
الطبول،  وسط  الرمل،  حبة  على  نقبض  أن  من  بد  ال  الزوبعة،  في 
لنسترق السمع إلى أنني ناي، يقول شيئا بعيدا عن السعار.

الفارق بني من  الجيدة، ومن هنا أيضا نقيم  النوايا  من هنا تتحدد 
يحب السالم ويصنعه وبني من يخلق كل شر وسط املعضلة. 

في صخب الجنون، ننتظر أن تشرق بارقة من توازن، وبعض الكالم، 
وأن نلتقطه من سيل الحمق، قد يكون فيه ما نتفق عليه، ومن ذلك ما 
الجزائرية،  القوة  كل  استعرضت  أن  بعد  الجزائرية،  الشروق  كتبته 

وكالت الهجاء للمغرب وربطته بما ال يخطر على بال إلخ ...
كتبت صحيفة الشروق الجزائرية، في عددها الصادر يوم 18 نونبر 
الحالي، مقالة كلها عويل حرب، وكلها نيران لغوية وهجوم على املغرب 

ومن يناصره.
ومع ذلك، نجنح في املغرب إلى البحث عن بصيص من عقالنية، لعلها 
اإلعالمية  الدوائر  في  سيما  ال  أشقاؤنا،  يفكر  كيف  لفهم  بوابة  تكون 

املأذون لها سياسيا بتصريف املوقف.
 وفي خضم العويل وطبول الحرب، وسط الركام الهائل من البالغة 
الجزائرية  الكتابات  وتطبع  طبعت  التي  النارية  واألدبيات  الحربية 
املأذونة، كتبت الشروق ما يلي: «شّدد املصدر ) املسؤول الرفيع  عندها(
على أّنه وفق مقاربة الجزائر التي تعتبر القضية في تطوراتها القائمة 
امتدادا طبيعيا ألمنها القومي، فإنه يستحيل الوصول إلى أي حل للنزاع، 
وتحت أي صورة، دون مشاركة مباشرة للجزائر كطرف رئيس معني في 
تتعامل  مستقبال  مبادرة  أي  تقبل  لن  وبذلك  وآثاره،  بالصراع  املنطقة 
الصحراوية،  بالقضية  متأثرة  دولة  اآلن  كونها  املراقب،  بصفة  معها 
بالنظر إلى مخاطرها على أمنها االستراتيجي، ما يستوجب حضورها 
ونضيف  واملغرب...»،  البوليساريو  بني  التفاوض  طاولة  على  الفعلي 

موريتانيا..
وتكون النتيجة أننا لم نطلب أكثر من هذا!

وبالدارجة املغربية : ها اللي قلنا!
فاملغرب، واملغاربة يعرفون بأنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع، بل 
هي تحتضن وتدعم وتسلح وتدرب، واملغرب رسميا أخبر األمم املتحدة 

وأمينها العام بأنها كذلك.
وإذا كان العالم اقتنع، فال بأس من أن يقتنع اإلخوة في الشرق حتى 

ولو كان ذلك متأخرا بعض الشيء.
ملطلب  انتصارا  رئيسي،  كطرف  الجزائر  تكريس  نعتبر  أيضا  نحن 
السب  ذلك  كل  من  نحتفظ  لن  وربما  مغربي،  وسياسي  ديبلوماسي 

والشتم سوى بما في هذه السطور، وما بينها…
لكن في نفس الوقت، نجد أنفسنا أمام «عرس الذيب».

مطر وشمس
رياح عاصفة وضوء..

ففي نفس املقال هناك ال شعور سيء النية إزاء املغرب، وقد تم التعبير 
املغرب، تماشيا مع مصالح  به  قام  إن ما  بالقول   املقال  عنه في نفس 
قارية وإقليمية، وبعد مشاورات أممية وإقليمية، هو قراءة خاطئة من 
املغرب «مفادها أن الجزائر في حالة ارتباك بسبب غياب ومرض الرئيس 

عبد املجيد تبون«.
 في الواقع وبهذا الخصوص، املغرب لم يختر توقيت مرض كورونا، 
حول  الدولية  األجندة  في  وأكتوبر  أكتوبر،  شهر  مع  يتزامن  الذي 
الصحراء سابق للرئيس تبون نفسه، وسابق ملرضه بعد ذلك، كما أنه 
أن  عليهم  كان  ولربما  الصحراء،  شهر  الدولية  الروزنامة  جعلته  شهر 

يتفادوا دفع البوليزاريو للتحرك في هذا الشهر...
للوضعية  استغالل  في  بدورها،  هي  االنفصال  فصائل  تحركت  فهل 

الصحية للرئيس تبون شفاه اهلل.
 املقاربة غير سوية

 ولعل القراءة الخاطئة، هي التي لم تسعف الحكام في الجزائر في 
قراءة الوضع اليوم  ككل األيادي املمدودة لهم في السابق ...

لنتذكر
-1 وقف إطالق النار الذي كان في 1991، تزامن كما يعرف األشقاء، 
وبداية  األهلية،  الحرب  استعار  مع  مرض،  قلوبهم  في  ليس  الذين 
من  الجزائر  وحرمت  بعد،  جراحها  تضمد  لم  التي  السوداء  العشرية 
العالم  وبداية  برلني  عن سقوط جدار  الناجم  الربيع  متتاليني:  ربيعني 

الجديد، والربيع العربي إياه .
إلتمام  مناسب  الوقت  أن  ترى  كانت  املغرب  في  آراء  نذكر  زلنا  ما 

الحرب، بل ومد الجدار األمني إلى حدود الجارة الشقيقة.
رفض امللك الراحل واملغاربة من ورائه هذه الزاوية في معالجة وضع 

كلفنا الكثير من الشهداء واألسرى والدماء.
بلغتنا  -2 في 2018، وفي عز الترهل النظامي في الجزائر و"التلفة" 
الحراك،  طرفها  والتباس،  وضبابية  غموض  لحظة  وفي  املشتركة، 
وطرفها الثاني تآكل النظام، لم يرد املغرب أن يلعب ورقة النار، وأعلن 
وعن  جديدة،  بفتح صفحة  إيمانه  عن  رسمي،  خطاب  في  املغرب،  ملك 
تشكيل لجنة مشتركة للنظر في كل القضايا العالقة، وكانت وما زالت 

كثيرة.
تمت مداراة املغرب، وااللتفاف على دعوته، ولم يكن هناك ما يدعوه 

إلى موقفه النبيل سوى أن األفق لديه أعلى وأسمى...
وذهب املغرب إلى ما هو أبعد عندما منع على مواطنيه ومواطناته 

التدخل في الشأن الجزائري، تفاديا ألي سوء فهم ...
والحال أن ذلك كله لم يجد أذنا صاغية وال عقال مأذونا…

لألسف، حقا.
لهذا فالقول بأن املغرب تحني مرض الرئيس لكي يحرر الكركرات، فيه 
كثير من التعسف املنطقي والعمل على التجييش والدفاع األخرق حقا.

معضلة  نخبته  تتجاوز  أن  بعد  الجزائر،  شعب  مع  نبنيه  ما  لنا 
الشرعية.. أو تغير أّواِلياتها، وهذا حديث آخر ...

هناك بارد وسخون في هذه املقاربة كاإلقرار بمركزية الدولة الجارة 
في النزاع، ومحاولة شيطنة دفاع املغرب عن حقه في الحل!

 بارد وسخون، أو تأرجح ما بني العقل والجنوح؟
نحن في صحرائنا، والجواب سيأتي إلينا!

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

عر�س الذيب 
في العا�صمة 
الجزائرية!

جاللة الملك يعبر عن ا�صتعداده لزيارة 
موريتانيا ويدعو رئي�صها لزيارة المغرب

في تاأبين �صي اأحمد �صريوة 
الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  تلقى 
الفيدرالية  في  العضو  املغرب  بريد  ملجموعة 
الديمقراطية للشغل ببالغ األسى و كثير من ألم 
الفقدان ، نبأ رحيل املناضل الصادق و الخلوق 

األخ أحمد ضريوة . 
النقابة  تفقد  ضريوة  أحمد  األخ  برحيل 
خاللها  من  و  املغرب  بريد  ملجموعة  الوطنية 
من  مناضاًل  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية 

بعد  حتى  عامًا،  أربعني  من  ألكثر  نقابيًا  ناشطًا  ظل  إذ   ، خاصة  طينة 
تقاسم  و  والنضالية،  التنظيمية  املحطات  عن  يومًا  يغب  لم  و   ، تقاعده 
مع أخواته و إخوانه بالدار البيضاء جلسات يوم السبت باملقر املركزي 
للفيدرالية و بمقهى لوبيري املجاور، موجهًا ومؤطرًا و ناصحًا بحكمة 

السنني التي قضاها في املمارسة النظيفة للفعل النقابي و السياسي  .

اكت�صاف نوع جديد من الدينا�صورات في المغرب.. 

عمر هالل: البولي�صاريو 
»اأق�صت نف�صها« من اأي 
م�صاركة في الم�صل�صل 

ال�صيا�صي بخرقها لوقف 
اإطالق النار
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عندما تقرأ، أو تشاهد وتسمع مْن يناصر األطروحة الجزائرية 
تجميع  من  إليه  يذهب  ما  وتستهجن  تستغرب  البوليزارية،   –
غير منطقي، وغير واقعي، لخليط من الحيثيات يظنها تطعن في 
شرعية املوقف املغربي من استرجاع صحرائه إلى وحدة الوطن، 
الهدنة  التفاق  والخارقة  التوسعية  املآرب  تفضح  فهي  وبالتالي، 
ملا قام به الجيش امللكي في العملية العسكرية الدفاعية والسلمية 

والتطهيرية في محيط الكركرات وملمره العابر إلى موريتانيا.
السلطة  موقف  عليها  قام  التي  األساسية  باألطروحة  لنبدأ 
الجزائرية منذ بداية انخراطها الكلي في مناهضة مساعي املغرب 
الجنوبية،  ألرضه  االستعماري  االحتالل  إنهاء  أجل  من  ونضاله 

هذه األطروحة تقوم على أن املغرب ُيعدُّ بلدا يحتل أرضا للشعب 
الصحراوي الذي يناضل من أجل تقرير مصيره !

الخفية  واألهداف  األطروحة  هذه  جيدًا  نعرف  املغاربة  نحن 
الحقيقية التي تضمرها. واملغاربة عموما أشبعوها تحليال ونقدا 
ما  أن  غير  الواقعية.  ولخلفياتها  الديماغوجية  ألسسها  وتفنيدا 
عاد بي هنا إلى بعض التلميحات في هذا النقاش الذي استوفى 
كل أغراضه عندنا، ما الحظته من بقاياه لدى بعض املثقفني من هنا 
الضائع  الزمن  لطول  يكون  وقد  والعرب منهم خصوصًا.  وهناك، 
أثره في عقول هؤالء،  الصراع، بال حل نهائي،  فيه  الذي تجرجر 
وخاصة منهم الشباب، بعد أربعني سنة ونيف من سياسة »إكذب 
إلى أن يصدقك ضعاف العقول، وإلى أن تختلط  واكذب ثم اكذب« 
الحظته  وما  بينهما.  الفرز  الصعب  من  ويصير  بالوهم،  الحقيقة 
في هذا الشأن، أن هذا البعض يقع فريسة سهلة لخدعة بصرية – 
جغرافية، تصيبه بالحول االستراتيجي وتفكك ذاكرته التاريخية، 
خاصة إن كان من الجيل الذي انتمى لحركات التحرر الوطني ملا 
قبل السبعينيات من القرن املاضي. فكلمة »الشعب الصحراوي« 
وممثله البوليزلريو لقدم تكرارهما ألربعني سنة تتحول إلى كيانات 
التحرر  في مخيال املتلقي على قياس ما هو معروف عن حركات 

الوطني، فيتغلب الخيال على النظر إلى واقعيته املادية.

 مرايا �صحراوية
الحبيب 
الطالب

كورونا بين االنت�صار و انتظار التلقيح
       الحكومة تقرر تمديد فترة العمل باالإجراءات االحترازية 

بالدار البي�صاء وبر�صيد وبن�صليمان الأربعة اأ�صابيع اأخرى 

بيان المجل�س االإقليمي لالتحاد 
اال�صتراكي بوجدة
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السادس،  محمد  امللك  جاللة  أن  امللكي  للديوان  بالغ  ذكر 
الرئيس محمد  مع  هاتفيا  اتصاال  املاضي،  الجمعة  يوم  أجرى، 
 ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية اإلسالمية املوريتانية.

الكبير  ارتياحهما  عن  البلدين  قائدا  عبر  االتصال،  هذا  خالل 
وعن  الثنائي،  التعاون  مسيرة  تعرفه  الذي  املتسارع  للتطور 
رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا 

مجاالته. وتنويع  آفاقه  وتوسيع  الجارين  البلدين  بني   التعاون 
تطرق  مناسبة  الهاتفي،  االتصال  هذا  كان  كما 
اإلقليمية. التطورات  آخر  إلى  البلدين  قائدا   فيها 
بزيارة  للقيام  استعداده  عن  امللك،  جاللة  عبر  املناسبة،  وبهذه 
رسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، موجها في نفس الوقت 

الدعوة للرئيس املوريتاني لزيارة بلده الثاني اململكة املغربية.

�صلطات اأكادير تجدد اإغالق ال�صواطئ والحمامات والقاعات الريا�صية 
ومالعب القرب وتحدد اأوقات عمل �صوق االأحد والمتاجر والمقاهي

اياما قبل عملية التلقيح 

 روبورتاج من داخل   مختبر خا�س بالمغرب، الإنتاج لقاح كورونا
ترجمة : المهدي المقدمي

نشرت قناة »تي في 5 موند« الفرنسية، خالل نشرة 
التابعة لها، تقريرا يتحدث عن شراكة  األخبار »أنفو« 
كورونا  لفيروس  لقاح  إنتاج  بغية  صينية،   – مغربية 
املستجد، بشكل كامل محليا، من خالل مختبر خاص 
الصيني  الدوائي  العمالق  مع  بشراكة  يعمل  مغربي، 
»سينوفارم«، ولتتحول هذه املنشأة الدوائية املغربية، 
إلى الرمح الحديدي الذي سينال من كوفيد19-، وفاعل 
الفيروس،  على  للقضاء  الدولي  السباق  في  مساهم 

بحسب ما ذكرته »تي في 5 موند« الفرنسية.
وفي نفس السياق، ذكرت غزالن خانبوبي، املسؤولة 
الصناعي، حيث  القطب  ومديرة  الخاص،  املختبر  عن 
املصنع  بأن  اللقاح،  بإنتاج  املكلف  املصنع  يتواجد 
املعقمة  للقاح،  األخيرة  األشكال  إنتاج  عن  مسؤول 
»املعبأة  الحقنة  بينها  من  للحقن،  بدورها  والقابلة 
لالستخدام  القابلة  اللقاح  حقنة  وهي  للقاح،  مسبقا« 
للقارة  الوبائية  الوضعية  مع  واملتوافقة  الفوري، 
يتواجد  حيث  الصناعي  القطب  يعتبر  إذ  اإلفريقية، 

املصنع، الوحيد في القارة اإلفريقية، املخول له إنتاج 
الحقنة »املعبأة مسبقا« من اللقاح.

قدرة  يمتلك  املصنع  بأن  خانبوبي،  غزالن  تردف   
اللقاح  من  انتاجه  زيادة  من  ستمكنه  كبيرة،  إنتاجية 
ذلك،  في  الفضل  يعود  إذ  3 أضعاف،  بمعدل  الصيني 
للعديد من الشركاء والفاعلني املغاربة في عدة ميادين، 
املصنع  بأن  للقناة،  الصوتي  التعليق  في  جاء  كما 
يعتبر »جسر« الربط بني التنني الصيني وباقي الدول 
في  التوسعية  استراتيجيته  في  وشريكا  اإلفريقية، 
القارة السمراء، لكن من املستحيل على بيكني أن تصنع 
املصنع  وسيمكن  إلفريقيا،  اللقاح  هذا  من  املاليني 
املغربي إفريقيا من الحصول على جرعات من اللقاح، 
غير أن بيكني لم تمكن املصنع املغربي أو املغرب، من 
الفيروس  ضد  للقاحها  الكاملة  البنية  على  الحصول 

لحدود الساعة. 
العامة  املديرة  التازي،  ملياء  قالت  أخرى،  جهة  من 
لشركة »سوطيما«، بأن عملية التلقيح املزمع إجراؤها 
اللقاحات  خالل  من  تتم  لن  املقبل،  شتنبر  شهر  متم 
خالل  من  قالته  ما  بحسب  ستتم  بل  محليا،  املصنعة 
سيتم  لالستعمال،  وجاهزة  مسبقا  معدة  لقاحات 

استقطابها من الصني، وأن عملية التلقيح لن تتم بتلك 
السرعة، استنادا إلى اللقاحات املعدة محليا، ألن األمر 
إلعداد  أدنى،  كحد  أشهر   6 إلى   3 بني  ما  سيستغرق 
أمكن  وإن  الوطني،  لالستعمال  الجاهز  املحلي  اللقاح 

سيكون جاهزا بداية سنة 2021.
ذهبية  فرصة  يعد  الصيني،   - املغربي  اإلتفاق  إن 
ما  لتلقيح  تطمح  املغربية،  السلطات  أن  بيد  للمغرب، 
يزيد  الذين  املغاربية،  املواطنني  من   80% من  يقرب 
مليون شخص   20 يفوق  ما  أي  18 سنة،  عن  عمرهم 
بهذا اللقاح، لهذا الغرض، تقدم املغرب بطلب املشاركة 
خالل  اللقاح  على  السريرية  التجارب  في  بدوره، 
الصيف املاضي، حيث استند أحد بنود العقد الصيني 
على  الحصول  من  تمكينها  على  املشاركة،  الدول  مع 

اللقاح الصيني أوال، وهو الحال بالنسبة للمغرب.
لعقد شراكة،  املغرب  توقيع  ما سبق،  إلى  ينضاف 
على  تعمل  أجنبية  أدوية  ومختبرات  شركات   5 مع 
لقاحاتها الخاصة، من بينها شركة »فايزر« األمريكية، 
عن  املاضي،  شتنبر  منتصف  في  اململكة  أعلنت  كما 
»سبوتنيك  لقاح  من  جرعة،  مليون   20 شراء  نيتها 
الروسي ضد كوفيد19-، لقاحات معلنة غير أنها  في« 

الزالت غير مرخص لها من قبل منظمة الصحة العاملية، 
والسلطات املغربية من جهتها، ال تزال تلتزم الحذر في 

ما يرتبط بهذه اللقاحات.
جهته،  من  الصحة  وزير  طالب،  آيت  خالد  وصرح 
بأن املغرب ينتظر بصبر قرار منظمة الصحة العاملية، 
والتي ستعمل على خلو اللقاحات املرخصة من قبلها، 
تودي  قد  جانبية خطيرة،  أعراض  أو  مخاطر  أية  من 

بحياة ساكنة الدول أو مواطنيها. 
الصحفية  املراسلة  نينوف،  مود  الصحفية  تقول 
بأن  القصير،  الوثائقي  هذا  عن  واملسؤولة  باملغرب، 
إفريقيا،  »املثالي«  البلد  يكون  ألن  يسعى  املغرب 
أزمة  تتجاوز  والقارية  االقتصادية  طموحاته  وأن 
كوفيد19-، حيث تتجلى في رغبته في التحول إلى بلد 
منتج للقاح، على املدى الطويل عبر شراكته مع الصني، 
تحديدا من خالل القطب التكنولوجي في طنجة، الذي 
يعد ثمرة الشراكة املغربية – الصينية منذ ما يزيد عن 
4 سنوات، املحتوي على مدن تقنية تختص بصناعة 
الطيران والسيارات، هذه التكنولوجيا ستحول املغرب 
اليوم، إلى مركز دولي لصناعة اللقاح وتصديره قاريا 

و دوليا.
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

في تأبين سي أحمد ضريوة 
عبد الحميد فاتحي

للنقابة  الوطني  المكتب  تلقى 
المغرب  بريد  لمجموعة  الوطنية 
الديمقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
ألم  كثير من  و  ببالغ األسى  للشغل 
الفقدان، نبأ رحيل المناضل الصادق 

و الخلوق األخ أحمد ضريوة . 
برحيل األخ أحمد ضريوة تفقد النقابة الوطنية لمجموعة بريد 
المغرب و من خاللها الفيدرالية الديمقراطية للشغل مناضاًل من 
طينة خاصة، إذ ظل ناشطًا نقابيًا ألكثر من أربعين عامًا، حتى 
بعد تقاعده، و لم يغب يومًا عن المحطات التنظيمية والنضالية، 
و تقاسم مع أخواته و إخوانه بالدار البيضاء جلسات يوم السبت 
بالمقر المركزي للفيدرالية و بمقهى لوبيري المجاور، موجهًا 
ومؤطرًا و ناصحًا بحكمة السنين التي قضاها في الممارسة 
النظيفة للفعل النقابي و السياسي، مذ انخرط في حزب القوات 
الشعبية في السبعينيات من القرن الماضي، و ساهم إلى جانب 
القادة النقابيين في النقابة الوطنية للبريد والمواصالت آنذاك 
من أمثال الراحلين أحمد البوزيدي و إدريس البوزيدي و عبد 
السالم الخمسي، و األحياء كالحاج محمد بنعمرة و عبد الكبير 
المالكي و محمد العموري أطال اهلل في أعمارهم في تأسيس 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر من سنة 1978 .
بدماثة األخالق و حسن الطوية و صفاء السريرة وقوة اإلرادة 
خط لنفسه مسارًا متفردًا في الممارسة النقابية و عاصر أجياالً من 
البريديين بالقناعات السياسية و االجتماعية نفسها و باألخالق 

الرفيعة والقيم و المبادئ التي ظلت نبراسه حتى آخر أيامه.
النقابي  الفعل  تاريخ  في  خالدة  ذك��راك  ستظل  أحمد،  سي 
سيبقى  و  خاصة،  بصفة  البريدي  و  عامة  بصفة  الديمقراطي 
الوطنية لمجموعة  النقابة  إسمك ونضالك راسخين في ذاكرة 

بريد المغرب وقبلها النقابة الوطنية للبريد و االتصاالت.
سي أحمد، المناضلون الشباب، أصدقاؤك ومجايلوك و كل 
الذين عرفوك عن قرب، مكلومون و حزينون وهم يودعونك إلى 
الدار الباقية، فنم قرير العين وليرحمك اهلل برحمته الواسعة .

رحم اهلل سي أحد ضريوة و تغمده برحمته و أسكنه فسيح 
جنانه و ألهم ذويه الصبر و السلوان .

شكر على تعزية
امبارك،  برودي  الحاج  نتقدم نحن 
وأبناؤه: محمد، مصطفى، حسن، نعيمة، 
فاطمة، وبوشعيب، بجزيل الشكر إلى كل 
من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة 

الحسنة في فقدان الحاجة والدتنا رحمها اهلل برحمته الواسعة، 
وأسكنها فسيح جناته.

ويعرب الحاج برودي امبارك وأبناؤه، باسم كل العائلة الكبيرة 
لبرودي، للجميع عن أصدق التقدير وجميل العرفان، سائلين العلي 
القدير أن يعظم أجركم ويحفظكم وذويكم، وأن ال يريكم مكروها في 

عزيز لديكم، ويجازيكم عنا وعن الوالدة المرحومة خير الجزاء.

 

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
بدبدو يعزي في وفاة

 الحاج محمد كطاطي
السبت  ي���وم  ب��دب��دو،  واالت��ح��ادي��ون  االت��ح��ادي��ات  تلقى 
21نونبر2020، خبر وفاة الحاج محمد كطاطي، األستاذ المتقاعد 
بتاوريرت.وبهذه المناسبة األليمة يتقدم مكتب فرع دبدو بأحر 
فرع  مكتب  عيادي سعيد، عضو  األخ  إلى  والمواساة  التعازي 
دبدو وأخيه عيادي وليد، عضو مكتب فرع كطالونيا بإسبانيا، 

وجميع أسرة عيادي وكطاطي.

تعازي فرع دبدو
يتقدم مكتب فرع االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بدبدو 
بالتعازي والمواساة إلى أسرة ازباير داخل وخارج دبدو على 

إثر وفاة األخوين ازباير الجياللي وازباير محمد.
وفاة المرحومين فياللي موالي عبد الرحمن وموالي هاشم 
ووالدته عماري مريم، التعازي لألخ إسماعيل فياللي وكل أفراد 

أسرة فياللي.
وفاة المرحومين بوزيدي محمد الريسي وأخيه بوزيدي المداني 

التعازي والمواساة ألسر بوزيدي وعلو وغمريش والمحمدي.
التعازي والمواساة في وفاة المرحوم مولودي عبد الرحمن 

نوارو ألسرة مولودي.
وفاة المرحومة امقدمي فاطنة أرملة المرحوم كريب عبداهلل 

التعازي والمواساة ألسرة امقدمي وكريب.
ألسرة  والمواساة  التعازي  محمد  الماحي  المرحوم  وفاة 

الماحي وامقدمي.
التعازي والمواساة في وفاة الباتول ادخيسي أرملة المرحوم 

كرزيم عبداهلل ألسرة ادخيسي.

المرحوم عامر محمد الصغير 
في ذمة اهلل

لبى نداء ربه قيدوم االتحاديين بدبدو المرحوم عامر محمد 
الصغير بن البشير والد األخ عامر محمد، أستاذ الفيزياء بثانوية 

بدر بتاوريرت.
 وبهذه المناسبة األليمة يتقدم االتحاديون واالتحاديات بإقليم 
تاوريرت ب�أحر التعازي والمواساة ألسرة عامر وألهل الجرانزة 
قاطبة راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويسكن 

الفقيد فسيح جناته.

شكر على تعزية في وفاة 
المرحوم زهير علي

زهير  المرحوم  زوج��ة  تتقدم 
وأب��ن��اؤه  عائشة  السيدة  ع��ل��ي، 
عبدالمجيد، حميد، والدكتور عبد 
الزهراء  فاطمة  وابنتيه  الرحيم 
إدريس  المعز  وصهريه  وفوزية، 
وسعد مكوار، بالشكر الجزيل لكل 

من قام بتعزية العائلة سواء بالحضور أو الهاتف في وفاة الفقيد 
المشمول برحمة اهلل السيد زهير علي الذي وافته المنية مؤخرًا.
رحم اهلل الفقيد برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته مع 

الشهداء والصديقين والصالحين.

بع

المغرب  بين  تجمع  التي  والصداقة  والتعاون  الجوار  عالقات  فتئت  ما 
وإسبانيا تتطور وتتقوى في جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك، وذلك 
بفضل الرغبة القوية واإلرادة الراسخة للبلدين حيال تعزيز وتوطيد شراكة 

استراتيجية على أساس مبدأ رابح � رابح.
ويستعرض وزير الداخلية اإلسباني، فرناندو غراندي مارالسكا، الذي يقوم 
وكالة  مع  مقابلة  في   2018 يونيو  منذ  للمغرب  السابعة  الرسمية  بزيارته 
المغرب العربي لألنباء، نقاط القوة التي تميز هذا التعاون الذي يرتكز على 

الثقة المتبادلة وعلى أسس متينة.
o ما هو الهدف من زيارتكم للمغرب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من االجتماع 
رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا المقرر عقده في 17 دجنبر في الرباط ؟
nإن زيارتي للمغرب قصد االلتقاء بنظيري المغربي عبد الوافي لفتيت تهدف 
إلى دعم وتعزيز العالقات الممتازة بين الوزارتين، والتي هي انعكاس للوضع 
الصحي الجيد الذي يميز العالقات بين المملكتين كبلدين جارين وصديقين. 
هذه هي الزيارة الرسمية السابعة التي أقوم بها إلى المغرب للقاء الوزير 
لفتيت منذ يونيو 2018، عندما توليت حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة 
اإلسبانية، وهذا الرقم يعكس بوضوح أن المغرب هو شريك يحظى باألولوية 

بالنسبة للحكومة اإلسبانية.
oالمغرب وإسبانيا يجمعهما تعاون مثمر في مجال األمن ومكافحة اإلرهاب 
وتهريب واالتجار في المخدرات والجريمة المنظمة، كيف تقيم إسبانيا الوضع 

الحالي لهذا التعاون ؟

n تقوم الحكومة اإلسبانية ووزارة الداخلية بتقييم إيجابي للغاية للوضع 
الحالي للتعاون والتنسيق مع السلطات المغربية، السيما مع وزارة الداخلية 
من  كبير  عدد  في  ثمارها  تؤتي  والسلسة  الوثيقة  العالقة  وهذه  المغربية. 
المجاالت لفائدة مواطني البلدين. إن وزارة الداخلية اإلسبانية لديها اإلرادة 
الراسخة للحفاظ على هذا العمل المشترك على نفس مسار الثقة المتبادلة 

من أجل تحقيق األهداف المشتركة.
القيام  البلدين على تعاون وثيق مكن من  o تحافظ األجهزة األمنية في 
بعمليات مشتركة، السيما في ما يتعلق بتفكيك الخاليا اإلرهابية في إسبانيا 

والمغرب، ما هي مرتكزات ودعائم هذا التعاون وكم عدد العمليات التي تم 
تنفيذها بين األجهزة األمنية في البلدين ؟

في  والمغربية  اإلسبانية  األمن  قوات  بين  المشتركة  العمليات  تعتبر   n
مجاالت مثل مكافحة اإلرهاب أو محاربة المنظمات المتورطة في جرائم خطيرة 
من أفضل األمثلة التي تعكس التعاون الوثيق بين البلدين وكيف يؤدي هذا 
هذا  إن  والمغاربة.  اإلسبان  المواطنين  ورفاهية  أمن  تحسين  إلى  التعاون 
التعاون بين األجهزة األمنية يرتكز على أساس الثقة المتبادلة وعلى عالقات 

متينة ومستقرة.
o-تمثل مكافحة الهجرة غير الشرعية جبهة أخرى من أوجه التعاون الثنائي، 
ما هو تقييم وزارة الداخلية لهذا التعاون وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه 
االتحاد األوروبي في هذا اإلطار بالنظر إلى حقيقة أن المغرب أصبح أيضا 

وجهة للهجرة غير الشرعية ؟
n تدرك إسبانيا أنها تتقاسم مع المغرب ضغوطا قوية لتدفقات الهجرة، 
وهي ملتزمة بمواصلة تقوية وتعزيز التعاون والدعم المتبادل في هذا المجال. 
وفي السياق الحالي، يكتسي هذا التعاون والتنسيق أهمية خاصة، السيما في 
ما يتعلق بطريق ساحل المحيط األطلسي ووصول المهاجرين غير الشرعيين 
إلى جزر الكناري. كما أن إسبانيا تدافع داخل االتحاد األوروبي على ضرورة 
إعطاء األولوية للبعد الخارجي في سياسة الهجرة المشتركة ودعم وتعزيز 
التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، وفي هذا المجال تؤكد إسبانيا على أهمية 

المغرب كشريك استراتيجي.

التعاون المغربي- اإلسباني.. أربعة أسئلة لوزير الداخلية اإلسباني فرناندو غراندي مارالسكا

أكد المغرب، يوم الخميس الماضي، في 
أديس أبابا، على ضرورة احترام الشرعية 
في  التدخل  وعدم  الجوار  وحسن  الدولية 
الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة النزعات 
واألمن  السالم  بين  والترابط  االنفصالية 

والتنمية من أجل سالم دائم في إفريقيا.
الممثل  وفي هذا الصدد ، سلط السفير 
الدائم للمملكة لدى االتحاد اإلفريقي ولجنة 
األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا ، محمد 
اجتماع  في  يتحدث  كان  ال��ذي   ، عروشي 
لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد اإلفريقي ، 
التحضيري للقمة االستثنائية الرابعة عشرة 
األسلحة"  "إسكات  موضوع  حول  لالتحاد 
طريق  ع��ن  دجنبر   6 ف��ي  سيعقد  ال��ذي   ،
الفيديو كونفيرونس"، الضوء على  تقنية" 
حيث  مزدهرة  إفريقية  لقارة  المغرب  رؤية 
بجميع  اإلفريقي  المواطن  يتمتع  أن  يجب 
فوائد السالم واالستقرار الالزمين لتنميته 

االقتصادية واالجتماعية.
الثابتة  ب��رؤي��ت��ه��ا  ال��ق��وي��ة  فالمملكة 
الهادفة إلى وضع القضايا النبيلة إلفريقيا 
في  اإلفريقي  للمواطن  الحيوية  والمصالح 
صدارة األجندة اإلفريقية، تظل مصممة منذ 
عودتها إلى االتحاد اإلفريقي على وضع حد 
للمناورات التي كانت هذه المؤسسة ضحية 
لها لعقود من الزمن. وفي هذا الصدد، ركز 
الترابط  على  خاص  بشكل  المغربي  الوفد 
بين السالم واألمن والتنمية كشرط ال غنى 

عنه الستدامة أمن القارة اإلفريقية.
هذه  خالل  المغربي  الدبلوماسي  وأكد 
"الفيديو  تقنية  عبر  عقدت  التي  الجلسة 
الدولية  الشرعية  احترام  أن  كونفيروس" 
حتمية  ضرورة  يكون  أن  يجب  واالفريقية 
لبناء  االفريقية  ال��دول  طموحات  لتكريس 
أولويات  على  تركز  قوية  افريقية  منظمة 
والتنمية  االستقرار  حيث  من   ، المواطن 
والتكنولوجيا  واالجتماعية  االقتصادية 
القارة  في  المشتركة  التهديدات  ومكافحة 
االفريقية ، من قبيل اإلرهاب واالتجار بالبشر 
والهجرة وانعكاسات التغير المناخي. وجدد 

المندوب الدائم للمملكة التأكيد على أن أولوية 
االتحاد االفريقي في إسكات األسلحة تتمثل 
في إنهاء دعم الحركات االنفصالية وعسكرة 
الميليشيات في إفريقيا ، مضيفا أن محاربة 
والجماعات  الميليشيات  لهذه  ه��وادة  بال 
ال��دول  استقرار  تهدد  التي  االنفصالية 
األساس  حجر  يكون  أن  يتعين  اإلفريقية 

إلفريقيا مستقرة ومندمجة اقتصاديا.
 ، ف��ي ه��ذا السياق  وأض���اف ع��روش��ي، 
في  التدخل  وعدم  الجوار  مبادئ حسن  أن 
المنصوص   ، ل��ل��دول  الداخلية  ال��ش��ؤون 
المتحدة وكذلك في  األمم  عليها في ميثاق 
القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي، يجب 
احترامها بدقة ، ال سيما من حيث االمتناع 
عن استخدام األراضي الوطنية كقاعدة خلفية 
للمليشيات االنفصالية المسلحة لتنفيذ أعمال 

ضد الوحدة الترابية للدول المجاورة.
وشدد عروشي في تصريح لوكالة المغرب 
الفعالة  المشاركة  أن  على  لألنباء  العربي 
والبناءة للوفد المغربي داخل لجنة الممثلين 
الدائمين لالتحاد االفريقي والعزم على تنفيذ 
والحكومات،  ال��دول  ق��ادة  مؤتمر  ق��رارات 
أعلى جهاز لالتحاد االفريقي. أحبط دائما 
المناورات واألهداف السياسية الدنيئة ألولئك 
الذين ال يمثلون قيمة مضافة للعمل اإلفريقي 
المشترك والذين يكتفون بإثارة الجدل لعرقلة 

األداء السليم للمؤسسة.
وذكر المندوب الدائم للمملكة لدى االتحاد 
اإلفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
الملك  جاللة  خطاب  من  بمقتطف  إلفريقيا 
محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة 
واألربعين للمسيرة الخضراء ، الذي أكد فيه 
على مستوى االتحاد اإلفريقي  جاللته أنه" 
فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع   :
المناورات  من  اإلفريقي،  بيته  إلى  المغرب 
التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت 
تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم 
األمم  تبذلها  التي  للجهود  الكامل،  الدعم 
المتحدة، بشكل حصري، من خالل أمينها 

العام ومجلس األمن".

المتحدة،  للمغرب لدى األمم  الدائم  الممثل  اعتبر السفير، 
عمر هالل، في مداخلة على قناة )سي إن إن انترناشنال(، أنه 
بخرقها التفاق وقف إطالق النار، تكون الجماعة االنفصالية 
المسلحة »البوليساريو« قد »أقصت نفسها« من أي مشاركة 
وأظهرت  المغربية،  الصحراء  حول  السياسي  المسلسل  في 
 للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائد المستديرة.

وقال هالل الذي حل ضيفا على برنامج »كونيكت ذا وورلد« 
التلفزيونية  المقدمة  إن(  إن  )سي  قناة  على  تنشطه  ال��ذي 
الحرب  ط��رف  يعلن  »عندما  ان��درس��ون،  بيكي  الشهيرة، 
مكان  له  يعود  ال  ال��ن��ار،  إط��الق  وق��ف  اتفاق  من  وينسحب 
نفسها  أقصت  »البوليساريو«  المفاوضات.  ط��اول��ة  ف��ي 
السياسي«. المسلسل  ف��ي  مشاركة  أي  م��ن  بساطة   بكل 
وفي هذا الصدد، أشار هالل إلى أن »البوليساريو« وميلشياتها 
المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة 
للكركارات بالصحراء المغربية حيث اقتادت يوم 21 أكتوبر 
لعرقلة  مسلحة،  عناصر  جانب  إلى  وأطفاال،  نساء  الماضي 
المعبر،  هذا  مستوى  على  والتجارية  المدنية  المرور  حركة 
مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية، فإن المغرب قد امتنع، بطلب من 
 األمين العام لالمم المتحدة، عن أي تدخل على مدى عدة أيام.
للدبلوماسية  وق��ت  هناك  تعلمون،  وكما  »لكنه  وأض���اف 
وهناك وقت للتدخل«، مبرزا أنه أمام رفض +البوليساريو+ 
االستجابة لدعوات األمين العام لألمم المتحدة، فإنه لم يكن 
واإلمساك  مسؤولياته  تحمل  سوى  خيار  من  المغرب  أم��ام 
مدنية  عبقرية  ع��ن  تنم  بعملية  القيام  عبر  األم���ور  ب��زم��ام 
 إلعادة حركة المرور بمعبر الكركارات إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح السفير أن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة 
الملكية قد تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين األمميين، 
مشيرا إلى أنه لم تتم إصابة أو االحتكاك بأي مدني خالل هذه 
العملية. وفي معرض رده على الدعايات المضللة النفصاليي 
»البوليساريو« بخصوص الوضع في الكركارات، أكد هالل أن 
المغرب يستند إلى الحقائق، ألنه »وكما قال الرئيس الثاني للواليات 
 المتحدة، جون آدامز، ذات مرة: الحقائق أشياء عنيدة جدا«.

هي  » البوليساريو«  أن  هي  »الحقائق  إن  السفير  وق��ال 
ال��ك��رك��ارات.  إل��ى  مسلحة  وعناصر  مدنيين  جلبت  ال��ت��ي 
إطالق  وقف  إنهاء  رسميا  أعلنت  التي  هي  و«البوليساريو« 
النار«، مشددا على أن المغرب لم يشر في أي وقت من األوقات 
 إلى تخليه عن وقف إطالق النار أو عن المسلسل السياسي.
وفي هذا اإلطار، أكد هالل أن »آلية االستفتاء بالصحراء تم 
 إقبارها منذ أزيد من عقدين«، وأنه »ال يمكن بتاتا إحياء الموتى«.

وأضاف أنه »لست أنا فقط من يقول هذا الكالم. فمجلس األمن 

الدولي لم يشر إلى االستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خالل 
السياسي  الحل  وبخصوص  الماضية«.  العشرين  السنوات 
أنه  التأكيد  الديبلوماسي  جدد  المغربية،  الصحراء  لنزاع 
اليوجد سوى حل سياسي واحد وأوحد، وهو الحكم الذاتي 
الترابية. وحدته  إط��ار  وفي  المغرب  سيادة  تحت   الموسع 
وذكر هالل أن »مجلس األمن الدولي يصف حل الحكم الذاتي، 
مناقشته  وتمت  المصداقية،  وذي  بالجدي  تقديمه،  منذ 
الرئيس  بقيادة  المنعقدتين  المستديرتين  المائدتين  خالل 
ال��ذات��ي،  الحكم  إط��ار  »في  أن��ه  م��ؤك��دا  كوهلر«،  ه��ورس��ت 
ممكن«. الش��يء  ال��ذات��ي،  الحكم  وخ���ارج  ممكن،  ش��يء   ك��ل 
الملك محمد السادس بعث برسالة  كما ذكر هالل بأن جاللة 
وأجرى  غوتيريش،  أونطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
أكد لغوتيريش،  الملك  اتصاال هاتفيا معه، مضيفا أن جاللة 
مجددا، التزام المغرب بوقف إطالق النار واستئناف المسلسل 
المملكة  دع��م  وك��ذا  المتحدة،  األم��م  رعاية  تحت  السياسي 
األممية. للمنظمة  العام  لألمين  الحميدة  والمساعي   للجهود 
ذلك  أك��د  وكما  المغرب،  »إن  المغربي  الدبلوماسي  وق��ال 
في  بالحق  يحتفظ  لكنه  حرب،  حالة  في  ليس  الملك،  جاللة 
وعن  ت��راب��ه  وع��ن  ع��ن ساكنته  وال��دف��اع  نفسه  ع��ن  ال��دف��اع 
ال��ت��راب��ي��ة. وه���ذا م��اح��دث خ��الل األي���ام األخيرة«.  وح��دت��ه 
وأشار في هذا الصدد إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة 
حركة المرور المدنية والتجارية بالكركارات إلى وضعها الطبيعي 
قد حظي بدعم ومساندة جزء كبير من المجتمع الدولي، السيما 
20 بلدا إفريقيا ومنظمة التعاون اإلسالمي ودول الخليج واالتحاد 
األوروبي وكذا دول أمريكا الالتينية والكاريبي والمحيط الهادي. 
أما »«البوليساريو« فلم يدعمها سوى بلد واحد هو ناميبيا، 
إلى جانب داعمها المعتاد، الجزائر«. وأكد هالل أنه »عدا هاتين 
 الدولتين، لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي »للبوليساريو««.

هالل  ذكر  »البوليساريو«،  تحركات  عن  حديثه  معرض  وفي 
لألمم  األسبق  العام  األمين  عنان،  كوفي  الراحل  بتصريحات 
كامل  نضع  أن  أب��دا  يجب  ال  إن��ه  م��رة  ق��ال  ال��ذي  المتحدة، 
االنفصالية،  والحركات  المسلحة  المجموعات  في  ثقتنا 
بالضبط  »وهذه  دولي«.  التزام  بأي  مرتبطة  ليست  »ألنها 
اتفاق وقف  اآلن بصدد خرق  التي هي  »البوليساريو«  حالة 
المتحدة«. األمم  إزاء  التزاماتها  من  والتنصل  النار   إطالق 
وخلص السفير إلى أنه »في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم 
باليوم العالمي للطفل، هل تعلمون ماذا تفعل البوليساريو اآلن؟ 
إنها تحشد األطفال وتجندهم وتبعثهم إلى الكركارات، وهي 
وبراءتهم.  طفولتهم  من  إياهم  حارمة  للحرب  تحضرهم  اآلن 

وهذه لألسف هي طبيعة »البوليساريو««.

المجلس العالمي للعمل االجتماعي .. انتخاب إدريس الكراوي رئيسا لجهة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 تم، مؤخرا، انتخاب إدريس الكراوي، باإلجماع، لوالية رابعة، عضو ا 
في مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل االجتماعي، ورئيسا لجهة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وجاء هذا االنتخاب بمناسبة الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل 
االجتماعي، التي انعقدت يوم ثامن نونبر الجاري عبر تقنية المؤتمر بالفيديو، 
والتي انتخبت كذلك الكوري الجنوبي، سانغ-موك سوه، كرئيس جديد للمجلس 
العالمي للعمل االجتماعي، وثمانية رؤساء للجهات هم القس تايلور نيناهيت 
من زيمبابوي عن منطقة جنوب وشرق إفريقيا، و أماكودو ديوف من السنغال 
عن منطقة إفريقيا الوسطى والغربية، وسوريش بادرا من الهند عن منطقة 
آسيا الجنوبية، وشينشاي شيشاروين من التايالند عن منطقة جنوب شرق 

آسيا والمحيط الهادي.
كما تم انتخاب شوا هوا وي من هونغ كونغ عن منطقة شمال شرق آسيا، 
ورونالد ويمان من فنلندا عن منطقة أوروبا، وميشال ماتيو من الواليات 
المتحدة األمريكية عن منطقة أمريكا الشمالية وكرايبي، وكريستينا ريسكاال 

مادي من البرازيل عن منطقة أمريكا الالتينية.
ويعتبر المجلس العالمي للعمل االجتماعي منظمة دولية غير حكومية، 

بين  أوترخت في هولندا، وهي من  بمدينة  1928، ومقرها  تأسست سنة 
أولى المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة االستشارية 
لها،  التابعة  المتخصصة  والوكاالت  المتحدة،  األمم  لدى منظمة  الخاصة 
خاصة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والمنظمة العالمية 

للشغل، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، 
وصندوق األمم المتحدة للطفولة.

ويضم المجلس العالمي للعمل االجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية 
والدولية التي تهدف إلى تحسين الرفاه االجتماعي، وإقرار العدالة االجتماعية، 
والتنمية االجتماعية في العالم. وتتمثل مهمته األساسية في النهوض بأشكال 
التنمية االجتماعية واالقتصادية قصد الحد من الفقر ومن الهشاشة في العالم.

كما يعمل المجلس من أجل االعتراف وحماية الحقوق األساسية في التغذية 
والتربية والصحة والسكن واألمن االجتماعي، حيث تشكل هذه الحقوق، 
بالنسبة للمجلس العالمي للعمل االجتماعي، ركنا ومدخال أساسيا في إعمال 

الحريات الفردية والجماعية والعدالة والسلم في العالم.
االجتماعي  للعمل  العالمي  المجلس  إدارة  إلى مجلس  المغرب  وانضم 
في  بهونغ كونغ  المنعقدة  العامة  الجمعية  باإلجماع خالل  انتخابه  عقب 

شهر يونيو 2010.
التعبير،  وحرية  الفرص  تكافؤ  تطوير  إلى  أيضا،  المجلس،  ويسعى 
وتعميم ولوج كافة سكان العالم للخدمات االجتماعية األساسية وللحماية 

االجتماعية الشاملة. 

بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا

عبداللطيف الكامل
بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد اإلصابات بفيروس كوفيد19، بعمالة أَكادير 
اللجنة  قبل  من  كورونا،  وباء  انتشار  ومعدل  الصحي  الوضع  وتقييم  إداوتنان، 
عمل  أوقات  وتحديد  من جديد  الشواطئ  إغالق  أَكادير  قررت سلطات  المختصة، 
سوق األحد والمتاجر والمقاهي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم األحد 22 نونبر2020.
وقد اتخذت السلطات هذه اإلجراءات االحترازية بغية الرفع من الحماية والحد من 
الوتيرة المتسارعة النتشار الفيروس بعد أن سجلت العمالة ارتفاعا مقلقا لحاالت 

اإلصابة خالل األسابيع الماضية .
وكانت لجنة اليقظة اإلقليمية المختصة قد 
رصدت في أشغالها المنعقدة بمقر والية جهة 
المنصرم،  األسبوع  نهاية  في  ماسة  سوس- 
والتي عرفت مشاركة كل الفاعلين من سلطات 
صحية وأمنية وإدارية االرتفاع المقلق لحاالت 
العمالة  بتراب  ومناطق  أحياء  بعدة  اإلصابة 

وخاصة بمدينة أَكادير.
الصحية  اللجنة  ه��ذه  تقارير  على  وبناء 
إج��راءات  أكادير،  سلطات  اتخذت  المختصة 

مشددة ذكر بالغ خاص أهم نقطها كما يلي: 
-1 إغالق الشواطئ ومنع ارتيادها

-2 إغ��الق سوق األح��د وأس��واق القرب في 

الساعة 3 زواال.
-3 إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة اكادير اداوتنان.

9 مساء والسادسة صباحا  -4 منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 
باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية.

  -5 إغالق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها في الساعة 8 مساء.
-6إغالق جميع المتاجر والمحالت التجارية الكبرى في الساعة 8 مساء.

-7إغالق كل الحمامات ومحالت التجميل واألنشطة المشابهة باستثناء محالت 
الحالقة. 

-8 اغالق القاعات الرياضية ومحالت االلعاب واألنشطة المشابهة.
-9 احترام %50 من الطاقة االستيعابية لوسائل النقل العمومي وتوقيف التنقل 
 9 الساعة  في  العمومي  النقل  عبر حافالت 

التاسعة مساء. 
-10 إغالق مالعب القرب والمنتزهات.

-11 تشجيع العمل عن بعد من طرف كل 
المؤسسات عند اإلمكان.

هذا وتناشد السلطات العمومية المساهمة 
المواطنة لكل الفاعلين أفرادا ومؤسسات في 
احترام هذه التدابير والدعوة لسلك كل السبل 
الوقائية ضد انتشار الفيروس حماية لألرواح 
أمال في تحسن الوضعية الوبائية وتراجع 
 المؤشرات للعودة التدريجية للحياة العادية.

الشرعية  احترام  اإلفريقي على ضرورة  االتحاد  في  يؤكد  المغرب 
الدولية وحسن الجوار ومكافحة النزعات االنفصالية  

سلطات أكادير تقرر، من جديد، إغالق الشواطئ والحمامات والقاعات الرياضية ومالعب القرب وتحدد أوقات عمل سوق األحد والمتاجر والمقاهي 

 الحكومة تقرر تمديد فترة العمل باإلجراءات االحترازية بالدار البيضاء وبرشيد وبنسليمان ألربعة أسابيع أخرى
 قررت الحكومة تمديد فترة العمل باإلجراءات االحترازية المعمول بها 
على مستوى الدار البيضاء الكبرى )عمالتي الدار البيضاء والمحمدية 
وإقليمي النواصر ومديونة( وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة 
الساعة  الجاري في  22 نونبر  أسابيع أخرى، تبتدئ من يوم األحد 

التاسعة ليال، وفق ما أفاد به بالغ للحكومة السبت.
االحترازية  التدابير  جميع  على  اإلبقاء  سيتم  أنه  البالغ  وأك��د 

أكتوبر   23 بتاريخ  الصادر  الحكومي  البالغ  في  عليها  المنصوص 
2020، وكذا على جميع التدابير االحترازية المعمول بها سابقا.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خالصات 
عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة 
والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة االستمرار 

في اإلجراءات الالزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

عمر هالل )سي إن إن(: البوليساريو »أقصت نفسها« من أي 
مشاركة في المسلسل السياسي بخرقها لوقف إطالق النار
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محمد الحبيب طالب

    فتح الحدود

 المغلقة،   وتنظيم

 عودة الالجئين

  الصحراويين إلى 

  وطنهم،   وتحويل

 البوليزاريو إلى فصيل

 مدني   سياسي   و بعبارة

 أخرى،   ا�قالع عن جعل

 ا�رض الجزائرية قاعدة

 انطالق االعتداءات

 المسلحة
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أظهر تحليل التوزيع 
الجغرافي الحيوي 

للديناصورات ذات منقار البط 
أن الالمبيوصورات تطورت 

في أمريكا الشمالية ثم 
انتشرت عبر جسر بري نحو 

آسيا. ومن هناك استعمرت 
أوروبا، وأخيرا إفريقيا. 

اكتشاف نوع جديد من 
الديناصورات في المغرب..

 خمسة 
أسئلة لعالم 

الحفريات

»
66 «

تشتهر الديناصورات ذات 
منقار البط في أمريكا 

الشمالية كما انتشرت في 
أمريكا الجنوبية وآسيا 

وأوروبا. في ذلك الوقت، 
كانت إفريقيا عبارة عن قارة 

جزيرة مفصولة عن القارات 
ا�خرى بمحيطات شاسعة.

نور الدين جليل
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 كتاب جديد للباحثة وفاء صندي 
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جمال الموساوي

جديد الكتب

الكتابة هنا 
هي الوجه 

ا�خر لفضيلة 
الفرار، الصورة 

المناقضة لالنغالق 
داخل سرداب 

المهيمنات، حيث 
تقوم الكتابة 
نفسها بإخراج 

الرغبات التي في 
القاع
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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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العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرنونبرربيع الثانياأليام

72306:3813:2216:0518:2919:46اإلثنين

82406:3813:2316:0418:2819:46الثالثاء

92506:3913:2316:0418:2819:46األربعاء

102606:4013:2316:0418:2819:46الخميس

112706:4113:2316:0418:2819:46الجمعة

122806:4113:2416:0418:2719:46السبت

132906:4213:2416:0418:2719:45األحد
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�دير ال��ر والتحرير
�بد ا��يد ��ا�ر�

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
ال���: �ر��ة درا��

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

��ر �� ��و�
1936

 1975 -12- 18
��يد �حا�ة 

اال�اد اال�ترا�ي

�ي�ة 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 الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التو�يع - اال�ترا�ا� - اال��ار
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

 املكا�� ا��وية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2020/11/21/22

12.470

�و�يع: 
�بري�

جامعة شعيب الدكالي
-املدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير-
الجديدة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

ENCGJ/2020/01 :رقم
 2020/12/15 يـوم  فـي 
على الســـاعـــــــة العاشرة 
مقر  في  سيتم  صباحا، 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 
فتح  بالجديدة  والتسيير 

بطلب  املتعلقة  األظرفة 
بعروض  العروض، 
عتاد  شراء  ألجل  أثمان 
لفائدة  معلومياتي 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 

والتسيير بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يجب 
موقع  من  العروض 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
العروض  طلب  يتوفر 

حصة  على  هذا  املفتوح 
وحيدة.

في  محدد  املؤقت  الضمان 
الف  عشر  خمسة  مبلغ: 

درهم (15.000,00درهم)
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
صاحب  وضعه  الذي 
املشروع  في مبلغ:  خمس 
وثالثون  وسبعة  مائة 
درهما  ألفا ومائة عشرون 
مع  (537.120,00درهم) 

احتساب الرسوم.

من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املتعلق  القانون  و31من 
إبرام  وأشكال  بشروط 
جامعة  لفائدة  الصفقات 
شعيب الدكالي بالجديدة. 

ويمكن للمتنافسني:
-إما إيداع أظرفتهم ،مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل، 
االقتصادية   الشؤون 
باملدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير بالجديدة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
مصلحة  إلى  باالستالم 

الشؤون االقتصادية.
تقديم  املتنافسني  على 
الوصفية  الوثائق 
الخاصة  والبيانات 
املعلومياتي  بالعتاد 
ملصلحة  الصفقة  موضوع 
االقتصادية  الشؤون 
باملدرسة الوطنية للتجارة 
بالجديدة  والتسيير 
الكائنة بزاوية شارع احمد 
شوقي وزنقة فاس التحقق 
تقدير  أبعد  على  واملعاينة 
في يوم العمل الذي يسبق 
املوعد املحدد لفتح األظرفة 

املتعلقة بطلب العروض.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   05 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4127/ا.د

ع.س.ن /4107/ إد

ع.س.ن /4122/ إد

ع.س.ن /4116/ إد

ع.س.ن /4121/ إد

ع.س.ن /4136/ إد

01/ENCGJ/2020
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جامعة شعيب الدكالي
-املدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير-
الجديدة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

ENCGJ/2020/02 :رقم
 2020/12/15 يـوم  فـي 

الثانية  الســـاعـة  على 
عشرة زواال، سيتم في مقر 
للتجارة  الوطنية  املدرسة 
فتح  بالجديدة  والتسيير 

بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أثمان  بعروض  العروض، 
ألجل شراء عتاد التدريس 
الوطنية  املدرسة  لفائدة 

والتسيير  للتجارة 
بالجديدة.

طلب  ملف  سحب  يجب 
موقع  العروضمن 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
العروض  طلب  يتوفر 
حصة  على  هذا  املفتوح 

وحيدة.
في  املؤقت محدد  الضمان 
الف  عشر  خمسة  مبلغ: 

درهم (15.000,00درهم)
وقد  حدد  الثمن التقديري 
صاحب  وضعه  الذي  
خمس  مبلغ:  في  املشروع 
درهم  الف   وأربعة  مائة 
مع  (504.000,00درهم) 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 29 املواد27،  ملقتضيات 
املتعلق  القانون  من  و31 
إبرام  وأشكال  بشروط 
جامعة  لفائدة  الصفقات 
شعيب الدكالي بالجديدة.

ويمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم ،مقابل 
مصلحة  بمكتب  وصل، 
االقتصادية   الشؤون 
باملدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيير بالجديدة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
مصلحة  إلى  باالستالم 

الشؤون االقتصادية.
تقديم  املتنافسني  على 
الوصفية  الوثائق 
الخاصة  والبيانات 
موضوع  التدريس  بعتاد 
الشؤون  ملصلحة  الصفقة 
باملدرسة  االقتصادية 
للتجارة  الوطنية 
بالجديدة  والتسيير 
الكائنة بزاوية شارع أحمد 
شوقي وزنقة فاس التحقق 
تقدير  أبعد  واملعاينة على 
في يوم العمل الذي يسبق 
املوعد املحدد لفتح األظرفة 

املتعلقة بطلب العروض.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   05 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4128/ا.د

ع.س.ن /4124/ إد

ع.س.ن /4123/ إد

ع.س.ن /4129/ إد

ع.س.ن /4130/ إد

ع.س.ن /4125/ إد

ع.س.ن /4117/ إد
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ع.س.ن /4131/ إد

ع.س.ن /4137/ إد

ع.س.ن /4138/ إد



داخل  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  يخوض 
القاعة، يومي 8 و9 دجنبر 2020 مباراتين وديتين 
أمام منتخب رومانيا، وذلك في إطار استعداداته 

لنهائيات كأس العالم.
الوطني  المنتخب  سيدخل  الغرض،  ولهذا 
يومه  من  الفترة  في  القاعة  داخــل  القدم  لكرة 
االثنين 23 نونبر إلى العاشر من دجنبر المقبل، 
تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم 
بالمعورة، وقبل ذلك، ستخضع العناصر الوطنية 
وإجــراء  الطبية  لالختبارات  عليها  المنادى 
التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا 
المستجد وفق البروتكول الصحي المعتمد من 

طرف السلطات المختصة.

 يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاط�ية 
في الفترة المتراوحة ما بين 22 و29 نونبر 2020 
تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، 
وذلك في إطار استعداداته لالستحقاقات المقبلة.

وستخضع العناصر الوطنية المنادى عليها 
لالختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية 
وفق  المستجد  كــورونــا  فيروس  عن  للكشف 
البروتكول الصحي المعتمد من طرف السلطات 

المختصة.
وفيما يلي قائمة الالعبين الذين تمت المنادى 
عليها من طرف مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب 

الوطني لكرة القدم الشاط�ية: 
ربيع   - زكارياء صواري   - إسماعيل واريري 
أبو طالبي - سامي إيزال - كمال ياسين -عثمان 
باشكو -أمين البيدوري -محمد مروان -الحسين 
زهير   - النخيل  ميلود   - غنام  -إدريس  فانشي 

جباري وعبد ا� زروال.

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم رابع دجنبر المقبل موعدا 
النطالق منافسات البطولة الوطنية االحترافية لموسم 2020 2021-، على أن 
تختتم في 18 غشت من السنة المقبلة. وذكر بالغ للجامعة، عقب اجتماع المكتب 
المديري للجامعة المنعقد ،أمس السبت، عبر تقنية التواصل المرئي، بمعية 
العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة 
والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، 
 أن منافسات كأس العرش ستجرى نهايتها متزامنة مع نهاية الموسم الكروي.

على  االجــتــمــاع،  ــذا  ه ،خـــالل  التأكيد  تــم  الــوطــنــيــة كما  الــــفــــرق  أن 
كل  واحــــدة  خــارجــيــة  منافسة  فــي  ــــاء ســتــشــارك  ــــن ــى مـــــــوســـــــم ب عــل

العرش.  كأس  منافسات  وفي  الوطنية  البطولة  في  احتلته  الذي   المركز 
من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع، أن هدف الموسم المقبل يتمثل في إطالق 
موسم رياضي في مستوى تطلعات جميع مكونات كرة القدم المغربية، معلنا 
 في هذا السياق عن تعاقد الجامعة مع مستشهر جديد للبطولة الوطنية . 

العامة  الجموع  لعقد  المقبل  دجنبر  شهر  تخصيص  تم  أنه  إلى  وأشــار 
االحترافية  القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  الجهوية  والعصب  لألندية 
لكرة  المغربية  الملكية  والجامعة  هــواة  القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة 
التي خضعت  المالية  بوضعيتها  توصلت  األندية  أن جميع  مبرزا   ، القدم 
المالي. الــتــوازن  تحقيق  لها  يتسنى  حتى  لتحيينها  دقيقة   لمسطرة 
وطالب رئيس الجامعة، من جانب آخر، من العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية 
وكرة القدم هواة بوضع تصور لتطوير نظام المنافسة وعرضه على المكتب المديري 
والجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمصادقة عليه،موضحا أن 
كرة القدم النسوية في موسمها القادم ستعرف انطالق بطولة احترافية األولى 
 من نوعها في المغرب داعيا الجميع إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش الكبير.
أنه  على  المصادقة  «تمت  بأنه  البالغ  أفاد  المدربين،  عقود  وبخصوص 
بتقلد  األخير  لهذا  يسمح  ال  بمدرب  ناد  يربط  الذي  العقد  فس�  حال  في 
الموسم.» نفس  وفي  الدرجة  نفس  من  آخر  بناد  أخــرى  تقنية  مهام   أي 
السالم  عبد  االحترافية  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  رئيس  نائب  وقــدم 
بخصوص  العصبة  تصور  حــول  مفصال  عرضا  بالمناسبة،  بلقشور، 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أن  إلى  مشيرا  المقبل،  الكروي  الموسم 
اإلسباني  الــدوري  برمجة  على  تسهر  أجنبية  شركة  مع  تعاقدت  القدم 

االحترافية  الوطنية  البطولة  لبرمجة  الممتاز  اإلنجليزي  والدوري  الممتاز 
المغربي. لــلــدوري  الــعــادي  السير  تعيق  قد  التي  المشاكل  كل   لتفادي 
وبخصوص تقنية المساعدة بالفيديو، فقد تمت دراسة إمكانية استعمال هذه 
القسم  الوطنية االحترافية ألندية  البطولة  أربع مباريات من  التقنية خالل 
 الوطني الثاني في الموسم المقبل في انتظار تعميمها على باقي المباريات.
وعلى صعيد البطولة الوطنية للشبان ،قدم خليد لمغيفري، الكاتب العام للعصبة 
الوطنية لكرة القدم االحترافية عرضا بخصوص الموسم الرياضي الماضي 
،والذي لم يستأنف بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تمت المصادقة على 
 اعتماد الترتيب الذي توقفت فيه البطولة عند الدورة 22 في 14 مارس الماضي.
ــدم االحــتــرافــيــة  ــق ال لــكــرة  الــوطــنــيــة  ــام للعصبة  ــع ال الــكــاتــب  وأوضــــح 
لــلــشــبــان ســتــنــطــلــق في  ــة  ــي ــوطــن لــلــبــطــولــة ال ــم الــمــقــبــل  ــوس ــم أن ال
.2021 يـــولـــيـــوز   18 ـــي  ف تــخــتــتــم  أن  ــى  ــل ع ــل  ــب ــق ــم ال ــر  ــب ــن دج  12"

ــرة الــقــدم  ــك ــيــس الــعــصــبــة الــوطــنــيــة ل ــن طــه الــمــنــصــوري رئ كــمــا أعــل
البطولة  لنظام  جــديــد  تــصــور  عــن  ـــه،  ذات االجــتــمــاع  ــالل  خ المتنوعة، 
المديري. المكتب  المقبل  االجتماع  خالل  للمناقشة  سيعرض   الوطنية 
الرمل  سانية  مالعب  تكسية  فسيتم  التحتية  البنيات  لتأهيل  بالنسبة  أما 
 بتطوان والملعب البلدي بوادي زم وأحمد شكري بزمامرة بالعشب الطبيعي.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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أشارت مصادر قريبة 
من االتحاد الوطني   

للوكالء 
الرياضيين المغاربة 
أن هناك تصدعا 
في بيت االتحاد ال 
يمكن إغفاله، وهناك 
اختالفات سطت على 
السطح وبالتالي، 
وفي غياب كل أشكال 
التواصل، أضحى من 
الضروري عقد جمع 
عام استثنائي عاجل 
لمعالجة الوضع 
الحالي لالتحاد.

تثمينها  و  «دعمها  عن  المغربية  القدم  كرة  أسرة  أعربت   
بقيادة  الملكية  المسلحة  القوات  بها  تقوم  التي  للخطوات، 
األعلى  الــقــائــد  ــســادس  ال محمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
الملكية،  المسلحة  للقوات  العامة  الحرب  ــان  أرك ورئيس 
واالســتــقــرار  األمـــن  واســتــتــبــاب  المشروعية  عــن  لــلــدفــاع 
المغربية». للصحراء  الجنوبية  األقاليم  مناطق   بمختلف 
فوزي  أن  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  بالغ  وذكر 

المديري، أول  المكتب  الذي عقده  أكد خالل االجتماع  لقجع، 
أمس السبت، بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية 
لكرة  الوطنية  والعصبة  القدم هواة  لكرة  الوطنية  والعصبة 
المتنوعة، عبر  القدم  لكرة  الوطنية  النسوية والعصبة  القدم 
تقنية التواصل المرئي، أن «العائلة الكروية المغربية تسجل 
المملكة  وتتخذها  اتخذتها  التي  القرارات  واعتزاز  بفخر 
 المغربية للتصدي للمناورات اليائسة في منطقة الكركرات» .

عن  البالغ،  يضيف  المغربية،  الكروية  العائلة  عبرت  كما 
دعمها للتدخل «المشروع لتمشيط المنطقة ومنع أي محاولة 
السلس  العبور  وتأمين  والمواطنين  المواطنات  لترويع 
الموريتانية». المغربية  الحدود   للسلع والبضائع في اتجاه 

وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على «أن 
جميع المكونات الكروية المغربية مجندة وراء صاحب الجاللة 
للدفاع عن حوزة الوطن في كل شبر من أرض المملكة العزيزة.»

عزيز بلبودالي

مرت سنة ونصف تقريبا على تأسيس 
الرياضيين  للوكالء  الوطني  االتــحــاد 
المغاربة» تأسس في 21 يوليوز 2019 «، 
وكان ميالد هذا االتحاد قد أملته أسباب 
ودوافع عديدة أولها العمل على تصحيح 
نظرة عامة الناس الذين يعتبرون المهنة 
أو  تكوين  بدون  لسماسرة  مجال  مجرد 
ثقافة أو أي حمولة أو إدراك بالمناه� 
أسباب  من  أن  كما  والعلمية.  الدراسية 
خلق االتحاد أيضا، العمل على تحصين 
مهنة وكيل أعمال الالعبين وضمان احترام 
حوارات  وفتح  للمهنة  المنظم  القانون 

وطنية ودولية حول قضايا كرة القدم.
وفي جمعه التأسيسي، سطر االتحاد 
دعم  ــا  ــرزه ،أب األهــــداف  مــن  مجموعة 
كرة  بقطاع  للنهوض  الوطني  المجهود 
لنظام  التأسيس  في  والمساهمة  القدم 

احترافي عصري لكرة القدم المغربية، وخلق إطار للتكوين 
الوطنيين  الفاعلين  وباقي  للوكالء  المؤسساتي  والدعم 
بتأسيس  الفكرة  وكانت  القدم.  كرة  مجال  في  والدوليين 
االتحاد في األصل في ضمان حقوق الوكالء بالدرجة األولى، 
وأن يكون االتحاد مؤسسة للدفاع عن حقوقهم. وبعد مرور 
سنة ونصف تقريبا على تأسيسه، يالحظ أن االتحاد عجز 

الر�ى  في  تباعد  وحصل  المسطرة،بل  بأهدافه  التقيد  عن 
وفي طريقة تدبير شؤونه بين أعضاءه وكافة المنخرطين، 
إذ تعالت بعض األصوات من داخله بضرورة عقد جمع عام 
عادي أو استثنائي لمناقشة الوضع الحالي لالتحاد وماذا 

تحقق من أهداف طيلة الفترة الماضية.
على هذا المستوى، أشارت مصادر قريبة من االتحاد الوطني 
للوكالء الرياضيين المغاربة أن هناك تصدعا في بيت االتحاد 

ال يمكن إغفاله، وهناك اختالفات 
وبالتالي،  السطح  على  سطت 
التواصل،  أشكال  كل  غياب  وفي 
أضحى من الضروري عقد جمع عام 
استثنائي عاجل لمعالجة الوضع 
وذهبت مصادر  لالتحاد.  الحالي 
أخرى أبعد من ذلك حيث أوضحت 
أن هناك عدد من أعضاء االتحاد 
من  متتالية  اجتماعات  يباشرون 
أجل إعادة الحياة لهذا االتحاد ومن 
أجل دفق دماء جديدة في شرايينه.

يذكر بأن محمد رزقي الذي تم 
يوليوز   21 األحــد  يوم  انتخابه 
الوطني  لالتحاد  رئيسا   2019
المغاربة،  الرياضيين  للوكالء 
وكيال   34 حضره  عــام  جمع  في 
مختلف  مــن  رياضيا  ووسيطا 
في  أكد  قد  كان  المغربية،  المدن 
تصريح له للجريدة مباشرة بعد 
الغاية  أن  االتحاد،  رئاسة  توليه 
األولى من تأسيس االتحاد الوطني 
القدم  كرة  لفائدة  ينجز  ما  دعم  هي  الرياضيين،  للوكالء 
وتقدمها.  تطويرها  بعجلة  الدفع  في  والمساهمة  الوطنية 
وعليه، فتأسيس هذا اإلطار،جاء بهدف الدفاع عن الوكالء 
وتنظيم مهنتهم، كما جاء ليكون إطارا مساهما وقوة اقتراحية 
 وداعمة ألي مبادرة تروم الصالح العام لكرة القدم المغربية.

لحظة تأسيس االتحاد

أعضاء يطالبون بعقد جمع عام استثنائي
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