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 ال�سفر من 
ال�سخيرات اإلى 

بوزنيقة، في خم�س 
�سنين!

م�سابون بكوفيد 19 يفارقون الحياة بين الم�ست�سفيات

�سلطات اأكادير واإنزكان تتخذ اإجراءات �سارمة وم�سددة لمحا�سرة الوباء
�سرورة اإقرار مجموعة جديدة من التدابير لتفادي االنفالت

بالتشخيص  توصي  التي  الصحة  وزير  دورية  تقطع  لم 
إصابتهم  احملتمل  أو  املصابني  باملرضى  املبكرين  والتكفل 
عن  الناجمة  الوفيات  مسلسل  مع   »19 »كوفيد  بفيروس 
»تقصير« يف التعامل مع املرضى تارة، وعجز عن التكفل تارة 
أخرى، إذ بالرغم من هذه الدورية األخيرة وأخرى سابقة، 
الرسمية  الدعوات  عن  وضدا  املضمون،  نفس  على  حثت 
التي لم يكّل آيت الطالب من توجيهها، يفارق احلياة مرضى 
اختبار  نتيجة  يترقبون  ظلوا  وآخرون  إصابتهم،  تأكدت 
PCR، ألن بعض املسؤولني يصّرون على التمسك بتفاصيل 
اآلخر  البعض  وألن  العالجي،  الشّق  يف  متجاوزة  أصبحت 
ميكن  عليها  بناء  التي  املعروفة  وغير  اخلاصة  معاييره  له 

استقبال مريض مبصلحة لإلنعاش حملاولة إنقاذه.

والنظم  السياسات  يف  وباحث  طبيب  حمضي،  الطيب  اعتبر 
الصحية، أن احلالة الوبائية » املقلقة » التي يعيشها املغرب، منذ 
االنفالت  لتفادي  جريئة  قرارات  اتخاذ  تستدعي  أسابيع،  عدة 

الوبائي واإلجراءات املؤملة.
وشدد حمضي، يف تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء، يف هذا 
الصدد، على ضرورة الرفع من قدرة الكشف من خالل التزود بالعدة 
واألجهزة الضرورية لذلك، »خصوصا وأن هناك مؤسسة مغربية 
قادرة على إنتاج املطلوب محليا وباألعداد الكافية«. كما دعا إلى 
تسهيل اعتماد أكبر عدد ممكن من املختبرات اخلاصة عبر التراب 
مصاريف  وتعويض  الفحوصات،  بإجراء  لها  والترخيص  الوطني 
الكشوفات من طرف صناديق وشركات التأمني بالنسبة للمؤمنني 
من خالل عقد اتفاقيات مستعجلة بينها وبني املختبرات العتماد 

نظام الثلث املؤدى.

اجلمعة  يومي  وإنزَكان،  أَكادير  سلطات  من  كل  قررت 
مشددة  إجراءات  اتخاذ  شتنبر2020،   11/12 والسبت 
وصارمة حملاصرة انتشار وباء فيروس كورونا، بعد أن سجلت 
رقما  مؤخرا،  ملول،  أيت  وإنزَكان  إداوتنان  أَكادير  عمالتي 
من  السابق  يف  كانت  بعدما  املصابني  عدد  يف  ومخيفا  كبيرا 
العماالت واألقاليم التي سجلت أقل إصابة بهذا الوباء منذ 

اكتشاف أول حالة باملغرب.
وهكذا قررت سلطات أكادير، يوم اجلمعة 11 شتنبر2020، 
إغالق الفضاءات العمومية مبا يف ذلك سوق األحد وكورنيش 
أكادير واحلدائق العمومية مع حتديد توقيت إغالق احملالت 
عند  واملقاهي  الكبرى  التجارية  واحملالت  للقرب  التجارية 

العاشرة ليال واملطاعم عند احلادية عشرة ليال.

03

03

عماد عادل

11
43.5

19

 « »
56.1

0.1
160.6 160.4

2020

 «19 »
33.7

24.7
9

6.4
3.4

5.3

27.7 6.4
29.6

28.3

17.2
6.2

14 2020
2019 13.7

366 2

41.2

المغرب   ي�ستعيد المبادرة 
في   الملف الليبي   واالأمم 

المتحدة واأطراف النزاع 
االإقليمية والمعنيون   يباركون

الحكومة �سرفت 24 مليار درهم من �سندوق 
كوفيد ور�سيده نزل اإلى 9 ماليير درهم

�سقران اأمام: يتعين اليوم االنكباب على االآثار االجتماعية 
واالقت�سادية الوخيمة لجائحة »كوفيد 19« بكثير من المو�سوعية

تقرير: املغرب ضمن أكبر مستوردي املبيدات الزراعية احملظورة
وزارة الفالحة مطالبة بالرد
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اال�ستعانة بمختبرات القطاع الخا�س من ا�ج� تو�سي� دا�رة الك�سف عن �يرو�س �كو�يد 19«
n وحيد مبارك
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أكد رئيس الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
يتعني  أنه  املاضي،  الجمعة  يوم  أمام،  شقران 
جائحة  بانتشار  املرتبطة  الظرفية  ظل  في  اليوم، 
االنكباب  "كوفيد19-"،  املستجد  كورونا  فيروس 
الوخيمة  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  على 
للجائحة، مما يقتضي اليوم التعاطي مع تحديات 

اللحظة "بكثير من املوضوعية".
لوكالة  هاتفي  تصريح  في  شقران،  وأوضح 
امل�رب العربي لألنباء، في سياق النقا� السياسي 
الدائر بشأن تدبير األزمة املرتبطة بجائحة كورونا 
البالد  بأن  بداية  اإلقرار  "يتعني  أنه  املستجد، 
تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعا استثنائيا 
 19 كوفيد  لجائحة  املستمرة  املخاطر  ظل  في 
واالجتماعية"،  االقتصادية  الصحية  وتداعياتها 
موضحا أن جاللة امللك محمد السادس كان قد نبه 
ينت�  قد  وما  الصحي  الوضع  تفاقم  إلى خطورة 

متعددة،  مستويات  على  قاسية  آثار  من  ذلك  عن 
بكثير  اللحظة  التعاطي مع تحديات  "مما يفرض 

من املوضوعية".
"هناك  إن  بالقول  السياق،  هذا  في  وتابع، 
تشكل  وخيمة  واقتصادية  اجتماعية  آثارا  أيضا 
الهاجس الواجب االنكباب عليه اليوم"، مما يجعل 
في  "ليس  شقران،  برأي  حاليا،  املطرو�  السؤال 
من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي، بل في كيفية 

الخرو� منه".
تهم  كثيرة  مالحظات  حتما  "هناك  وأضاف 
الحكومة بعدد من قطاعاتها، وهو ما نبهنا وننبه 
بداية  منذ  النواب  بمجلس  اشتراكي  كفريق  إليه 
الجائحة"، مستطردا بالقول "لكن ال يمكن أن نقيم 
الوضع بمنطق السواد، ألن هناك مجهودا حقيقيا 
نموذجا  كانت  وبالدنا  متعددة،  مستويات  على 
أن  ومسجال  الوباء"،  مع  تفاعلها  سرعة  في 

واقع الحال اليوم يتسم بتصاعد حاالت اإلصابة 
عدم  في  أهمها  يتمثل  متعددة،  ألسباب  والوفاة 

االلتزام الصارم بالتدابير االحترازية".
الوطنية  التعبئة  في  املساهمة  وبخصوص 
األزمة،  هذه  من  املمكنة  الخسائر  بأقل  للخرو� 
تدبير  في  املسؤوليات  أن  البرملاني  النائب  اعتبر 
في  بعضها  ويؤثر  متداخلة  الصحية  األزمة  هذه 
هذه  بني  التكامل  "وحده  أن  على  مشددا  بع�، 
خاصة  الوضع،  تحسني  في  يساهم  املسؤوليات 
انخراط  مستوى  على  قائما  يظل  الرهان  وأن 

املجتمع في مواجهة الجائحة".
واالشتراكية  والتقدم  االستقالل  حزبا  وكان 
االجتماع  عقب  أصدراهما  بالغني  في  عبرا،  قد 
عن  التقريريني،  جهازيهما  من  لكل  األسبوعي 
مع  الحكومة  تعاطي  بخصوص  استيائهما 
وكذا  كورونا،  بجائحة  املرتبطة  الصحية  األزمة 

والدخول  بالصحة  املتعلقة  الحكومية  القرارات 
"بالباهت  التعاطي  هذا  وصفا  حيث  املدرسي، 
تفاقم  ظل  في  الواقع  لألمر  واستسالم  واملرتبك 
الوضعية الوبائية"، داعيني الحكومة إلى "تحمل 
كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب 
االنخراط الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير 

الجائحة".
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وحيد مبارك 
لم تقطع دورية وزير الصحة التي توصي 
باملرضى  املبكرين  والتكفل  بالتشخيص 
بفيروس  إصابتهم  املحتمل  أو  املصابني 
الناجمة  الوفيات  مسلسل  مع   «19 «كوفيد 
تارة،  املرضى  مع  التعامل  في  «تقصير»  عن 
من  بالرغم  إذ  أخرى،  تارة  التكفل  عن  وعجز 
هذه الدورية األخيرة وأخرى سابقة، حثت على 
الرسمية  الدعوات  عن  وضدا  املضمون،  نفس 
التي لم يكل� آيت الطالب من توجيهها، يفارق 
الحياة مرضى تأكدت إصابتهم، وآخرون ظلوا 
بع�  ألن   ،  PCR اختبار  نتيجة  يترقبون 
بتفاصيل  التمسك  على  ون  يصر� املسؤولني 
وألن  العالجي،  الشق�  في  متجاوزة  أصبحت 
وغير  الخاصة  معاييره  له  اآلخر  البع� 
استقبال  يمكن  عليها  بناء  التي  املعروفة 

مري� بمصلحة ل�نعا� ملحاولة إنقاذه.
بالفيروس  الذين أصيبوا  عدد من املرضى 
به  ل�صابة  األقرباء  أقرب  أحد  تعر�ض  أو 

«االتحاد  تتبعت  البيت،  نفس  سقف  تحت 
االشتراكي» املسار الذي قطعوه من أجل ولو� 
للعناية  والظفر بسرير في مصلحة  مستشفى 
املركزة أو في اإلنعا� وربطهم ب�الت التنفس 
املري� يوجد  أن  يعني  ما  االصطناعي، وهو 
في وضعية صحية حرجة ومتطورة، ومع ذلك 
ف�ن هؤالء املرضى لم يجدوا من يحس� بأنينهم 
للتخفيف  ويسعى  املتعثر  لتنفسهم  ويصغي 
ألن  البع�،  حاول  وإن  معاناتهم،  حدة  من 
وألن  رو�،  وبدون  جامدة  املتبعة  املساطر 
ذاك  أو  املستشفى  هذا  في  املتوفرة  ة  األسر�
إنعا�  بها سرير  ليس  أنه  واألخطر  مملوءة، 
وال تتوفر على أوكسجني وغيره من األعطاب، 
في حني يظل أمر تحويلهم ونقلهم إلى مؤسسة 
صحية تتوفر على مصلحة إنعا� بيد مسؤول 
قد ال يجيب عن الهاتف، وقد يكون غير معني 
بكل ما قد يقع، مكتفيا بترديد خطابات جوفاء، 
تؤكد أنه عاجز عن تحمل املسؤولية في الوضع 
الطبيعي والعادي فباألحرى حني يتعلق األمر 

بجائحة من هذا القبيل.
اليوم، يتساءل مهنيون للصحة ومتتبعون 

«اإلدارة»  عن  ومواطنون،  الصحي  للشأن 
جهة  في  يقع  ما  مسؤولية  تتحمل  التي 
الدارالبيضاء-سطات نموذجا، ويريدون معرفة 
كيف ال يجد املتصلون هاتفيا مخاطبا، وكيف 
وربما  الرابعة  في  أبوابها  مستشفيات  تغلق 
قبل هذا الوقت، بدعوى أنها نهارية، وبالتالي 
وال  االختبار،  أجل  من  العينات  أخذ  وقف  تم 
يمكن التكفل بمري� وإن جاء بدرجات حرارة 
كان  أنه  واألكثر  التنفس،  في  مرتفعة وضعف 
اختبار  نتيجة  يده  في  بمري� يحمل  مرفوقا 

يؤكد إصابته بكوفيد 19�
يمتلك  من  معرفة  اليوم  الجميع  يريد 
مفاتيح الولو� إلى مصالح اإلنعا�، وإن كان 
له صلة بمجال التخدير واإلنعا� وعلى وعي 
يجب  التي  والخطيرة  الصعبة  بالحاالت  تام 
تمكينها من الولو� إليها، أم هي في يد طبيب 
بعيد عن هذا التخصص،أو بيد قطاع آخر بعيد 
تحقيق  بفتح  يطالبون  الصحة�  عن  البعد  كل 
باإلمكان  كان  هل  ملعرفة  وفاة،  وفاة  كل  حول 
في  خلل  هناك  كان  وإن  ال،  أم  إنقاذ صاحبها 
مشروعة،  جوهرية  أسئلة  التكفل�  مسطرة 

بدون  تظل  التي  األسئلة  شأن  ذلك  في  شأنها 
يحول  الذي  ما  قبيل  من  األخرى،  هي  أجوبة 
في  املتمثلة  املتخذة،  اإلجراءات  تفعيل  دون 
مدى  ومراقبة  معينة،  مرافق  إغالق  مواعيد 
في  فقط  النصف  نسبة  استعمال  احترام 
للكمامات،  السليم  والوضع  النقل،  وسائل 
من  وغيرها  الليلي،  التنقل  على  وفرض حجر 
اإلجراءات التي تظل مجرد حبر على ورق في 
االقتصادية،  العاصمة  تراب  من  كثيرة  أحياء 
حيث يظل الكثير من األشخاص في سمر ليلي، 
يلعبون  وآخرون  «الشيشا»،  يدخن  بعضهم 
عن  فضال  الكرة،  يدحرجون  وغيرهم  الورق، 
أن  تؤكد  التي  الشائنة  املمارسات  من  العديد 
فأكثر  أكثر  الوبائية ستتسع رقعتها  الجائحة 
من  للطرف  وغ�  طائشة  تصرفات  بسبب 
طرف جهات موكول لها التدخل الفعلي لتطبيق 
اإلجراءات التي تم تسطيرها في إطار وضعية 
الطوار� الصحية، ال العمل على نصب حواجز 
بني عماالت املقاطعات ال تؤدي إال لعرقلة السير 

ورفع منسوب االختناق في كثير من الحاالت!

مهنيون ومواطنون يستغربون تعطيل التدابير الوقائية املعلن عنها 
رسميا يف عدد من املناطق

م�سابون بكوفيد 19 يفارقون الحياة بين الم�ست�سفيات 
ودعوات للمطالبة بفت� تحقي� في الوفيات

.عبداللطيف الكامل
يومي  ان،  وإنزك� ادير  أك� سلطات  من  كل  قررت 
اتخاذ  شتنبر2020،   11/12 والسبت  الجمعة 
وباء  انتشار  إجراءات مشددة وصارمة ملحاصرة 
ادير  أك� عمالتي  سجلت  أن  بعد  كورونا،  فيروس 
كبيرا  رقما  ملول، مؤخرا،  أيت  ان  وإنزك� إداوتنان 
ومخيفا في عدد املصابني بعدما كانت في السابق 
إصابة  أقل  سجلت  التي  واألقاليم  العماالت  من 

بهذا الوباء منذ اكتشاف أول حالة باملغرب.
 11 وهكذا قررت سلطات أكادير، يوم الجمعة 
بما  العمومية  الفضاءات  إغالق  شتنبر2020، 
والحدائق  أكادير  وكورنيش  األحد  ذلك سوق  في 
املحالت  إغالق  توقيت  تحديد  مع  العمومية 
الكبرى  التجارية  واملحالت  للقرب  التجارية 
واملقاهي عند العاشرة ليال واملطاعم عند الحادية 

عشرة ليال.
اإلقليمية  اللجنة  فرضت  ذاته  السياق  وفي 
ان أيت ملول، إجراءات مماثلة  لليقظة بعمالة إنزك�
تجارة  ومحالت  الكبرى  التجارية  املحالت  ب�لزام 

القرب واملقاهي باإلغالق في الساعة العاشرة ليال 
فضال  ليال،  عشرة  الحادية  الساعة  في  واملطاعم 
عن إغالق الحدائق العمومية والقاعات الرياضية 
ألعاب  وساحات  القرب  ومالعب  األلعاب  وقاعات 
غير  العمومية  التجمعات  جميع  ومنع  األطفال 
الركاب  عدد  تقليص  قرار  وتفعيل  املرخصة، 
في   50 إلى  والصناعي  الفالحي  النقل   بوسائل 
وإلزام  للمركبات  االستيعابية  الطاقة  من  املائة 
الوحدات اإلنتاجية بأيت ملول بتكثيف الجهود في 
عملية التعقيم وفرض اإلجراءات الوقائية الصارمة 
طرف  من  السلبية  التحليالت  على  التوفر  وكذا 

العمال قبل اإللتحاق بالعمل.
بمختلف  العاملني  الشغل  أطباء  وتكليف 
إلى  أسبوعية  تقارير  برفع  اإلنتاجية  املؤسسات 
حول  جمعة  يوم  كل  للصحة  اإلقليمية  املندوبية 
التي  اإلنتاجية  باملؤسسات  الصحية  الوضعية 
املستقبلة  املؤسسات  كل  دعوة  مع  بها  يشتغلون 
توفير  من  االحترازية  التدابير  الحترام  للعموم 
لزبنائهم  الوقائية  املساحات  ووضع  املعقمات 
القرب،  أسواق  الجملة،  (أسواق  ومستخدميهم 

املقاهي، الفنادق، صالونات الحالقة...).
بالبرتوكول  للتقيد  الرياضية  األندية  ودعوة 
الصحي واإلجراءات املحددة من طرف الجامعات 
الحصول  وإجبارية  الجهوية  والعصب  الوطنية 
على ترخيص مسلم من السلطات املحلية للراغبني 
لعمالة  التابعة  الجماعات  وإلى  من  التنقل  في 
ملول،الدشيرة  ملول(إنزكان،أيت  أيت  إنزكان 

الجهادية ،تمسية،أوالد دحو).
وتأتي هذه اإلجراءات الثانية من نوعها الذي 
وإنزكان  إداوتنان  ادير  أك� عمالتي  من  كل  تعرفها 
منذ  فرضها  تم  الذي  األولى  بعد  ملول،  أيت 
منتصف مارس إلى نهاية شهر يونيو املنصرمني 
من السنة الجارية، وذلك على خلفية اجتماع طار� 
عقدته لجنتا اليقظة اإلقليميتان بكل من العمالتني 
 11/12 والسبت  الجمعة  يوم  صبا�  املذكورتني، 
شتنبر 2020، حيث تدارست اللجنتان مستجدات 
العمالتان معا  أن سجلت  بعد  الوبائية  الوضعية 
املؤكدة  الحاالت  عدد  في  ومتصاعدا  مخيفا  رقما 

املصابة بهذا الفيروس.
ظهور  الخطير،  التطور  هذا  نتائ�  من  وكان 

بؤر وبائية صناعية بمحطة لتلفيف الخضر بأيت 
املدارس  ببع�  الحاالت  من  عدد  وظهور  ملول، 
وبجماعة  إنزكان  أكادير  بعمالة  تامري  بجماعة 
إنزكان أيت ملول ملول، بحيث  أيت ملول بعمالة 
إلى حدود  ماسة  املصابني بجهة سوس  عدد  بلغ 
يوم 12 شتنبر2020، حوالي 2508، منها 1055 
بعمالة أكاديرإداوتنان و1016 بعمالة إنزكان أيت 
ملول و117 ب�قليم اشتوكة أيت باها و115 ب�قليم 
تيزنيت و111 ب�قليم طاطا و94 ب�قليم تارودانت، 
في حني بلغ عدد املتعافني 912، وعدد الوفيات 31 

وفاة.
ونظرا لهذا الوضع الوبائي املتزايد بشكل يومي 
بعماالت  السلطات  أعطت  أسابيع،  بضعة  ومنذ 
الجهة وأقاليمها صالحية واسعة للجن املختصة 
كل  واتخاذ  املراقبة  في  التشديد  أجل  من  املحلية 
التدابيراالحترازية  الحترام  الناجعة  اإلجراءات 
إلزام  ذلك  في  بما  الوباء،  هذا  عدوى  من  الواقية 
الجميع باحترام مسافة التباعد الجسدي ووضع 
والفضاءات،  واألرجل  لأليدي  والتعقيم  الكمامات 

سواء تعلق األمر باألشخاص أو املؤسسات... 

االتحاد االشتراكي - أ ف ب 
Greenpeace منظمتي  من  كل  نددت 
األوروبية  الشركات  بقيام   ،Public Eye و 
االتحاد  في  محظورا  مبيدا   41 بتصدير 
حمائية  قوانني  ذات  دول  إلى  األوروبي 
الرئيسية  الوجهات  أن  تقرير  وأكد  أضعف، 
املعنية بهذه الصادرات املحظورة هي املغرب 
وجنوب  واملكسيك  وأوكرانيا  والبرازيل 

إفريقيا.
ثنائي  الباراكوات،  وتعد 
املبيدات  ضمن  من  كلوروبرينوسياناميد، 
لضررها  األوروبي  االتحاد  في  املحظورة 
شركات  قبل  من  تصديرها  يتم  ذلك  ورغم 
األنباء  وكالة  القارة، وحسب  خار�  أوروبية 
منظمتي  من  كل  استنكرت  فقد  الفرنسية، 

هذه  الخميس،  آييوم،  وبابليك  غرينبيس 
أصابع  املنظمتان  ووجهت  املمارسات، 
شركة  نحو  الخصوص،  وجه  على  االتهام، 

سينجينتا السويسرية.
العدالة  حظرت   ،2017 عام  وفي 
املشتبه  باراكوات،  األعشاب  مبيد  األوروبية 
حظر  وتم  باركنسون.  بمرض  عالقته  في 
زراعة  في  املستخدم  كلوروبروبني،  ثنائي 
االتحاد  في   2007 عام  منذ  الخضروات، 
األوروبي، والسياناميد، املستخدم في زراعة 
ذلك،  ومع   .2008 عام  منذ  والفاكهة،  الكروم 
تم بيع أكثر من 81000 طن من هذه املبيدات 
وغيرها من املبيدات املحظورة خار� االتحاد 
للمنظمتني  وفًقا   ،2018 عام  في  األوروبي 
«رخص  عن  بحثتا  اللتني  الحكوميتني  غير 
املقدمة من الشركات لتصدير هذه  التصدير» 
املنتجات إلى البلدان التي يتم الترخيص بها.

الحشرية  «املبيدات  ف�ن  للتقرير،  ووفًقا 

بسبب  األوروبي  االتحاد  في  املحظورة 
من  عام  كل  شحنها  يتم  املثبتة  سميتها 
األراضي األوروبية إلى البلدان ذات القوانني 
املمارسة  هذه  كانت  األضعف».إذا  الحمائية 
الفاعلون  كان  فقد  ومعروفة،  قانونية 
قادرين  دائًما  التجارة  هذه  في  الرئيسيون 
على الحفا� على أنشطتهم خلف حجاب من 
التعتيم، محمًيا بذريعة»السرية التجارية «، 

تضيف املنظمات غير الحكومية.
أكثر  بتصدير  تقوم  التي  البلدان  ومن 
املبيدات املحظورة في االتحاد األوروبي تأتي 
كبير  حد  إلى  مقدمتها  في  املتحدة  اململكة 
وإيطاليا وأملانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا 
من   90� من  أكثر  «تغطي  وهي  وبلجيكا. 
إلى   2018 عام  في  وصلت  التي  األحجام» 
محظورا  مبيدا   41 ب�  وتتعلق  طنا   81615
غير  للمنظمات  وفًقا  األوروبي،  االتحاد  في 

الحكومية.

لهذه  املستقبلة  الرئيسية  الوجهات  أما 
وأوكرانيا  البرازيل  فهي  الخطيرة  املواد 
وتحذر  إفريقيا.  وجنوب  واملكسيك  واملغرب 
«املخاطر  أن  من  الحكومية  غير  املنظمات 

الصحية أو البيئية مأساوية».
إلى  خاص  بشكل  التقرير  هذا  ويشير 
شركة Syngenta السويسرية ، «أكبر مصدر 
ملبيدات املواد املحظورة من االتحاد األوروبي 
األملانية  الشركات  وكذلك  بعيد»،  حد  إلى 
وAlzchemوشركة  BASF و   Bayer

Finchimicaاإليطالية.
الدستوري  املجلس  صادق  فرنسا،  وفي 
حظر  على   2020 عام  أوائل  في  الفرنسي 
وقاية  منتجات  وتصدير  فرنسا  في  اإلنتا� 
محظورة  مواد  على  تحتوي  التي  النباتات 
من قبل االتحاد األوروبي اعتبارا من من هذا 

العام.

تقرير: املغرب ضمن أكبر مستوردي املبيدات الزراعية احملظورة
�ري�بي�� تو�كد اأن المخاطر ال�سحية والبي�ية ل�ذ� الم�تجات »ماأ�ساوية«
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الطي�  

 �م�سي،  

 البا��   
في   ال�سيا�سات   وال���  

 ال�سحية،   يقتر�   مجموعة 
 من   التدابير   لتفادي  
 االنفالت   الوبائي   

    الرفع من قدرة الكشف
 الترخيص    املختبرات 

اخلاصة بإجراء الفحوصات
 تعويض املصاريف    من طرف 

صناديق وشركات التأمني
 دم� أطباء القطا� اخلا�

يف   منظومة الكشف
 تقليص مدة العزل     من �1    
 يوما إلى   10   ايام،   ،   ��    ل�   �   ايام   

اعتبر   الطيب   حمضي،   طبيب   وباحث   في   السياسات   والنظم  
 الصحية،   أن   الحالة   الوبائية  "  املقلقة  "  التي   يعيشها   املغرب،  
 منذ   عدة   أسابيع،   تستدعي   اتخاذ   قرارات   جريئة   لتفادي   االنفالت  

 الوبائي   واإلجراءات   املؤملة . 
وشدد   حمضي،   في   تصريح   لوكالة   املغرب   العربي   لألنباء،  
 في   هذا   الصدد،   على   ضرورة   الرفع   من   قدرة   الكشف   من   خالل  
 التزود   بالعدة   واألجهزة   الضرورية   لذلك "  ،   خصوصا   وأن   هناك  
 مؤسسة   مغربية   قادرة   على   إنتا�   املطلوب   محليا   وباألعداد  
 الكافية  ." كما   دعا   إلى   تسهيل   اعتماد   أكبر   عدد   ممكن   من  
 املختبرات   الخاصة   عبر   التراب   الوطني   والترخيص   لها   ب�جراء  
 الفحوصات،   وتعوي�   مصاريف   الكشوفات   من   طرف   صناديق  
 وشركات   التأمني   بالنسبة   للمؤمنني   من   خالل   عقد   اتفاقيات  
 مستعجلة   بينها   وبني   املختبرات   العتماد   نظام   الثلث   املؤدى،  
 بما   يسمح   للموظفني   واأل   جراء   بالقطاع   الخاص   وعائالتهم   من  
 االستفادة   من   خدمات   القطاع   الخاص   بسرعة،   وتخفيف   الضغط  
 على   املؤسسات   العمومية   لتمكني   االكتشاف   والتكفل   السريعني  

 باإلصابات   املشكوك   فيها   ومخالطيهم . 
كما   أشار   إلى   ضرورة   دم�   أطباء   القطاع   الخاص   في   منظومة  
 الكشف   خصوصا   وأنهم   القطاع   الذي   يستقبل   يوميا   أكبر   عدد  

 من   املواطنني   من   ذوي   األعراض . 
من   جهة   أخرى،   اقتر�   حمضي   تقليص   مدة   العزل   بالنسبة  
 للحاالت   املؤكدة   واملخالطني   املؤكدين   بأعراض   او   بدونها   من 14    
 يوما   إلى   10   ايام،   وهي   املدة   التي   تعمل   بها   عدة   دول،   لفترة  
 انتقالية،   قبل   تخفيضها   ل   7   ايام   بعد   أسابيع،   مع   االلتزام  

 باإلجراءات   الحاجزية   بقوة . 
ودعا   اللجنة   العلمية   االستشارية   إلى   النظر   في   تخفيف  
 البروتوكول   العالجي   بشكل   كبير   خصوصا   بالنسبة   للمصابني  
 الشباب   من   دون   عوامل   اختطار،   لتسهيل   العزل   والتكفل  " بالنظر  
 لكوننا   مقبلني   على   تسجيل   حاالت   باآلالف   في   األسابيع   واألشهر  

 املقبلة،   وتأكد   التجارب   الدولية   لعدم   الحاجة   لذلك ." 
وفي   حال   تعذر   توسيع   قدرة   الكشف   بالسرعة   املطلوبة،  
 أكد   الباحث   على   ضرورة   العمل   بمبدأ   عزل   كل   الذين   تظهر  
 عليهم   أعراض   ومخالطيهم   األقربني،   وتدبير   الكشف   بعد   ذلك،  
 بالخصوص   قبل   بدء   ظهور   حاالت   االنفلونزا   املوسمية   حيث  

 وقتها   ستتكاثر   الحاالت   وتتشابه   األعراض . 
وحث   على   تركيز   الكشوفات   على   املواطنني   الذين   تظهر   عليهم  
 أعراض   ومخالطيهم   والتخلي   عن   الكشف   الواسع   إال   للضرورة،  
 من   أجل   ترشيد   استعمال   وسائل   الكشف   في   ظل   محدودية   قدرته . 

وشدد   حمضي   على   ضرورة   تحسني   القدرة   على   االستباق  
 لتفادي   تعقد   األوضاع   الوبائية   وتفادي   اتخاذ   إجراءات   آخر  

 ساعة   التي   ال   تساعد   على   تفهم   املواطنني   للقرارات   املتخذة . 
كما   أبرز   أهمية   التهيؤ   اللوجستيكي   والتوعوي   إلطالق   حملة  
 واسعة   النطاق   للتلقيح   ضد   األنفلونزا   املوسمية   والبدء   بالفئات  
 الهشة   واملهن   املجابهة   للوباء   حتى   نتجنب   التقاء   وباءين   معا،  
 وارهاق   املنظومة   الصحية   والضغط   الكبير   عليها،   وألجل   ترشيد  

 استعمال   الكشوفات   أمام   تشابه   أعراض   املرضني . 
ودعا   الباحث،   أيضا،   إلى   خلق   مسارين   للعال�   باملنظومة  
 الصحية   بالقطاعني   العام   والخاص  :  مسار   عال�   كوفيد   ومسار  
 عال�   األمراض   األخرى،   مؤكدا   على   أنه  "  ال   يمكن   مطلقا   اليوم  
 تأجيل   التكفل   باألمراض   املزمنة   وصحة   األم   والطفل   وكل  

 األمراض   األخرى ."  
من   جهة   أخرى،   دعا   حمضي   إلى   تقوية   وتحسني   التواصل  
 مع   املواطنني   والفاعلني   من   خالل   خلق   نقاشات   وحوارات  
 علمية   تجيب   عن   تساؤالتهم   وتخوفاتهم   وحاجتهم   الستشراف  
 املستقبل،   وإعطاء   البيانات   املفصلة   التي   تسمح   للمهنيني  
 واإلعالميني   والخبراء   من   تتبع   الوباء   وفهمه   وتقديم   املقترحات  
 املناسبة،   وتعزيز   هذه   املعطيات   بدراسات   طبية   وعلمية   من  
 الواقع   الوبائي   املغربي   تتيح   فهم   األرقام   وأسبابها   وطرق  
 التحكم   فيها   مغربيا،   ومن   اجل   تكييف   االستراتيجية   الوطنية  

 مع   خصوصيات   الواقع   الوبائي   املغربي . 
كما   حث   على   ضرورة   التوجه   للشباب   من   خالل   الشباب   نفسه  
 من   املجتمع   املدني   واإلعالم   للتنبيه   ملخاطر   الوباء   على   أنفسهم  
 وأسرهم   ومجتمعهم   ومستقبلهم،   مشددا   على   أن   الشباب   ليست  
 له   مناعة   ال   ضد   اإلصابة   بكوفيد   وال   ضد   اإلصابات   الخطيرة   وال  

 حتى   الوفاة   بسبب "  كوفيد ." 19   
وذكر   بضرورة   االلتزام   التام   باإلجراءات   الحاجزية   من  
 كمامات   وتباعد   اجتماعي،   وتطهير   اليدين،   وتهوية   األماكن  
 املغلقة   ،   منبها   إلى   أن   خطر   اإلصابة   باألماكن   املغلقة   هو   20   مرة  
 أكثر،   مبرزا   في   هذا   الصدد   مضامني   الخطاب   امللكي   السامي   ل  
   20 غشت   املاضي   الذي  "  كان   واضحا   وصريحا   في   هذا   الصدد ." 



خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

12.639 1442 25 2020 14

  
       

     
 .     

   
 »   

         
        

 .«  
         

 »     
        
      

 .«  
      

 . 
     

        «  »
      

 .       
  

       »
   

 .«    
    2015        »  

       
 .« 

 »   
   

      
 .« 

  
    »

 .   « 
   

      
   

      
 . 

            

   
 . 

      
   

 . 
  

 
   

 .    

          »   
 .« 

      »  
       

     
            

 »       2020 « 
 .«    

   روسيا وتركيا :  
العبان مباشران   يرحبان

      
      

 . 

       
       

       
 .     

   
     

 
   2016 .    

   
   

    2    
      2020    

 .    

        
    6        

 .    10    

 . 
            

            
 »   

     
 .«  

   

   
   

 »  
      

     
             

 .« 
            

           
   

      
 .    

    «  »   
      
      

 . 

           
    

  
 .  

         
      

     
    

 . 

�م� دول الساحل وال��راء 
واالحتاد اإلفريقي

   
      

   
               

        
 .  

   
   

 .    

   
   

      
      

   
 . 
   

      
   

 .    
   

      
 .    

    »      

        
    

   2020      10      
 .« 

   
   

   
 .    
      

   
   

 . 

دعا الطرفان أيضا األمم 
المتحدة والمجتمع 

الدولي   إلى دعم جهود 
المملكة المغربية 
الرامية إلى توفير 

الظروف المالئمة،   وخلق 
المناخ المناسب للوصول 

إلى تسوية سياسية 
شاملة في   ليبيا

المغرب   يت�سعيد المبادرة في   الملف الليبي   واالأمم 
المتحدة واأطراف النزاع االإقليمية والمعنيون   يباركون

   أفل�ت ا�هود الد�وبة التي   بذلتها الدبلوماسية املغربية يف   تقريب وجهات النظر بني الفرقاء الليبيني وجمعهم حول طاولة احلوار يف   سلسلة لقاءات مبدينة بوزنيقة،   توجت 
بالتوصل إلى اتفاق شامل حول املعايير واآلليات الشفافة واملوضوعية لتولي   املناصب السيادية،   و�اوز اخلالفات املست�كمة التي   خلقت حالة من الفوضى والفرا�   املؤسساتي   يف  
 هذا البلد املغاربي
وتقوم مقاربة اململكة إزاء امللف الليبي،   كما أبرز ذلك وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي   واملغاربة املقيمني باخلارج،   ناصر بوريطة،   يف   افتتا� جلسات احلوار الليبي،   على 
كون هذا امللف ليس ق�ية دبلوماسية وال ق�ية �اذبات سياسية،   بل هو ملف   يرتب� مب�ير بلد مغاربي   شقيق،   وأن املغرب  » ليس له أجندة وال مبادرة وال مسار،   ولم   يقبل أبدا 
أن   يختار بني الليبيني،   بل   يعتبر دائما أن الليبيني إخوة وأبناء لذلك الوطن ويت�لون جميعا برو� املسؤولية وبتغليب م�ال� ليبيا «. 
وقد لقي   دور املغرب  » البناء والفعال «  يف   تيسير إطالق احلوار الليبي   إشادة وتقديرا واسعني من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية،   التي   أجمعت 
على التنويه بع�م اململكة الراس� على انتشال ليبيا من برا�ن الفوضى والفرا�   اللذين خلفهما االنقسام السياسي   واملؤسساتي،   وما أفرز� ذلك من فقدان �قة املواطن الليبي   يف   أداء 
املؤسسات . 
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ترجمة : المهدي المقدمي

أجرى الصحايف مهدي هورتلو، 
حوارا صحافيا مع وزير املالية 
ا���� لل��ل�ة، ف�� ا� ول�لو، 
نورد أهم ماجاء فيه: 
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n إسماعيل الحلوتي
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دخول مدر�سي ناق�س وم���� �

اأين اأ�ساع ا�غ�ب ال��ي��

n عبد السالم المساوي
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في ذكرى رحيل الحيحي: 

ا����� ا�د� �� 
الغياب وا��سور

� زمن كورونا
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ا�ا��� وم��وم� االإعالم 

n محمد العوني (@)

ركائز ا�عالم هي منطلق 
المنظومة 
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.«

مقومات منظومة ا�عالم في 
أفق نظام لالتصال والتواصل...

هل تكون الجائحة فرصة لبناء 
منظومة إعالمية وتواصلية؟

(@) باحث في االعالم والتواصل 
والمساءلة االجتماعية 

بات لزاما علينا أن نفكر 
جميعا في إطار مقاربة 
تشاركية ونتوافق حول 

صيغة تعليمية موحدة، 
بما يضمن تكافؤ 

الفرص بين أبناء الشعب

أتاحت الجائحة 
وانعكاساتها فرصا

في العديد من المجاالت 
ومنها حقال االعالم 

والتواصل، فهل ستستثمر 
للشروع في بناء منظومة 

إعالمية وتواصلية؟
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مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
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باريس: يوسف لهاللي

����ة ��م� ال�ا�� لل��و� با�عما� 
االجتماعية للتربية والتكوين

8000 م�ستفيد  م� بر�ام� �امت��� 
لد�� ولو� ا�أ�سر� الت��يمية ل��س��

 الف�ساد الم�ست�سري   في   اإفريقيا   يقو�� ال��ود ل�ت��� ��� وبا� �وفيد   19 � 
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تقارير

عل� �ل�ية ال�را� ب� با�ي� و���ر� �و� ال�ا� 

قمة دول اأوربا المتو�سطية
ت�س�د م� ل��ت�ا  ت�ا� تر�يا
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قبل القمة حذر 
رئيس الوزراء 

اليوناني من أنه 
ليس أمام القادة 

ا�وروبيين من 
خيار سوى فرض 

«عقوبات كبيرة» 
على تركيا إذا لم 

تعد إلى الحكمة في 
شرق المتوسط

تتصدر جنوب إفريقيا 
قائمة الفضائح حيث  

 يحقق مسؤولون 
حكوميون في   أكثر من  
   600 شركة ومؤسسة 
منحت خمسة مليارات 

راند   300  ( مليون 
دوالر )  في   عقود 

لتوريد معدات الحماية 
الشخصية للعاملين 

الصحيين وتوزيع 
مساعدات ا�غاثة 
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Apprentissage alterné

 Conseil)
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(@) إطار بوزارة التربية مهتمة بمجال 
تعليم الكبار

ا�معية ا��ربية ل�� ا��ستعجالت ت�سدد على �سرورة 
االمتثال ال�سار� للتداب� الوقا�ية

نحو  تقليص الهوة السحيقة بين التنظير  والممارسة في فصول محو ا�مية

ا��ا�ية ا�كو��ة��ي الر�ا� ال�� �سي�� م�سار ال�ام�

الد�ول ا�در�سي و�� ا�� مقاربة � 

يعتبر الرهان
على تكوين 

المكونين 
ومتابعتهم 

وإيصالهم 
إلى االحترافية، 

معرفيا وإجرائيا، 
من الرهانات التي 

ستغير مسار  
منظومة

محو ا�مية

ا�كت� االإقليمي للنقابة 
الو�نية للتعلي� ��د��� 

�را��� ���ر م� ��ورة 
��سور ال�س�يلة ا��سابة 

بكورونا للمو��س�سات التعليمية
n مكتب مراكش: عبد الصمد الكباص 
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n زهير العوري (@)
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(@) باحث في علم االجتماع
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ناقشها اجتما� �شاور� �تارودان�

ي��ر �تداعيا� اجتماعية ��يلة

 تنغير�� م�ادرة اأ�ستا� للت�فيف عن 
تالم�ت� من وطاأة الو�سعية اال�ستثنائية 

التعليم  أستاذ  فاجأ 
بن  الفقيه  «هشام  االبتدائي 
ب�حدى  املشتغل  عيا�»،  بو 
(تيزمووين)  الفرعية  املدارس 
مدارس  ملجموعة  «التابعة 
الترابي  بالنفوذ  باينتي» 
تالمذته،  تنغير،  إلقليم 
من  بالعديد  باستقبالهم 
سياق  في  املندرجة  األدوات 
التدابير االحترازية والوقائية 

التنظيف  أدوات  توزيع  تضمنت  والتي  كورونا،  فيروس  تفشي  ضد 
والتعقيم، باإلضافة إلى مأكوالت خفيفة....

االلتفاتة، حسب األستاذ، «في إطار  العمل على  وتدخل هذه املبادرة / 
للدراسة  التالميذ والتلميذات من أجل تحبيبهم  الثقة والتحفيز لدى  زرع 
في  تعالى  يبارك �  «أن  الفايسبوك،  في  على حائطه  داعيا،  واملدرسة»، 

عقول التالميذ وأن يجعلهم سراجا منيرا لهذا الوطن الحبيب».  
التربوي  بالشأن  املهتمني  من  عدد  من  تثمينا  لقيت  تربوية  التفاتة 
باملنطقة وخارجها، مشيرين إلى مبادرات مماثلة تسجلها مختلف الجهات 
– في سياق الحس التضامني التآزري - تؤشر على خطوات بناءة تستحق 
هذا  في  من خصاص  يسجل  ما  تدارك  أفق  في  وذلك  والدعم،   التشجيع 

القطاع أو ذاك، بعيدا عن أية حسابات ضيقة .

فجر مبارك

اال�ستغالل الع�سوائي للمياه الجوفية يجفف 
عيون واد بو فكران!

الح�سيمة�� المجل�س العلمي  يدعو 
اإلى تجديد الي��ة في موا��ة كورونا

 

واألئمة  املجلس  أعضاء  للحسيمة  املحلي  العلمي  املجلس  دعا 
واملرشدات  املرشدين  واألئمة  والواعظات  الواعظني  والخطباء 
«إلى تجديد اليقظة والتعبئة من أجل محاصرة جائحة  باإلقليم، 
لتحمل  العزائم  وتقوية  انتشارها  من  والحد  املستجد  كورونا 
ضرورة  «على  حاثا  للمجلس،  بالغ  يفيد  وآثارها»  تبعاتها 
العمل على تنزيل كل التدابير االحترازية التي تتخذها السلطات 
العمومية ملواجهة الجائحة واملشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه 

التخفيف من وطأتها على املواطنني» 
تكثيف  «ضرورة  على  التأكيد  تم  فقد  ذاته  املصدر  ووفق 
الديني عبر الوسائل املتاحة  دروس التوعية والتأطير والتوجيه 
في  ونجاعتها  التجربة جدواها  أثبتت  التي  الحديثة،  والتقنيات 
السلبية  اآلثار  لتحمل  مناعتها  وتقوية  األنفس  وتثبيت  التوعية 

لهذا الوباء نفسيا واجتماعيا.»

29 األفا و350 �� عدد تالمي�  
مو��س�سات الداخلة � وادي ال���

«بلغ عدد التالميذ املسجلني في مختلف املؤسسات التعليمية 
وادي الذهب، ما مجموعه  العمومية والخاصة في جهة الداخلة - 
 ...«2020-2021 املدرسي  املوسم  برسم  تلميذا،  و350  ألفا   29
للتربية والتكوين  تشير معطيات صادرة عن األكاديمية الجهوية 
مؤسسات  في  سجلوا  تلميذا  و478  ألفا   23 أن   » موضحة   ،
التعليم العمومي و5872 آخرين   في التعليم الخاص ، حيث أن 
ما مجموعه 28 ألفا و818 تلميذا يتابعون  دراستهم في الوسط 

الحضري، فيما يبلغ العدد 532 تلميذا في الوسط القروي.»
التعليم  بني  يتوزع  العدد  «هذا  ف�ن  ذاتها،  املعطيات  ووفق 
االبتدائي ب� 17 ألفا و564 تلميذا، بينهم 345 في الوسط القروي، 
القروي،  بالوسط   105 بينهم   ،(6939) اإلعدادي  والثانوي 

والثانوي  التأهيلي (4847)، بينهم 82 في الوسط القروي».
االبتدائي  بالسلك  امللتحقني  الجدد  التالميذ  عدد  وبخصوص 
«بلغ   فقد  الجهة  في  التعليمية  املؤسسات  مختلف  مستوى  على 
الذهب  لوادي  اإلقليمية  املديرية  في   3083 بينهم  تلميذا،   3139

و56 في املديرية اإلقليمية ألوسرد».
بينهم  تلميذا،   5930 االبتدائي  بالتعليم  املسجلني  عدد  و»بلغ 
مسجال  أوسرد،  إقليم  في  و100  الذهب،  وادي  إقليم  في   5830
السابق  الدراسي  باملوسم  مقارنة  املئة  في   6 بنسبة  زيادة  بذلك 
تضم  الجهة  أن   إلى  ، تضيف املعطيات نفسها، الفتة   «(5574)
للتعليم  مؤسسة   24 منها  تعليمية،  مؤسسة   41 مجموعه  «ما 
االبتدائي و10 ثانويات إعدادية و7 ثانويات تأهيلية. ومن جهته  
18 مخصصة  بينها  34 مؤسسة تعليمية،  الخاص  القطاع  يضم 
للتعليم االبتدائي و11 للثانوي اإلعدادي و5 للثانوي التأهيلي» 

يضيف املصدر نفسه.

بجماعة اإيموزار��  الزيادة في ال�سومة 
الكرائية لمحالت الجماعة تثير الغ�س� 

سوق  تجار  تفاجأ 
بعمالة  إيموزار  خميس 
بقرار  إداوتنان،  أكادير 
كراء  سومة  في  الزيادة 
التي  الجماعة  محالت 
حسب  الجميع،   صدمت 
املحتجني،  تصريحات 
”بعدما قرر رئيس الجماعة 
 3 الخميس  يوم  الترابية 
سومة  شنبر2020،رفع 
من  املحالت  هذه  كراء 

الظرفية  80 درهما إلى 500 درهم في كل شهر،دون استحضار   
اإلقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم القروي».

وقد خلف هذا القرار املفاج� استياء  لدى عامة التجارالصغار 
والحرفيني من مكتري محالت الجماعة، علما  بأن الوسط القروي 
الجبلي يعرف ظرفية صعبة، في زمن الحجر الصحي الذي أقرته 
السلطات  منذ منتصف شهر مارس املنصرم، «حيث أثر ذلك على 
منذ ستة  يعرف  والذي  إيموزار،  التجاري بسوق خميس  الروا� 
ذاتها،  املصادر  وفق  قبل»،  من  املنطقة  تشهده  لم  ركودا  أشهر 
مضيفة أنه «كان من املفروض على ممثل السكان داخل الجماعة 
الترابية وفي قبة البرملان أن يراعى قبل اتخاذ هذا القرار،وضعية 
الروا�  التي يعرفها  الظرفية اإلقتصادية  مكتري املحالت في ظل 
التي  الوبائية  الحالة  وكذلك  إيموزار  الخميس  بسوق  التجاري 

تهدد املنطقة بأكملها�».
قرار  أن  هو  والحرفيني،  الصغار  التجار  غضب  أج�  «لكن ما 
رئيس الجماعة لم يقف عند هذا الحد،بل تجاوز اختصاصه عندما 
قام بحجز سلعة ألحد التجار بدعوى احتالله للملك العمومي،وذلك 
الجاري  القانونية  إلى املسطرة  اللجوء  ،وبدون  إنذار  دون سابق 
بها العمل في مثل هذه النازلة، من خالل حضور ممثلي السلطة 
وتحرير  رسمي  بشكل  السلعة  هذه  لتقييد  امللكي  والدرك  املحلية 
محضر قانوني وإداري عن املخالفة املرتكبة يخلص بع� التجار.

 عبداللطيف الكامل

جبوري حسن
     

تاريخيا  إرثا  فكران  بو  واد  يعتبر 
مقاومة  ملحمة  في  أحداثه  تجسدت  وبيئيا، 
الحماية،  فترة  إبان  الفرنسي  االستعمار 
شتنبر1937  1و2  انتفاضة  جسدت  بحيث 
الوادي  مياه  قرصنة  بسبب  فارقة  لحظة 
وحرمان  املستعمرين  لضيعات  وتحويلها 
من  مكناس  مدينة  الحاجب  وساكنة  فالحي  
الحياة  باستمرار  تاريخيا  ارتبط  مائي  مورد 
باملدينتني معا منذ حقب تاريخية ضاربة في 
عمق التاريخ . وقد شكلت معركة (املاء لحلو) 
انتفاضة   (83) ذكراها  السنة  هذه  تحل  التي 
املستعمر  جور  ضد  مكناس  بمدينة  شعبية 
التاريخية  الحقوق  على  وتطاوله  وجبروته 
مكناس  مدينة  وساكنة  عامة  املنطقة  لفالحي 

خاصة.
منابيع  أربعة  الوادي  يمتلك  جغرافيا 
والتي  اقماشن  بدوار  ثالثة  منها  رئيسية 
واوشان،  حند،  وبوفيري  :ايت  منبع  تضم 
باإلضافة الى منبع دوار ايت بولجاوي الذي 
النهر.  لجريان  املائي  الرئيسي  املصدر  يعتبر 
والجفاف  الحالية  املناخية  التحوالت  ان  غير 
أثرت  عوامل  الثلجية  التساقطات  وندرة 
املتوسط  باألطلس  املائية  الفرشة  على  سلبا 
الجوفية،  للمياه  الجائر  االستنزاف  أن  كما 
بسبب مجموعة من التجاوزات الحاصلة على 
املرخصة  العشوائية غير  اآلبار  مستوى حفر 
رخص  منح  لها  املخول  الجهات  لدن  من 
التنقيب عن املاء يطر� العديد من التسا�الت 
عن فعالية املراقبة ،  باإلضافة الى عدم احترام 
هدر  في  ساهم  مما  بالتنقيط  الري  تقنيات 
املياه واستنزاف الفرشة املائية بصورة تهدد 

استقرار الفالحني والكسابة باملنطقة.
الهكتارات  من  العديد  تفويت  أن  «كما 
للخواص  املخزنية  لألمالك  التابعة  الفالحية 
،والذين يشكل الربح املادي اآلني للبع� منهم 
لالستنزاف  اعتبار  دون   ، األولويات  ،أولوية 
الحاصل للفرشة املائية بسبب نوعية األنشطة 
املنطقة،  من  مصادر  املعتمدة»تقول  الفالحية 
الصخرية   املقالع  انتشار  «أن  إلى  الفتة 
باملنطقة يزيد الوضع خطورة ، خاصة في ما 
يخص   تخريب املحيط البيئي وتدمير الوسط 
االطلس  الحاجب  (بوابة  ب�قليم  االيكولوجي 
الفرشة  على  اثر  الذي  الشيء  املتوسط)، 
النباتي  والغابوي  الغطاء  املائية  وعلى 
عيش  نمط  على  سلبا  انعكس  باملنطقة  مما 
الفالحني املعتمدين على الرعي وعلى مصادر 
يطر�  املعيشية، مما  الفالحة  وعلى  املياه  
بالهجرة  بدءا  االجتماعية  املشاكل  من  العديد 
نحو الحواضر والتخلي قسرا عن أراضيهم».
ووفق املصادر ذاتها ف�ن «الوضعية الحالية  
املسؤولني،  على  التسا�الت  من  العديد  تطر� 
استحضارا  وذلك  اختصاصه،   حسب  كل 
لتداعيات التجاوزات املشار اليها سابقا والتي 
ودفاتر  التفويتات  وشروط  «ظروف  تطال 
الفالحية  بالهكتارات  املرتبطة  التحمالت 
املفوتة للمستغلني الكبار بمختلف تصنيفاتهم 
على  سبو  حوض  إدارة  ومسؤولية  دور   -
رخص  ومراقبة  وإحصاء  متابعة  مستوى 
واملستنزف  الجائر  واالستغالل  اآلبار  حفر 
بل  الحاجب  ب�قليم  فقط  ليس  املائية  للفرشة 
باألطلس املتوسط عموما - العمل على احتواء 
الوضع الحالي واحترام املساطر واإلجراءات 
القانونية لوقف التدهور واالستنزاف الحاصل 
التدمير  وقف   - املائية  وللموارد  للبيئة 
الحاصل للمحيط البيئي بسبب بع� املقالع 

وتأثيراتها السلبية على املستوى االجتماعي 
واملجالي بيئيا ومائيا وذلك عن طريق عقلنة 
 - تنوعاتها  بكل  الطبيعية  املوارد  استغالل 
رخص  استغالل  احترام  ضرورة  على  العمل 
االستغالل  باعتبار  املاء  وجلب  اآلبار  حفر 
لحفر  وتوظيفها  الواحدة  للرخصة  املتعدد 
ثقوب مائية متعددة يعد تحايال على القانون 
الضريبية  واالغراءات  اإلعفاءات  مشكل   -
بع�  تشجع   والتي  الفالحي  املجال  في 
صغار  أراضي  تملك  على  املستثمرين   
الفالحني البسطاء عن طريق االغراءات املادية 
املياه  منابع  على  االستحواذ  من  يمكنهم  مما 
املؤطرة  والتقاليد  لألعراف  اعتبار   دون 

تاريخيا لالستفادة من حق املاء».
أيت  جماعة  وفالحي  ساكنة  تعيش  إجماال 

بورزوين  وضعا مقلقا بسبب جفاف مجموعة 
عامل  تشكل  التي  املياه  ومصادر  العيون  من 
توالى نضوب  والتي  لهم،  اجتماعي  استقرار 
مياهها بسبب توالي سنوات الجفاف وبسبب 
التدخل البشري الذي أخل بالتوازنات البيئية 
باإلقليم،ما يستوجب إعادة النظر على مستوى 
التصورات والتوجهات التي تتحكم في اتخاذ 
التأطير  مستوى  على  خصوصا  القرارات، 
باإلضافة  الى  واملراقبة،  واملواكبة  والتوجيه 
الشابة  املحلية  بالطاقات  االهتمام  ضرورة 
الوطنية  املبادرة  ومشاريع  برام�  بواسطة 
يمكن  بواسطتها  والتي  البشرية  للتنمية 
القروي  العالم  شباب  عطالة  امتصاص 
باإلقليم، في أفق إدماجهم  اإليجابي في دورة 

التنمية االقتصادية  املنشودة.

يراهن على مردودية زراعتها  لتحسني مستوى عيشهم  

توزي� 400 طن من ب�سيالت الزعفران على فالحي اأزيالل
آالف   3 لحوالي  املعيشي  باملستوى  للنهوض  مسعى  في 
فال� باملنطقة،  تم، مؤخرا، إطالق املرحلة الثانية من اتفاقية 
الشراكة املتعلقة بتنمية زراعة الزعفران ب�قليم أزيالل برسم 

موسم 2020.
وفي سياق تنفيذ مقتضيات االتفاقية املوقعة  سنة 2019 
«تم  درهم،  ألف  و250  مليونا   26 ب�  تقدر  إجمالية  بتكلفة 
الشروع خالل هذا املوسم الفالحي (2020-2019)، في إطار 
الزعفران  بصيالت  من  طن   400 توزيع  في  الثانية،  املرحلة 
على ما يفوق 3 آالف فال�، على أن تتم مواكبتهم خالل فترتي 
الزراعة والحصول على  الغرس والجني لضمان نجا� هذه 
مردودية مهمة، من شأنها أن تساهم في الرفع من مداخيلهم 
وفق معطيات مرتبطة  املادية وتحسني مستواهم املعيشي « 

بالعملية .
بني  جهة  فيها  ساهمت  التي  االتفاقية،  هذه  وتستهدف 
مالل خنيفرة ب� (15 مليون درهم) واملجلس اإلقليمي ألزيالل 
(مليون  البشرية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  درهم)  (مليون 
لكل  درهم)  ألف   50) املعنية  الجماعية  واملجالس  درهم)، 
جماعة، أي ما مجموعه 700 ألف درهم، واملديرية الجهوية 
للفالحة (8 ماليني و550 ألف درهم)، تهيئة 350 هكتارا من 

األراضي الفالحية وغرسها بنبتة الزعفران.
وللتذكير ، فقد شملت هذه األراضي في مرحلتها األولى، 
النفوذ الترابي ألربع  عشرة جماعة ترابية متواجدة بأعالي 

الجبال، على أن تشمل هذه الزراعة باقي الجماعات باإلقليم 
املنتوجات  وتثمني  «تنويع  بهدف  أخرى،  مراحل  خالل 
الفالحية بالنفوذ الترابي إلقليم أزيالل، في أفق خلق فرص 
وخاصة  للفالحني  املعيشي  باملستوى  والنهوض  الشغل 
املنصرم  الفالحي  املوسم  خالل  تم،  «حيث  منهم»،  الصغار 
(2019)، توزيع 200 طن من بصيالت الزعفران على 2460 
الفالحية  الفالحية والتعاونيات  بتأطير من املصالح  فالحا، 
املعنية، كما تم تهي� دار الزعفران بمركز أزيالل بهدف دعم 
وباقي  الزعفران  منتو�  تسويق  في  الفالحية  التعاونيات 

املنتوجات الفالحية في أحسن الظروف».

عبد الجليل بتريش 

والتداعيات  التطورات  إطارمتابعة  في 
املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  عن  الناجمة 
تارودانت،  اقليم   عمالة  بمقر  مؤخرا،  عقد، 
حول  تمحور    ، موسع  تشاوري  اجتماع  
ناجعة   طريق  خارطة  لوضع  الالزمة  االجراءات 
تفشي  من  للحد  الجهود،   مضاعفة  سياق  في 
املواطنني.  وسالمة  لصحة  املهدد  الفيروس 
نقطتني  الحاضرون  ناقش  االجتماع  وخالل 
للموسم  الدراسي  املوسم  انطالق   - أساسيتني: 

2021  /2020، ثم املوسم الفالحي الجديد. 
في ما يخص الدخول املدرسي أكد العامل أنه  
يتمثل  استثنائي،  السنة في سياق  «يأتي هذه 
تنزيل  يحتم  الذي  الشيء  الوباء،  انتشار  في 
كل االجراءات الالزمة بشكل استباقي، من أجل  
حماية التالميذ واألطر التعليمية واإلدارية، وذلك 
بتوفير الظروف الوقائية والصحية الالزمة في 
الدراسية  واملؤسسات  التعليمية  الفضاءات 
ايواء  ومؤسسات  والخصوصية،  العمومية 
والطالبة  الطالب  دور  من  التالميذ  واستقبال 
اإلجماع  تم  الخصوص  وبهذا  والداخليات». 
على» ضرورة تنظيم حمالت تحسسية و توعوية  
الوضع  التأقلم مع هذا  التالميذ  قصد  لفائدة  

ك�جبارية  االستثنائية،  الظرفية  فرضته  الذي 
الحاجزة  الحركات  واعتماد  الكمامات،  ارتداء 
مواد  واستعمال  واجتماعي  جسدي  تباعد  من 
التنظيف والتعقيم داخل املؤسسات التعليمية، 
جمعيات  من  الفاعلني  كافة  إشراك  سيتم  حيث 
مجتمع مدني والفاعلني املحليني و املنتخبني من 
أجل بلورة هذه اإلجراءات عمليا للحيلولة دون 
انتشار هذا الوباء بتكثيف حمالت التعقيم لكل 

املؤسسات».
اإلقليمي   املدير  قدم  باملوضوع   وارتباطا 
للتربية و التكوين بتارودانت عرضا مركزا حول 
«الدخول املدرسي واإلجراءات العملية واإلدارية 
وكذا البروتوكوالت الصحية املصاحبة من أجل 

إنجا� هذه املحطة الهامة».   
برسم  الفالحي  املوسم  النطالق  وبالنسبة 
هذا   ألهمية  واعتبارا   2020-2021 سنة 

تارودانت، حيث  إقليم  على مستوى  القطاع    
الوطني  الصعيد  على  األولى  املراتب  يحتل  
بني  ما  يتراو�  ب�نتا�  الحوام�،  انتا�  في 
من   % و80  الوطني  املنتو�  من   %  42 و   40
منطقة  اإلقليم  جعل  مما  الجهوي،  املنتو� 
مناطق  مختلف  من  العاملة  لليد  استقطاب 
اململكة، لالشتغال بالضيعات الفالحية ووحدات 
التلفيف أثناء عملية الجني، هذا املعطى يحتم 
اتخاذ االجراءات االستباقية  املتدخلني  على كل 
انتشار  دون  للحيلولة  الضرورية،  والوقائية 
فيروس كورونا بني العمال،  وفي هذا الشأن تم 
اليقظة  درجة  من  الرفع  ضرورة   » على  التأكيد 
املحلية  اللجن  زيارات  بتكثيف   واالحتراز 
للضيعات الفالحية  ووحدات التلفيف للتأكد من 
تطبيق البرتوكول الصحي املعمول به في تدبير 
ارتداء  ضرورة  وبالخصوص  الجائحة،  هذه 
بالحركات  والتقيد  العمال،  وتباعد   الكمامات، 
الحاجزة، والحمولة املرخص بها في نقل العمال 
مع التقيد باإلجراءات املصاحبة في حالة ظهور 
حاالت إيجابية للفيروس بتنسيق مع السلطات 
للعمال  ضبطية  آليات  اعتماد  مع  املختصة 
التربيع  عمليات  باعتماد  بالضيعات  املشتغلني 
اعتماد  مع  العمل،  اثناء  االكتظا�  من  للحد 

سجالت تدون بها هويات العمال».

تدابير حماية الدخول المدر�سي وانطالق المو�سم الفالحي من تداعيات كورونا

من االجتماع  التشاوري املوسع



 

محمد معطسيم@

 

 «  »

 :

 «  »

 :

                                                       .«  »  :

 »  « «
 «  » S/Z

 «:
 « «

«

 «  »

»
«  « «  «

«
 «

 «

,

 « »

 «  » -  –

 -
 » :

 «

 « »

l’écri- l’écrivain  
vant

 :

31%

« »
 - –

 mania
«:

 (  -  -  )

 .«

 »  :
»  «

 «

 :

»

«

 «  «
 :

 « »
.« »

»
  «

 «  »

 @باحث في الفلسفة  

10www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com 12.639 1442 25 2020 14

االشتراكي
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مجلة «مقاربات» في عدد جديد 
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الكت�جديد 

قصيدة لشاعر نيكاراغَوا 
»ُروِبيْن َداِريي�و»

ترجمها عن االسبانية : 
د. محّمد محّمد خّطابي



الكلمات   المسهمة11
Al Ittihad Al Ichtiraki

ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

abousalma10@gmail.com
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www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

اإلثنني 14 شتنبر 2020 املوافق 25 محرم 1441 العدد 12.642

��������������������������������ب�����
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر غشتمحرماأليام

251405:4013:2816:5419:3920:54اإلثنين

261505:4113:2716:5319:3720:53الثالثاء

271605:4213:2716:5219:3620:51األربعاء

281705:4313:2716:5119:3520:50الخميس

291805:4313:2616:5019:3320:48الجمعة

1905:4813:2916:5319:3520:49السبت

2005:4913:2916:5219:3420:48األحد
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Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 14 شتنبر 2020 املوافق 25 محرم 1442 العدد 12.639

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,�� EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحال�
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير � االدار� � املالية � 
التوزيع � االشتراكا� � االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

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

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.�.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2020/09/12/13

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم مديونة
الكتابة العامة

قسم امليزانية والصفقات
مصلحة الصفقات

إع���الن ع�ن استشارة 
معمارية

رقم: 2020/12/م.و.ت.ب
على   2020/10/07 في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
العامة  بالكتابة  سيتم 
مديونة،  إقليم  لعمالة 
والصفقات  امليزانية  قسم 
الصفقات،  مصلحة 
املهندسني  أظرفة  فتح 
املتعلقة  املعماريني 
املعمارية  باالستشارة 

ألجل:
التصاميم املعمارية وتتبع 

أشغال بناء:
مدرسيني  -مطعمني 
و  حنبل  ابن  ب�عدادية 

حجا�  سيدي  إعدادية 
ب�قليم مديونة.

الطالبة  دار  توسيع   -
الطالب  أوالد  املجاطية 

ب�قليم مديونة.
ملف  سحب  يمكن 
من  املعمارية  االستشارة 
لهذه  الصفقات  مصلحة 

العمالة.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  الكترونيا 

صفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
امليزانية  تحدد 
قعة  ملتو ا لية جما إل ا
املتعلقة  لألشغال 
دون  باملشروع، 
الرسوم،  احتساب 
 1 8 3 7 5 0 0 . 8 8 )  : في
مليون  درهم) 
وثالثون  وثمانمئةوسبعة 
ألف وخمسمئة درهم و88 

سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ,100 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من   102 و   101
رقم 2.12.349 الصادر في 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلقة  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
للمهندسني  ويمك�ن 

املعماريني:
- إما إيداع أظرفتهم مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل، 
امليزانية  بقسم  الصفقات 
إقليم  لعمالة  الصفقات  و 

مديونة. 
طريق  إماإرسالهاعن   -
ب�فادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور�
بطريقة  إرسالها  إما   -
صاحب  إلى  الكترونية 

بوابة  عبر  املشروع 
الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

مب�اشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس  لجنة املباراة عند 
بداي�ة الجلسة وقب�ل فت�ح 

األظرفة.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   05 املادة  في 

االستشارة املعماري. 
ع.س.ن/2639/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة مراكش آسفي
اقليم آسفي
دائرة عبدة

قيادة الكرعاني
جماعة ملصابح

إعالن

عن طلب عروض مفتو�
رقم:2020/01

في يوم االثنني 19 اكتوبر 
الساعة  على   2020
الثانية عشرة زواال سيتم 
بقاعة االجتماعات التابعة 
فتح  ملصابح  جماعة  ملقر 
بطلب  املتعلق  االظرفة 
مفتو�  اثمان  عروض 
بناء  اشغال  ألجل: 
دوار  بني  الرابط  املسلك 
أوالد  املنيصرات ومدرسة 
 1,085 بطول   � عبد 
الترابية  بالجماعة  كلم 

ملصابح، إقليم آسفي.
محددة  املؤقتة  الضمانة 
آالف  ثمانية  مبلغ  في 

درهم (8000.00درهم) 
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
مائة  في  االشغال  لكلفة 
الف  وتسعون  وسبعة 
وثمانية  درهم  وستة 
سنتيما  وثمانون 

(197006,88درهم)
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة املكتب 
ويمكن  بالجماعة  التقني 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blics.gov.ma

ان الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  االدالء 
املنصوص عليها في املادة 

3 من نظام االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم مقابل 
التقني  باملكتب  وصل 

للجماعة
طريق  عن  إرسالها  إما   -
ب�فادة  املضمون  البريد 

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

الكترونيا  إيداعها  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية
ع.س.ن /2635/إ.د
*************

اململكة املغربية
مصحة الضمان 
االجتماعي وجدة

إع���الن ع����ن ط���لب 
ع���روض م�ف�ت�������و�

رق��م: 2020/04
(ج�ل�س���ة ع�م��وم�ي�ة)

 09 الجمعة  ي�وم  في 
أكتوبر 2020 على الساعة 
سيتم  صباحا،  العاشرة 
بقاعة  عمومية  ب�جلسة 
االجتماعات إلدارة مصحة  
الوطني  الصندوق 
االجتماعي  للضمان 
بشارع  الك�ائنة  وج��دة، 
فتح  وج��دة،  الشهداء 
بطلب  ال�متعل�قة  األظرفة 
أشغال  أث�مان   عروض 
التهيئة  ملصحة  الضم�ان 
في  بوجدة  االجتماعي 

حصة واحدة.
طلب  ملف  سحب  ي�مكن 
مصحة  بكتابة  العروض 
الوطني  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان 
الشهداء  بشارع  الك�ائن 
كذلك  يمكن  وجدة,و 
العنوان  من  تحميله 
لبوابة  اإللكتروني 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
م�حدد  ال�مؤقت  الضمان 
2.500,00درهم  في: 
(ألفان وخمسمائة  درهم )

للوازم  املقدرة  التكلفة 
قبل  من  تقديمها  الواجب 
في:  محددة  املبنى  مالك 

(مائة  151.611,00درهم 
ألف  وخمسون  وواحد 
عشر  وإحدى  وستمائة 

درهم)
مرتقبة  املواقع  زيارة 
 2020/09/24 في 
العاشرة  الساعة  على 
الضمان  بمصحة  صباحا 
االجتماعي بوجدة الك�ائنة 

بشارع الشهداء  وجدة

من  كل  يكون  أن  ي�جب 
م�لفات  وت�قديم  م�حتوى 
مط�اب�قني  ال�مت�ناف�سني 
 ،27 ال�مواد  ل�مقتضيات 
ال�مرسوم  من  و31   29
شروط  بتحديد  الداخلي 
صفقات  إبرام  وأشكال 
الصندوق  وطلبيات 
للضمان  الوطني 
االجتماعي الصادر في 09 

نوفمبر 2016.
وي�مك�ن لل�مت�نافسني:

أظرفتهم،  إيداع  إما   -
باملكتب  وصل،  مقابل 

املذكور أعاله.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
ب�فادة  ال�مضمون  البريد 
ال�مكتب  إلى  باالستالم 

ال�مذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئ�يس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
بطريقة  إرسالها  -إما 
موقع  عبر  إلكترونية 

الصفقات العمومية.
االثباتية  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
ال�مادة  في  ال�مقررة  تلك 

10 من  دفتر االستشارة.
ع.س.ن /2645/إ.د

ع.س.ن /2641/ إدع.س.ن /133/ إت

ع.س.ن /2650/ إدع.س.ن /134/ إت

ع.س.ن /2651/ إد



اإ�سابة الفنان مغربي العالمي 
ريدوان بفيرو�س كورونا الم�ستجد  

كشف المنت� والموزع الموسيقي 
المغربي العالمي نادر خياط الشهير 
ب�“ريدوان“، عن إصابته بفيروس 
كورونا المستجد. وقال ريدوان في 
الذي  لقاء مع برنام� ”تريندينغ“ 
4، إن  ”ام بي سي  يبث على قناة 
نتائ� التحاليل المخبرية التي قام 

بها للكشف عن الفيروس، ك�جراء روتيني من أجل السما� له 
بالسفر من اإلمارات إلى إسبانيا جاءت إيجابية، وأثبت إصابته 
بكوفيد19-. وأضو� ريدوان، أنه تفاجأ بخبر إصابته بالفيروس 
ألنه لم يكن يشعر بأية أعراض، مشيرا إلى أنه عانى قبل أيام 
من ارتفاع في الحرارة واإلرهاق، لكنه تحسن بعد ذلك. وطمأن 
الفنان العالمي المغربي جمهوره عن حالته الصحية، موضحا 
أنه يخضع حاليا للحجر الصحي منذ اكتشافه إلصابته يوم 
الثالثاء، وأنه سيظل فيه لمدة أسبوعين. وعن إمكانية نقله 
ليلى عزيز وابنه، كشف ريدوان  المصممة  لزوجته  للعدوى 
أنهما لم يكونا معه خالل الفترة األخيرة التي كان متواجدا 

فيها بمدينة دبي، وأنهما يوجدان حاليا في هولندا : 

جالل كندالي 

رفقة  شبري،  هشام  المغربي  الفنان  أطلق 
الفنانة فايا، عمال فنيا جديدا بعنوان «سطوب 

وال كلمة». 
هذا العمل الفني، من ألحان هشام شبري، 
وتأليف مشترك بينه وبين عبد التواب ناير، 

توزيع  محسن إمغارن.
في تصريح لجريدة «االتحاد االشتراكي»، 
أكد هشام شبري أن األغنية تحمل مجموعة من 
الرسائل النبيلة أهمها عدم تنغيص عالقاتنا 
العاطفية واإلنسانية باللوم والعتاب، إذا أخطأ 
و  أن يسامح،  األخر، عليه  الطرف  طرف على 
يلتمس له العذر لتصل هذه العالقة إلى بر األمان.

لهجة  اعتمد  أنه  شبري  هشام  يضيف  و 
قريبة  لتكون  بدقة،  اختيرت  بسيطة  مغربية 
فئة  خاصة  العربي  و  المغربي  المجتمع  من 

الشباب .
«سطوب و ال كلمة»  عمل فني، يعتبر السادس 
في مسيرته الفنية بعد كل من أغنية ’‘بكاني 
الوحدة‘‘،  أوالد  و››إحنا  ‹›مكتاب‘‘،  الليل‘‘، 
وأغنية باللهجة الخليجية «العيون›› و باللهجة 

المصرية ’‘كنت فاكر››.  
وشدد في ذات التصريح أنه استعمل «ستيل 
التينو» في هذا الديو « من أجل تمرير الرسالة 
التي تحملها األغنية، و التي تولى كتابة كلماتها 
بالشق اإلسباني، حيث يدعو موضوع هذا العمل 
الفني إلى عدم التسرع في فسخ العالقات المبنية 
على الحب، إذ يجب على كل طرف أن يتجاوز 
أي خالف، يمكن أن يقضي على هذه العالقة 
العاطفية المبنية على المحبة وعلى المشاعر 
النبيلة، وهي رسالة موجهة يقول هشام شبري، 
موجهة للمتلقي المفترض و لعموم الجمهور 

سواء داخل المغرب أو خارجه.»

لطيفة  المغربية،  المطربة  كشفت    
عبر  الماضي،  االس��ب��وع  نهاية  رأف���ت، 
الرسمي  حسابها  عبر  نشرتها  تدوينة 
انستغرام «،  على موقع تنزيل الصور « 
عن تحضيرها لمفاجأة لجمهورها رفقة 

الموسيقار المغربي نعمان لحلو.
 وقالت لطيفة رأفت في منشورة على 
موقع التواصل االجتماعي المذكور برفقة 

صورة جمعتها بالفنان نعمان لحلو من 
الفنان  الموسيقار  ببيت   » بيته:  داخل 
حسن  على  شكرا  الحلو،  نعمان  الكبير 
مفاجأة سارة  قريبا  ترقبوا  و  الضيافة، 

أتمنى أن تروق جمهوري الحبيب «. 
وفي السياق نفسه، عمل الفنان نعمان 
الذي  اللقاء  من  على نشر صورة  بدوره 
جمعه بلطيفة رأفت عبر حسابه على موقع 

التواصل االجتماعي « فيسبوك «، وعززها 
بتدوينة كتب فيها: « مع لطيفة رأفت، بعد 
وقد   .» منزلي  استوديو  في  اليوم  ظهر 
من  العديد  إعجاب  على  الصورة  حازت 
ب�»  الذين أشادوا بما وصفوه  النشطاء 
المغربي  الفن  رواد  و»‘   » العمالقة  لقاء 
الجديد  للعمل  حماسهم  عن  معبرين   ،»

الذي سيجمع بينهما.

توم هانكس يعود للعمل على فيلم إلفيس بريسلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ينظم «ورشات ا�طلس» في صيغة رقمية
تواصل مؤسسة الم�رجان الدولي للف�لم بمراكش تن��م «ورشات األطلس» في دورت�ا الثالثة، في 

ص�غة رقم�ة خالل الفترة من 30 نونبر إلى 3 دجنبر.
وذكر بال� للمؤسسة أن هذه الورشات، و�ي برنام� للصناعة الس�نمائ�ة وتطو�ر الموا�ب �ست�دف 
مواكبة ج�ل جد�د من الس�نمائ��ن من القارة اإلفر�ق�ة والعالم العربي، ستنعقد بدعم من (نيتفليكس 
Netflix) شر�ك البرنام� منذ إحداثه سنة 2018 . وأضاف البال� أن مؤسسة الم�رجان الدولي للف�لم 
بمراكش تطلق دعوة للمشاركة من خالل تقد�م مشار�ع في مرحلة التطو�ر وأفالم في مرحلة ما بعد اإلنتا� 
لمخرج�ن من المغرب والقارة اإلفر�ق�ة والعالم العربي، مشيرا إلى أن المشار�ع المختارة ستستفيد من 
مواكبة خاصة من قبل مستشار�ن في كتابة الس�نار�و واإلنتا� والتوز�ع والمونتا� والتأل�ف الموس�قي، 

إضافة إلى عر� تقد�مي في سوق ل�نتا� المشترك الرقمي.
وذكر البال� بأن دورة الم�رجان لسنة 2020 قد تقرر إلغاؤ�ا بسبب جائحة كوف�د 19.

كشف المخر� باز لورمان عن استكمال العمل على فيلم إلفيس بريسلى، بطولة توم هانكس، 
والذى كان قد توقف بسبب إصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر ان يبدأ التصوير 23 سبتمبر، وقد 
كانباز لورمان أعلن  تأجيل إنتا� فيلم «Elvis» إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا.
وفى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أكد لورمان أن المشروع قد توقف، وأنه»ليس الوقت 
المناسب الستئناف اإلنتا� فى الفيلم»، مؤكدا أن العودة ستكون فى المكان نفسه الذى توقف فيه 
التصوير، وهو شاط� جولد األسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب. والفيلم الذى يتناول السيرة 
الذاتية للمغنى األمريكى إلفيس بريسلي، يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي 
جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية، بينما يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي 
سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي. ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، 

مع التركيز بشكل خاص على عالقة النجم مع مدير أعماله باركر.
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�  أين هو محسن جمال اآلن،   وكيف   يقضي  
 فترة الحجر الصحي،   وكذلك حالة الطوار� بسبب 
جائحة كورونا�
n   كجميع المغاربة،   غالبية الوقت أقضيه بالبيت،  
 بعد قضاء المآرب الضرورية،   وهي   فرصة لتصفح 
بع� الكلمات الموجودة لدي،   كما هي   فرصة للعمل 
على تلحين بع� القطع و فرصة   أيضا   إلعداد برنام� 
خاص   يومي،   منه تالوة القرآن الكريم،   الى جانب  
 ممارسة رياضة المشي،   التي   تعتبر جد مهمة لي   بعدما 
أصبحت أعاني   من ألم الركبة كسائر المتجاوزين   لسن 
الخمسين،   وقد أجريت عملية جراحية مؤخرا والحمد 
� كللت بالنجا�،   ثم أتناول آلة العود للعزف لمدة 
زمنية،   كما أقوم بمساعدة زوجتي   بالبيت،   ألنها فرصة 
لمعرفة أشياء كثيرة بالبيت ومعرفة الدور الكبير الذي  
 تقوم   به الزوجة وكل السيدات ربات البيوت وحتى 
الموظفات،   الى جانب تتبع بع� مباريات كرة القدم 
كون أنني   مهووس   بمتابعة   مباريات كرة القدم،   و 
متابعة االخبار،   ومعرفة كل مستجدات كوفيد19   ،  

 ونسأل � أن   يرفع عنا هذا الوباء ». 

 �  سجلنا   غيابك في   السهرات التلفزية على 

مستوى القناة األولى والثانية،   ما السبب�
n  القناتان هما

   من ساهمتا في   غيابي   حاليا،   أما أنا فالحمد � 
موجود،   مجموعة من القطع تذاع باالذاعة الوطنية 
وبع� االذاعات الخاصة،   وأؤكدها لمنبركم أنه بعد . 
   37 سنة من العطاء،   ف�ن هناك أيادي   خفية معروفة 
تقف   ضد محسن جمال،   ولست وحدي،   هناك العديد 
من المطربين الذين افتقدناهم في   هذه السهرات أمثال 
البشير عبدو،   لطيفة رأفت،   نادية أيوب،   آمال عبد 
الدكالي .. ،   ال   الوهاب  االدريسي،   عبد  القادر،   حياة 
 يعقل أن   يتم إقصاء هذه األسماء الفنية التي   تعتبر 
وازنة،   فحسب رأيي   إن هناك إقصاء   وحيفا،   ونتمنى 
األمر،   كما  أن   يتداركوا  المشرفين  المسؤولين  من 
نتمنى لهم الهداية والعدول،   والتفكير في   مجموعة 
من المطربين الذين سجلوا حضورهم القوي   على 
المغربية   الطربية،   والذين   قدموا  األغنية  مستوى 
ويقدمون أعماال محترمة مقبولة ولهم جمهور كبير 

من   المغاربة      يحب االستماع لقطعهم . 

وأشير أيضا إلى أنه إذا أسندت االمور لغير أهلها 
فما علينا إال أن نتقبل الوضع الذي   ال   يرضي   األغنية 
المغربية األصيلة التي   بدأت تفقد مكانتها وسط هذه 
الموجة،   بسبب   الزبونية،   إذ نرى نفس الوجوه   تسجل 
حضورها   في   البالتوهات،   مع   اإلشارة   إلى   أننا   لسنا 
ضد أي   أحد .  بل   نحترم الجميع لكن   يستوجب الوقوف 
على هذا األمر من طرف المشرفين على   هذه البرام� 
بكال القناتين لتدارك هذا الحيف واإلقصاء والتهميش،  
 حيث أصبحنا نرى التقليد وليس هناك إبداع ذاتي .. ،  
 فال   يعقل أن   يقلد هذا أو هذه ابراهيم العلمي   مثال 
أو عبد الوهاب الدكالي   أو الحياني  ..    فهاته األسماء  
 يجب أن   يكون لها برنام�   من   قبيل    " حتى ال ننسى " ،  
 أو لم   ال خلق برنام� مواهب لهذه األصوات الشابة 
مثل ما كان من قبل،   وأوضح هنا في   هذا الجانب 
أنه   على   المقلد أو المقلدة التي   قد تنجح بحضورها 
األغنية  صاحبة  أو  صاحب  عن  تبحث  أن  وتوفق 
التي   اعتبرتها مدرسة خاصة بها بعد استفادتها من 

الكاشي   بدعم   صاحب األغنية الحقيقي   ولو بنسبة  
   10 في   المئة احتراما له .  خصوصا وأنه قد   يعيش 
ظروف قاسية،   ألن الفنان في   بلدنا   يعاني   ويعاني   من 
خالل التغطية االجتماعية وحتى الصحية .. ،   ولماذا 
التي   المقصية  الوازنة  التفكير في   األسماء  ال   يتم 
 أعطت لألغنية المغربية   الشيء   الكثير تكريما لها 
واعترافا لما قدمت أمثال عبد الوهاب الدكالي،   بهيجة 
ادريس،   وآخرون ..  مع استدعاء ملحنين كحسن وهبي،  
 والقدميري،   وعبد ا� عصامي،   هؤالء ساهموا في  
 إغناء ريبيرتوار األغنية المغربية .  وأؤكد على أنني   لن 
ولم أقم بأي   اتصال على أساس أن أكون حاضرا،   ألن 
لدي   والحمد � اسم نقشته بمداد الفخر واالعتزاز،  
 والحضور والعمل والعطاء لسنوات عديدة،   ولدي  
 جمهوري   ويمكن لك أن تقوم بشراء أي   شيء ماعدا 
حب الجمهور .  وأحمد ا� على كل شيء    . و   كما   يقول 
المثل "    جوعي   في   كرشي   وعنايتي   فراسي    " ومن أراد 
محسن جمال،   فأنا موجود،   أرد على المكالمات،   وأختم 

كلمتي   في   هذا الشق      أنني   ألوم وأحمل المسؤولية 
للمبرمجين لهذه السهرات،   في   المقابل   أنوه باإلذاعة 
الوطنية التي   الزالت تبث مجموعة األغاني   لجيلنا . 

  �  اشتغلتم مؤخرا وحتى قبل الجائحة على 
أعمال جديدة�

n  لدي   سبع   قطع جاهزة قبل الجائحة،   والحمد 
� منذ أن ولجت عالم الفن والطرب،   أهييء أربع  
 وخمس   قطع كل موسم،   ومن بين القطع األخيرة التي  
« ذكرى »   " باللغة   أتممتها مع بداية كورونا قطعة "   

العربية   الفصحى . 
�   ماذا عن الموسيقى المغربية حاليا�

n  حطموها،   بعدما فقدنا األجواق الوطنية،   وغياب 
االنتا� .  ولم   يبق   من الجوق الوطني   سوى خمسة 
عازفين،   وثالثة من مدينة الدار البيضاء والعديد أوشك 
على التقاعد .  وبات على الفنان المغربي   حاليا أن   يكلف 
نفسه   بنفسه من خالل تقديم عمل ما،   ألن العازفين 
كانوا   يتلقون الدعم واألجر من اإلذاعة الوطنية،   كي  
ماله  ومن  نفسه  كلف  ما  أغنية      جديدة .  وإذا   يعد 
الخاص وسجل أغنية جديدة،   فمباشرة بعد   يومين 
تباع  أغنيته  سيجد  الحال  اقتضى  إذا  أسبوع  أو 

بدرب   غلف على شكل قرص بمبلغ   خمسة دراهم . 
الموسمين  خالل  قطع  أربع  أنني   أعددت  وأذكر 
ليلي " ،   قطعة "    خليك  بينها  من  الماضيين،   وكانت 
من  بي   العديد  لمجرد،   واتصل  قدغناها سعد   كان 
المتتبعين وكنت قد أديت هذه القطعة قبل سنتين 
في   برنام� "    نجوم األولى    " وحاولت أن ال أدخل في  

 نقاشات،   من خالل عدم الدخول في   أية شبهات . 

   � تقييمك لموسيقى الجيل الجديد�
 n  هناك أعمال جيدة،   والبد من االشارة إلى أننا 
فقدنا الرموز المغربية للتلحين كعبد السالم عامر 
وعبد الرحيم السقاط،   عبد النبي   الجيراري،   أحمد 
الغرباوي  .. رحمهم ا�،   وقد افتقدت   االغنية المغربية  
أن  .  كما  التي   راحت مع هؤالء    خمسين في   المئة 
الجيل الجديد أصبح   يعتمد على االيقاع،   وأشكر في  
 األخير اإلذاعة الوطنية وبع� اإلذاعات الخاصة التي  
 الزالت تبث مجموعة من القطع المغربية االصيلة ». 

لطيفة راأف� ونعمان ل�لو ف� عم� فن� م�ستر�

أثناء  سعيد،  سميرة  الديفا  تألقت 
إحيائها ألولى حفالتها التي تبث على 
طريقة «أون الين» من خالل تطبيق تيك 
توك، حيث بدأت الحفل بأغنية «هوا 
ب�طاللة  الحفل  خالل  وظهرت  هوا»، 
كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها 
معالم السعادة بوقوفها على المسر� 

من جديد رغم عدم وجود جمهور.
«في  الديفا سميرة سعيد،   وقالت 
البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة 
بأنى رجعت أغنى من تانى، ألن بقالنا 
كتير قاعدين في بيوتنا بسبب جائحة 
كورونا، وأنا سعيدة إن أخيًرا وقفت 
مفيش جمهور  المسر� صحيح  على 
لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو 
من خالل الكاميرات وأنا سعيدة جًدا 

وبشكر تيك توك على الفرصة دى».
ال��دي��ف��ا س��م��ي��رة سعيد   وق��دم��ت 
التي  أغنياتها  من  كبيرة  مجموعة 
الغنائى على  قدمتها خالل مشوارها 

مدار ساعة متواصلة بجانب أغنيات 
البومها األخير «أيام حياتى» منها، قد 
الكلمة، هو طيب معاكى، ايوة أتغيرت، 
بشتقالك ساعات، سوبر مان، واحشنى 
بصحيح، محصلش حاجة، على البال، 

بالسالمة، يوم ورا يوم.
 واخ��ت��ت��م��ت ح��ف��ل��ه��ا ب��م��ف��اج��أة 
لجمهورها وهى غنائها ألغنية جديدة 
تحمل اسم «قط وفار»، والتي غنتها 
من  وهى  طرحها،  قبل  األول��ى  للمرة 
وألحان  الحباك  الحميد  عبد  كلمات 
إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.
الديفا  أعمال  آخ��ر  أن  إل��ى   يشار 

كنا  «لما  تتر مسلسل  سميرة سعيد، 
صغيرين» للنجمة ريهام حجا�، الذى 
حقق نجاًحا كبيًرا خالل شهر رمضان 
طعيمة،  أمير  كلماتها  كتب  الماضى 
ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

«أنت  أوب��ري��ت  فى  شاركت   فيما 
منير  محمد  الكبير  النجم  مع  أقوى» 
كارول  والنجمة  تامر حسنى  والنجم 
والنجم  وائل جسار  والفنان  سماحة 
التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار 
العمل  صناعة  على  القائمة  األسماء 
البداية مع  فائقة، حيث كانت  بعناية 
الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن 
أهم  أحد  ومشاركة  مصطفى،  عمرو 
حمدى،  ن��ادر  ال��م��وزع  الموسيقيين 

والمخر� الكبير طارق العريان.
الديفا سميرة سعيد   فيما طرحت 
مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب 
تحمل اسم «واقع مجنون» من كلمات 
بهاء الدين محمد، وإخرا� نضال هاني.

�سميرة �سعيد تتاأل� ف� �فل�ا �االأون الين« ب� 12 اأ�نية�� 

الفنان ه�سام �س�ر� يطل� 
اأ�نية � �سطوب وال كلمة« 

رفقة الفنانة فايا 

      المطرب   المغربي   محسن جمال   : 

 هنا� اإق�ساء بالقناتين،   االأولى والثانية،   ل�أ�نية الم�ربية  
 الطربية   وبات على الم�سرفين والم�سو�ولين تدار� االأمر      

هو اسم من األسماء الفنية 
الوازنة،   التي   شقت طريقها 
الغنائي   المغربي   األصيل 
بثبات،   سجل حضوره كمطرب 
لمدة   ��   سنة،   حيث كانت 
البداية مع آلة العود والطرب 
منذ����   ،   يعيش ويستقر منذ 
الطفولة بعاصمة البوغاز،  
 شمال المغرب طنجة .. ،   جاور 
مجموعة من األسماء الفنية 
المغربية المتميزة كاألستاذين 
عبد الوهاب الدكالي،   عبد 
الهادي   بلخيا�،     الراحل 
محمد الحياني،   نعيمة 
سميح،   لطيفة رأفت،   المرحوم 
الغرباوي،   بهيجة ادريس،  
 إسماعيل أحمد وإبراهيم 
العلمي،   كما عمل مع ملحنين 
كبار،   كالمرحومين عبد السالم 
عامر . 

وعبد الرحيم السقا� ... ،  
 إنه المطرب محسن جمال 
الذي   أدى العديد      من القطع 
الموسيقية،   المغربية األصيلة،  
 وسجل حضوره في   العديد من 
المحافل الوطنية والمغاربية 
والعربية،   ورغم   غيابه مؤخرا 
عن   الظهور بالقناتين االولى 
والثانية،   في   األمسيات التي  
 تبث نهاية االسبو� .  فهو حاضر 
على مستوى القطا� السمعي  
 كاإلذاعة الوطنية،   وبعض 
االذاعات الخاصة  ..    صفحة  
 »  إعالم   وفنون  » اتصلت بمحسن 

جمال،   وكان معه هذا الحوار : 

حاوره :  عبد المجيد بنهاشم
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