــاروتـــني» ملحمد 
فيلم  بها  فظفر  الجمهور،  جائزة  امــا  عمان،  سلطنة  من  الــدروشــي 

«امللوح» للمخرج يوسف أيت منصور من املغرب. 

 أمضى المغامران 
المغربيان أكثر 

مما توقعه بابمار، 
إذ ستمتد رحلة 

األربعين يوما، إلى 
ثالثة أشهر، وكان 
األكل والماء وباقي 
المؤن التي حمالها 

معهما  

العربي بابمار الذي قطع األطلسي على منت قارب صيد



www.ahdath.info AhdathMaghrebia@تسلية وخدمات األحداث املغربية اإلثنني < 2022/12/05 < العدد: 097795

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: 06:46    > الشروق: 08:16    > الظهر: 13:26 
> العصر: 16:04    > املغرب: 18:27    > العشاء: 19:46 

بتحريك عود ثقاب واحد أو اثنني، تصبح املعادلة الرياضية صحيحة 

حل عدد أمس: 155  = 62 + 93

عيدان الثقاب

حلول أمس

 hichamelbechchar@gmail.com    إعداد : هشام البشار

[ شبكة صعبة ][ شبكة سهلة ]
سودوكو

كلمات متقاطعة

ألـو
0801004747

ألـويقضة وبائيـــــة
0801005353

شكاية الصحــــة 

خدمـــــــــــــــــــــــات

ألـو
0537718888

ألـورشــــــــــــــوة
0801000180
تسمــــــــــم



مكتب األستاذة  فاطمة الزهراء 
الطاهري الجوطي الحسني

 املوثقة بفاس
شارع الجيش امللكي، 10 زنقة رحال 

املسكيني 
اقامة العناسي  A الطابق 4، رقم 14، 

فاس
الهاتف : 05-35-62-10-10
SOCIETE KFN S.A.R.L

تعيني مسير جديد
توسيع اختصاصات املسيرين

صالحيات

بمقتضى عقد رسمي محضر الجمع العام 
االستثنائي تلقته  األستاذة  فاطمة الزهراء 

الطاهري الجوطي الحسني
 املــوثــقــة بــفــاس بــتــاريــخ 17 نــونــبــر 2022 
 2022 نونبر   22 بتاريخ  بــفــاس  واملسجل 

باملراجع التالية :
 5035-0053777-2022  : الــــواردات  دفــتــر 

األمر باألداء: 2022/49952 -
وصل   -  7010582747227 : األداء  مرجع 

األداء البنكي عدد : 20221122174202
تم مايلي :

تعيني مسير جديد بالشراكة السيد املهدي 
بنونة وذلك عن مدة غير محدودة

وعـــلـــيـــه فــــــان  الـــشـــركـــة ســتــصــبــح مــلــزمــة 
محمد  للسيد  واملــنــفــرد  املستقل  بالتوقيع 

فؤاد بنونة أو السيد املهدي بنونة
من   13 الفصل  تعديل  تم  فقد  لذلك  وتبعا 

القانون األساسي للشركة
تـــوســـيـــع نـــطـــاق اخـــتـــصـــاصـــات املــســيــريــن 

بالشراكة 
بيع  شــراء،   : املسيرين  صالحيات  توسيع 
يراها  التي  بالشروط  وذلــك  ملك  اي  ورهــن 
أحد املسيرين مالئمة، توقيع أي رفع يد عن 
حجز املنقوالت والحجوزات العقارية، وكدا 
توقيع عقد رفع اليد عن الرهن لفائدة البائع، 
الفاسخ  الشرط  وكــدا  والرهن  التفويت  منع 

في حالة ما ادا كان ثمن البيع مؤجال.
ونتيجة لذلك فقد تم تعديل الفصل 14 من 
على  االبقاء  مع  للشركة  األساسي  القانون 
الفصل  فــي  املــذكــورة  القديمة  الصالحيات 

14 من النظام االساسي للشركة.
الجمع العام االستثنائي

خول صالحيات ألي حامل لنسخة من هذا 
فهذا  املــحــددة  بـــاالجـــراءات  للقيام  املحضر 

املجال طبقا للقوانني الجاري بها العمل 
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط باملحكمة 

التجارية بفاس
تحت رقم 4955 بتاريخ 29 نونبر 2022.

22/5273
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املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع املاء

املديرية الجهوية درعة تافياللت

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم 89/م ج د/ش م/ص/2022

جلسة علنية

ــة تــافــيــاللــت  ــ تــعــلــن املـــديـــريـــة الــجــهــويــة درعـ
الصالح  ــاء  واملــ لــلــكــهــربــاء  الــوطــنــي  للمكتب 
لــلــشــرب - قــطــاع املــــاء عـــن طــلــب الــعــروض 
املتعلق باقتناء التجهيزات الخاصة للمراكز 
التابعة للمديرية الجهوية درعة تافياللت

املــســتــنــدات الـــتـــي يــتــعــني عــلــى املــتــنــافــســني 
اإلدالء بها مقررة في الفصل 10 من نظام 

االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة فقط للمقاوالت 
الـــصـــغـــرى واملــتــوســطــة وكـــــذا الــتــعــاونــيــات 

واتحاد التعاونيات واملقاولني الذاتيني.
يحدد الثمن التقديري إلنجاز األشغال في  

1.799.998,80 درهم  (م ا ر)
     18 000,00 املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
درهم أو ما يعادلها بالعملة الصعبة القابلة 

للتحويل.
بالعنوان  االســتــشــارة  مــلــف  ســحــب  يمكن 

التالي :
مــكــتــب الــضــبــط بــاملــديــريــة الــجــهــويــة درعـــة 
واملــاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  تافياللت 
الصالح للشرب - قطاع املــاء، شارع محمد 

السادس، حي أزمور الجديد-الرشيدية – 
الهاتف : 79.53.08 (0535) 
الفاكس:  57.34.86 (0535) 

بوابة  عبر  االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات العمومية :

https://www.marchespublics.gov.ma 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملقتضيات  طبقا  الــعــروض  تحضير  يجب 
نظام االستشارة و:

- تـــودع الــعــروض مقابل وصــل إلــى مكتب 
تافياللت  درعــة  الجهوية  للمديرية  الضبط 
شارع محمد السادس، حي أزمور الجديد-

الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرشيدية 
العلنية لفتح األظرفة

ــبــريــد املــضــمــون  - أو تــرســل عـــن طــريــق ال
مــع إشــعــار بــالــتــوصــل إلـــى مكتب الضبط 
شــارع  تــافــيــاللــت  درعـــة  الــجــهــويــة  للمديرية 
مــحــمــد الـــــســـــادس، حــــي أزمـــــــور الـــجـــديـــد-

الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرشيدية 
العلنية لفتح األظرفة

عند  التحكيم  لجنة  رئــيــس  إلــى  تسلم  أو   -
بداية الجلسة العلنية لفتح األظرفة. 

يوم  األظرفة  لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
ــاء 28 دجــنــبــر 2022 عــلــى الــســاعــة  ــعـ األربـ
الجهوية  املــديــريــة  بمقر  صباحا  الــعــاشــرة 
درعة تافياللت شارع محمد السادس، حي 
في  األغلفة  تفتح  الجديد-الرشيدية.  أزمــور 

آن واحد. 
يمكن  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول 
ــلــمــديــريــة  ــال بــقــســم املـــشـــتـــريـــات ل ــ ــــصـ اإلتـ
الــجــهــويــة درعـــــة تــافــيــاللــت شـــــارع محمد 

السادس، حي أزمور الجديد-الرشيدية – 
الفاكس : 57.34.86 (0535) 

 البريد اإللكتروني :
yramchoun@onee.ma  

يمكن تحميل نظام مشتريات املكتب وكذا 
الدفاتر العامة عبر العنوان االلكتروني ملوقع 

املكتب – قطاع املاء:
 http://www.onep.ma/
22/5287
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اململكة املغربية 
وزارة االقتصاد واملالية
مديرية أمالك الدولة

إعــالن للعمــوم

ليكـن في عـلم العموم أنه ستقـع يوم االثنني 
الــحــاديــة  الــســاعــة  عــلــى  دجــنــبــر 2022   12
بــاملــزاد  عمومية  سمسرة  صباحا  عــشــرة 
جماعة  سالمة  سيدي  قيادة  بمقر  العلني 
متكونة  حصة  لبيع  العرائش،  إقليم  زوادة 
شـــجـــرة)   2119) ــابــــوي  ــغــ ــ ال املـــنـــتـــوج  مــــن 
العقاري  للرسم  الــتــابــع  بالعقار  املــتــواجــدة 
هكتار   27 مساحة  على   43032/36 عــدد 
99 آر 66 سنتار، (يقع قبالة قيادة سيدي 

سالمة)، وهي مبينة كاآلتي:
من  تجتث  شجرة  من 584  يتكون  جــزء   -
قبل مصالح الدولة على مساحة 06 هكتار 
12 آر 64 سنتيار يتشمل على 901 ستير 
من عود التدفئة و24 أمتار مكعبة من عود 
الصناعة و96 ستير من الفلني (الحلوفي) 
و10  الــفــلــني (الـــنـــمـــســـي)  مـــن  ســتــيــر  و92 

قنطار من لحاء األكاسيا. 
عــلــى  شـــجـــرة  مــــن 1535  يـــتـــكـــون  جـــــزء   -
ســنــتــيــار   02 آر   87 هــكــتــار   21 مــســاحــة 
تتشمل 2121 ستير من عود التدفئة و276 
ستير  (الــحــلــوفــي) 489  الــفــلــني  مــن  ستير 
من الفلني (النمسي) 2127 ستير من عود 

التدفئة (جدوع).
ــاحـــي لــبــيــع املــنــتــوج  ــتـ ــتـ وحــــــدد الـــثـــمـــن االفـ
الــغــابــوي أعــــاله فـــي مــبــلــغ خــمــســمــائــة ألــف 

درهم (500000،00 درهم).
يتعني على املتزايدين الراغبني في املشاركة 
مالية  ضمانة  دفع  العمومية  السمسرة  في 
 100000،00) ــم  ــ درهــ ألـــــف  ــائـــة  مـ قــــدرهــــا 

درهم)، بواسطة شيك مصادق عليه
الـــخـــازن  إســــم  فـــي   (Chèque Certifié)

اإلقليمي بالعرائش.
كــمــا يــتــعــني عــلــى املــتــزايــديــن الــراغــبــني في 
اإلدالء  العمومية  السمسرة  فــي  املــشــاركــة 
من  عليها  مــصــادق  األصـــل  طــبــق  بنسخة 
سارية  الغابوي  للمستغل  املهنية  البطاقة 
املياه  إدارة  طــرف  من  واملسلمة  الصالحية 

والغابات.
يتولى املشتري الذي رست عليه السمسرة 
واقــتــالع  األشــجــار  بقطع  الــقــيــام  العمومية 
الـــجـــدور، وذلـــك عــلــى نفقته الــتــامــة بــمــا في 
في  تستصدر  الــتــي  الــرخــص  تكاليف  ذلــك 

املوضوع؛
نهائية  مالية  ضمانة  دفــع  املشتري  يتولى 
قـــدرهـــا 10 فـــي املـــائـــة مـــن قــيــمــة ثــمــن بيع 
املــنــتــوج الــغــابــوي بــواســطــة شــيــك مــصــادق 
مندوب  اســم  في   Chèque Certifié عليه  

أمالك الدولة بالعرائش.
يــتــولــى املـــشـــتـــري الـــقـــيـــام بـــحـــراســـة املــــواد 
الخشبية املقطوعة واملقتلعة على نفقته؛

يتولى املشتري القيام بنقل املواد الخشبية 
املقطوعة املقتلعة على نفقته؛

يتولى املشتري القيام بعملية قطع واقتالع 
األخــــشــــاب والــــجــــدور ونــقــلــهــا داخـــــل أجــل 
ستون (60) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة 
السمسرة  رســـو  يـــوم  مــن  ابــتــداء  تحتسب 
كلي  بشكل  املعني  العقار  إخــالء  مع  عليه، 

وتام بانتهاء هذا األجل؛
 69984،64 مــبــلــغ   أداء  املـــشـــتـــري  يــتــولــى 
األشــجــار  بقلع  خــاصــة  كمصاريف  درهـــم 
 21 مساحة  على  الكائنة  الطبيعية(الفلني) 
املديرية  لفائدة  سنتيار   02 آر   87 هكتار 
ــة  ــاربـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــيـــاه والــــغــــابــــات ومـــحـ

التصحر بالعرائش. 
يــــؤدى ثــمــن الــبــيــع حــــاال مـــع زيـــــادة 10 % 
بـــاملـــائـــة لــتــغــطــيــة الـــصـــوائـــر املــخــتــلــفــة، كما 
يؤديها  والــتــمــبــر  التسجيل  مــصــاريــف  أن 
العمومي  املحاسب  صندوق  لدى  املشتري 

املعني؛
ولـــلـــمـــزيـــد مــــن املـــعـــلـــومـــات واالطــــــــالع عــلــى 
بمندوبية  االتــصــال  يجب  التحمالت  دفتر 
ــم الـــهـــاتـــف:  ــ ــرائـــش، رقـ ــعـ ــالـ أمــــــالك الــــدولــــة بـ

(05.39.91.57.59)؛
كما يمكن االطالع على مختلف اإلعالنات 
من خالل البوابة اإللكترونية ملديرية أمالك 

الدولة. 
www.domaines.gov.ma Avis et 
Annonces:
22/5288
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اململكة املغربية 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واالسكان وسياسة املدينة

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
الكتابة العامة

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
بعروض أثمان
رقم 2022/01

فــي يــومــه الــثــالثــاء 27 دجــنــبــر 2022 على 
اجتماعات  بقاعة  سيتم  الــعــاشــرة  الساعة 
للهندسة  الــوطــنــيــة  ــة  املـــدرسـ مــديــر  الــســيــد 
ــارع عــالل  ــ املـــعـــمـــاريـــة، الـــربـــاط املـــعـــاهـــد، شـ
الــفــاســي  – الـــربـــاط، فــتــح األظــرفــة املتعلقة 
بــطــلــب الـــعـــروض املــفــتــوح بـــعـــروض أثــمــان 
ورقــمــنــة  أرشـــفـــة  اجـــل  مـــن  رقـــم 2022/01 
زيفاكو    فرانسوا  جــان  محفوظات  رصيد 
لفائدة  املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

بالرباط-حصة واحدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض من الكتابة 
العامة للمدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 
ــارع عــــالل الـــفـــاســـي -  ــ ــــربــــاط املـــعـــاهـــد، شـ ال
الــربــاط ويــمــكــن كــذلــك نقله إلــكــتــرونــيــا من 

بوابة صفقات الدولة
www.marchéspublics.gov.ma 

أو من العنوان إلكتروني التالي
 www.enarabat.ac.ma.

درهــم:  فــي:  5000  محدد  املؤقت  الضمان 
(خمسة ألف درهم)

صاحب  طــرف  من  املحدد  التقديري  الثمن 
املشروع: 000,00 230 درهم مع احتساب 
الــرســوم (مــائــتــان وثــالثــون ألـــف درهـــم مع 

احتساب الرسوم).
يــجــب أن يــكــون كـــل مـــن مــحــتــوى وتــقــديــم 
ملقتضيات  مــطــابــقــني  املــتــنــافــســني  مــلــفــات 
ــوم  ــ ــرسـ ــ املـ ــــن  مــ و31  و29   27 املــــــادتــــــني 
جــمــادى   8 فـــي  الــــصــــادر   2.12.349 ــم  رقــ
املتعلق   (2013 مـــارس   20)  1434 األولـــى 

بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنا فسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بالكتابة 
العامة للمدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 
-  شـــارع عــالل الــفــاســي الــربــاط املــعــاهــد – 

الرباط.  
املضمون  البريد  طريق  عن  إرسالها  إمــا   -

بإفادة باالستالم إلى املصلحة املذكورة.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب 
الـــعـــروض عــنــد بـــدايـــة الــجــلــســة وقــبــل فتح 

األظرفة.
ــالـــهـــا بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة إلــى  - إمــــا إرسـ
ــة املــغــربــيــة  ــوابـ ــبـ صـــاحـــب املــــشــــروع عــبــر الـ

للصفقات العمومية.
هي  بها  اإلدالء  الــواجــب  املثبتة  الوثائق  إن   
تلك املــقــررة فــي املـــادة 5 ,9 ,11  مــن نظام 

االستشارة.
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اململكــة املغربيــة                                                                                                                                       

                              
وزارة التجهيــز واملاء 
املديـريـة اإلقليميـة بإفــران

                                                                                                                                                    
إعـالن عن طلب عــروض مفتـوح  رقـم:

 31/2022/IF 

فـــي يــــوم 27 دجــنــبــر 2022 عــلــى الــســاعــة 
سيتم  د)،  و00   10 (س  صباحا  العاشرة 
للتجهيز  اإلقــلــيــمــيــة  املـــديـــريـــة  مــكــاتــب  فـــي 
األظرفة  فتح  بإفـران  واللوجستيك  والنقل 
أثمـــان  بــعــروض  الــعــروض  بطلب  املتعلقة 
جودة  وتتبع  املراقبة  تجارب  إنجاز  ألجــل: 
 7212 رقــم  االقليمية  الطريق  بــنــاء  أشــغــال 
من النقطة الكيلومترية 756+15 إلى النقطة 
للمديرية  الــتــابــعــة   22+886 الــكــيــلــومــتــريــة 
واللوجستيك  والــنــقــل  للتجهيز  اإلقليمية 

واملاء بإفران. 
يمكن سحب ملف طلب العروض من مكتب 
للتجهيــز  اإلقــلــيــمــيــة  بــاملــديــريــة  الــصــفــقـــــات 
بحي  الكائنة  بإفــران،  واللوجستيك  والنقـل 
الشباب، زنقة امللجأ، إفران ، ويمكن كذلك 
تــحــمــيــلــه إلــكــتــرونــيــا مـــن بـــوابـــة الــصــفــقــات 

العمومية
www.marchespublics.gov.ma .

ألفني  مبلغ:  في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
وثمانمائة درهم

(2.800,00 درهم). 
ــمــــال مـــحـــددة مـــن طــرف  كــلــفــة تــقــديــر األعــ
صــاحــب املــشــروع فــي مــبــلــغ: مــائــة وتسعة 
وسبعون  واثنان  وتسعمائة  ألفا  وثمانون 
درهما مع احتساب الرسوم (189.972,00 

درهم مع احتساب الرسوم).
يجب أن يكون كل من محتوى، تقديم وإيداع 
ملفات املتنافسني مطابق ملقتضيــات املواد 
27، 29 و31 من املرسوم رقـــــــــم: 2.12.349 
الصادر في 08 جمادى األولــى 1434 (20 
مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسيـــن:
إمـــــــا إرســـــال أظــرفــتــهــم عـــن طـــريـــق الــبــريــد 
ــادة بـــاالســـتـــالم إلــــى املــكــتــب  ــإفـ املــضــمــون بـ

املذكــــور؛
ــا إيـــــــــداعــــهــــا، مــــقــــابــــل وصـــــــــل بــمــكــتــب  ــ ــ إمـ
للتجهيز  اإلقــلــيــمــيــة  بــاملــديــريــة  الــصــفــقــات 
والنقل واللوجستيك الكائنة بحي الشباب، 

زنقة امللجأ، إفران؛
طلب  مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما 
الـــعـــروض عــنــد بـــدايـــة الــجــلــســة وقــبــل فتح 

األظرفــة.
إما إرسال عروضهم بطريقة إلكترونية من 

خالل البوابة املغربية للصفقات العمومية.
هي  بها  اإلدالء  الــواجــب  املثبتة  الــوثــائــق  إن 
ــادة 09 من  ــ تــلــك املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي املـ

نظام االستشارة.           
بالنسبة للملف التقني:

ينبغي على املتنافسني املقيمني في املغرب، 
اإلدالء ب:

 نسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل 
والتصنيف في ميادين األنشطة التالية:

ميدان األنشطة: 
CQ . مراقبة الجودة

التأهيالت: 
CQ -3: مراقبة أشغال التثريبات والقارعات 

بفرشة الدرج بتكسية سطحية
الفنية  املــنــشــآت  أشـــغـــال  مــراقــبــة   :CQ -7
املنشآت  املنخفضة،  والــجــســور  (املــجــاري 
ومياه  الصحي  الصرف  منشآت  الزراعية، 

الشرب، ...).
الصنف: 3

في  املقيمة  غير  املــقــاوالت  يخص  فيما  أمــا 
املغرب، فيتعني عليها اإلدالء بامللف التقني 

كما هو محدد في نظام االستشارة. 
(انظر املادة 9 - 2 - ب)
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شركة 

 AHLAN PROMOTION SARL
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية  محدودة
رأسمالها االجتماعي

1.000.000 درهم 
املقر االجتماعي:   

شقة رقم  4، عمارة أ، تجزئة فضيلة، 
طريق عني الشقف، فاس 

السجل التجاري باملحكمة  التجارية 
بفاس رقم 20967 

تغير مسير الشركة 

املنعقد  االســتــثــنــائــي   الـــعـــام   للجمع  تــبــعــا 
شــركــاء  قـــرر  شتنبر 2022،   05 بــتــاريــخ  

شركة
«AHLAN PROMOTION SARL»  

 شركة ذات املسؤولية املحدودة  ما يلي:
استقالة  السيد توفيق سباعي من تسيير 
سباعي   محمد   الــشــركــة  وتــعــيــني  السيد 

مسيرا  وحيدا وجديدا.
تحيني القانون  األساسي  للشركة 

تــم اإليـــــداع الــقــانــونــي بــكــتــابــة الــضــبــط لــدى  
ــتــجــاريــة  بـــفـــاس  بــتــاريــخ  24   املــحــكــمــة  ال

نونبر  2022،  تحت رقم  6425 
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شركة

«RESIDENCE DAR BENAMAR» 
SARL  

S.A R.L

شركة  ذات  مسؤولية  محدودة
رأسمالها االجتماعي 100.000. درهم 

املقر االجتماعي:
الطابق األرضي،  رقم 8، عمارة 27، 
تجزئة انسIII، طريق عني الشقف، 

فاس
السجل التجاري باملحكمة  التجارية 

بفاس رقم 35899 
تغير مسير الشركة 

املنعقد  االســتــثــنــائــي   الـــعـــام   للجمع  تــبــعــا 
شــركــاء  قـــرر  شتنبر 2022،   05 بــتــاريــخ  

شركة
   «RESIDENCE DAR BENAMAR»

شركة ذات املسؤولية املحدودة  ما يلي :
استقالة السيد محمد  سباعي  من تسيير 
الــشــركــة  وتــعــيــني  الــســيــد تــوفــيــق سباعي  

مسيرا  وحيدا وجديدا.
تحيني القانون  األساسي  للشركة .

تــم اإليـــــداع الــقــانــونــي بــكــتــابــة الــضــبــط لــدى  
املحكمة  التجارية  بفاس  بتاريخ 23 نونبر 

2022  ،تحت رقم  6409.
22/5292

>><>>
STE CRECHE MATERNELLE 

HAZZAZ PRIVEE SARL 

RC N°: 37431

التشطيب النهائي من السجل 
التجاري

التصفية النهائية للشركة   

االستثنائي  املنعقد  الــعــام  الــجــمــع  قـــرر   -1
بتاريخ 2021/09/02 لشركة

«LA CRECHE MATERNELLE 
HAZZAZ PRIVEE SARL  

شركة دات املسؤولية املحدودة , رأسمالها 
100000.00 درهم مقرها االجتماعي

بورمانة  بلقرشي  الرحمان  عبد  شارع   57
فاس ما يلي:

التشطيب النهائي من السجل التجاري.  
التصفية النهائية للشركة.

كتابة  بمصلحة  الــقــانــونــي  ــداع  ــ اإليـ تــم   -  2
ــــدى املــحــكــمــة الـــتـــجـــاريـــة بــفــاس   الـــضـــبـــط لـ

بتاريـــخ 04 /2022/10 
تحت رقم 4056/2022
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اململكة املغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بأكادير
املحكمة اإلبتدائية بتارودانت

ملف تنفيذ عدد 2021/6107/96 
طالب التنفيذ: فهد علي الدفعس
منفذ عليه: بيباون عبد الغاني

إعالن عن بيع عقار

ــيــــس مـــصـــلـــحـــة كـــتـــابـــة الــضــبــط  يـــعـــلـــن رئــ
بتاريخ  أنــه  بتارودانت  االبتدائية  باملحكمة 
عشرة  الحادية  الساعة  على   2022/12/20
صباحا بقاعة البيوعات القضائية رقم 03 
بهذه املحكمة, أنه سيقع بيع قضائي لفائدة 

السيد/ة فهد علي الدفعس.
عنوانه:

LAYLA IZEM; ZEIL 6 60311 
FRANKFURT AM MAIN

الجاعل محل املخابرة معه بمكتب األستاذ 
عبد الله السميدة املحامي بهيئة أكادير.

الغاني  عبد  السيد  عليه  املنفذ  مواجهة  في 
اوالد  بلدية  مراكش  بطريق  الكائن  بيباون 
برحيل, تارودانت. وذلك للعقار ذي الرسم 
تقرير  وبحسب   39/36047 عــدد  العقاري 
الــخــبــرة املــنــجــزة مــن طـــرف الــســيــد الخبير 
بقعة  عــن  عــبــارة  فهو  لكرايني،  الــديــن  نــور 
العريش  ــدوار  بــ تــقــع  م2   1696 مساحتها 

جماعة اوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقــــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي املــقــتــرح من 
طرف السيد الخبير للبيع باملزاد العلني في 

مبلغ 420.000,00 درهم.
ــزاد عــلــى آخـــر مــتــزايــد قـــدم أعلى  يــرســو املــ

عرض. 
لفائدة  إضافة 3%  مع  ناجزا  الثمن  يــؤدى 

الخزينة العامة.
عــروض  تقديم  أو  املــعــلــومــات  مــن  وللمزيد 
يرجى االتصال بمكتب التنفيذ املدني بهذه 

املحكمة حيث يوجد دفتر التحمالت.
22/5294

>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية 

بالدار البيضاء 
املحكمة التجارية بالرباط 

إعالن طبقا للفصل 441 من ق.م.م 

ملف مسطرة القيم عدد: 
ملف تجاري عدد: 2020/8228/3808 

حكم بتاريـخ: 2021.05.31 
حكم عـدد:  2439 

ملف التبليغ عدد: 2022/8401/624 

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عن  صــدر  أنــه  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
مراجعه  حــكــم  بــالــربــاط  الــتــجــاريــة  املحكمة 

أعاله.
مساهمة،  شركة  روبيلبوا،  شركة  لفائدة 
املمثلة من طرف رئيسها وأعضاء مجلسها  
 32 االجــتــمــاعــى،  مــقــرهــا  الــكــائــن  اإلداري، 
عنها  .ينوب  البيضاء  الــدار  بالنكيت  زنقة 
األستاذان نجيب جباري وكميلة بحبوحي 
املحاميان بهيئة الدار البيضاء. والجاعالن 
األســتــاذان  بمكتب  معهما  املــخــابــرة  مــحــل 
عـــبـــد اإللـــــــه بـــنـــانـــي وجـــعـــفـــر املـــصـــلـــوحـــي 

املحاميان بهيئة الرباط. 
 ENTREBOIS في مواجهة شركة أونتربوا
فــي  املـــــحـــــدودة،  املـــســـؤولـــيـــة  ذات  شـــركـــة   ،
ــاء مــجــلــســهــا  ــ ــــضــ ــهـــا وأعــ ــيـــسـ شـــخـــص رئـ
اإلداري، الكائن مقرها االجتماعي، 57 أمال 
5  املسيرة حي  يعقوب املنصور - الرباط.

لهذه األسبـــــــــاب 
وغيابيا  ابــتــدائــيــا  علنيا  املــحــكــمــة  حــكــمــت 

بقيم.
في الشكل : بقبول الدعوى.

:بــــأداء املــدعــى عليها شركة  فــي املــوضــوع 
شخص  فـــي   ENTREBOIS نـــتـــربـــوا  أو 
ــفــائــدة املــدعــيــة شــركــة  مــمــثــلــهــا الــقــانــونــي ل
روبــيــلــبــوا فـــي شــخــص مــمــثــلــهــا الــقــانــونــي 
مبلغ 252.720,00  درهم عن أصل الدين، 
الطلب  تاريخ  من  ابــتــداء  القانونية  والفوائد 
ورفض  الصائر  وتحميلها  األداء،  يــوم  إلــى 

الباقي.
وبـــهـــذا صــــدر الــحــكــم فـــي الـــيـــوم والــشــهــر 
تبليغ  بمثابة  اإلعـــالن  هــذا  يعتبر  والــســنــة. 
قانوني ويحدد أجل الطعن طبقا ملقتضيات 

الفصل 441 من ق م م.
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>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل والحريات 
محكمة االستئناف التجارية 

بالدار البيضاء 
املحكمة التجارية بالرباط 

ملف التبليغ عدد: 2016/861 
حكم عـدد: 362 

بتاريخ: 2016.02.11 
ملف تجاري: 2015/8201/3552 

إعالن قضائي بإصدارحكم  
في إطار الفصل 441 

من قانون املسطرة املدنية 

يــعــلــن الــســيــد رئـــيـــس كــتــابــة الــضــبــط لــدى 
املحكمة التجارية بالرباط.

أنــــــه صــــــدر حـــكـــم غـــيـــابـــي بـــقـــيـــم بـــتـــاريـــخ 
2016.02.11 بني شركة سيمو دي ماروك 
CIMENTS DU MROC شركة مساهمة، 
بانوراميك  شارع   621 االجتماعي،  مقرها 
الدار البيضاء، ينوب عنها األستاذان نجيب 
بهيئة  املحاميان  بحبوحي  وكميلة  جباري 
املخابرة  محل  والــجــاعــالن  البيضاء،  الـــدار 
بناني  اإللــه  عبد  األســتــاذان  بمكتب  معهما 
وجعفر مصلوحي املحاميان بهيئة الرباط.

وبــــني شـــركـــة كـــــروب أنــفــلــكــتــكــوم، شــركــة 
ذات املــســؤولــيــة املـــحـــدودة ، الــكــائــن مقرها 
أبــواب  تجزئة   105 عمارة   16 االجتماعي، 
ــادل ســيــدي  ــنـ ــوقـ ــقــنــيــطــرة بـ ســـال طـــريـــق ال
بــوقــنــادل، فــي شــخــص رئــيــســهــا وأعــضــاء 

مجلسها اإلداري.
يقضي بما يلي:

وغيابيا  ابــتــدائــيــا  علنيا  املــحــكــمــة  حــكــمــت 
بقيم:

في الشكل: بقبول الدعوى.
:بــــأداء املــدعــى عليها شركة  فــي املــوضــوع 
ممثلها  شــخــص  فـــي  أنــفــلــكــتــكــوم  كـــــروب 
الـــقـــانـــونـــي لـــفـــائـــدة املـــدعـــيـــة شـــركـــة سيمو 
دي مـــــاروك مــبــلــغ خــمــســة وخــمــســني ألــفــا 

وسبعمائة وأربعة وعشرين درهما
القانونية  الفوائد  مع  درهما)   55.724,00)
الفعلي  األداء  تــاريــخ  إلــى  الحكم  تــاريــخ  مــن 

وتحميلها الصائر.
وبـــهـــذا صــــدر الــحــكــم فـــي الـــيـــوم والــشــهــر 

والسنة أعاله.
هذا  نشر  تــاريــخ  مــن  يــومــا  مضي 30  بعد 
االعـــالن فــي إطـــار الفصل 441 مــن قانون 
املــســطــرة املــدنــيــة .يــعــتــبــر االعـــــالن بمثابة 

تبليغ ملن له الحق.
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>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل والحريات 
محكمة االستئناف التجارية 

بالدار البيضاء
 املحكمة التجارية 

بالرباط 

ملف التبليغ عـدد: 2015/3032
حكم عدد: 2639 

بتاريخ: 2015.07.02 
ملف تجاري عدد:  
 2014/8201/1235

إعالن قضائي بإصدار
حكم في إطار الفصل 441 
من قانون املسطرة املدنية 

يــعــلــن الــســيــد رئـــيـــس كــتــابــة الــضــبــط لــدى 
املحكمة التجارية بالرباط.

أنــــــه صــــــدر حـــكـــم غـــيـــابـــي بـــقـــيـــم بـــتـــاريـــخ 
 2015.07.02

بني شركة الفارج سيمو، شركة مساهمة، 
مــقــرهــا االجــتــمــاعــي 6 زنــقــة مــكــة حـــي لي 
كريت الدار البيضاء، النائب عنها األستاذان 
نجيب جباري وكميلة بحبوحي املحاميان 
ــبــيــضــاء، والـــجـــاعـــالن محل  بــهــيــئــة الـــــدار ال
املخابرة معهما بمكتب األستاذان عبد اإلله 
بهيئة  املحاميان  مصلوحي  وجعفر  بناني 

الرباط.
وبـــني شــركــة يــزيــد نــكــوس إي تــرانــســبــور، 

شركة ذات املسؤولية املحدودة، مقرها 
ــارع الــحــســن الـــثـــانـــي كلم  ــ االجـــتـــمـــاعـــي، شـ
15.700 الحي الصناعي صخيرات تمارة.

يقضي بما يلي:
ابتدائيا  علنيا  بجلستها  املحكمة  حكمت 

وغيابيا بقيم:
في الشكل: بقبول الدعوى.

في املوضوع :بأداء املدعى عليها شركة يزيد 
ممثلها  شخص  في  ترانسبور  إي  نكوس 
  216.170,20 مــبــلــغ  لــلــمــدعــيــة  الـــقـــانـــونـــي 
ــم، مـــع الـــفـــوائـــد الــقــانــونــيــة مـــن تــاريــخ  ــ درهــ
الطلب وإلى غاية األداء وبتحميلها الصائر 

وبرفض باقي الطلبات.
وبـــهـــذا صــــدر الــحــكــم فـــي الـــيـــوم والــشــهــر 

والسنة أعاله.
هذا  نشر  تــاريــخ  مــن  يــومــا  مضي 30  بعد 
االعـــالن فــي إطـــار الفصل 441 مــن قانون 
املــســطــرة املـــدنـــيـــة. يــعــتــبــر االعـــــالن بمثابة 

تبليغ ملن له الحق.
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>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية

بالدار البيضاء
 املحكمة التجارية
بالدار البيضاء 

مكتب التبليغات والتنفيذات 

القضائية 
ملف التبليغ عدد: 2022/8401/4013 

إعالن قضائي في إطار الفصل
441 من قانون املسطرة املدنية 

بــنــاء عــلــى املـــقـــال الــــذي تــقــدمــت بـــه شــركــة 
مــســاهــمــة  شـــركـــة   ،ARKEOS ــيــــوس  أركــ
املمثلة من طرف رئيسها وأعضاء مجلسها 
 26 االجــتــمــاعــي،  مــقــرهــا  الــكــائــن  اإلداري، 
عنها  الــنــائــب  البيضاء.  ــدار  الـ ليل  دو  زنــقــة 
األستاذان نجيب جباري وكميلة بحبوحي 
زنقة   58 البيضاء،  الـــدار  بهيئة  املحاميان 

الصنوبر. بصفتها مدعية من جهـة 
وبني شركة ملتي كوبرا

MULTI COPRA 
فــي  املــــــحــــــدودة،  ــة  ــيـ ــؤولـ املـــسـ ذات  شـــركـــة   
ــاء مــجــلــســهــا  ــ ــــضــ ــهـــا وأعــ ــيـــسـ شـــخـــص رئـ
 16 االجــتــمــاعــي،  مــقــرهــا  الــكــائــن  اإلداري، 
مكرر شارع املسيرة الخضراء الطابق األول 

- املعاريف الدار البيضاء.
بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى 

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئــيــس  يعلن 
املــحــكــمــة الــتــجــاريــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، بــنــاء 
 2022.05.31 بتاريخ  الصادر  الحكم  على 
حكم   2022/8235/3451 عـــدد  املــلــف  فــي 
ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت  عدد: 5783 
بقيم  وغيابيا  املدعية  حــق  فــي  وحضوريا 

في حق املدعى عليها 
في الشكل: بقبول الطلب.

فــي املـــوضـــوع: الــحــكــم عــلــى املــدعــى عليها 
شركة ملتي كوبرا MULTI COPRA في 
للمدعية  بأدائها  القاوني  ممثلها  شخص 
شخص  فــي   ARKEOS أركــيــوس شــركــة 
ممثلها القاوني مبلغ 32.683,43 درهم مع 
الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميله 

الصائر ورفض باقي الطلبات.
ــم تبليغه  ــد تـ كــمــا يــعــلــن أن هــــذا الــحــكــم قـ
إلـــى الــســيــد سعيد رحــبــي عــن الــســيــد عبد 
الــلــه زويــتــر الــقــيــم املــنــصــب فــي حــق شركة 
بتاريخ   MULTI COPRA كــوبــرا  ملتي 

 2022.10.04
أن  الضبط  كتابة  رئيس  السيد  يعلن  كما 
املحكوم عليها لها أجل للطعن باالستئناف، 

ذلك طبقا للفصل 441 من ق.م.م.
علق تحت عدد: 222/1463 
بتاريخ: 26  اكتوبر 2022 
مدة التعليق: ثالثون يوما
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اململكة املغربية وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالدار البيضاء 

املحكمة االبتدائية املدنية
بالدار البيضاء

مكتب التبليغات والتنفيذات 
القضائية 

شعبة البيوعات العقارية واالصول 
التجارية 

بيع عقار باملزاد العلني 

ملف بيع عقار عدد: 22/693 
لفائدة السيد: هبراني جمال

ومن معه 
نائبه األستاذ: عبد الصمد باكو 

املحامي بهيئة البيضاء 
ضد السادة :عمر، أمينة خالد،  
مريم عبد املجيد محمد لقبهم 

الحبراني 

ــيــــس مـــصـــلـــحـــة كـــتـــابـــة الــضــبــط  يـــعـــلـــن رئــ
البيضاء  بالدار  املدنية  االبتدائية  باملحكمة 
الــســاعــة  عــلــى   08/12/2022 بـــتـــاريـــخ  أنــــه 
الواحدة بعد الزوال بالقاعة رقم 9 باملحكمة 
االبتدائية املدنية بالدار البيضاء سيقع بيع 
كريمة  اقامة  ب  والكائنني  التالية  العقارات 

رقم
 108 - 110 - 112 شارع بوركون البيضاء  
الــطــابــق السفلي عــبــارة عــن مــحــل تــجــاري 

مجزء الى الرسوم العقارية التالية:
01/50128 - 01/62656 - 01/62657 
- 01/62658 - 01/62659 - 01/62660 
- 01/62661 - 01/62662 - 01/62663 
- 01/62664 - 01/62665 - 01/62666 
- 01/62667- 01/62668 - 01/62669 
- 01/62670 - 01/62671 - 01/62672 - 
01/62673 - 01/62674

و 01/62675 مجموع مساحتها 154 متر 
مــربــع قـــد حـــدد الــثــمــن االجــمــالــي النــطــالق 
  1.232.000,00 مــبــلــغ  فـــي  الــعــلــنــي  املـــــزاد 
درهـــم - ســدة تحمل الــرســم الــعــقــاري عدد 
قد  مــربــع  مــتــر   271 مساحته   01/62676
حــــدد ثــمــن انـــطـــالق املـــــزاد الــعــلــنــي فـــي بلغ 
2.601.600,00 درهم شقة بسطح العمارة 
عـــدد 01/62677  ــعــقــاري  ال الـــرســـم  تــحــمــل 
ــدد ثــمــن  ــ ــع قــــد حـ ــربـ مــســاحــتــه 60 مـــتـــر مـ
انطالق املزاد العلني في مبلغ 288.000.00  

درهم 
ويؤدى الثمن حاال مع زيادة %3 ويشترط 

ضمان األداء. 
ولــلــمــزيــد مــن اإليـــضـــاح أو تــقــديــم عــروض 
يــجــب االتــــصــــال بــرئــيــس مــصــلــحــة كــتــابــة 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء.
22/5299

>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

املحكمة التجارية بفاس 

ملف تنفيذ عدد: 2022/8515/435 
طالب التنفيذ:  العلمي حافظ 
منفذ عليه:  بوديل عبد القادر 

إعالن عن بيع عقار 

ــيــــس مـــصـــلـــحـــة كـــتـــابـــة الــضــبــط  يـــعـــلـــن رئــ
بيع  سيقع  أنـــه  بــفــاس  الــتــجــاريــة  باملحكمة 
 2023/01/24 بــتــاريــخ   1 بالقاعة  قضائي 

على الساعة  12:00
بـ،  الساكن  حــافــظ  العلمي  الــســيــد/ة  لفائدة 
بمكتب  معه  املــخــابــرة  محل  الجاعل  فــاس. 
األستاذ عبد السالم كناوي املحامي بهيئة 

فاس  ضد بوديل: عبد القادر 
باملحافظة  واملسجل  املحفظ  للعقار  وذلــك 
العقارية زواغة فاس تحت عدد 07/84176  
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بــدوار  الكائن   16 مرحبة  باسم  واملــعــروف 
مشرع كريم جماعة سبع رواضي تعاونية 

مرحبة قيادة سبع رواضي فاس 
مساحته 133063,00 متر مربع (سنتيار) 

واملشتمل على ارض فالحية 
ــزاد الــعــلــنــي  ــاملــ الــثــمــن االفـــتـــتـــاحـــي لــلــبــيــع بــ
سينطلق من مبلغ 7000000,0000 درهم 
ــادة فـــي اإليـــضـــاح وتــقــديــم  ــزيــ ــ ومــــن أراد ال
العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ 

باملحكمة التجارية بفاس.
22/5300 

>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
املحكمة االبتدائية بفاس 

مكتب التنفيذ املدني 
 2022/6101/3512

إنذار لحضور البيع 

إن املــشــرف عــلــى شــعــبــة الــحــجــز الــعــقــاري 
والبيوعات العقارية املوقع أسفله.

ــقــــاري املــــــــؤرخ فــي  ــعــ ــ ــلـــى الـــحـــكـــم ال ــنــــاء عـ بــ
2021/12/30

واملقام لفائدة : خريبش املفضل ومن معه 
الــجــاعــلــني مــحــل املــخــابــرة بمكتب األســتــاذ 

األعرج عزيز املحامي بهيئة فاس 
يطلب من:

1) خريبش املفضل ومن معه (منفذ لهم)
القادر  عبد  :خريبش  وهــم  عليه  املنفذ    (2
/ خــريــبــش عــبــد املـــولـــى / خــريــبــش مــنــانــة/  
خــريــبــش عــبــد الــــرزاق / خــريــبــش جميلة / 

خريبش فتح الزاهر / خريبش الحسني.
ــة اإلمـــــــارات  ــقـ عـــنـــوانـــهـــم :شـــــــارع مـــصـــر زنـ
ج.   م.  األول  الطابق   2 زينب  إقــامــة  العربية 

فاس.
االطالع على دفتر التحمالت املودع بتاريخ: 

2022/10/24
ويشعرهم بأنه سيتم بيع العقار ذي الرسم 
 4 برقم  والكائن  عدد: 07/49578  العقاري 
فــاس.  ج.  .م.  بنشقرون  العزيز  عبد  زنقة 
العمومية  بالسمسرة  البيع  بــأن  ويخبرهم 
الــســاعــة  عــلــى   2022/12/15 ــوم:  ــ يـ ســيــتــم 
املــدنــي  التنفيذ  بمكتب  صــبــاحــا  الــعــاشــرة 
للمكتب  يــحــضــروا  لـــم  أو  حـــضـــروا  ســــواء 

املذكور.
ــاريـــخ :  ــتـ وحــــــرر بــمــضــمــنــه هـــــذا اإلنــــــــذار بـ

 2022/11/9
22/5301

>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

املحكمة التجارية بفاس 
ملف تنفيذ عدد: 2013/8516/151  
طالب التنفيذ:  البنك الشعبي

لفاس مكناس 
منفذ عليه: هربيل عبد الخالق 

إعالن عن بيع عقار 

ــلـــن رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كـــتـــابـــة الــضــبــط  يـــعـ
بيع  ســيــقــع  أنـــه  بــفــاس  الــتــجــاريــة  باملحكمة 
بــتــاريــخ 2022/12/13   1 بــالــقــاعــة  قــضــائــي 

على الساعة 12:00
لفائدة البنك الشعبي لفاس مكناس عنوانه، 
فــاس .الــجــاعــل محل املــخــابــرة معه بمكتب 
املحامي  بنقاسم  بنجلون  محسن  األستاذ 

بهيئة فاس 
ضد: هربيل عبد الخالق 

باملحافظة  واملسجل  املحفظ  للعقار  وذلـــك 
الــعــقــاريــة املحافظة الــعــقــاريــة زواغـــة مــوالي 

يعقوب تحت عدد 07/138369 
الــكــائــن  الـــــزهـــــراء 189  بـــاســـم  واملـــــعـــــروف 
بــبــتــجــزئــة الـــــزهـــــراء بـــلـــوك س 4 رقـــــم 17 

بنسودة فاس مساحته 69,00 متر مربع 
(ســنــتــيــار) واملــشــتــمــل عــلــى شــقــة بالطابق 
الثالث الثمن االفتتاحي للبيع باملزاد العلني 
درهــم   1600000000 مبلغ  مــن  سينطلق 
ومــــن أراد الــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم 
العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ 

باملحكمة التجارية بفاس. 
22/5302

>><>>
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
املحكمة اإلبتدائية بفاس 

مكتب التنفيذ املدني 
ملف حجز عقاري عدد 

 09/6107/77

إعالن قضائي 
لفائدة : أمينة الرامي 

ضد : ورثة عائشة الرامي 

ــه ســيــجــري يــوم  لــيــكــن فـــي عــلــم الــعــمــوم أنــ
الـــعـــامـــة   ــــســــاعــــة  ال عـــلـــى   2022/1/12/22
بمصلحة التنفيذ املدني باملحكمة اإلبتدائية 

بفاس .
بيع الــعــقــار مــوضــوع الــرســم الــعــقــاري عدد  
دمشق  زنــقــة   9 بــرقــم  والــكــائــن  15198/ف 
فيال  عن  عبارة  وهو  بفاس  إيموزار  طريق 
طــابــق  مـــن  وتــتــكــون  م2   مــســاحــتــهــا 886 

أرضي وآخر علوي وحديقة.
وذلك باملزاد العلني إلى آخر متزايد ميسور 
مع أداء الثمن ناجزا بزيادة  3 % ومصاريف 
إلنطالق  اإلفــتــتــاحــي  الثمن  حــدد  التنفيذ.  
درهـــم.    3.987.000.00 مــبــلــغ  فـــي  املـــــزاد 
ومن أراد زيادة في اإليضاح واإلطالع على 
باملصلحة  اإلتصال  فعليه  التحمالت  دفتر 

املذكورة أعاله.
22/5303

>><>>
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

املديرية الجهوية درعة تافياللت

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم 77 \م ج د\ش ت\و م د\4\2022

جلسة علنية

تــعــلــن املـــديـــريـــة الــجــهــويــة درعـــــة تــافــيــاللــت 
الــصــالــح  واملــــاء  لــلــكــهــربــاء  الــوطــنــي  للمكتب 
ــاء عـــن طــلــب الـــعـــروض  ــ لــلــشــرب - قـــطـــاع املـ
املتعلق بتجديد معدات الضخ على مستوى 

محطات ضخ املياه العادمة ملركز تنغير
املــســتــنــدات الـــتـــي يــتــعــني عــلــى املــتــنــافــســني 
اإلدالء بها مقررة في الفصل 10 من نظام 

االستشارة.
في   األشغال  إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

1.300.000,00 درهم  (م ا ر)
 13.000,00 املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يــحــدد 
درهم أو ما يعادلها بالعملة الصعبة القابلة 

للتحويل.
يــمــكــن ســحــب مــلــف االســتــشــارة بــالــعــنــوان 

التالي :
مــكــتــب الــضــبــط بــاملــديــريــة الــجــهــويــة درعـــة 
واملــاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  تافياللت 
الصالح للشرب - قطاع املــاء، شــارع محمد 

السادس، حي أزمور الجديد-الرشيدية – 
الهاتف : 79.53.08 (0535) 
الفاكس:  57.34.86 (0535) 

بوابة  عبر  االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات العمومية:

 https://www.marchespublics.gov.ma 
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملقتضيات  طبقا  الــعــروض  تحضير  يجب 
نظام االستشارة و:

- تـــودع الــعــروض مقابل وصــل إلــى مكتب 
تافياللت  درعــة  الجهوية  للمديرية  الضبط 
شارع محمد السادس، حي أزمور الجديد-

الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرشيدية 
العلنية لفتح األظرفة

- أو تـــرســـل عـــن طـــريـــق الــبــريــد املــضــمــون 
مــع إشــعــار بــالــتــوصــل إلـــى مــكــتــب الضبط 
لــلــمــديــريــة الــجــهــويــة درعـــة تــافــيــاللــت شــارع 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، حــــي أزمــــــــور الـــجـــديـــد-

الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل  الرشيدية 
العلنية لفتح األظرفة

عند  التحكيم  لجنة  رئــيــس  إلــى  تسلم  أو   -
بداية الجلسة العلنية لفتح األظرفة. 

يوم  األظــرفــة  لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
الــســاعــة  عــلــى  دجــنــبــر 2022  األربـــعـــاء 28 
الجهوية  املــديــريــة  بمقر  صــبــاحــا  الــعــاشــرة 
درعة تافياللت شارع محمد السادس، حي 
في  األغلفة  تفتح  الجديد-الرشيدية.  أزمــور 

آن واحد. 
يمكن  املعلومات  مــن  مزيد  على  للحصول 
ــلــمــديــريــة  ــال بـــقـــســـم املـــشـــتـــريـــات ل اإلتـــــصـــ
ــارع مــحــمــد  ــ ــة تـــافـــيـــاللـــت شــ ــ الـــجـــهـــويـــة درعــ

السادس، حي أزمور الجديد-الرشيدية – 
الفاكس : 57.34.86 (0535) – 

البريد اإللكتروني: 
yramchoun@onee.ma  

يمكن تحميل نظام مشتريات املكتب وكذا 
الدفاتر العامة عبر العنوان االلكتروني ملوقع 

املكتب – قطاع املاء :
 http://www.onep.ma/
22/5304

>><>>
اململكـــــة املغربية 
 وزارة الداخليـــة

جهة  الدار البيضاء- سطات
عمالة اقليم سيدي بنور

دائرة سيدي بنور                                                         
قيادة ملشرك            

 جماعة ملشرك                                                                  

إعـــــالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/02

(جلسات عمومية)

 10 الــســاعــة  عــلــى   2023/01/30 يــــوم  فـــي 
دائرة  ملشرك  جماعة  بمقر  سيتم  صباحا، 
سيدي بنور إقليم سيدي بنور فتح األظرفة 
ــعــــروض أثـــمـــان (جــلــســة  ــ املــتــعــلــقــة بــطــلــب ال

عمومية) ألجل مشروع:  
الصالح  املــاء  لتزويد  عمومية  نافورات  بناء 
لــلــشــرب بــــدواويــــر الــتــعــاونــيــة الــهــمــوشــيــة، 
الصوالح،   فقرة،  بوسعيد،  أوالد  الطريقات، 
بجماعة ملشرك. يمكن سحب ملفات طلبات 
الجماعية  التقنية  املــصــلــحــة  مــن  الـــعـــروض 

باملجان، 
بوابــة  مــن  إلكترونيا  نقلها  كــذلــك  ويمكــن 

الصفقــــــــــــات العمومية
gov.mawww.marches publics..

حدد مبلغ الضمان املؤقت  في 24000.00  
درهم 

(أربعة وعشرون  ألف درهم)
ــال مـــحـــددة مـــن طــرف  ــمــ كــلــفــة تــقــديــر األعــ
وثالثة  مليون  مبلغ:  فــي  املــشــروع  صــاحــب 
درهــم  وتــســعــون  وتــســعــة  وتسعمائة  آالف 

وثمانون سنتيم
الــرســوم  جــمــيــع  ــم)  ــ درهـ  1.003.999,80)

مضمنة في املبلغ.
بتاريخ  املــكــان  بعني  ستكون  املــوقــع  زيـــارة 
عشرة  الحادية  الساعة  على   2023/01/12

صباحا.
وإيــداع  وتقديم  محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
املواد  ملقتضيات  مطابق  املتنافسني  ملفات 
رقــم: 2.12.349  املرسوم  من  و31  و29   27
الــصــادر فــي 8 جــمــادى األولـــى 1434 (20 
مارس 2013) املتعلق بالصفقات العمومية. 

ويمكن للمتنافسني:
إمــــا إرســــــال أظــرفــتــهــم عـــن طـــريـــق الــبــريــد 
ــــى املــكــتــب  املــضــمــون بـــإفـــادة بـــاالســـتـــالم إل

املذكور.
ــهــا  الــكــتــرونــيــا عــن طــريــق بــوابــة  امـــا ارســال

الصفقات العمومية.
الضبط  بمكتب  وصــل،  مقابل  إيداعها،  إما 

بجماعة ملشرك.
ــا تــســلــيــمــهــا مــبــاشــرة لــلــرئــيــس بمكتب  إمــ
طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
تلك  هـــي  بــهــا،  اإلدالء  الـــواجـــب  الــوثــائــق  إن 
نظام  ــادة 04 مــن  فــي املــ عليها  املــنــصــوص 

االستشارة.
بنسخة  االدالء  املــتــنــافــســني  عــلــى  يــنــبــغــي 
مـــــصـــــادق عـــلـــيـــهـــا مـــــن شـــــهـــــادة الـــتـــأهـــيـــل 
والتصنيف مسلمة من طرف مصالح وزارة 
التجهيز والنقل واللوجستيك ويحدد مجال 

النشاط املطلوب في
C :القطاع

الصنف: 5
C1 :املؤهالت املطلوبة

22/5305
>><>>

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

املديرية العامة لألمن الوطني
األمن الجهوي بالرشيدية

إعـــالن عـن طـلـب عـروض مـفـتـوح رقم
09/2022SR ERRACHIDIA

(جلسة عمومية)

صــفــقــة مــخــصــصــة لـــلـــمـــقـــاوالت الــصــغــرى 
واملــتــوســطــة الــوطــنــيــة والــتــعــاونــيــات واتــحــاد 

التعاونيات وللمقاول الذاتي.
فــي يوم  2022.12.28على الـسـاعة الحادية 
عــشــر صــبــاحــا،ســيــتــم فـــي مــكــاتــب الــســيــد 
رئــيــس األمــــن الــجــهــوي بــالــرشــيــديــة،الــكــائــن 
الرشيدية  الخامس  محمد  بشارع  عنوانه  
العروض  بطلب  الـمـتـعـلـقـة  األظـرفة  فـتــح   ،
املـــفـــتـــوح بــــعــــروض األثــــمــــان ألجـــل:أشـــغـــال 
تأمني املقرات األمنية التابعة لألمن الجهوي 

بالرشيدية –حصة واحدة-
الـــضـــمـــــــان املـــــــؤقـــــــت مـــــــحـــدد فـــــي خــمــســة 

وعشرون ألف درهم (25000.00 درهم)
طرف  من  املــحــددة،  الخدمات  تقدير  كلفة   -
ــة وســتــة  ــائـ صـــاحـــب املـــــشـــــروع:  خــمــســة مـ
وثالثون ألف وثمان مائة وعشىرون  درهم

 (536.820.00 درهم).
طلب الــعــروض بمكتب  سحب ملف   يمكن 
اإلداريــــة  للمصلحة  الــتــابــع  الــعــقــاري  الــفــرع 
ــة بــــاألمــــن الـــجـــهـــوي بـــالـــرشـــيـــديـــة  ــويـ ــهـ الـــجـ
بــالــعــنــوان الـــتـــالـــي: شــــارع مــحــمــد الــخــامــس 
الرشيدية.كما يمكن تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية
 (www.marchespublics.gov.ma) 

وتـقـديـم  محـتـوى  مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب   
ــســـــني مـــــطــابـــــق  ــنــافـــ ــتـــ وإيـــــــــداع مـــــلـــــفـــــات املـــ
لـمـقـتـضـيـات الـمواد 27، 29 و31 و148 مـن 
الـمـرسـوم رقـم 2 -12- 349 الصادر في 8 
مـــارس 2013)  األولـــى 1434 (20  جــمــادى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني :

الـبريـد  طـريـق  عـن  أظرفتهم  إرســـــال  -إمـــــا 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم  بـإفـادة  الـمـضـمـون 

الـمـذكـور؛
الفرع  بمكتب  وصـــــل  مـقـابـل  إيـــــداعــهــا  إمـــــا 
الجهوية  اإلداريــة  للمصلحة  التابع  العقاري 
باألمن الجهوي الرشيدية بالعنوان املذكور ؛

إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة الصفقات 
العمومية؛

www.marchespublics.gov.ma
إمـا تـسـلـيـمـهـا مـبـاشـرة لـرئـيـس لجنة طـلـب 
فـتـح  وقـبـل  الـجـلـسـة  بـدايـة  عـنـد  الـعـروض 

األظرفة.
بـهـا  اإلدالء  الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
نظام  مـن  الـمادة 08  فـي  الـمـقـررة  تـلـك  هـي 

االستشارة.
بــشــهــادة  اإلدالء  املـــرشـــحـــني  عـــلـــى  يــتــعــني 

التأهيل والتصنيف التالية:
النظام الجديد

A :القطاع
A5 :الصنف

الدرجة:  5
22/5306

>><>>
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

املديرية العامة لألمن الوطني
األمن الجهوي بالرشيدية

إعـــالن عـن طـلـب عـروض مـفـتـوح رقم
10/2022SR ERRACHIDIA

(جلسة عمومية)

صفقة مخصصة للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة الوطنية 

والتعاونيات واتحاد التعاونيات 
وللمقاول الذاتي

 
فــي يوم  2022.12.28 على الـسـاعة الرابعة 
عشر زواال، سيتم في مكاتب السيد رئيس 
األمـــن الــجــهــوي بــالــرشــيــديــة،الــكــائــن عنوانه  
فـتــح   ، الــرشــيــديــة  الــخــامــس  محمد  بــشــارع 
املفتوح  العروض  بطلب  الـمـتـعـلـقـة  األظـرفة 
بعروض األثــمــان ألجــل: أشغال إعــادة بناء 
السور املحيطي بمفوضية الشرطة بأرفود 

التابعة لألمن الجهوي بالراشيدية.
الـــضـــمـــــــان املـــــــؤقـــــــت مـــــــحـــدد فـــــي خــمــســة 

وعشرون  ألف درهم
 (25.000,00 درهم)

طرف  من  املــحــددة،  الخدمات  تقدير  كلفة   -
صــــاحــــب املـــــــشـــــــروع:  ثــــالثــــة مــــائــــة وســـت 
وخمسون ألف وأربع مائة وستون درهم

(460.356,00 درهم)
بمكتب  الــعــروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلداريــــة  للمصلحة  الــتــابــع  الــعــقــاري  الــفــرع 
ــة بــــاألمــــن الـــجـــهـــوي بـــالـــرشـــيـــديـــة  ــويـ ــهـ الـــجـ
بـــالـــعـــنـــوان الـــتـــالـــي:شـــارع مــحــمــد الــخــامــس 
الرشيدية.كما يمكن تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية
 (www.marchespublics.gov.ma) 

وتـقـديـم  محـتـوى  مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب   
ــســـــني مـــــطــابـــــق  ــنــافـــ ــتـــ وإيـــــــــداع مـــــلـــــفـــــات املـــ
لـمـقـتـضـيـات الـمواد 27، 29 و31 و148 مـن 
الـمـرسـوم رقـم 2-12 - 349 الصادر في 8 
مـــارس 2013)  األولـــى 1434 (20  جــمــادى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني :

الـبريـد  طـريـق  عـن  أظرفتهم  إرســـــال  -إمـــــا 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم  بـإفـادة  الـمـضـمـون 

الـمـذكـور؛
الفرع  بمكتب  وصـل  مـقـابـل  إيـداعها   -إمـا 
الجهوية  اإلداريــة  للمصلحة  التابع  العقاري 
باألمن الجهوي الرشيدية بالعنوان املذكور؛

-إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة الصفقات 
العمومية؛

www.marchespublics.gov.ma
لجنة  لـرئـيـس  مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  ــا  -إمـــ
وقـبـل  الـجـلـسـة  بـدايـة  عـنـد  الـعـروض  طـلـب 

فـتـح األظرفة.
بـهـا  اإلدالء  الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
نظام  مـن  الـمادة 08  فـي  الـمـقـررة  تـلـك  هـي 

االستشارة.
بــشــهــادة  اإلدالء  املـــرشـــحـــني  عـــلـــى  يــتــعــني 

التأهيل والتصنيف التالية:
النظام الجديد

A :القطاع
A2 :الصنف

الدرجة: 5
22/5307

SOCIETE BREAD
FINGUERS

SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE

 100.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL: 26, 

CENTRE COMMERCIAL 
AMAL, 

AVENUE ABOU TAYEB 
MOUTANABI 

FES
RC : 71097

Aux termes des délibéra-
tions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date 
du 04/11/2022, il a été dé-
cidé : 
Démission du gérant Mon-
sieur EL MENHLI Moham-
med et nomination de Mon-
sieur MALHLY Belkacem 
en tant que nouveau gérant 
pour une durée illimitée ;
L’assemblée générale décide 
d’adopter les Statuts Refon-
dus.
Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal du 
commerce de Fès en date du 
28/11/2022  
sous le numéro 6506.

22/5308
>><>>

**CABINET AUX SER-
VICES DES AFFAIRES**

MOUMEN ZAKARIA
AVIS

DE CONSTITUTION
Sté**MAROCCO DA 

SCOPRIRE ** 
SARL AU.

Société à responsabilité 
limité 

associe unique .
AU CAPITAL DE
 100 000,00 DHS

SIEGE SOCIALE: KSAR 
IMIRZZANE

 TAOUS RISSANI
 
Au terme d’un acte sous-
seing privé à Er-Rachidia 
en date du 23/11/2022. Il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité li-
mitée associe unique dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: ** MA-
ROCCO DA SCOPRIRE ** 
SARL AU.
OBJET:
ENTREPRENEUR DE 
TRANSPORT TOURIS-
TIQUE.
SIEGE SOCIALE : KSAR 
IMIRZZANE TAOUS RIS-
SANI.
DUREE : la durée de la so-
ciété est quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de son 
immatriculation  au registre 
de commerce.
CAPITAL : le capital so-
cial est fixé à la somme de 
100.000,00 dhs divisé en 
1000 parts de 100,00dhs 
chacune.
APPORT : 
Mr MOUHSINE AALLA  
apporte à la société, 1000 
PARTS à 100.00 DH cha-
cune.
GERANCE : MOUHSINE 
AALLA  sont désigné gé-
rant de la société pour une 
durée indéterminée.
DEPOT : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de pre-
mière instance d’Er-Rachi-
dia le 29/11/2022 
sous le n° 16519/2022.

22/5309
>><>>

**CABINET AUX SER-
VICES DES AFFAIRES**

MOUMEN ZAKARIA
AVIS DE MODIFICA-

TION
Sté** BM BROTHRES 

TRAV** SARL.
Société à responsabilité 

limité
AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS

SIEGE SOCIALE: KSAR 
CHYAHNA 

ASZ ARFOUD

 
Au terme d’un acte sous-
seing privé à Er-Rachidia 
en date du 21NOVEMBRE 
2022  Il a été établi les sta-
tuts mis à jour  de la  société 
à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
DEMISSION DE LA GE-
RANCE ET NOMINA-
TION UN SEUL GERANT. 
ETABLISSEMENT DE 
NOUVEAUX  STATUTS 
POUVOIRS EN VUE DES 
FORMALITES
DIVERS.
DEPOT : le dépôt légal a 
été effectué au tribunal de 
première instance d’Er-Ra-
chidia 
le  01/12/2022 
sous le n° 947/2022

22/5310
>><>>
AVIS

DE MODIFICATION 
SOCIETE **MOROCCO 

TOP TRIPS**
S.A.R.L 

SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIALE: KSAR 
DOUIRA CR ERRTEB 

AOUFOUS
ERRACHIDIA

Au terme d’un acte sous-
seing privé à Er-Rachidia 
25/11/2022, Il a été établi 
les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: SO-
CIETE ** MOROCCO 
TOP TRIPS ** S.A.R.L  
OBJET: MODIFICATION  
DE L’OBJET DE LA SO-
CIETE 
L’AJOUTDE L’ACTIVITE 
D’ORGANISATION DE 
CIRCUITS TOURIS-
TIQUES.
SIEGE SOCIALE   : KSAR 
DOUIRA CR ERRTEB 
AOUFOUS ERRACHIDIA
DUREE : la durée de la 
société est quatre vingt dix 
neuf ans à compter de son 
immatriculation au registre 
de commerce N°15001.
CAPITAL : le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 dhs divisé en 1000 
parts de 100,00 dhs cha-
cune.
GERANCE : Mr L’HOU 
OUHASSOU est exercée la 
gérance de la société sans 
limitation de durée.
DEPOT : le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de pre-
mière instance d’Errachi-
dia. Sous le N° 945/2022 le  
01/12/2022

22/5311
>><>>

Avis de Constitution
de la société

 «AZ TECH-SERVICES» 
SARL AU

Au terme d’un acte sous 
seing privé en date du 
16/11/2022 et enregistré à 
FES, il a été établi des sta-
tuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique (S.A.R.L. AU) dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
1- Dénomination sociale : 
AZ TECH-SERVICES
2- Capital
L’associé fait apport à la pré-
sente société de la somme 
en numéraire ci-après indi-
quée à savoir :
M. ABDELHAK EL 
HAFED 
……1000 parts socials
Soit un total de 100.000.00 
dirhams 
3- Siège social : 13  RUE AB-
DELKRIM BENJELLOUN 
IMMEUBLE ACHRAF 
1ER  ETAGE 

N° 11 FES.
4- Objet
Travaux d’installation 
(réseaux informatiques-
téléphoniques, système 
détection d’incendie et de 
surveillance, climatisation, 
caméra de surveillance).
Achat et vente et fourni-
tures des matériels infor-
matiques.
Import export.
5- Gérance : 
M. ABDELHAK EL 
HAFED, demeurant à 181 
Rue 1 Bled Tahri Sahrij 
Guenaoua.  Titulaire de la 
CIN N° CD186704 est dé-
signée gérant de la société 
pour une durée illimitée.
La société est valablement 
engagée par la signature 
unique de M. ABDELHAK 
EL HAFED.
6- Durée :    La durée de la 
société est fixée à  99 ans
7- Dépôt : 
Le dépôt légal a été effec-
tué au secrétariat du gref-
fier du tribunal de com-
merce de FES sous le 
numéro  74725 en date du 
29/11/2022. 

22/5312
>><>>

GIANTLINK 
TECHNOPOLIS
RABATSHORE 

BATIMENT B10 
PLATEAU 001 - SALE-

MAROC. 
05 37 67 38 60 
Modification 

de l’exercice social 

Suivant procès-verbal 
des associés et Gérants 
de la société «GIANT 
LINK TECHNOLOGIES 
-S.A.R.L A.U», en date du 
24/10/2022, il a été décidé 
ce qui suit: 
Modifier l’exercice social de 
la-dite société aux opéra-
tions comme suit: 
L’exercice social commence 
LE PREMIER Janvier et se 
termine LE 31 Décembre 
de chaque année. 
Modifier l’article 6 des sta-
tuts comme suit: 
ARTICLE 6: EXERCICE 
SOCIAL 
L’exercice social commence 
LE PREMIER Janvier et se 
termine LE 31 Décembre 
de chaque année. 
DEPOT LEGAL: Tribunal 
de première instance de 
SALE le 14/11/2022 
sous N°39944. 

22/5313
>><>>

STE MERYMAH
TRANASPORT SARL AU 

CAPITAL SOCIAL: 
10.000,00Dhs 

SIEGE SOCIAL: 
FES, LOTS EL BORJ, 

ROUTE D’IMOUZZER, 
N°61, TF 210342/07 

RC N°: 73569 

Au terme d’un acte sous 
seing privé en date du 
31/10/2022, l’Associé 
unique de la société «STE 
MERYMAH TRANS-
PORT», Société à Respon-
sabilité Limité à Associé 
Unique, au capital de Dix 
mille dirhams, ayant son 
siège social à Fès, Lots El 
Borj, Route D’Imouzzer, 
N°61, TF 210342/07, dé-
cide de dissoudre la société 
de façon anticipée, de fixer 
le siège de la société en tant 
que siège de liquidation 
(Fès, Lots El Borj, Route 
D’Imouzzer, TF 120342/07) 
et de nommer Mme. HA-
DRI OUAFAE comme li-
quidatrice de la société. 
Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du tribunal de 
commerce de Fès 
le 25/11/2022 
sous le dépôt n° 4899. 
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 < يوسف بصور ومحمد وراق
موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة

 
انسجام تام. عزيمة قوية. حماس كبير. 

الوطني  املنتخب  حـــال  عليه  كـــان  مــا  هـــذا 
خالل  مكوناته،  بكل  القدم  لكرة  املغربي 
الحصة التدريبية التي أجراها مساء أول 
أمس السبت، على أرضية ملعب الدحيل 
بــالــعــاصــمــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، وهـــي 
للعناصر  األولـــــى  الــتــدريــبــيــة  الــحــصــة 
كندا،  على  الثمني  الفوز  منذ  الوطنية 
يوم الخميس املنصرم، بهدفني مقابل 
هــــــدف واحـــــــــد، مـــمـــا فـــتـــح الــــبــــاب عــلــى 
مصراعيه أمــام أســود األطــلــس للعبور 
إلـــى الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مــن مــونــديــال 
قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخ كرة 
الــذي  األول  التأهل  بعد  الوطنية،  الــقــدم 
تحقق في نهائيات كأس العالم مكسيكو 

.1986

ولـــيـــد الـــركـــراكـــي حــــرص على 
األولــى  التدريبية  الحصة  يبدأ  أن 
مع  دقــــائــــق  دام 5  اجـــتـــمـــاع  بــعــقــد 
العـــبـــيـــه وطـــاقـــمـــه املـــســـاعـــد. وقـــف 
الجميع على شكل دائرة واستمعوا 
بـــإنـــصـــات شـــديـــد لـــقـــائـــد الــكــتــيــبــة 
املــغــربــيــة، الــــذي ال يــتــرك فرصة 
لـــرفـــع  يــــســــعــــى  أن  دون  تــــمــــر 
مــــســــتــــوى الــــتــــركــــيــــز الــــذهــــنــــي 

والحماس لدى عناصره. 
صفحة  إن  لالعبيه  قـــال  ولــيــد 
مـــبـــاراة كـــنـــدا طـــويـــت، وإن مـــبـــاراة 
إســبــانــيــا فـــي ثــمــن الــنــهــايــة فرصة 
لــكــتــابــة تـــاريـــخ جـــديـــد لـــكـــرة الــقــدم 
كروية  تــظــاهــرة  أرقـــى  فــي  املغربية 
فـــي الــعــالــم، قــبــل أن يــخــتــم حديثه 

بـــســـؤال العــبــيــه: «واش مـــــازال فــيــكــم الـــجـــوع؟»، 
ليكون الجواب سريعا وواضحا «وي مازال فينا 
الجوع»، في تأكيد جديد ألمر لم يعد في حاجة 

إلــى تأكيد، وهــو أن املنتخب املغربي 
يطمح لــلــذهــاب إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
إليه  الــذي تأهل  النهائي،  الـــدور ثمن 

عن جدارة واستحقاق.
التدريبية  الــحــصــة  بــدايــة  وقــبــل 
تحدث الناخب الوطني على انفراد مع 
عــدد من العبيه وفــي مقدمتهم نايف 
أكرد، وعبد الرزاق حمد الله، وسفيان 
أمرابط، الذي كان أبرز عناصر الفريق 
الــوطــنــي فـــي املـــبـــاريـــات الـــثـــالث ضد 
كــرواتــيــا وبــلــجــيــكــا وكـــنـــدا، وقــبــل أن 
امللعب  وســط  صــوب  الجميع  يتوجه 
كبيرة،  ذات مــعــان  هــنــاك لقطة  كــانــت 
حـــيـــث تـــوجـــه أشــــــرف حــكــيــمــي نــحــو 
الناخب الوطني وعانقه قبل أن يقبل 
رأســه، في تأكيد جديد على أن روحا 
جــديــدة بــاتــت تــســري فــي جــســد الــفــريــق الوطني 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــتــشــنــجــات والـــتـــوتـــرات، 
وحيد  السابق  الوطني  الناخب  عهد  ميزت  التي 

خاليلودزيتش.
وشهدت الحصة التدريبية ألول أمس إجراء 
الــفــريــق الــوطــنــي لــتــمــاريــن بــدنــيــة مــعــتــدلــة قبل 
االنتقال إلى الجانب التكتيكي، الذي يوليه مدرب 
األســـود أهمية كبيرة، حيث حــرص على تقسيم 
العبيه إلى فريقني وإجراء مباراة تجريبية حرص 
خاللها على تجريب عدد من التكتيكات املتعلقة 
بـــفـــرض ضــغــط مــتــقــدم عــلــى الــخــصــم عــبــر جعل 
دفاعيني  خطني  بمثابة  والــوســط  الهجوم  خطي 
أول وثان، وكذا التنفيذ السريع للهجمات املرتدة 
الــســريــعــة، بينما تــــدرب كـــل مـــن أشــــرف حكيمي 
الضربات  تنفيذ  على  الصابيري  الحميد  وعبد 

الثابتة.
وخـــاض الــفــريــق الــوطــنــي مــســاء أمــس األحــد 
املرة  هــذه  كانت  أنها  غير  ثانية،  تدريبية  حصة 
الوطنية  اإلعـــــالم  وســـائـــل  حــضــور  بــــدون  مغلقة 
تحضيراتهم  األســـود  يختتم  أن  على  والــدولــيــة، 
ملــواجــهــة املنتخب اإلســبــانــي عبر خـــوض حصة 

تدريبية رسمية يومه اإلثنني.

سأل وليد الركراكي العبيه »واش مازال فيكم الجوع؟«، ليكون الجواب سريعا وواضحا »وي مازال فينا الجوع«، في تأكيد جديد ألمر 
لم يعد في حاجة إلى تأكيد، وهو أن المنتخب المغربي يطمح للذهاب إلى ما هو أبعد من الدور ثمن النهائي، الذي تأهل إليه عن 

جدارة واستحقاق.

جديد المونديال

شــــدد فـــــوزي لــقــجــع، رئـــيـــس الــجــامــعــة 
املنتخب  أن  على  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
ـــقـــدم يــتــوفــر عــلــى مــؤهــالت  الـــوطـــنـــي لـــكـــرة ال
تجعله قادرا على التنافس مع أي فريق آخر، 
قبل أن يتابع قائال: «املنتخب الوطني يتوفر 
على حظوظ للفوز أمام إسبانيا باعتباره 
ضمت  مجموعة  فــي  األول  املــركــز  احــتــل 
عامليا،  الــثــانــي  املــركــز  صــاحــبــة  بلجيكا 
العالم». وأوضح  بطل  وصيفة  وكرواتيا 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة املـــشـــرفـــة عـــلـــى تــدبــيــر 
شؤون الكرة الوطنية أنه «عندما تتوفر 
اإلرادة والجانب الذهني، وعندما تكون 
املــجــمــوعــة فــي وضـــع جــيــد، أعــتــقــد أن 
جميع املكونات موجودة للمضي إلى 

أقصى حد ممكن». 
وتــحــدث لقجع عــن الــتــأهــل لــدور 
الــــــ16 عــلــى حــســاب كــنــدا، حــيــث أكــد 
أن إحــســاســه مــشــابــه ملـــا يــشــعــر به 
كـــل املـــغـــاربـــة، وهـــو شــعــور «الــفــخــر 
والشرف»، مشيرا إلى أن «الجمهور 

املـــغـــربـــي كــــان مـــبـــهـــرا، لــحــظــة عــــزف الــنــشــيــد 
الــوطــنــي لــحــظــة رائـــعـــة. لــقــد اشــتــغــلــنــا كــثــيــرا 
بفضل  تنسى  ال  التي  اللحظات  هــذه  وعشنا 
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الـــجـــاللـــة املــــلــــك مــحــمــد 

السادس».  
وأوضح رئيس الجامعة في تصريح لقناة 
وكالة املغرب العربي لألنباء أنه بعد االنتصار 
على كندا والتأهل إلى دور الثمن، دعا الالعبني 
بأنفسهم،  وثقتهم  بإمكانياتهم  اإليــمــان  إلــى 
تقتصر  ال  املــونــديــال،  «منافسات  أن  معتبرا 
على اإلعداد البدني أو التقني بل أيضا اإلعداد 

الذهني أيضا الذي يشكل عامال أساسيا». 
وعــــاد لــقــجــع لــلــحــديــث عــن تغيير مــدرب 
الــركــراكــي،  ولــيــد  تعيني  مــع  الــوطــنــي  املنتخب 
قائال: «اليوم، الجميع يقول إنه كان قرارا جيدا 
كان يجب اتخاذ قرار، ولقد اتخذته. وتحملت 
مــســؤولــيــة ذلـــك ومـــا زلـــت أتــحــمــلــهــا. مـــا كــان 
األجــواء.  تلك  هو  الوطني  املنتخب  إليه  يفتقر 
جيدة.  أجــواء  للمجموعة  نوفر  أن  علينا  كــان 

بالنسبة لي، البروفايل املثالي كان وليد».

لقجع: حظوظنا كبيرة للفوز على إسبانيا
ــــــ»األحـــــداث  كـــشـــف مـــصـــدر جـــامـــعـــي ل
املـــغـــربـــيـــة» أن الـــطـــاقـــمـــني الـــطـــبـــي والــتــقــنــي 
للمنتخب الوطني املغربي لكرة القدم شرعا 
في استعمال تقنيات جد متطورة من أجل 
عناصر  من  عــدد  استشفاء  عملية  تسريع 
التي  الطفيفة  اإلصابات  من  الوطني  الفريق 
العضلية  خــاصــة  منهم  عـــدد  منها  يــعــانــي 
منها، وكذا استرجاع الطراوة البدنية بسرعة 
بعد املجهود البدني الكبير الذي بذله العبو 
الــنــخــبــة املــغــربــيــة خـــالل مــبــاريــاتــهــم الــثــالث 
ضد كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، برسم 
العالم  كــأس  نهائيات  مــن  املجموعات،  دور 
قطر 2022. واستعان الطاقم الطبي للفريق 
التشنجات  لــعــالج  جــديــدة  بتقنية  الــوطــنــي 
حكيمي  أشــرف  منها  يعاني  التي  العضلية 
منذ املباراة ضد منتخب كندا، وهو ما مكن 
من ضمان مشاركته في املباراتني املواليتني 

ضد كل من بلجيكا وكندا.
ولـــــم يــــشــــارك 7 العــــبــــني فــــي الــحــصــة 
أول  الوطني  الفريق  أجــراهــا  التي  التدريبية 

أمــس السبت، حيث اكتفى الثالثي 
حكيم زيــاش ويوسف النصيري 

وعـــــز الــــديــــن أونــــاحــــي بحصة 
التدليك مع املكلف بالترويض، 
بــيــنــمــا تــــدرب الــثــنــائــي أشـــرف 

حكيمي وسليم أمالح على الدراجة 
لــحــوالــي ربـــع ســاعــة، فــي الــوقــت الــذي 
خـــاض فــيــه ســفــيــان بــوفــال وسفيان 
أمــرابــط تــداريــب انــفــراديــة مــن خــالل 

حصة الجري الخفيف.
وحرص الطاقم التقني للفريق 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى أن تـــكـــون الــحــصــة 
بشكل  خفيفة  املــذكــورة  التدريبية 
الذي  الخرافي  املجهود  بعد  كبير، 
ـــعـــديـــد مــــن الـــالعـــبـــني وفـــي  ـــه ال بـــذل
وحكيم  أمــرابــط،  سفيان  مقدمتهم 

زيــــاش، إضــافــة إلـــى الــثــنــائــي أشــرف 
أصــرا  اللذين  مــــزراوي،  ونصير  حكيمي 

على املــشــاركــة فــي املــبــاراتــني ضــد بلجيكا 
وكندا على الرغم من معاناتهما من اإلصابة.

تقنيات متطورة لتسريع تعافي الالعبني

حكيمي يقبل رأس الناخب الوطني وتركيز كبير قبل مواجهة اإلسبان

األسود للركراكي: مازال فينا الجوع!

قبل بداية الحصة التدريبية 
تحدث الناخب الوطني على 
انفراد مع عدد من العبيه 

وفي مقدمتهم نايف 
أكرد، وعبد الرزاق حمد 

اهلل، وسفيان أمرابط، الذي 
كان أبرز عناصر الفريق 
الوطني في المباريات 

الثالث

الركراكي يواصل شحذ همم العبيه قبل النزال الكبير ضد ٕاسبانيا

ملـــعـــب
< 12/05/ 2022 < العدد: 7795

اإلثنني
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النصيري: ما غانوقفوش هنا! 
أكد أن المنتخب »غادي دقة دقة« إلسعاد المغاربة 

  < حاوره يوسف بصور
موفد األحداث المغربية إلى الدوحة

 
 < طـــمـــوح املـــغـــاربـــة وأحـــالمـــهـــم بــاتــت 
تتجاوز بلوغ دور ثمن النهاية، فماذا عنكم 
أنتم كالعبني يقع على عاتقهم تحقيق هذه 

التطلعات؟
> نــحــن ال نــحــرق املـــراحـــل وإنــمــا 
«غــاديــني دقــة دقـــة»، ونتعامل مــع كل 
مـــبـــاراة عــلــى حــــدة، وهــــذا مـــا فعلناه 
وصلنا  اآلن  املــجــمــوعــات.  دور  طيلة 
إلـــى دور ثــمــن الــنــهــايــة، وســنــبــذل كل 
بطاقة  حجز  أجــل  مــن  وسعنا  فــي  مــا 
وإســــعــــاد  الـــــربـــــع،  دور  إلــــــى  الــــعــــبــــور 
الــشــعــب املـــغـــربـــي ألنــــه يــســتــحــق مــنــا 

ذلك.
هو  املقبل  الوطني  املنتخب  خصم   >   
منتخب إسبانيا. ما رأيك في هذه املواجهة؟

القوة  بنفس  إسبانيا  سنواجه   <
واجــهــنــا  الـــتـــي  واإلرادة،  والـــعـــزيـــمـــة 
وكندا.  وبلجيكا  كرواتيا  من  كال  بها 
املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي بــــكــــل مـــكـــونـــاتـــه 
مـــصـــمـــم عـــلـــى الـــــخـــــروج مـــــن مــــبــــاراة 
الثالثاء بنتيجة الفوز، التي ستخول 
لنا املــرور إلى الــدور ربع النهائي من 
كأس العالم، وهذا في حد ذاته حافز 
كــبــيــر لـــنـــا كـــالعـــبـــني مــــن أجـــــل دخــــول 

التاريخ من بابه الواسع.
هـــدفـــنـــا هـــــو تـــحـــقـــيـــق املـــــزيـــــد مــن 
االنـــــتـــــصـــــارات، وســـنـــبـــذل كــــل مــــا فــي 
وســعــنــا مـــن أجــــل بـــلـــوغ هــــذا الــهــدف 
ومواصلة تسجيل النتائج اإليجابية.

ينجح  مغربي  العــب  أول  اآلن  أنــت   >   
فـــي الــتــســجــيــل خـــالل نــســخــتــني مـــن كــأس 
العالم. ماذا يمثل بالنسبة لك هذا اإلنجاز؟

خيبنيش،  مــا  ربـــي  لــلــه  الــحــمــد   <
وقــــــدرت نــســاهــم فـــي تـــأهـــل املــنــتــخــب 
الــوطــنــي لــثــمــن نــهــايــة كــــأس الــعــالــم، 
أول  جعلني  هــدف  تسجيل  خــالل  مــن 
العب مغربي يسجل في نسختني من 
سجلت  أن  ســبــق  بــعــدمــا  املـــونـــديـــال، 
في  الــوطــنــيــة  للنخبة  الــثــانــي  الــهــدف 
شـــــبـــــاك املـــنـــتـــخـــب اإلســـــبـــــانـــــي خــــالل 
مونديال روسيا 2018. الحمد لله هذا 
حــلــم مـــن األحـــــالم الــلــي كــنــت كانحلم 

بيهم. 

االنــتــقــادات  مــن  للكثير  تــعــرضــت   >   
بــســبــب صـــيـــامـــك عــــن الـــتـــهـــديـــف وفـــقـــدان 
اإلسباني،  إشبيلية  فريق  داخــل  رسميتك 
مـــع احــتــفــاظــك بــمــكــانــتــك كـــالعـــب رســمــي 

ـــفـــريـــق الــــوطــــنــــي. كــيــف داخــــــــــــــــــــــل  ال

عشت تلك الفترة؟
واحــــــد  أول  أنــــــــا    <
كـــلـــيـــت الـــــــدق وســمــعــت 

بـــزاف ديـــال الــهــضــرة، 
ولـــــكـــــن الـــــحـــــمـــــد لـــلـــه 
كــــــمــــــلــــــت الــــــخــــــدمــــــة 
نحقق  باش  ديالي 
الـــــحـــــلـــــم ديــــــالــــــي، 
ونــــــبــــــني لــــلــــنــــاس 
ــــــــــلــــــــــي كــــــــانــــــــوا  ال
تــــايــــنــــتــــقــــادونــــي 
بــــــأنــــــنــــــي نـــــقـــــدر 
نــعــطــي اإلضــافــة 
للفريق الوطني، 
والـــــــحـــــــمـــــــد لــــلــــه 
هـــاهـــي الــنــتــيــجــة 

بانت.
كــــــــانــــــــشــــــــكــــــــر 
عــــــــائــــــــلــــــــتــــــــي هـــــي 

األولـــــــى وكــانــشــكــر 
الــــــجــــــمــــــهــــــور الـــــلـــــي 

وقـــــــــــــــــــــــــف مـــــــــعـــــــــايـــــــــا 
وساندني. الجماهير 

ســـــاهـــــمـــــوا مــــعــــانــــا فــي 
تحقيق حلم التأهل لثمن 

الــنــهــايــة، وســانــدونــا حتى 
هاذ  وكانهديهم  دقيقة،  آخر 

الله  مللكنا  كانهديه  الفوز، كما 
ينصرو ويحفظو لينا. 

كثيرا  عنك  دافــع  الــركــراكــي  وليد   >  
قـــبـــل املــــونــــديــــال وبـــعـــد املــــبــــاراتــــني األولـــــى 

والثانية.
>  الــنــاخــب الــوطــنــي يــــدرك جــيــدا 
الـــدور الــذي أقــوم بــه فــي امللعب، وأنــا 
بدقة  تعليماته  تنفيذ  عــلــى  حــريــص 
يختارها  التي  بالتكتيكات  وااللتزام 

مــــــــــــن أجــــــــــــــــل مــــصــــلــــحــــة 
الوطني  الفريق 

وتــحــقــيــق 

الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة الـــتـــي نــطــمــح إلــيــهــا 
جميعا.

  < خالل مباريات دور املجموعات 
ضـــد كـــرواتـــيـــا وبــلــجــيــكــا وكــنــدا 
فوق  كبير  بــدور  تقوم  كنت 
أرضــــيــــة املـــلـــعـــب، ســــواء 
عــــــــلــــــــى املــــــســــــتــــــوى 
أو  ــــــهــــــجــــــومــــــي  ال
الدفاعي. 
ال  أ

يتسبب 
هـــذا األمـــر 
فــي اإلخــالل 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورك 
األســــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــي 
كمهاجم مطلوب منه 
تسجيل  األول  املقام  في 

األهداف؟
> فــــي املــــبــــاريــــات الـــثـــالث 
وكندا  وبلجيكا  كرواتيا  ضد 
كان علي مساعدة زمالئي في 
الجماعية،  الدفاعية  املنظومة 

األهداف،  تسجيل  في  التفكير  ذلك  وبعد 
حينما تــتــاح لــي الــفــرصــة، والــحــمــد لله، 
هــــذا مـــا قــمــت بـــه فـــي املـــبـــاراتـــني األولــــى 
وبلجيكا  كــرواتــيــا  مــن  كــل  أمــام  والثانية 
الفريق  جــولــتــني، لــكــي ال يــنــهــزم  أول  فــي 
وقمت باألمرين معا خالل املباراة الثالثة 
ضـــد كـــنـــدا، حــيــث ســاهــمــت فـــي املــجــهــود 
الـــدفـــاعـــي الـــجـــمـــاعـــي وعـــلـــى الــصــعــيــدي 
الـــهـــجـــومـــي تــمــكــنــت مــــن تــســجــيــل ثــانــي 

أهداف الفريق الوطني في اللقاء.
أول ما أفكر فيه هو مساعدة زمالئي 
وتقديم الدعم لهم، فهذه أولى األولويات، 
بعدها إذا أتى الهدف مرحبا، وإن لم يأت 
فــهــذه هــي كـــرة الـــقـــدم، لــكــن ســأكــون على 
األقـــل أديـــت دوري كــفــرد داخـــل مجموعة 

مترابطة يدعم أفرادها بعضهم بعضا.
  < هل يمكن أن نربط الفتور، الذي عانيت 
منه على املستوى التهديفي قبل بضعة أشهر، 

باإلصابة التي سبق أن تعرضت لها؟
اإلصابة  من  الكامل  التعافي  بعد    <
أجــل  مــن  واجــتــهــدت  كــبــيــر،  بشكل  عملت 
عليه  كــنــت  الـــــذي  مــســتــواي  أســتــعــيــد  أن 
مــن قــبــل، وأعــتــقــد أن الــجــهــد الـــذي بذلته 
لم يذهب سدى، وها أنا اآلن أجني ثمار 
الــعــمــل الــــذي قــمــت بـــه، إذ بــــدأت نتائجه 
األداء  خالل  من  الواقع،  أرض  على  تظهر 
املــقــدم فــي مــبــاريــات املــونــديــال، ومــازالــت 
مسار  مــن  تبقى  مــا  خــالل  للمزيد،  أطمح 
املشاركة املغربية السادسة في املونديال 
بــدايــة مــن مـــبـــاراة يـــوم غــد الــثــالثــاء ضد 

املنتخب اإلسباني. 
  < مـــا هـــي رســالــتــك لــلــجــمــهــور املــغــربــي 
دور  مباريات  في  قــوي  بشكل  ساندتكم  التي 
في  بالتأكيد  ذاته  بالدور  وسيقوم  املجموعات، 

مباراة الغد ضد منتخب إسبانيا؟
رائعا  كان  املغربي  الجمهور  أداء   <   
وبلجيكا  كــرواتــيــا  ضــد  مبارياتنا  خــالل 
وكندا، حيث لم يهدأ ولو للحظة واحدة 
وظـــل يــســانــدنــا ويــحــفــزنــا مــنــذ بــدايــة كل 
مباراة وحتى نهايتها. ال يسعني سوى 
شــكــر لــلــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة، ســــواء منها 
تلك التي تكبدت عناء السفر إلى قطر من 
أجل دعمنا أو التي تابعتنا من شاشات 
الــتــلــفــاز، ووقــفــت مــعــنــا بــدعــواتــهــا حتى 
نــكــون مــوفــقــني فـــي الـــوصـــول إلــــى الــــدور 

ثمن النهائي وما هو أبعد منه.   

  قال يوسف النصيري، العب المنتخب المغربي لكرة القدم، إن األسود لن يتوقفوا في ثمن النهاية، مضيفا أن 
الفريق الوطني بكل مكوناته مصمم على الخروج من مباراة الثالثاء أمام إسبانيا بنتيجة الفوز، التي ستخول له 

المرور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم.

قـــــــالوا

 < يحيى عطية اهلل: 

ــة  ــوب ــع ص رغــــــم   
إسبانيا  ضد  املباراة 
على  عازمون  فنحن 
ــدور  ــى ال الــتــأهــل إل
عملنا  فلقد  املوالي، 
بشكل  التداريب  يف 
أن  ـــل  ـــأم ون جـــيـــد، 
أمام  األفضل  نقدم 
جئنا  ألننا  إسبانيا 
إلى املونديال لكتابة 

التاريخ.

رقم

96 
ــــــــحــــــــضــــــــور  ال ســــــــــجــــــــــل   
الجماهيري خالل مباريات دور 
املجموعات من كأس العالم قطر 
حسب  قياسية،  أرقــامــا   ،2022
مــا كــشــف عــنــه االتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم.  
تقرير  في  الفيفا،  وكشف 
و48  يــــومــــا  «بــــعــــد 13  أنـــــــه:  لــــه 
األولــى  النسخة  حققت  مــبــاراة، 
من بطولة كأس العالم التي تقام 
في قطر أرقــامــا ووقــائــع بــارزة، 
بدءا بعدد الحضور الذي وصل 
أي  مــشــجــع،  مــلــيــون  إلـــى 2.45 
مــا يــصــل إلـــى 96 % مــن سعة 
ـــــذي تــخــطــى أرقــــام  املـــالعـــب، وال
الــنــســخــة املــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة 

التي وصلت 2.17 مليون». 

صيد الكامريا

  < األحداث المغربية

لــم يــشــارك العــب وسط 
املـــيـــدان عــز الــديــن أونــاحــي 
في الحصة التدريبية التي 
خــاضــهــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
أول أمس السبت في ملعب 
الـــدحـــيـــل بــــالــــدوحــــة، حــيــث 
خــضــع لــعــمــلــيــتــي الــتــدلــيــك 
والترويض على يد املعالج 
الوطني،  للفريق  الطبيعي 
تـــــــحـــــــت إشـــــــــــــــــــراف طــــبــــيــــب 
األسود الدكتور عبد الرزاق 
هيفتي، بسبب معاناته من 
كــاحــل  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  آالم 

وساق القدم اليمنى. 
وعـــــلـــــمـــــت «األحـــــــــــــــداث 
املــــــغــــــربــــــيــــــة» مــــــــن مــــصــــدر 
مــســؤول أن أونــاحــي، الــذي 
خـــضـــع لـــفـــحـــوصـــات طــبــيــة 
أمــــــــس األحـــــــــــد، ســيــخــضــع 
لــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات جــــــــديــــــــدة 
يــــــومــــــه اإلثـــــــنـــــــني مـــــــن أجـــــل 
تعافيه  على مــدى  الــوقــوف 
مــــــن اإلصــــــابــــــة وإمـــكـــانـــيـــة 
مــشــاركــتــه فــي مـــبـــاراة الغد 

ضد منتخب إسبانيا. 

ملـــعـــب
< 12/05/ 2022 < العدد: 7795

اإلثنني
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 سنواجه إسبانيا 
بنفس القوة 

والعزيمة واإلرادة، 
التي واجهنا بها 
كال من كرواتيا 
وبلجيكا وكندا. 

المنتخب الوطني بكل 
مكوناته مصمم على 

الخروج من مباراة 
الثالثاء بنتيجة الفوز 



أشبال األطلس.. البراءة في املونديال!
المغاربة صغارا وكبارا ساندوا المنتخب الوطني في مباريات دور المجموعات ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا، وستتكرر  المشاهد نفسها في 

مباراة الغد ضد إسبانيا. سنرى المشجعين المغاربة من مختلف األعمار، وفي مقدمتهم األطفال في المدرجات لتشجيع منتخب يأملون فيه 
الخير ويساندونه بقلوبهم الطاهرة، وسنشاهد مجددا »البراءة« وهي ترتدي القميص الوطني وتلتحف علم البالد.

ملـــعـــب
< 12/05/ 2022 < العدد: 7795

االثنني
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  < تصوير محمد وراق
موفد األحداث المغربية إلى الدوحة



  < يوسف بصور ومحمد وراق
 موفدا األحداث المغربية إلى الدوحة

 وجـــــــــــــد مــــــــســــــــؤولــــــــو الـــــجـــــامـــــعـــــة 
املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة الــقــدم أنفسهم 
مــحــاصــريــن بــســيــل مـــن الــطــلــبــات من 

بــرملــانــيــني ومـــســـؤولـــني كـــبـــار في 
الحصول  فــي  يرغبون  الــدولــة 

على تذاكر مباراة املنتخب 
الـــوطـــنـــي املـــغـــربـــي ضــد 

نــــظــــيــــره اإلســـــبـــــانـــــي، 
بـــــرســـــم ثــــمــــن نـــهـــايـــة 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم قــطــر 
عــن  نــــاهــــيــــك   ،2022

الجماهير  استفسارات 
املــــغــــربــــيــــة الـــــتـــــي حــجــت 

أعــــــــــــداد مــــهــــمــــة مــنــهــا 
الفريق  إقــامــة  فندق  إلــى 

وفندق «فايرمونت»  الوطني 
الــــــــــذي يــــقــــيــــم فــــيــــه عــــــــدد مــن 
مــســؤولــي الــجــامــعــة، مــن أجــل 
مـــطـــالـــبـــة هـــــــذه األخــــيــــرة 

بــالــتــدخــل لــحــل أزمـــة 
«اخــــتــــفــــاء» تـــذاكـــر 
املــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــتـــــي 

ســـــيـــــحـــــتـــــضـــــنـــــهـــــا 
مــــلــــعــــب املــــديــــنــــة 

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
انـــــطـــــالقـــــا مـــن 

الــــــــــســــــــــاعــــــــــة 
الــــــــرابــــــــعــــــــة 

بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
الـــــــــــــــــــــــزوال 

بــالــتــوقــيــت 
املغربي.

وكــــشــــفــــت مــــصــــادر 
مــــتــــطــــابــــقــــة لـــــــــــ»األحــــــــــداث 

أحــــد  أن  املـــــغـــــربـــــيـــــة» 
مــــســــؤولــــي الـــجـــامـــعـــة 
صــــــرف أكــــثــــر مـــــن 20 
مــــلــــيــــون ســـنـــتـــيـــم فــي 
أقـــل مـــن ســاعــتــني من 
أجــــــل اقــــتــــنــــاء كــمــيــة 
محدودة من التذاكر 
ومــــواجــــهــــة وتــلــبــيــة 
جـــــــــــــزء بــــــســــــيــــــط مــــن 
الـــطـــلـــبـــات املـــتـــزايـــدة 
البرملان  أعــضــاء  مــن 
ومسؤولني كبار في 
عـــدد مـــن مــؤســســات 
الـــدولـــة أعــــدوا الــعــدة 
مــــــــن أجـــــــــــل الــــســــفــــر 
إلــــى الــــدوحــــة يــومــه 

التي  الغد،  مباراة  وحضور  اإلثنني 
تشكل فرصة للفريق الوطني من أجل 
العبور  عــبــر  تــاريــخــي  إنــجــاز  تحقيق 
إلى الدور ربع النهائي للمرة األولى في 

تاريخ كرة القدم الوطنية.
املخصص  الفيفا  مــوقــع  وتــعــرض 
لــبــيــع تـــذاكـــر املـــونـــديـــال لــضــغــط كبير 
طيلة أول أمــس األحـــد وصــبــاح أمس 
اإلثـــنـــني بــســبــب الــطــلــب الـــهـــائـــل على 
تذاكر مباراة املغرب وإسبانيا، بعدما 
أعــــادهــــا عــــدد مـــن مــشــجــعــي منتخب 
مسبق  بشكل  اقتنوها  الــذيــن  بلجيكا 
للفيفا مقابل حصول هذه األخيرة على 

نسبة 5 في املائة من ثمن إعادة بيعها.
وحــســب املــعــطــيــات الــتــي حصلت 
عليها «األحداث املغربية» من مصدر 
قريب من االتحاد الدولي لكرة القدم، 
فــإن إحــصــائــيــات هــذا األخــيــر تشير 
النهاية  إلـــى أن تــذاكــر مـــبـــاراة ثــمــن 
كمية  بيعت  وإسبانيا  املغرب  بني 
كـــبـــيـــرة مــنــهــا قـــبـــل عـــــدة أســابــيــع 

هنود  ملواطنني 
وبــــــرازيــــــلــــــيــــــني 
احـــتـــفـــظـــوا بــهــا 
مـــن أجــــل إعــــادة 
بـــــــيـــــــعـــــــهـــــــا فـــــي 
السوق السوداء 
وهـــو مــا حصل 
بـــــالـــــفـــــعـــــل مـــنـــذ 
أول  صــــبــــيــــحــــة 
أمــــــس الـــســـبـــت، 
حــــــــــيــــــــــث تـــــمـــــت 
إعـــــــــــــــــــادة طـــــــرح 
للبيع  الـــتـــذاكـــر 
بــــــــــــــأســــــــــــــعــــــــــــــار 

تـــراوحـــت 
مـــــــــــــــــــــــا 
بني 5 آالف و15 ألــف درهــم أي 
األصلية،  أسعارها  بأضعاف 
وهو ما خلق أزمة كبيرة لدى 
املــشــجــعــني املــغــاربــة الــراغــبــني 
فــي حــضــور املـــبـــاراة وخــاصــة 
مــــنــــهــــم مــــــــن اقــــــتــــــنــــــوا تـــــذاكـــــر 

ويستعدون  الــطــائــرة، 
لــلــســفــر إلــــى الـــدوحـــة 

قـــــبـــــل يــــــــــوم واحــــــــد 
مـــن املــــبــــاراة لــدعــم 

الفريق الوطني.
وشـــــــــــهـــــــــــدت 

الثالث  املــبــاريــات 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــــوطــــــنــــــي فـــي 

حـــضـــورا  املــــجــــمــــوعــــات  دور 
تابع  حيث  غفيرا،  جماهيريا 

املــبــاراة ضــد كــرواتــيــا أكــثــر من 
تجاوز  بينما  متفرج،  ألــف   59
املباراتني  فــي  املشجعني  عــدد 
ألــف   41 وكــنــدا  بلجيكا  ضــد 

متفرج في كل منهما.

اختفت تذاكر مباراة المغرب ضد إسبانيا من موقع الفيفا لتطرح في السوق السوداء بأسعار تراوحت ما بين 5 آالف و15 ألف درهم أي 
بأضعاف أسعارها األصلية، وهو ما خلق أزمة كبيرة لدى المشجعين المغاربة الراغبين في حضور المباراة.

لقطـــــــــــات

أبو خالل: نعم نستطيع! مييس يتخطى مارادونا

قـــــال العـــــب املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
املـــغـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، زكــــريــــاء أبـــو 
يتوفر  الوطني  «املنتخب  إن  خــالل، 
بعيدا  للذهاب  املقومات  جميع  على 
مشيرا  العالم»،  كــأس  منافسات  في 
إلــــى أن الــنــخــبــة الـــوطـــنـــيـــة، بــقــيــادة 
الــنــاخــب الــوطــنــي ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، 
يصعب  وأنــه  صعبا،  رقما  أصبحت 

تحقيق االنتصار عليها.
وأضــاف أبو خالل أن العناصر 
نتيجة  تحقيق  على  عازمة  الوطنية 
ستجمع  الــتــي  املــبــاراة  فــي  إيجابية 
املنتخب املغربي بنظيره اإلسباني، 
نهائي  ثمن  برسم  املقبل،  الثالثاء 
مونديال قطر 2022، والتطلع إلى 
التظاهرة  هــذه  فــي  بعيدا  الــذهــاب 

العاملية. 
وقال أبو خالل: «نعم نستطيع 
الــــعــــبــــور إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــايـــة»، 
النخبة  أن  عــلــى  شـــدد  كــمــا 
الــوطــنــيــة ســتــخــوض هــذه 
وعينها  الصعبة  املقابلة 
ثــمــن  دور  تـــــجـــــاوز  عــــلــــى 
هذه  في  تــرى  وال  النهائي 
املقابلة إال محطة ملواصلة 
مـــشـــوارهـــا اإليـــجـــابـــي فــي 

العرس العاملي».
عــــبــــر  أن  وبـــــــــعـــــــــد 
عــــن ســـعـــادتـــه بــالــتــأهــل 
أوضــــح  الـــثـــمـــن،  دور  إلـــــى 
الـــالعـــبـــني  أن  خــــــالل  أبــــــو 
تـــــــــحـــــــــدوهـــــــــم عـــــزيـــــمـــــة 
قــويــة لــخــوض مــبــاراة 
مـــــــــن مــــــســــــتــــــوى عــــــال 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــوة 

الخصم.

أنــهــى األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
شــــراكــــتــــه مــــع مــــواطــــنــــه الـــــراحـــــل ديــيــغــو 
مـــــارادونـــــا، لــيــنــفــرد بـــاملـــركـــز الـــثـــانـــي في 
ســـبـــاق الـــهـــدافـــني الـــتـــاريـــخـــيـــني ملــنــتــخــب 
األرجنتني في كأس العالم، بوصوله إلى 
هدف  يفصله  بــات  حيث  التاسع،  الهدف 
وحـــيـــد عــــن مـــعـــادلـــة رقـــــم غـــابـــريـــيـــل عــمــر 

باتيستوتا.
وفــــــاز املــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي عــلــى 
واحــد،  لــهــدف  بهدفني  األســتــرالــي  نظيره 
فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، ليحجز مقعدا 
في ربع النهائي، حيث سيواجه منتخب 
هــولــنــدا املــتــفــوق عــلــى نــظــيــره األمــريــكــي 

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
 ونجح ليونيل ميسي في فك شيفرة 
دفــــاع مــنــتــخــب أســتــرالــيــا، بــعــدمــا تــبــادل 
الــكــرة مــع نــيــكــوالس أوتــامــنــدي، قــبــل أن 
يــســددهــا أرضـــيـــة عــلــى يــمــني رايـــــان في 
الــشــبــاك عــنــد الــدقــيــقــة 35، وهـــو الــهــدف 

اإلقصائية  األدوار  فــي  مليسي  األول 
بــــاملــــونــــديــــال. ووقـــــــع رايـــــــــان فــي 
خــطــأ فـــــادح أهـــــدى بـــه منتخب 
األرجـــنـــتـــني هـــدفـــا ثـــانـــيـــا، بــعــد 
ضـــغـــط شــــــرس مـــــن رودريـــــغـــــو 

دي بـــــول، لــيــقــتــنــص جــولــيــان 
ألــفــاريــز الــكــرة ويــضــعــهــا بكل 
ســــهــــولــــة فــــــي الـــــشـــــبـــــاك عــنــد 

الدقيقة 57.
ومن أول تهديد حقيقي، 
نــــجــــح مـــنـــتـــخـــب أســـتـــرالـــيـــا 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق مــن 
تــســديــدة قـــويـــة مـــن خـــارج 
طريق  عــن  الـــجـــزاء  منطقة 
اصطدمت  غــودويــن،  كريغ 

ليتغير  فــيــرنــانــديــز،  بـــإنـــزو 
شباك  في  وتستقر  اتجاهها 

مارتينيز في الدقيقة 77.

تعرض موقع الفيفا 
المخصص لبيع 
تذاكر المونديال 

لضغط كبير بسبب 
الطلب الهائل 

على تذاكر مباراة 
المغرب وإسبانيا، 

بعدما أعادها 
عدد من مشجعي 

منتخب بلجيكا 
الذين اقتنوها 
بشكل مسبق.

اختفـاء تذاكـر مبـاراة األسـود!
السعر تجاوز المليون ونصف وبرلمانيون يريدونها بأي ثمن

األسود باألحمر واألخضر تعويض بمليار سنتيم  مراقبة إسبانية لألسود
سيخوض املنتخب الوطني املغربي لكرة القدم مباراته الرابعة 
من كأس العالم قطر 2022، أمام نظيره اإلسباني، بالقميص األحمر، 
عـــوض األبــيــض الــــذي واجــــه بــه كــال مــن كــرواتــيــا وبــلــجــيــكــا وكــنــدا. 
وسيرتدي أسود األطلس، في مباراة الغد، القميص األحمر والسروال 
األخضر والجوارب الحمراء، في املقابل سيظهر ياسني بونو حارس 

مرمى املنتخب الوطني باللون األرجواني الداكن الكامل. 
ومــــن جــهــتــه ســيــخــوض املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي املــــبــــاراة بقميصه 
األبــيــض واألزرق املــفــتــوح والـــســـروال األبــيــض والـــجـــوارب البيضاء 

والزرقاء، أما حارس مرماه فسيرتدي اللون األصفر الكامل.

الـــوداد  عليه  سيحصل  الـــذي  املــالــي،  التعويض  قيمة  ارتــفــعــت 
السابق  والعبه  الحاليني  العبيه  من  مشاركة 3  بسبب  البيضاوي، 
قطر  الــعــالــم  كــأس  نهائيات  الوطني في  املنتخب  داري مع  أشـــرف 

2022 إلى مليار سنتيم.
مليون  بقيمة 800  ماليا  مبلغا  ضمن  قد  األحمر  الفريق  وكــان 
سنتيم منذ التحاق رضا التكناوتي ويحيى جبران ويحيى عطية 
الله وأشرف داري بمعسكر األسود إلى غاية نهاية دور املجموعات 
النهاية  ثمن  دور  إلــى  الوطني  الفريق  تأهل  أن  غير  املــونــديــال،  من 

سيضخ 200 مليون سنتيم إضافية في خزينة الفريق األحمر.

فــضــل أكــثــر مـــن 15 صــحــافــيــا ومـــصـــورا إســبــانــيــا الــتــغــيــب عن 
الحصة التدريبية ملنتخب بالدهم أول أمس السبت، من أجل حضور 
بملعب  الوطني  الفريق  أجــراهــا  التي  املفتوحة  التدريبية  الحصة 

الدحيل في الدوحة. 
وحــــرص الــصــحــافــيــون اإلســـبـــان عــلــى تــســجــيــل مــقــاطــع فيديو 
وسفيان  زيـــاش  حكيم  منهم  وخــاصــة  املــغــاربــة،  الالعبني  لــتــداريــب 
أمرابط وسفيان بوفال وعز الدين أوناحي، بعد استفسار نظرائهم 
املــغــاربــة عــن اســـم كــل العــــب، كــمــا اســتــفــســروا عــمــا إذا كــانــت هناك 

غيابات في صفوف الفريق الوطني بداعي اإلصابة.

ملـــعـــب
< 2022/12/05 < العدد: 7795

اإلثنني
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الجماهير املغربية وجدت صعوبات في الحصول على التذاكر



معرض فرناندو مانسو الفوتوغرافي بدار الباشا
  <  < األحداث المغربية 

افــــتــــتــــح، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة املــــاضــــي، 
بــمــتــحــف الــــروافــــد دار الــبــاشــا بــمــراكــش، 
مـــعـــرض لـــلـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة يــحــمــل 
عــــنــــوان «الـــتـــأمـــل واالســــتــــمــــاع إلـــــى قــصــر 
لإلسباني  الثقافات»  بني  جسر  الحمراء، 
فرناندو مانسو، بحضور ثلة من الفنانني 

واملفكرين وعشاق الفن.
 ويـــشـــتـــمـــل هـــــــذا املــــــعــــــرض، املـــنـــظـــم 
إلـــى غــايــة 29 يــنــايــر املــقــبــل، بــمــبــادرة من 
ــا بــــاملــــغــــرب واملـــؤســـســـة  ــيـ ــانـ ــبـ ســــفــــارة إسـ

معهد  مــع  بالتعاون  للمتاحف،  الوطنية 
من  مجموعة  على  بمراكش،  سرفانتيس 
ا  الــصــور ذات الــحــجــم الــكــبــيــر، تــبــرز جــزء
قصر  جـــدران  على  الكتابية  الــنــقــوش  مــن 
الـــحـــمـــراء الـــتـــاريـــخـــي، والـــتـــي تــعــد مــثــاال 
التي  األهمية  إلبــراز  آخــر  ودليال  واضحا 
الــعــربــيــة  الــنــقــوش  مـــن  الــعــديــد  تكتسيها 

على الجدران واملآثر املعمارية األخرى.
ويــــهــــدف املــــعــــرض إلـــــى نـــقـــل رســـالـــة 
ــئـــك الــذيــن  عــاملــيــة ملــشــاركــتــهــا مـــع كـــل أولـ
يـــرغـــبـــون فـــي االقــــتــــراب مـــن هــــذه الــنــظــرة 
من  غرناطة،  في  الحمراء  لقصر  الجديدة 

والوقوع  بها  والشعور  فيها  التأمل  أجــل 
في حبها.

وتــعــد الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة لقصر 
التي يتكون منها هذا املعرض،  الحمراء، 
مـــثـــاال ملــنــهــجــيــة الـــعـــمـــل الــــصــــارمــــة لــهــذا 
الفنان الذي التقطها أحيانا في عزلة تامة 
وبعيدا عن التكنولوجيات الحديثة، وهي 
لقصر  متوقع  غير  آخــر  وجــه  عــن  تكشف 
الــحــمــراء، وغــيــر مــعــروف فــي الــعــديــد من 
يحظون  الذين  ألولئك  األخــرى  املناسبات 
األثرية  املعالم  أحــد  مــن  يوميا  بــاالقــتــراب 

األجمل في العالم.

< أسسها: محمد البريني < مدير النشر: املختار لغزيوي
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ال تقرأ هذا الخرب
  <  < األحداث المغربية 

تــوصــل عــلــمــاء لــطــريــقــة جــديــدة قــد تــضــع نهاية 
والذي  البول،  على  القائم  التقليدي  الحمل  الختبار 
ظـــل مــتــبــعــا لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن. ومـــن املــتــوقــع 
 SaliStick الــحــمــل  عــن  للكشف  اخــتــبــار  طــرح  يــتــم  أن 
إسترلينية  جنيهات   8 بتكلفة  الــلــعــاب،  بــاســتــخــدام 
ما  وفــق  الــقــادم،  الــعــام  فــي  أمــريــكــيــة)،  دوالرات   9.8)

وتعليقا  البريطانية.  مــيــل»  «ديــلــي  صحيفة  ذكــرتــه 
ــتـــراع، قـــال غـــاي كــريــف، املــؤســس املــشــارك  عــلــى االخـ
لــلــغــايــة  حـــديـــث  «املـــفـــهـــوم  إن   ،Salignostics لــشــركــة 
اختبار  لعمل  الحالية  الطريقة  عن  تماما  ومختلف 
للغاية،  بسيط  «االخــتــبــار  كــريــف:  وأضــاف  الحمل». 
اإلسفنجية  الـــرؤوس  ذات  العصا  املـــرأة  تضع  حيث 
ميزان  مع  تفعل  كما  تماما  لحظات،  لبضع  فمها  في 

بالستيكي. أنبوب  إلى  تنقله  ثم  الحرارة. 

<< طلحة جبريل

هنا واآلنهنا واآلن

بيني وبني فاس تاريخ. نعم تاريخ وأعرف ماذا أقول.
فــي فـــاس كـــان الـــحـــوار الــثــالــث مــع الــعــاهــل املــغــربــي امللك 

الحسن الثاني. 
فــي فــاس شــاهــدت ألول مــرة امللك الــراحــل عــن قــرب، أثناء 
انعقدت  عــام 1981.  انــعــقــدت  الــتــي  األولــــى،  فــاس  قمة  تغطية 
لم  صعبا،  العربي  العالم  مــزاج  وكــان  بالغة،  بصعوبة  القمة 
وهــي «حق  تبنيها  فــاس  قمة  أرادت  التي  الجملة  تلك  يتقبل 
عدد  القمة  عن  غــاب  بــســالم».  العيش  في  املنطقة  دول  جميع 
من القادة، لكن غياب الرئيس حافظ األسد كان هو املعضلة. 
وضع السوريون وقتها معادلة تقول: «الحل معنا متعب ومن 

دوننا مستحيل».
كــــان املـــلـــك الــــراحــــل يــبــحــث عـــن مـــعـــادلـــة: ال يــخــســر فيها 

املعارضون كل شيء وال يربح فيها املؤيدون كل شيء.
افتتحت القمة في القصر امللكي بفاس ليال. رابطنا نحن 
مجموعة من املراسلني أمام باب القصر ننتظر بيانا سيصدر 
عن الجلسة االفتتاحية. في ساعة متأخرة خرج امللك الراحل 
واملغرب  فــاس  قمة  «علقت  فقال:  نحوه  تدافعنا  الــبــاب.  نحو 

يرحب بالوفود كضيوف».
خيم الوجوم على الصحافيني. قال امللك تلك الجملة وهو 
يدرك  أنه  جليا  كان  مهيب.  ملك  جيدا.  تأملته  الجأش.  رابــط 
أهمية اإلعــالم. اإلعــالم في نظره أهم من السياسة. شخصية 
هادرة مشعة وأخــاذة. ومهيبة. أنيق املحيا. متوهج نظراته 
ــاء. فــي عينيه ملــعــان الــســلــطــة. في  ــ مــتــوقــدة تفيض قـــوة ودهـ

صوته نبرة قوية. في مالمحه ذرى املجد. 
في فاس كان كتاب «ذاكــرة ملك» في طبعته العربية. في 

فاس كانت القمم العربية االستثنائية. 
مــنــذ ســـنـــوات أتـــــردد عــلــى فــــاس، ألــقــي دروســـــي عــلــى من 
يأملون امتهان مهنة «الصحافة»، أقول لهم إنها مهنة املتعة.

أشعر بالرضى عندما أجد أن طالباتي وطالبي يعملون 
املتفوق  الصحافي  املغرب.  وخــارج  داخــل  املنابر  مختلف  في 

يفترض أال يفكر في أن يكون نجما بل صانعا للنجوم.
أكـــرر وأقــــول إن الــصــحــافــي يــفــتــرض أن يــكــون رمـــزا لقوة 

الصحافة في كل مكان وزمان.
أعـــود إلــى فـــاس، فــي آخــر زيـــارة شــاهــدت مشهدا محزنا. 
صفوف من الناس متراصة: رجال ونساء صغار وصغيرات، 

متعبون ومتعبات، ينتظرون الحافلة.
سمعت من طالبي أنهم إذا لم يبادروا بالذهاب مبكرا إلى 

محطات الحافالت سيبقون في الشارع. نعم في الشارع.
سألت عن سبب ذلك، قيل لي إن نزاعا بني املجلس البلدي 

وشركة حافالت أفرزت هذه الظاهرة العجيبة الغريبة. 
من  تتحدر  الــتــي  الــوازنــة  الشخصيات  ليت  وأقـــول  أخــتــم 
واإلداري،  واالقتصادي  السياسي  املستوى  على  ســواء  فاس 
تبادر إلى إنقاذ مدينة عريقة من سوء الخدمات، حيث وصل 
األمر إلى انعدام وسائل النقل في املدينة بعد مغيب الشمس.

فاس التي كانت
talhagibriel@gmail.com

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

العاملية  النجمة 
بــيــبــي ريــكــســا خــالل 
ــــوق  مــــــــرورهــــــــا مـــــــن فـ
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، 
ــــوم الــجــمــعــة  مـــســـاء يـ
ــي، بــمــنــاســبــة  ــ ــاضـ ــ املـ
ــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ إقـــــــامـــــــة الـ
ــة «كــــيــــس  ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
جــانــب  إلــــــى  إم»  إف 
ــــن  عـــــــــــــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر مـ
نــــــــجــــــــوم الــــســــيــــنــــمــــا 

والتلفزيون. 

< العدد: 7795 < االثنني 10 جمادى االولى 1444 املوافق لـ 05 دجنبر 2022 < السنة: 25 الثمن: 5 دراهم


