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أَكادير  وعمالة  عامة  ماسة  سوس  جهة  عرفت 

إداوتنان خاصة،ارتفاعا ملحوظا في عدد املصابني 

املخصص  الجناح  كورونا،مما جعل  فيروس  بوباء 

الجهوي  باملستشفى  الوباء  هذا  مرضى  لعالج 

األخيرة  األيام  في  بأَكادير،يشهد   الثاني  الحسن 

ضغطا كبيرا األمر الذي ضاعف من معاناة الطاقم 

أوسع  فضاء  وتطلب  جهة  من  والتمريضي  الطبي 

الستقبال املصابني وإجراء تحليالت للمخالطني لهم.

قررت  قد  وقت،  في  أَكادير  سلطات  وكانت 

الجدد  املصابني  "IBIS"إلستقبال  فندق  تخصيص 

املكان،  بعني  الفحوصات  وإجراء  كورونا  بفيروس 

السلطات  قامت  الفندق،  هذا  سعة  لضيق  لكن 
فندق  بتخصيص  إداوتنان  اكادير  لعمالة  الوالئية 
فندق  عن  عوضا  الخامس،  محمد  بشارع  أدرار 
الفحوصات  وإجراء  املصابني  "IBIS"،الستقبال 
األولية قبل التكفل بالعالج حسب البروتوكول الذي 

وضعته وزارة الصحة. 
وجاء هذا القرار بهدف استقبال مصابي كورونا 
يتواجد  الفندق  هذا  لكون  جيدة،نظرا  ظروف  في 
بمكان استراتيجي يقع بشارع محمد الخامس حيث 
من  بالقرب  النقل  وسائل  لوفرة  إليه  التنقل  يسهل 
هذا الفضاء،إضافة إلى توفره على جميع إجراءات 
السالمة املنصوص عليها فضال عن وجود مربدين 
أمام بوابة الفندق وخلفها خالفا للفندق  (باركين�) 

السابق.

جائحة  بتدبير  املكلف  اإلقليمي  التنسيق  مركز  قرر 
االثنني  يومه  من  اعتبارا  بخنيفرة  املستجد  كورونا 
سبق  التي  االحترازية  التدابير  بعض  من  التخفيف 
خنيفرة  إلقليم  الترابي  النفوذ  مستوى  على  اتخاذها 

كإجراءات استباقية للسيطرة والحد من تفشي الوباء.
وأوضح بال� لعمالة إقليم خنيفرة أنه تقرر اتخاذ هذه 
اإلجراءات بالنظر لتحسن الوضعية الوبائية بعدة مناطق 
اإلقليم والذي تبني من خالل تحليل املعطيات األسبوعية 

املتعلقة بحاالت ومعدالت االصابة بكوفيد19-.
كما جاء ذلك أخذا بعني االعتبار للمجهودات املبذولة 
وفي  باإلقليم،  الصحية  املنظومة  ودعم  تعزيز  أجل  من 
بني صحة  ما  التوازن  تحقيق  على  الدائم  الحرص  إطار 
املواطنني وإتاحة الفرصة ملمارسة مجموعة من االنشطة 
املهنيني  من  عريضة  فئات  لفائدة  السوسيو-اقتصادية 
والكسابة وباقي الفاعلني االقتصاديني باإلقليم, مع االبقاء 

على أخرى سارية املفعول.

املقرر  من  التي  التخفيفية،  اإلجراءات  هذه  وتشمل 
على  االثنني،  غد  يوم  من  ابتداء  التطبيق  حيز  تدخل  أن 
التنقل  منع  في  االستمرار  زواال،  عشرة  الثانية  الساعة 
من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إال بعد الحصول على 
السلطات  طرف  من  مسلمة  للتنقل  استثنائية  رخصة 
واملواد  البضائع  نقل  قطاع  باستثناء  املختصة،  املحلية 
أو  املهني  الطابع  ذات  والتنقالت  والخدمات  األساسية 
الخاصة  والتنقالت  املصلحة  ضرورة  تبررها  التي  تلك 
بالحاالت اإلنسانية والتنقالت املرتبطة بالدخول الجامعي 
النقل  السماح باستئناف استغالل  واملدرسي. كما سيتم 
حافالت  بواسطة  الجمـاعات  بني  املشترك  العمومي 
الطاقة  من  املائة  في   50 حدود  في  وذلك  الكرامة،  شركة 

االستيعـابية للحافالت.
بمدينتي  واملطاعم  املقاهي  إغالق  توقيت  تمديد  وتم 
بث  منع  مع  ليال،  العاشرة  الساعة  الى  ومريرت  خنيفرة 
مباريات كرة القدم بها وأيضا إغالق املحـالت التجـارية 

واالسـواق الكبرى بمدينتي خنيفرة ومريرت على الساعة 
العاشرة ليال .

كما تقرر تحديد توقيت إغالق قـاعات الحالقة والتجميل 
واالستمرار  ليال  العاشرة  في  باملدينتني  والحمـامـات 
والفضـاءات  الخضراء  السـاحات  إلى  الولوج  منع  في 

العمومية باملدينتني ابتداء من السـاعة العـاشرة ليال.
وسيتم أيضا فتح جميع األسواق األسبوعية على صعيد 
فيما  االحترازية،  بالتدابير  االلتزام  ضرورة  مع  اإلقليم 
القرب والسويقـات  إغالق أسواق  بتوقيت  العمل  يستمر 

بمدينتي خنيفرة ومريرت على السـاعة السـابعة مساء.
الحيطة  أخد  باملواطنني  املحلية  السلطات  وأهابت 
تحت  والوقائية  االحترازية  التدابير  واحترام  والحذر 
طائلة التعرض للعقوبات املعمول بها في حالة مخالفتها، 
املهنيني  وكافة  الحية  والقوى  الفعاليات  كل  دعت  كما 
لالنخراط بقوة في عمليات التحسيس والتوعية ملواجهة 

هذا الوباء الفتاك.

بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأَكادير

ÉfhQƒc ¢ShÒa »HÉ°üe ∫ÉÑ≤à°S’ Ébóæa ¢ü°üîJ ,ôjOÉ ncCG äÉ£∏°ùdG
ÉfhQƒc ¢ShÒa »°ûØJ øe ó◊G äGAGôLEG øe ∞«ØîàdG Qô≤J IôØ«æN äÉ£∏°S

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«.

صدق اهلل العظيم

ˆG áeP »a …ó©°S ¿É«Ø°S Éæ∏«eR ódGh
ببال� األسى وبحزن عميق، بلغنا نبأ وفاة والد زميلنا العزيز السيد 
سفيان سعدي. وعلى إثر هذا املصاب الجلل، أتقدم أصالة عن نفسي، 
للداخلة  املفتوحة  للجامعة  الدولية  الشبكة  أعضاء  كافة  عن  ونيابة 
ومنتدى الجمعيات االفريقية للذكاء االقتصادي إلى جميع أفراد عائلة 
الفقيد بالتعازي الخالصة، داعني هلل عز وجل أن يشملهم كافة بموفور 
الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يشمله برحمته 

الواسعة، وأن يخلد في الصالحات ذكره إنه سميع مجيب.
إدريس الكراوي
رئيس الجامعة املفتوحة للداخلة
رئيس منتدى الجمعيات االفريقية للذكاء االقتصادي

 ˆG áeP »a …hÉæ«©dG óªëe
لبي نداء ربه، املشمول بعفو هلل محمد العيناوي، شقيق األخ ادريس 
واملناضالت  املناضلون  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه  العيناوي. 
التعازي  بأحر  باملحمدية،  واألقارب  األصدقاء  وعموم  االتحاديون 
وأصدق املواساة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة، وفي مقدمتهم  شقيقه 
أن  القدير  العلي  من  راجني  املواساة،  وأصدق  التعازي  بأحر  ادريس، 
يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته، إنه على كل 

شيء قدير.

 »°û«eôdG õjõY óªëe
التحق بالرفيق األعلى الفقيد محمد عزيز الرميشي 
خلف  وقد  نونبر2020.   24 الثالثاء  الرباط   بمدينة 
من  به  يتمتع  كان  ملا  عميقني  وحزنا  أسى  رحيله 

دماثة األخالق وحسنها. وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بأحر التعازي 
إدريس  موالي   صهره  وإلى  وأبنائه  زوجته  إلى  القلبية  واملواساة 
راجني  واإلدريسي،  الرميشي  عائلتي  أفراد   باقي  وإلى  اإلدريسي 
للفقيد املغفرة والرضوان، وأن يسكنه فسيح الجنان،  ولذويه الصبر 

والسلوان.

ˆG áeP »a ≈«ëj QÉ£e
حياته  قيد  املسمى  تعالى   رحمة هلل  إلى  انتقل 
األليمة  املناسبة  وبهذه  كلميم.  بمدينة  يحيى  مطار 
التعازي  بأحر  والحسيوي  الديبي  عائلة  تتقدم 
واملواساة  لزوجته الحسيوي السعدية وكافة ابناءه 
وبناته  وإلى باقي أفراد العائلة راجني للفقيد املغفرة والرضوان، وأن 

يسكنه فسيح الجنان،  ولذويه الصبر والسلوان.

ˆG áeP »a ∑QÉÑe »MÉàa
امبارك،  فتاحي  هلل  بعفو  املشمول  ربه  نداء  لبى 
وبهذه املناسبة األليمة، يتقدم االتحاديون واالتحاديات 
وأصدق  التعازي  بأحر  تاوريرت  واقليم  دبدو  بمدينة 
املواساة إلى عائلته الصغيرة والكبيرة، يتقدمهم ابنه 
عبد العزيز فتاحي، راجني من العلي القدير أن يلهمهم 

الصبر والسلوان ويسكن الفقيد فسيح جناته.

إنا هلل وإنا اليه راجعون

اعتبره بوريطة وزير الخارجية المغربي نجاحا واضحا

áéæW ‘ äÉãMÉÑe ΩÉàN ‘ ΩÉ°ù≤f’G AÉ¡fEÉ`H ¿ƒeõà∏j ¿ƒ«Ñ«∏dG ÜGƒædG
املغرب  في  ليبيا  نائبا   120 من  أكثر  أعلن 
البالد،  في  االنقسام"  "إنهاء  نحو  قدما  املضي 
على ان يبدأ هذا املسار بعقد جلسة برملانية فور 
العودة إلى ليبيا، وفق بيان ختامي. ولم ينعقد 

مجلس النواب الليبي منذ عامني.
وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ االنتفاضة التي 
سقوط  إلى  وأدت  األطلسي  شمال  حلف  دعمها 

نظام معمر القذافي عام 2011.
وتتنازع سلطتان على الحكم في البالد، وهما 
حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا 
يمثلها  املتحدة، وسلطة  األمم  باعتراف  وتحظى 
املشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البالد 

مدعومة من برملان منتخب.
الساعية  الوساطات  أشهر  منذ  وتتواصل 
وقف  اتفاق  وقع  فيما  األزمة  من  البالد  إلخراج 

إطالق نار بني طرفي النزاع أواخر أكتوبر.
وفي أعقاب خمسة أيام من املباحثات في طنجة، 
بنبذ  االلتزام   (180 أصل  (من  نائبا   123 أعلن 
لw «االنقسام"  حد  ووضع  الكراهية"  "خطاب 

الذي يقوض عمل "كافة املؤسسات" الليبية.
إلى  ختامي،  بيان  في  املشاركون،  وأشار 
وإنهاء   (...) انتخابات برملانية  "االلتزام بإجراء 
املرحلة االنتقالية في أقرب وقت ممكن"، مشيرين 
أيضا إلى "االتفاق على عقد جلسة ملجلس النواب 

بمدينة غدامس" فور العودة إلى ليبيا.
وتقع غدامس (جنوب غرب) عند تقاطع الحدود 
بني ليبيا والجزائر وتونس. وهي تعد بمنأى عن 

تقاسم النفوذ بني طرفي االنقسام في البالد.
وقال وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة إن 
مشاركة 123 نائبا في هذا اللقاء التشاوري "يعد 

نجاحا واضحا".
واضاف أن ليبيا بحاجة إلى برملان يلعب دورا 
في الحياة السياسية، معتبرا أن الجلسة املرتقبة 
الحوار  على  كبير  أثر  لها  سيكون  ليبيا  في 

السياسي.
خالل  االتفاق  جرى  نوفمبر،  منتصف  وفي 
تونس  في  السياسي  الحوار  ملتقى  جلسة 
في  انتخابات  إجراء  على  املتحدة  األمم  برعاية 
24 ديسمبر 2021. ولكن لم يتفق األطراف على 
خالل  األساسية  املناصب  سيتولى  من  أسماء 

املرحلة االنتقالية.

نقطة تحول هامة
في المسار السياسي 

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  وأكد 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
بوريطة،  يوم السبت بطنجة، أن مخرجات اللقاء 
التشاوري ملجلس النواب الليبي ستشكل "نقطة 
تحول هامة لها تأثير كبير في املسار السياسي".
وقال بوريطة، في كلمة خالل الجلسة الختامية 
لالجتماع التشاوري ملجلس النواب الليبي الذي 
إن  بطنجة،  الجاري  نونبر   28 و   23 بني  جرى 
املقبل  االنعقاد  وخاصة  االجتماع،  "مخرجات 
ستشكل  الليبية،  األراضي  فوق  املجلس  لدورة 
في  كبير  تأثير  لها  سيكون  هامة  تحول  نقطة 
االجتماع  انعقاد  أن  معتبرا  السياسي"،  املسار 
ونائب  نائبة   123 من  أكثر  بحضور  التشاوري، 
ليبي، ألول مرة منذ سنوات، "نجاح في حد ذاته".

وبعد أن أشار إلى املخرجات املهمة لالجتماع 
املشكلة  األربع  اللجان  طرف  من  املحرز  والتقدم 
فيه  جرى  الذي  "الجو  بـ  بوريطة  أشاد   خالله، 
االجتماع� جو املسؤولية والروح الوطنية والوعي 
بأهمية املرحلة وما تتطلبه من الليبيني، وخاصة 
ملواكبة  أساسي  دور  من  النواب،  مجلس  من 
السياسي  املسار  منها  يمر  التي  الدقيقة  املرحلة 
لرغبة  املغربية  اململكة  مواكبة  وأبرز  بليبيا". 
ضمان  في  الدولي  واملجتمع  الليبيني  النواب 
التئام مجلس النواب وقيامه بدوره ومسؤولياته، 
معربا عن أمله في أن يشكل "االجتماع التشاوري 
دوره  يلعب  لكي  النواب  ملجلس  انطالقة  نقطة 
املحدد في االتفاق السياسي كامال، وهو دور مهم 

في مجال التعيني والتشريع واملراقبة".
الراهنة  السياسية  "املرحلة  أن  الوزير  وسجل 
الوئام، ويسير  إلى مجلس نواب يسوده  تحتاج 
في اتجاه واحد تنتهي فيه االنقسامات الجغرافية 
لخدمة  واحد  كجسم  ويشتغل  والسياسية، 

متابعة  خالل  "من  أنه  معتبرا  والليبيني"،  ليبيا 
االجتماع ومخرجاته، أظن أنكم كسبتم الرهان".

شلهوب،  أحمد  الليبي  النائب  أكد  جانبه،  من 
االجتماع  في  املشاركني  النواب  باسم  كلمة  في 
دور  ستسجل  الليبيني  "ذاكرة  أن  التشاوري، 
اململكة املغربية في التئام مجلس النواب لتذويب 
الجليد" بني أعضائه، مبرزا أن هذا الدور يدل على 

اهتمام املغرب الشقيق بأهله في ليبيا.
شمل  "لم  في  املغربية  اململكة  بدور  وأشاد 
املناسب  الجو  وتهيئة  الليبي  النواب  مجلس 
لذلك"، معتبرا أن "التئام املجلس بواسطة جهود 
تاريخيا  يوما  سيكون  املغربية  باململكة  اإلخوة 

بالنسبة لليبيني".
كد البيان الصادر عن االجتماع التشاوري  وأ
بمدينة  النواب  مجلس  التئام  جلسة  عقد  على 
غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، إلقرار كل 
ما من شأنه إنهاء حالة االنقسام بمجلس النواب 

وأداء استحقاقاته على أكمل وجه.

 ¿ƒ∏eÉ◊G º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ƒØXƒe
 Ú∏Ñ≤ŸG AÉ©HQC’Gh AÉKÓãdG ¿ƒHô°†j äGOÉ¡°û∏d

n جالل كندالي 

دعت التنسيقية الوطنية ملوظفي وزارة التربية الوطنية حاملي 
الشهادات إلى إضراب وطني يومي 1 و 2 دجنبر 2020.

االنخراط  إلى  ومناضالتها  مناضليها  عموم  التنسيقية  ودعت 
بكثافة في هذه املحطة، واالستعداد لخطوات نضالية قادمة ستكون 

غير مسبوقة في تاريخ نضاالت الشغيلة التعليمية. 
الوطنية  التربية  وزارة  ملوظفي  الوطنية  التنسيقية  وجددت 
بااللتزام  الوطنية  التربية  وزارة  مطالبتها  الشهادات،   حاملي 
املرسوم  الشهادات، وذلك بإصدار  باتفاقها في شأن ملف حاملي 
املتضررين،كما  جميع  عن  واإلقصاء  الحيف  لرفع  عليه  املتفق 
الوحدة  من  املزيد  إلرساء  التعليم  ورجال  نساء  عموم  ناشدت  
والتكتل وتكثيف الجهود قصد استرجاع كافة الحقوق التاريخية 

املهضومة. 
وعبرت التنسيقية عن قلقها بخصوص  التعاطي غير مسؤول 
ملوظفي  الوطنية  التنسيقية  بنضاالت   الوطنية  التربية  لوزارة 
 ،2016 يناير  الشهادات منذ شهر  الوطنية حاملي  التربية  وزارة 
من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير اإلطار 

أسوة باألفواج السابقة.  
وعوض التحلي بروح املسؤولية وااللتزام بما تم االتفاق عليه 
قبال في هذا امللف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على 
العادل  املتضررين من حقهم  الذي سيمكن جميع  املرسوم  إصدار 
واملشروع في الترقية وتغيير اإلطار أسوة باألفواج السابقة، سجل 
الداعون إلى اإلضراب، استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية 
التنصل  عبر  األمام،  إلى  وهروبهم  القديمة  ل�ساليب  نهجهم  في 
امللفات  الشهادات وباقي  الحاصل بشأن ملف حاملي  االتفاق  من 

العادلة.  
5 سنوات من النضال السلمي الحضاري، وأمام  بعد أزيد من 
ومعها  املغربية  الحكومة  بها  تجابه  التي  الصماء  اآلذان  سياسة 
وزارة التربية الوطنية كل هذه النضاالت التي تروم فقط استرجاع 
على  التنسيقية  تشدد   لعقود،  التعليم  قطاع  في  مكفوال  ظل  حق 
الشهادات،  حاملي  ملف  في  باتفاقها  بااللتزام  الوزارة   مطالبتها 
عن  واإلقصاء  الحيف  لرفع  بشأنه  املتفق  املرسوم  بإصدار  وذلك 
في  واملشروع  العادل  حقهم  من  تمكينهم  عبر  املتضررين  جميع 
الترقية وتغيير اإلطار، على غرار األفواج السابقة قبل 2015، وبأثر 
إداري ومالي،محملة الجهات املعنية جميع تبعات هذا التنصل من 

االتفاق والتعنت في تسوية هذا امللف الذي عمر طويال.

»Ñjô°†dG ¢ü∏ªàdG AGôL Q’hO ¿ƒ«∏e 521 ¥ƒØJ ájƒæ°S IQÉ°ùN óÑµàj Üô¨ŸG
التحايل الضريبي للشركات المغربية يضيع على خزينة الدولة 452 مليون دوالر

n عماد عادل

الضريبية  «العدالة  دولي حول  تقرير  كشف 
أن املغرب  سنة 2020 في ظل جائحة كورونا» 
يتكبد خسارة سنوية تفوق 521 مليون دوالر، 
تخسر  فيما  عامة،  الضريبي  التملص  جراء 
خزينة الدولة 452 مليون دوالر جراء التحايل 
أداء  املغربية، وتهربها من  الضريبي للشركات 
وهو  بها،  املصرح  غير  األرباح  على  الضريبة 
التحصيل  معدل  من  املئة  في   20.23 يمثل  ما 

الضريبي املفروض.
يملكها  التي  الثروة  حجم  أن  التقرير  وأفاد 
املغاربة خارج اململكة يفوق 3.7 ماليير دوالر، 
وهو ما يمثل 3.1 في املئة من الناتج الداخلي 
الخام للبالد، ويقدر حجم املبال� الضريبية التي 
هذه  من  للمملكة  العامة  الخزينة  على  تضيع 
الثروة املهربة في الخارج، ب69.9 مليون دوالر.

الخارجية  االستثمارات  أن  التقرير  واعتبر 
املباشرة في املغرب، تعد أبرز مواطن الهشاشة 

التي تستغل في التملص الضريبي، حيث يصل 
مؤشر الهشاشة الضريبية في هذا الجانب 62 
نقطة، في حني أن مؤشر الهشاشة في املنطقة 
هو  يعد  األخير  هذا  بأن  علما  نقطة،   58 يبل� 

اآلخر مرتفعا باملقارنة مع املؤشر الدولي.  
ضمن  املغرب  التقرير  صنف  فقد  ذلك،  ومع 
التملص  حيث  من  «املتوسطة»  البلدان 
الضريبي  التهرب  حاالت  تعد  الضريبي، حيث 
األفريقية،  البلدان  من  مجموعة  مع  حدة  أقل 
بفضل كفاءة نظام مراقبة التصريح الضريبي، 
ومع ذلك، فإن هذا التقرير يحذر من استفحال 

الظاهرة بني شركات القطاع الخاص.   
من  الضريبي  التهرب  أن  التقرير  واعتبر 
في  يتسبب  الجنسيات  متعددة  الشبكات  قبل 
خسارة إفريقيا ما يقرب من 23.2 مليار دوالر 
كل عام. وهذا الكشف هو نتيجة دراسة حشدت 
في  بما  املنظمات،  من  للعديد  مشتركة  جهودا 
ذلك شبكة العدالة الضريبية والتحالف العاملي 

للعدالة الضريبية والخدمات العامة الدولية. 

أضف إلى ذلك 2.53 مليار دوالر من التهرب 
والذي  األفارقة،  الثراء  فاحشي  من  الضريبي 
مليار   25.7 إلى  املفقودة  املبال�  حجم  يرفع 

دوالر تخسرها القارة كل عام.
الضريبية  الخسارة  بأن  التقرير  وأفاد 
الضريبي في  التهرب  السنوية ألفريقيا بسبب 
الخارج، تستقر في حدود 69.923.248 دوالر. 
كنسبة  الضريبية  الخسارة  إجمالي  بل�  بينما 
 20.24 العامة  الصحة  على  اإلنفاق  من  مئوية 

في املئة. 
النظام  أصبح   ،-19 كوفيد  عصر  وفي 
التهرب  عمليات  من  يعاني  العاملي  الصحي 
في  البلدان  ترى  املتوسط،  في  هذه.  الضريبي 
جميع أنحاء العالم ما يعادل 9.2 في املئة من 
بها تختفي  الخاصة  الصحية  الرعاية  ميزانية 
كل عام في املالذات الضريبية. وهذه الخسائر 
أكبر نسبًيا في البلدان منخفضة الدخل مقارنة 

مع البلدان ذات الدخل املرتفع.  
وقال واضعو التقرير إنه في خضم الجائحة 
الوبائية كوفيد 19، ال يسعنا إال أن نالح� أن 
تمويل  من  القارة  ستمّكن  كانت  األموال  هذه 
االستجابة الصحية الحصرية ملواجهة الوباء، 
دون أي لجوء إلى االقتراض الخارجي، املشروط 
أحيانا بفوائد ثقيلة لتقديم حجم املشكلة التي 

يمثلها هذا الوضع بشكل أفضل.
وأشار مؤلفو هذا التقرير إلى أن هذا املبل� 
كان سيمكن من توظيف 10.13 مليون ممرضة 

في املراكز الصحية في إفريقيا. 
متعددة  الشركات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
تحديدها  تم  إفريقيا،  في  املوجودة  الجنسيات 
من قبل شبكة املنظمات غير الحكومية هذه على 

أنها سبب هذا التهرب الضريبي.
معاناة  األكثر  القارة  ليست  أفريقيا  بالطبع، 
قبل  من  الضريبي  للتهرب  السلبية  اآلثار  من 
الشركات متعددة الجنسيات من حيث الحجم، 
بسبب  العالم  في  معاناة  األكثر  املنطقة  لكنها 
امليزانية،  موارد  تعبئة  على  قدرتها  ضعف 
رأس  أسواق  إلى  للوصول  املقيدة  والظروف 

املال.

حجم الثروة التي 
يحولها المغاربة 
للخارج يفوق 3.7 

مليار دوالر وهو 
ما يمثل خسارة 
ضريبية تناهز 70 

مليون دوالر 
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هذه المنشأة القضائية 
الجديدة تضم خصائص 

من المعمار المغربي 
ا�صيل مع مواصفات 

استشرافية وحديثة من 
شأنها مساعدة القضاة 
والمحامين وأطر كتابة 
الضبط على العمل في 

ظروف مريحة واستقبال 
المتقاضين في ظروف 

الئقة

حركة دؤوبة تحّررت من البلطجيةمحمد بنعبد القادر في صورة من الداخلة
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حوار

� ه� ��تق��ن �ي� الس���� بان 
مهمت�م ا�وكلة الي�م من ��� الر�ي� 
�رام�� للتو�� ال� لقا� ل�ير�� 
�كوفي��19�� � م�� � ���� عن 6 ��هر� 
����� ����م�تهية حاليا�

«شبه-منتهية»  إن وصف  نعم.  يرد:   n
املهمة،  هذه  في  تقدمنا  ان  بيد  جدا،  مهم 
يمكن اعتباره باملرضي جدا بالنسبة الينا، 
عالوة عن كونه تقدما سريعا جدا، هذا دون 
ان نضع فعالية أو أمان اللقاح في الخطر، 
كما اننا نعبر عن ارتياحنا من جهة لقاحات 
على  «موديرنا»، عالوة  و  «فايزر»  من  كل 
رضانا عن لقاحات مختبر «أسترازينيكا». 
لفهم  نسعى  أخرى،  جهة  ومن  اننا،  إال 
عنها،  املعلن  اللقاحات  بني  االختالفات 
آداء مهامها  التغيرات في  عالوة على فهم 
االستعمال  بعوامل  وتأثرها  االستشفائية، 
مصلحتنا  في  يصب  هذا،  كل  املختلفة. 
تعطينا  املعطيات  هذه  ان  بيد  جميعا، 
العلمي  البحثي  طريقنا  تنير  امل،  بارقة 
و االنتاجي. ان التحديني املقبلني، سيكون 
«إدارة  ترخيص  على  الحصول  أولهما 
الغذاء و الدواء االمريكية»، وثانيهما إدارة 
على  سريع  و  مالئم  بشكل  اللقاح  توزيع 

مستوى الواليات املتحدة ككل. 

� � حالة ح�ول�م عل� التر�ي� 
ا��شود� ه� ��تم مست���ن كام� 
ا��ت��اد� لتو��� اللقا� بش�� فو�� � 
الو��ات ا�ت����� �كم ع�د ا�رعات 
ا�اه�� ل��ت�ما� التي �تل�و�ها من 
اللقا���
فإنها  فايزر،  لشركة  بالنسبة  يرد:   n
اللقاح،  6.5 ماليني جرعة من  تمتلك قرابة 
بالنسبة  أما  لالستعمال،  و جاهزة  منتجة 
 2 قرابة  تمتلك  فهي  «موديرنا»  لشركة 
ان  إال  لالستعمال،  جاهزة  جرعة  ماليني 
مستمر،  بشكل  الصناعي  االنتاج  وتيرة 
دجنبر  شهر  بنهاية  اال  توفيرها  يتم  لن 
املقبل، حيث سيكون بمقدورنا توفير قرابة 
هذا  معا،  اللقاحني  من  جرعة  مليون   20
ننقل  لن  بأننا  االعتبار،  في عني  اخدنا  إن 
جرعات اللقاحني، من دون إذن او تصريح 

«إدارة الغذاء والدواء االمريكية».
بذكر التصريح، فبعد حصول الشركتني 
التي تقدمت من قبل  فايزر  عليه، وتحديدا 
بطلب تصريح عاجل لتوزيعه، فإنها وخالل 
الدقيقة االولى من التوصل باإلذن، ستشرف 
خالل  من  وطنيا،  توزيعه  عملية  بدء  على 
اكسبريس»  «فيديرال  التوزيع  خدمات 
التي  العناوين  نحو  للنقل،   «UPS»و
توفرها الواليات األمريكية لنا وأيضا عدد 
عدد  بحسب  ستوزع  انها  حيث  الجرعات، 
كل  في  القاطنة  الساكنة  من  مسبقا  محدد 

والية.

� ���ا� ��ت�ا�كم ا��ن من ��� ��دا�� 
الغ�ا� � ال��ا� ا�مر��ية�� من من 
اللقاح� ال�� �ي��� ��� عل� ا��ن 
بالتو��� � ��ركم� �ما هي �و��ا��م 
به�ا ا��و��
سيتم الحكم على القاحني، من  n يقول: 
فاصل  مع  الشركتني،  طلبات  دراسة  خالل 

بالنسبة  بينهما،  اسبوع  من  يقرب  زمني 
وبالنسبة  دجنبر،  من   10 في  فايزر  للقاح 
وستتم  دجنبر،  من   11 في  موديرنا  للقاح 
 17 تاريخ  في  اللقاحني  طلبات  مراجعة 
من دجنبر للقاح فايزر، وفي تاريخ 18 من 
دجنبر للقاح موديرنا، هذا إن سار كل شيء 

على ما يرام.
من واقع خبرتي، ارى بأن عملية مراجعة 
من  ستمكن  مراجعتها،  إعادة  و  الطلبات 
اللقاحني،  من  ستكون  ملن  االولوية  تحديد 
ناهيك عن التخفيف شيئا ما من التصاعد 
السريع جدا، في أرقام اإلصابات و تحديدا 
الوفيات التي تجاوزت 14 ألف وفاة خالل 

اسبوعني فقط، واقع مؤسف بالنسبة لنا.

� �� � حالة ما ��اب� �و��ا��م� 
ب��و� ا��ن بتو��� اللقاح� 
ا��ت�ر�ن� ه� ����م �ن �ي�و�ا علما 
ب��د ا�رعات التي �يتم �و���ها � 
الو��ات ا�ت��� ب�لو� �ها�ة �هر ما�� 
من الس�ة ا�ق�لة�
بخصوص  منصف:  السيد  يقول   n
عدد  يبل�  ان  يتوقع  االمريكيني،  اللقاحني 
الجرعات املنتجة منهما معا، ما بني 25 الى 
30 مليون جرعة من القاحني، خالل اشهر 
يناير و فبراير ومارس من سنة 2021، غير 
اننا نتوقع خالل الفترة ما بني شهري يناير 
جديدين  لقاحني  ظهور   ،2021 وفبراير 
لقاح  وهما  لهما،  مصرح  كوفيد19-  ضد 
الى  يستند  الذي  وجونسون»  «جونسون 
«أسترازينيكا»،  ولقاح  فقط  واحد  تلقيح 
املتعلقة  االسئلة  جميع  بتلخيص  هذا 

باللقاحات املرتقبة لحدود الساعة.
«جونسون  من  كل  لقاحات  بإنضمام 
قائمة  الى  و«أسترازينيكا»،  وجونسون» 
اللقاحات املتوفرة ضد كوفيد19-، فإن عدد 
كوفيد19-،  ضد  التلقيح  من  املستفيدين 
سيتراوح ما بني 50 الى 60 مليون شخص 
الثالثة  االشهر  بني  ما  اي  الشهر،  في 
2021، على أن يتم تلقيح  األولى من سنة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  ساكنة  جل 
بالسرعة والكفاءة املنشودة بحلول شهري 

ماي ويونيو من سنة 2021.

�  �لتم ب�لو� �ما� – �و�يو 2021�� 
ه�� �رعة �ا��ة � ���ي� ال��� 
باللقا� � ال��د� فه� �و��تم ��� 
�ولي�م �����م ا�الي� بان عملية 
التو�� ال� لقا� � ال�م� ب� �تتم به�� 
السرعة ال�ا�قة�
هذه  بأن  يقني،  على  اكن  لم  لو  يرد:   n
األمر  باد�  التي بدت مستحيلة في  املهمة 
فيها.  باملشاركة  قبلت  ملا  تحقيقها،  يمكن 
هذه  نجاح  بإمكانية  أؤمن  كنت  انني  غير 
التي  الكبيرة  الصعوبة  من  بالرغم  املهمة، 
اتسمت بها، بيد ان طبيعتي ونظرتي اليها 
نجاحها  قابلية  وهي  نفسها،  دائما  كانت 
ان  يمكننا  إذ  التحدي،  بالرغم من صعوبة 
كانت  األمور  بأن  ونذكر  حياتنا  نواصل 
سير  عدم  يبرر  لن  قولنا  ان  غير  صعبة، 

األمور بالشكل املراد لها به.
لقد كان من املهم، سواء بالنسبة لي او 
لفريق العمل، أن نفكر و نعمل دائما من اجل 
تلك الفرصة الذهبية، حيث ستسير األمور 
بالشكل املنشود و نحو النجاح بكل تأكيد، 
كان،  شكل  باي  الفرصة  هذه  تفويت  وأن 
سيتسبب ال محالة في زيادة أعداد الوفيات 
االمور  وأن  كوفيد19-،  فيروس  جراء  من 
على إثر هذه الزيادة ستخرج عن السيطرة، 
لذلك لم اتردد للحظة في املشاركة بخبرتي 
ومعرفتي في هذه العملية، هذا بالرغم من 
دونالد  لحكومة  دعمي  او  مساندتي  عدم 
ترامب، بيد ان أساس مشاركتي كان السعي 
االبرياء،  من  ممكن  عدد  أكبر  انقاذ  وراء 

امريكيني كانوا او من ساكنة العالم.

� ��لم �ا�اكم� كم ال�غو�ات التي 
فر�ها الر�ي� ا���� د��ال� �رام�� 
عل� ا��ا� ال��ي � ال�ي�لي ا�لي 
�ال��لي� مت���ا ب��ا�ات من ��ي� �لن 
�وفر م�توجا �� جود� �د��ة� ��يرها 
التي مل�� ال��� ا�مر��ية� ��الي 
هو � ه� ��ل�م ك�ل� ��� ال�غ� 
السيا�ي ال�� ما��� �رام� عل� ا��ا� 
ال��ي للتو�� ال� اللقا��
بصراحة،  السالوي :  منصف  يرد   n
بنفسه،  الرئيس  من  قادما  الضغط  يكن  لم 
الجائحة  توسع  مدى  مصدره  كان  بل 
وصول  مع  وتحديدا  محليا،  الفيروسية 
ومن  الثالثة،  املرحلة  الى  الجائحة  موجة 
الضغط  مصدر  كان  صراحة  وبكل  هنا 

علينا. 
لقد وضعت شرطني أساسيني، للمشاركة 
كوفيد19-،  لقاح  الى  التوصل  عملية  في 
االمكانيات  جميع  على  اتوفر  ان  أوال 
بغرض  واملخبرية،  واملادية  اللوجيستية 
املنشود،  اللقاح  الى  الوصول  تسريع 
ودون  شاملة  باستقاللية  نعمل  ان  وثانيا 
تدخل سياسي في هذه العملية املستعجلة، 
التي  الخاصة،  قوقعتي  انني كنت في  كما 
عزلتني عن كل تعليق سياسي من قبل دائرة 
الرئيس دونالد ترامب. ما اثار غيضي فقط، 
علي،  الشخصية  الهجمات  من  مجموعة 
من قبل دائرة السياسيني املوالني وغيرهم 
لحكومة دونالد ترامب، التي كنت اعتبرها 
أخذت  مسؤولة،  غير  تعليقات  و  هجمات 

مني الوقت الكثير لتجاوزها.

� ه� �ت���� عن الت�ليقات السيا�ية� 
التي ��هم� فيها بالتوا�� م� الر�ي� 
د��ال� �رام�� 
كانت  بل  كذلك،  االمر  يكن  لم  يرد:   n
بالسعي  تتهمني  سياسية  تصريحات 
والتي  واملال،  املادي  الربح  وراء  املحض 
تنافي واقع انني أشرف على هذا املنصب 
ومعرفتي  خبرتي  واضعا  تطوعي،  بشكل 
الى  التوصل  اجل  من  الكاملة،  وطاقتي 
فقط  يذكر،  مادي  دافع  أي  دون  اللقاح 
التعليقات  هذه  والعالم.  بلدي  اجل  من 
كانت تستغلني  املسؤولة،  املسمومة وغير 
إلصابة دونالد ترامب بها، ال أقل وال أكثر. 

� عل� ك� حا�� ��ن ��لم با�� �ج� 
علمي� � �هتم للما� � با��ا�� ا�الية� 
ه�ا �ت�� من ا��ا�ة ا�همة ل� عا�يا� 
باعت�ا�� من ب� �ك�ر 50 ���ية �و�ة 
عا�يا� ع��� عل� ��ي�ت� ا�همة � ما 
�وفر� ل� من �جر ك�ي� بان �غ�ي� عن 
ا����� بال�ود� ال� ح����ا عن اللقا�� 
كي� ل�م ان ��م��وا ك� ا�تق�م� 
لل��و� عل� جرعة التلقي�� فيما ��� 
ك� ما �شا� ب��و���
يجب  ثانيا،  مهم.  سؤالك  أوال  يرد:   n
السياسي،  السياق  اإلعتبار  بعني  االخد 
اللقاح،  تطوير  عملية  مع  تصادف  الذي 
سياسية،  جهات  عدة  عنه  أبدت  الذي 
تحديدا و خالل فترة االنتخابات االمريكية، 
قد فاقم شيئا ما من مخاوف غياب الثقة في 

اللقاحات املعلن عنها.
ثالثا، إن الشفافية التامة لكل العمليات 
تعتبر  اللقاحات،  على  املخبرية  والنتائج 
ثقة  لكسب  املتوفرة  الوحيدة  الوسيلة 
على  وتشجيعهم  اللقاحات،  من  املتخوفني 
املشاركة في عمليات التلقيح املزمع إقامتها 
اللقاحات  جميع  وان  العاجل،  القريب  في 
استندت  قد  تطويرها،  سرعة  من  وبالرغم 
وذات  مهمة  تكنولوجية  منصات  الى 
استثمارات كبيرة دامت ألكثر من 15 سنة، 
التحليل  عملية  تسريع  من  بدورها  مكنت 
كانت  املنصات  نفس  والتقصي،  والبحث 
 «1 «سارس  فيروس  لقاح  عن  مسؤولة 
تمكنا  لها،  وباالستناد  والتي  و«ميرس»، 

من تسريع عملية تطوير اللقاح.
التطويرية  الدراسات  بخصوص 
اكبر  بمنصات  أستعني  فقد  املخبرية، 
اكبر  عدد  استقطاب  بغية  اهمية،  واكثر 
ضد  مناعة  لديهم  الذين  األشخاص  من 
نفس  تحتاجهم  أشخاص  الفيروس، 
الدراسات بغرض التطوير السريع والكفؤ 
ان  غير  عليها.  املصادق  الحالية  للقاحات 
االختالف الوحيد هنا، كان عدم قدرتنا على 
التأكد بشكل كلي يقطع الشك،  من مأمونية 
أو سالمة هذه اللقاحات على املدى الطويل 
جدا، ما سيضطرنا لالنتظار ما بني 6 الى 7 
اشهر من اجل التأكد من سالمة اللقاحات، 
مدة تبقى افضل من مراقبة 2000 شخص 

يموتون كل يوم دون حراك.
وخالل  أنه  مهم،  ألمر  أنوه  ان  يجب 
إدارة  وفرتها  التي  للمعطيات  دراستنا، 
شملت  والتي  األمريكية،  والدواء  الغذاء 
املبكرة،  الدراسات  خالل  املتطوعني  آالف 
(دراسة  سنة   40 من  اقل  يبلغون  الذين 

من   5% نسبة  فإن  كذلك)،  كندا  شملت 
االعراض الجانبية الجدية أو الخطيرة، قد 
ظهرت خالل فترة شهرين من إتمام عملية 
 45 بعد  وتحديدا  بهم،  الخاصة  التلقيح 
يوما من التزود بالجرعة الثانية من اللقاح، 
بالنسبة للقاحني املتوقع توزيعهما محليا، 
فهما ال يحتويان اعراض خطيرة أو جدية 

بحسب البيانات املتوفرة لدينا.

� �كر� بان ال��� � �سر�� عملية 
��و�ر اللقا�� كان ا���ات الت��ولوجية 
ا�ست�مر فيها م�� 15 ��ة� ه� 
باعتقادكم بان اللقاحات الستة التي 
��ت�تها ه�� ا���ات� �ت�تا� ب�كملها 
كلقاحات م�اد� عليها ل��ت�ما� 
ال�و��� �� ���ا � � ا��ير ��ست�� 
بلقاح� �� ���ة فق� ك�� �����
ال يمكنني  n يجيب منصف السالوي : 
اللقاحات  كل  بان  قاطع،  بشكل  التأكيد 
عمليات  خالل  تبنيها  سيتم  عنها  املعلن 
اليها  املتوصل  النتائج  ان  غير  التلقيح، 
بخصوصها، والتي اثبتت نجاعتها بنسب 
ضمانا  تمثل   ،95% الى   92% من  تبتدأ 
ضد  فعاليتها  يخص  فيما  جدا  مهما 
ال  اخرى،  جهة  من  و  انني  غير  الفيروس. 
االخرى  اللقاحات  بأن  التأكيد،  يمكنني 
وبالرغم من إيجابيتها، ستكون لها فعالية 
%95، حيث من املمكن أن  تقرب من نسبة 
تتراوح ما بني %70 الى %80، اخذا بعني 
لها  النهائية  النتائج  توفر  عدم  اإلعتبار 

لحدود الساعة.

� ب��و� ك��ا� ف�ما ��لمون فق� 
�ر� ��ي� الو��ا� ال����� بان عل� 
بل��ا ان ��ت�ر كما ال��� ا��ر�� � 
�� ا�ر�ق�� للتو�� باللقا�� بي� ان 
ك��ا � كما ��لمون� � �توفر عل� ��� 
ال��يات ا�همة ال��اعية �مر��ا� فه� 
ل�م �ن �و��وا ل�ا مت� ��ن ل���ا ا� 
ال��� ا��ر�� �ن ��� عل� ح�تها من 
اللقا� ا��ت�ر�
أية  لكم  أؤكد  ان  يمكنني  ال  يرد:   n
االولى  الجرعات  ان  غير  حاليا.  معلومات 

من اللقاح االمريكي ستتوفر على االراضي 
عموما،  االمريكي  وللشعب  االمريكية 
جل  بان  االعتبار  بعني  نأخد  ونحن  هذا 
تمت  قد  للقاح،  للتوصل  االستثمارات 
على  و  امريكية  تكنولوجية  منش�ت  على 
االراضي األمريكية كذلك، ثم الى بقية دول 

العالم في نهاية املطاف.
للقاحات  بالنسبة  أخرى،  جهة  من 
و«موديرنا»  «فايزر»  لقاحات  من  كل 
القائمة  الشركات  فإن  و«أسترازينيكا»، 
متفرقة  صناعية  بمنصات  تتمتع  عليها 
املراكز  من  مجموعة  تحديدا  العالم،  حول 
الصناعية في أوروبا، التي تنتج اللقاحات 
بالتوازي مع انتاجها في التراب األمريكي. 
أنا على علم، بان مختبر دوائي كندي، يحمل 
تطوير  على  سيشرف  «ميديكاغو»  اسم 
في  سيطرح  الذي  به،  خاص  لقاح  وانتاج 

القريب العاجل.

� � ا��ير� ه� ����ا ان ��� دكتو� 
الس���� بان الق�ا� ال�ي�لي ال��لي� 
�ي��ي ��باحا �ا�لة من لقاحات 
كوفي��19 � ا�ستق���� م� ال�لم بان 
د�لة م�� ك��ا� � عل� �را� بقية د�� 
ال�الم� �� ���� ا��ا�ية ��تيراد 
��� مليون جرعة من لقاحات الشركات 
ا��ب�ة� ��م � ��تل� ك�يرا عن بقية 
د�� ال�الم�
n يجيب منصف السالوي: بكل صراحة، 
أو  الطائلة  االموال  جني  بان  أعتقد  ال 
الثروات املالية، من تجارة لقاح كوفيد19- 
سيكون ممكنا، هذا ألن املتزودين بالتلقيح 
ضد كوفيد19-، لن يحتاجوا في املجمل الى 
علمنا  مع  هذا  مرة،  كل  في  التلقيح  إعادة 
املسبق بان اجسامهم، ستصبح لها مناعة 
قوية في مواجهة فيروس كوفيد19-، وذلك 

على املدى الطويل و الطويل جدا.
التي  للقاحات  بالنسبة  األمر،  يتغير  قد 
الجرعة  أو  الثانية،  الجرعة  على  تعتمد 
صد  املناعي  الجهاز  تعزيز  تعيد  التي 
دائمة  بوتيرة  تكون  لن  لكنها  الفيروس، 
تقرب  فترة  على  ستكون  بل  سنة)،  (كل 
من 5 سنوات كفارق بني التلقيح األخير و 
الجرعة املعززة لفعاليته. غير أن ما يمكن 
واملخبرية  الطبية  القدرة  ان  مالحظته، 
قد  والشركات،  الصيدلية  للمختبرات 
اصبحت اكثر تطورا و فعالية من ذي قبل، 
دائم  بشكل  العمل  على  قادرة  وأصبحت 
حول  الناس  حياة  إنقاذ  بغرض  ومستمر 

العالم.
لدى  الفتك  قدرة  بأن  جدا،  سعيد  أنا 
فيروس كوفيد19-، ال تتجاوز 1 من 1000 
شخص من املصابني، بخالف املجزرة التي 
مثال، الذي قتل  قام بها فيروس ك»إيبوال» 
ما يقرب من %90 من املصابني بها، حيث ال 
يمكننا ان نتخيل تحول فيروس كوفيد19- 
ما  إن  إيبوال.  يتجاوز  او  يشبه  ما  الى 
يكمئننا اليوم، اكثر من أي وقت مضى، هو 
توفرنا على املعرفة التكنولوجية والبنيات 
القدرة  لها  التي  والصناعية،  التحتية 
لكل  واملضادة،  السريعة  االستجابة  على 
التي تحيط  والفيروسية  املرضية  املخاطر 

بالبشرية ككل.

�جرت ��ا�  ��اد�و ك��ا ���و�� حوا�ا م� ال�الم ا�غربي � م�ا� ال�ير��ات � ا��اعة �م��� الس����� ا� كما ���ت� الق�ا� � ���تها 
عل� مو�� ��و�يو�� ��السي� اللقا�� ل���ال� �رام�� م�ي�ة بان ه�ا اللقا� السر�� � الق�ير �س�يا� ��ت�ر من ب� ���� اللقا�ات ا��ا�ر� 
م� ال�الم ا�غربي� كي� � �هو ا�س��� حاليا� عن عملية ��رعة ال�ر�� التي ا�لقها �رام� ��� فتر�� الر�ا�ية� ه�ا بغر� �وفير لقا� 
ف�ا� �� جا��ة كوفي����� ��� ب��ة �ها�ية � بش�� �ر�� من ع�اد ا��ابات � الوفيات � ال��د ا�ت�اع� بش�� �ا���ي� �ال�� 
بل� ���د كتابة ا�قا� ما �قر� من ���� �فا� � �� �اعة ا���رمة�

ترجمة : المهدي المقدمي

  عالم ال�ير��ات 
المغربي    حو� د��� 

المهم في   عملية 
� �رعة ال�ر� � 

 : …hÓ°ùdG ∞°üæe
 ìÉ≤∏dG RÉéfG   »a   »àª¡e 

 ìÉéædG øe Üôà≤J
 !… πeÉµdG

ال أعتقد بان جني  
 االموال الطائلة 

أو    الثروات المالية،  
 من تجارة لقاح 

كوفيد -  19سيكون 
ممكنا،   هذا ألن 

المتزودين به    لن  
 يحتاجوا ف    الى 

إعادة التلقيح في  
 كل مرة 

 ال   يمكنني   التأكيد 
بشكل قاطع،   بان 

كل اللقاحات    المعلن 
عنها سيتم تبنيها   

 غير ان النتائج 
المتوصل اليها والتي  

 اثبتت نجاعتها من  
   92٪ الى95٪   ،   تمثل 

ضمانا مهما جدا فيما  
 يخص فعاليتها 
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 zá°VÉjôdG »°ûJ{ :…QÉ°ù«dG ÉfhOGQÉe
hQhOÉe z…óæL{h zhÎ°SÉc øHG{h

 أطلق عليه الزعيم الكوبي و"والده الثاني" فيدل كاسترو 
لقب "تشي الرياضة" تيمن بالزعيم االرجنتيني تشي غيفارا، 
وهو يعتبر نفسه "عاشقا" للرئيس الفنزويلي السابق هوغو 
تشافيس و"جندي ا" للحالي نيكوالس مادورو� لم يخف دييغو 

مارادونا يوم ا ميوله السياسية اليسارية.
عندما تواجد الرئيس األمريكي السابق جورج دبليو بو� 
في مقاطعة بوينوس أيرس عام  "مار ديل بالتا"  في مدينة 
2005 لحضور "قمة األمريكيتين" للدفاع عن مشروع منطقة 

التجارة الحرة على صعيد القارة، كان مارادونا حاضرا .
دعاه تشافيس حينها للصعود إلى المنصة، فما كان من 
ايقونة كرة القدم العالمية إال أن طالب الحشود بـ "طرد" بو� 

من االرجنتين، تبعتها موجة من الترحيب.
كان مارادونا قد أعد األرضية، طالب ا "إلقاء هذه الحثالة 
البشرية بو�" في القطار الذي نقله إلى "مار ديل بالتا" إلى 
جانب 150 شخصية، من بينهم الرئيس البوليفي المستقبلي 
إمير  الصربي  والمخرج   (2006-2019) موراليس  إيفو 
كوستوريكا الذين أخرج الحق ا وثائقي ا عن حياة االرجنتيني 

المثير للجدل.
نعى موراليس الذي خاض سابقا مباراة ودية مع مارادونا في 
العاصمة "ال باز"، صديقه متحسر ا على موت "أخيه" واصفا 
إياه بالشخص "الذي أصغى وكافح من أجل المتواضعين"، 
فيما اعتبر خليفته الرئيس الحالي لبوليفا لويس أرسي على 

تويتر أن "العالم يبكي خسارة ال تعو ض".
في العام 2019، حين كان مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا 
في الدرجة الثانية المكسيكية، شن مارادونا هجوما الذعا على 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بقوله "يعتقد شرطيو العالم 
هؤالء األمريكيون أنهم يستطيعون أن يحكمونا ألن لديهم أكبر 
قنبلة في العالم. لكن ال، ليس نحن. هذه الدمية التي يمتلكونها 

كرئيس ال تستطيع شراءنا".

هذا النفور تجاه الواليات المتحدة متجذر بعمق في الطفل 
الذي نشأ في فيا فيوريتو، إحدى البلدات الفقيرة في ضواحي 

بوينوس أيرس.
لم ينس "بيبي دي اورو" (الفتى الذهبي) جذوره ولم يخف 
عن  كليا  يختلف  وهو  الحياة.  في  األعلى  لمثاله  حبه  يوما 
كان اسمه  لطالما  الذي  بيليه  البرازيلي  االخرى،  االسطورة 
شغل  الذي  التاريخ،  في  االع�م  عن  النقا�  في  ومارادونا 
منصب وزير الرياضة في بالده ويعتبر قريبا من المؤسسات 
بما فيها االتحاد الدولي للعبة (فيفا) ويعتبر أكثر ديبلوماسية 

من االرجنتيني.
وتتويجه  "يد هلل"  1987، بعد سنة على هدف  في العام 
بلقب كأس العالم في المكسيك، زار مارادونا الزعيم الشيوعي 

فيدل كاسترو في كوبا للمرة االولى.
2000 و2004 بسبب  الموت في عامي  اقترب من  عندما 
إدمانه على الكوكايين ومعاناته من البدانة المفرطة منذ نهاية 
مسيرته في المالعب عام 1997، لجأ إلى الجزيرة للخضوع 

إلى العالج.
في عام 2005، بعد أن أصبح مقدم برامج تلفزيونية ناجحا، 
أجرى مقابلة مع كاسترو في هافانا عبر برنامجه "ال نوتشي 

دل دييس" (أمسية الرقم عشرة).
2016 مأساويا  العام  وكان وقع إعالن وفاة كاسترو في 
وبكى قائال  على مارادونا الذي أسف لفقدان "األب الثاني" 

"أشعر أنني كوبي".

جسد حرفيا هذا الرابط العاطفي بوشم لوجه كاسترو على 
الثورة  اليسرى، إضافة إلى شخصية أخرى في  ربلة ساقه 
الكوبية، االرجنتيني تشي غيفارا المتواجد وشمه على زنده 

األيمن.
وشاءت الصدفة أن يرحل مارادونا في اليوم ذاته على رحيل 
والده الثاني كاسترو الذي توفي ايضا في 25نوفمبر، حيث 
غرد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس "شاء التاريخ 

أن يرحال في اليوم ذاته".
قال مارادونا في حديث بعد مأدبة غذاء جمعته بتشافيس 
في العام 2005 "تعرفت إلى فيدل كاسترو، (الرئيس الليبي) 
القذافي، واآلن أتعرف على عمالق كتشافيس"، حيث  معمر 
وصف مشاعره إثر لقائه به بأنها "أقوى ربما" من تلك التي 
تراوده عقب الفوز بكأس العالم.واعتبر العب نابولي االيطالي 

السابق أنه "مع كاسترو، تشافيس، لوال وكيرشنير (رئيسا 
أنه  أعتقد  ا في حينها)،  توالي  واالرجنتين  البرازيل 

بإمكاننا تشكيل تحالف جيد ضد الفقر والفساد وقطع 
العالقة مع الواليات المتحدة".

في العام 2013 ومن ثم 2018، قدم مارادونا نفسه 
"جنديا" لنيكوالس مادورو، خليفة تشافيس، حيث 

حضر اجتماعات حملته االنتخابية.
وغرد مادورو عقب رحيل العب برشلونة االسباني 

السابق "أشعر بالكثير من الحزن، لقد 
االخ  القدم،  كرة  أسطورة  غادرنا 

والصديق الوفي لفنزويال...ستبقى 
في قلبي وذهني. ال أملك الكلمات 
في الوقت الراهن ألعبر  عما أشعر 

به. إلى اللقاء بيبي (فتى) أميركا".
مارادونا  اعتنق  أيضا،  بالده  في 
السلطة عندما كانت يسارية. عندما 

في  كيرشنير  نيستور  توفي 
كــان  ــــذي  ال  2010 عــــام 
عامي  بين  للبالد  رئيس 
2003 و2007 كتب الالعب 
الملقب بـ «ديوس» (هلل في 

«األرجنتين  أن  االسبانية) 
عام  فــي  مصارع».  فقدت 
ــــورود  ال أرســــل   ،2015
كيرشنير،  لكريستينا 
التي  نيستور،  زوجـــة 
منصب  ـــي  ف خــلــفــتــه 
لنهاية  وذلك  الرئاسة 

فترة واليتها.
وكـــتـــب رئــيــس 

نيكاراغوا دانيال 
أورتيغا األربعاء 
أن "عمالق آخر 

األخ  إنه  يغادرنا، 
في  الحرة  الشعوب  لجميع  الالمتناهي 

العالم".
لمارادونا  ا  أيض  المواقف  أبرز  وكانت 

عندما التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس في مونديال روسيا 2018 وقال له "أنا 

فلسطيني"، وأضاف "قلبي فلسطيني".
على  عباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  علق 

وفاة  نبأ  تلقينا  الحزن  "ببال�  مارادونا  رحيل 
النجم الرياضي العالمي دييغو مارادونا، الذي أمتع 

الماليين بمواهبه الرياضية الباهرة، وكان عالمة بارزة 
في الرياضة العالمية، كما كان صديقا محبا لفلسطين 

وشعبها".

وكتب محمود درويش نصا إبداعيا عن الالعب 
األسطورة قال فيه:ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا 
سنسهر،  مْن  مع  األرجنتين؟  في  أهله  إلى 
القلب،  طمأنينة  نعّلق  أن  اعتدنا  بعدما 
وخوفه، على قدميه المعجزتين؟ وإلى مْن 
نأنس ونتحّمس بعدما أدمّناه شهرًا تحّولنا 
خالله من مشاهدين إلى عّشاق؟ ولمن سنرفع 
صراخ الحماسة والمتعة ودبابيس الدم، بعدما 

وجدنا فيه بطلنا المنشود، وأّجج فينا عطش الحاجة إلى: بطل.. 
بطل نصّفق له، ندعو له بالنصر، نعّلق له تميمة، ونخاف عليه 
ــــ وعلى أملنا فيه ــــ من االنكسار؟ الفرد، الفرد ليس بدعة 
في التاريخ. يا مارادونا، يا مارادونا، ماذا فعلت بالساعة؟ 

ماذا صنعت بالمواعيد؟
مارادونا يصفق من الوجع. إن هو لم يسدد، ستموت 
األرجنتين من البكاء. وإن هو لم يصّوب سترفع األرجنتين 
نصبًا لعارها في الفوكالند. سيتوقف الشعور القومي 
عن الرقص، وستربح إنكلترا المغرورة الحرب 
مرتين. ولكن مارادونا يتقدم بالكرة من 
حيث تراجعت السلطة. مارادونا 
يعيد الجزيرة إلى األرجنتين. 
اإلمبراطورية  وينّبه 
البريطانية إلى أنها 
أفراح  في  تحيا 
الــــمــــاضــــي.. 
الـــــمـــــاضـــــي 

البعيد.
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ترجمة وتقديم : 
محمد العربي هروشي @

إن الكتاب، دائما يف تواشج بعضهم مع بعض، 
وفق ما أكده  بورخيس يف« درس األدب اإلجنليزي  
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  Babilia/El PAIS عن
عدد 12 نونبر 2020

@ (شاعر، مترجم وباحث) 

¢ù«NQƒH ¢ùjƒd »NQƒN
?ÜOC’G ≥°ûY º∏©f ∞«c

  جتعلك مأسورا بألوانها وتشكيالت لوحاتها 
الساحرة، ومن لوحة إلى أخرى، تعيش بني حدائق من 
ألوان ناصعة تفصل بني مفرداتها خطوط موضوعة 
وفق أشكال هندسية تساعد على النسج بينها كي تصير 
عناقيد لونية جتذب القلب والعني.

 فنانة مغربية أحبت الفن بشتى أشكاله فانخرطت 
يف رحابه، وأعطت الكثير من جهدها للفن التشكيلي 
بالذات، يتعلق األمر بنجالء حلبيبي التي مكنتها 
جتربتها املائزة من طرح جتربتها على باحة الفن 
التشكيلي املغربي إلى جانب مبدعني ومبدعات سخروا 
مواهبهم وإمكاناتهم اإلبداعية من أجل النهوض 
باحلركة التشكيلية محليا ودوليا.

أنخيل روبيريز

 لحسن ملواني 
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ا�ت��ت�� دا�ل م�ا�ل�ا ع�� الر��  م� ��� ع�� ب���ا

 RÉ«àL’ ø«ë°Tôe …hCÉJ ...QGQƒaCGh äÉæeóH äÉ«©ªLh ô°SCG
IôØ«æN - ∫Óe »æH á«ªjOÉcCG ôWCG ∞«XƒJ äÉjQÉÑe

 قام عدد من الفعاليات املدنية واألسر بإقليم 
إنسانية  ببادرة  املنصرم،   األربعاء  أزيالل، 
والتغذية  اإليواء  لتوفير  "راقية"  وتضامنية 
املباريات  الجتياز  املترشحني  من  ملجموعة 
التي أجريت  على مستوى األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة بني مالل- خنيفرة.
من  جمعيات  أشرفت  السياق،  هذا  في 
املثال،  سبيل  على   ، بدمنات  املدني  املجتمع 
على تنظيم عمليات استقبال وإيواء مترشحني 
مسعى  في  واجتماعية،  تربوية  بمؤسسات 
الكتابية  االختبارات  اجتياز  على  ملساعدتهم 
الخاصة  األكاديمية  أطر  توظيف  ملباريات 
في  والثانوي،  االبتدائي  التعليم  بأساتذة 
ظروف مالئمة. وقبل أيام من موعد املباراة قام 
عدد من هذه الفعاليات واملواطنني بتخصيص 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحاتهم 
اإليواء  خدمة  لعرض  هواتفهم  أرقام  ووضع 
واملترشحات  املترشحني  هؤالء  على  باملجان 
الخاصة  الكتابية  االختبارات  الجتياز 
بالجهة،  األكاديمية  أطر  توظيف  بمباريات 
ظروف  ظل  في  بعيدة  مناطق  من  القادمني 

صحية استثنائية.
 ، أحمد  عبر   ، املبادرة  هذه  وبخصوص 
الجتياز  بدمنات  حل  الذي  املجاز  الطالب 
الثانوي  التعليم  أساتذة  توظيف  مباريات 
للمستوى  "تأثره  عن  الفلسفة)،  (شعبة 
اإلنساني الراقي لساكنة املنطقة، واالحتضان 
و"الكرم   ، له  زمالء  رفقة  لقيه  الذي  الحار 
فتحت  أسر  بهم  أحاطته  الذي  الحاتمي" 
من  الرغم  "على   ، الستقبالهم  منازلها  أبواب 

عيش  وشظف  املادية،  إمكانياتها  تواضع 
أباشر أصال  لم     " أفراد بعضها.."، مضيفا 
التي  املدينة  فنادق  بأحد  غرفة  عن  البحث 
موعد  قبل  (يوم  الثالثاء  يوم  مساء  وصلتها 
االختبارات) ، حيث وجدت فور وصولي شبابا 
اقترحوا علي االلتحاق بمجموعة تتكون من 5 
مترشحني استفادوا من املبيت بشكل مجاني 
..لقد عشنا لحظات ال تنسى محفوفني بعناية 
اإليثار  قيم  تميزها  راقية،  وضيافة  خاصة 
ساكنة  تميز  التي  والتواضع  والسماحة 

املنطقة...".

مترشحون  تفاجأ  أزيالل)  (إقليم  وبأفورار 
قاموا  الذين  وشبابها  املنطقة  بسكان  آخرون 
بإعداد موائد فطور في فضاءات عامة بالشارع 
مغربية  مدن  من  القادمني  هؤالء  شرف  على 
الظروف  تسعفه  لم  منهم  عدد  وإيواء  أخرى، 
املحدودة  الفنادق  بإحدى  غرف  حجز  في 
الطاقة االستيعابية باملدينتني أو العثور على 
الضيافة  كرم  تعكس  في صور  للكراء،  منازل 
املغاربة  تميز  التي  والتضامن  الت�خي  وروح 

بشكل عام.
جميلة  أوضحت  ذاته  باملوضوع  وارتباطا 

آيت يسو رئيسة جمعية "تزكي لتنمية املرأة 
القروية" بدمنات،   " أن جمعيتها وعلى غرار 
استقبال  بمبادرة  قامت  املاضية  السنوات 
وتوفير  املترشحني  من   38 حوالي  وإيواء 
وذلك   ، للجمعية  التابع  باملركز  لهم  التغذية 
في  للمباراة  التحضير  على  مساعدتهم  بغية 
"أن  مضيفة   والطمأنينة"،  األمن  من  أجواء 
هذه البادرة أملتها دواع إنسانية وتضامنية 
مناطق  من  القادمني  املترشحني  هؤالء  مع 
بعيدة ، في ظل جائحة كورونا ، وبالنظر إلى 
هذه  لفنادق  االستيعابية"  الطاقة  "محدودية 
املدن، مشيدة بالتفاعل الكبير مع هذه البادرة 
اإلنسانية  وبالروح  الفريدة،  التضامنية 
يميز  الذي  والكرم   ، عموما  للمغاربة  الراقية 

ساكنة هذه املناطق" .
الكتابية  االختبارات  في    شارك  وقد  هذا 
للتباري  ومترشحا  مترشحة  و886  ألفا   17
حول 1419 منصبا تربويا وإداريا مخصصا 
والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  قبل  من 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املهني 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  لفائدة 
املترشحون  واجتاز  بني مالل-خنيفرة،  لجهة 
أطر  توظيف  ملباريات  الكتابية  االختبارات 
األكاديمية الخاصة بأساتذة التعليم االبتدائي 
أمازيغية)،  وتخصص  مزدوج  (تخصص 
وأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه، وأطر الدعم 
الدعم  وأطر  التربوي  الدعم  وأطر  اإلداري، 

االجتماعي.

"و.م.ع "  
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على  مطهر  لبني  القروية  الجماعة  من  ينحدر  مواطن  أقدم 
وضع حد لحياته شنقا. وبحسب مصادر الجريدة، فإن الضحية  
«ع . ح» في عقده الستني متزوج من امرأتني وأب ألربعة أبناء ، 
وجد معلقا داخل منزله الكائن  بدوار بني وسكت بتراب جماعة 
 » باستعمال  بإقليم جرادة،  بني مطهر   دائرة عني  بني مطهر 
على  املناطق   هذه  رجال  يضعه  قما�  عن  عبارة  وهي   » رزة 

رؤوسهم.
ومعها  مطهر  بني  عني  بسرية  امللكي  الدرك  عناصرمصالح 
هذه  نبأ  تلقيها  بعد  املكان  عني  إلى  انتقلت  املحلية،  السلطة 
الفاجعة التي اهتزت لها ساكنة الجماعة  حيث وجد الضحية 
ربط  فيما  «الرزة»  بطرف  نفسه  ربط  إلى  عمد  أن  بعد  معلقا 
إلى مستودع  ليتم نقل جثته  الطرف اآلخر على سلم خشبي ، 
إلى  إخضاعها  أجل  من  بوجدة  الفارابي  بمستشفى  األموات 
التشريح الطبي ، فيما تم اإلستماع إلى أقارب الضحية من أجل 
كشف أسباب ومالبسات إقدامه على وضع حد لحياته منتحرا.

الطيب الشكري 
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ابن  لجامعة  التابعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  «أعلنت 
زهرـ أكادير، عن استمرارها في تقديم خدماتها اإلدارية والتربوية 
... يستشف من بال� لعمادة الكلية، الفتا  وفق إجراءات محددة» 
إلى أنه «في ظل الوضعية الوبائية محليا وجهويا، وظهور بعض 
من بني أطر املؤسسة، فقد  حاالت اإلصابة بفيروس «كوفيد 19» 
تقرر تقديم خدمات املداومة اإلدارية مباشرة للطلبة عبر الشبابيك 

الخارجية للمؤسسة».
وحسب املصدر ذاته  فإن «الولوج إلى الكلية يقتصر حصريا 
البروتوكول  وفق  الحضورية  بالدراسة  املعنيني  الطلبة  على 
إلى  مشيرا  مستجد»،  أي  ظهور  حني  إلى  به  املعمول  الصحي 
للطلبة  اإلدارية  والخدمات  اإلرشاد  تقديم  على  الكلية  حرص    »
عن بعد عبر البريد اإللكتروني، املوضوع لهذا الغرض، وكذا عبر 
الحسابات الشخصية للطلبة بفضاء الطالب على املوقع الرسمي 

للكلية».
 « ويستمر العمل  باإلجراءات السالف ذكرها إلى حني تحسن 
مكونات  جميع  صحة  على  حفاظا  وذلك  الوبائية،  الوضعية 

املؤسسة» يخلص املصدر نفسه.
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على  إداوتنان  اكادير  لعمالة  الوالئية  السلطات  أقدمت 
تخصيص فندق «أدرار» الذي يقع في شارع محمد الخامس، 
كورونا،  بفيروس  املصابني  الستقبال  أكادير،  مدينة  بقلب 
حسب  بالعالج  التكفل  قبل  األولية  الفحوصات  وإجراء 

البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة.
هذا  اتخاذ   » فإن  بالعمالة  االتصال  لخلية  بال�  وحسب 
القرار جاء بهدف  تيسير استقبال املصابني بفيروس كوفيد 
19، فضال عن كون هذا الفندق يتواجد في مكان استراتيجي 
حيث يسهل التنقل إليه بفضل وفرة وسائل النقل بالقرب من 
هذا الفضاء، إضافة إلى توفره على جميع إجراءات السالمة 
املنصوص عليها ، إلى جانب وجود مربدين يتسعان لركن عدد 

كبير من السيارات».

محمد  تامر 

إعماال ملراسلة مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
باملديرية   ، مؤخرا  حلت،   ، سطات    - الدارالبيضاء   لجهة 
السلطان  مرس  الفداء  الوطنية   التربية  لوزارة  االقليمية 
بروتوكول  بإعداد  املكلف  الوطني  الخبير  من  مكونة  لجنة   ،
في  إعاقة  باألطفال في وضعية  للتكفل  متعدد االختصاصات 
مع  بالعالقات  واملكلف  التوسي،   .عزيز  ذ  التمدرس،  سن 
املنظمات  غير الحكومية  باملجلس الوطني لحقوق االنسان .ذ 
. محسن حاف� ، و رئيس مصلحة التربية الدامجة باالكاديمية 
حيث  سطات،   - الدارالبيضاء  والتكوين    للتربية  الجهوية 
،  وهي  زيارة    التقت باملدير اإلقليمي عبد العالي السعيدي 
تندرج في إطار الشراكة بني وزارة التربية الوطنية والتكوين 
الصحة  ومنظمة   ، العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املهني 
وضعية  في  االشخاص  بحقوق  النهوض  أجل  من   ، العاملية 
لوزارة  االقليمية  املديرية  الوقوف على تجربة  ، بهدف  إعاقة 
 ، املجال  هذا  في  السلطان  مرس  بالفداء  الوطنية  التربية 
وأيضا اإلطالع على طبيعة وواقع حال تمدرس هذه الفئة من 
األطفال ، وكذا اإلجراءات والتدابير املتخذة في سبيل  إنجاح 
من  االطفال  من  الفئة  هذه  تمكني  خالل  من  الدامجة  التربية 
في  نظرائهم  مع  التمدرس  في  حقهم  من  الكاملة  االستفادة 

االقسام العادية . 
بن  سعد  االبتدائية  املدرسة  من  كال  الزيارة  شملت  وقد 
بحضور    ، بطوطة  ابن  االبتدائية  واملدرسة  وقاص  ابي 
الفداء  االقليمية  باملديرية  التربوية  الشؤون  مصلحة  رئيس 
الوطني  العضو   املغراوي  نجية  واألستاذة  السلطان،  مرس 
والجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء 

التالميذ باملغرب ، كنمودج للتربية الدامجة ، تحت إشراف  
الجمعية املغربية الصحية داون.

وخالل الزيارة تم تبادل النقا� بشأن العديد من النقط ذات 
االرتباط بسبل إنجاح مشاريع التربية الدامجة ، كما تم تثمني 

لوزارة  االقليمية  املديرية  صعيد  على  املبذولة  املجهودات 
التربية الوطنية والتكوين املهني بالفداء مرس السلطان، من 
حقوق  أفق ضمان  في  وذلك   والتربوية،  اإلدارية  األطر  قبل 

املتمدرسني في وضعية إعاقة.

بال�دا� مر� ال���ا� 
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 عبد المجيد النبسي 

بسال  األمنية  باملنطقة  الشرطة  أفراد  وضع 
أعضاء شبكة  لنشاط   حدا   ، مؤخرا  الجديدة، 
من  مجموعة  على  بالنصب  متهمة  إجرامية 
توظيفهم   على  بالقدرة  إيهامهم  تم  املواطنني  
في سلك الدرك امللكي والقوات املسلحة امللكية  

واألمن الوطني. 
يشتغل  أمن  رجل  املتهمني  بني  مم  ويوجد 
قاضي  على  أحيل  قد  كان  الرباط  بوالية 
التحقيق، والذي قرر متابعته  في حالة سراح 

بعد أن نفى نفيا قاطعا عالقته بالشبكة.
قضايا  في  املقرر  الجنحي  القاضي  وأمام 
التلبس باملحكمة اإلبتدائية بسال ، تم تقديم  ، 
، سيدة متهمة    2020 27 نونبر  يوم الجمعة 
بانتحال صفة شرطية بالقصر امللكي  ، والتي 
مقابل  كبيرة  مالية  مبال�  ضحاياها   سلبت  

وعود كاذبة. 
تقدم  أن  بعد  الشبكة،  نشاط   اكتشاف  وتم 

عدد من الضحايا بشكايات حول عملية النصب 
املوقوفات  إحدى  قبل  من  لها   تعرضوا  التي 
وامللقبة  ب «العافية» ، والتي كانت تدعي أنها 
شرطية تابعة ألمن القصور هي وزوجها الذي 

تدعي أنه عميد شرطة .
عزله  دركي سبق  الضحايا،  بني  من  ويوجد 
من سلك الدرك امللكي، والذي  سلبوا منه مبل� 
15مليون سنتيم، مقابل إعادة إدماجه في سلك 
الدرك مرة أخرى ، وضحية   سلبوا منها  مبل� 
20 ألف درهم، مقابل توظيف ابنتها في صفوف 
في  التوظيف  وبطعم  امللكية،  املسلحة  القوات 
سلك األمن، تم النصب على ضحية ثالثة مقابل  

8 ماليني سنتيم.
واملنحدرة  «العافية»  املتهمة    وكانت 
فاس،   مدن  بني  تتنقل  الخميسات،  إقليم  من 
مكناس،  الحاجب وإفران، وقد كانت موضوع  
طرف  من  ضدها  شكاية  بشأن  بحث   مذكرة 
بنكيا باسمه  كانت فتحت حسابا  الذي  أخيها 
مكنها  ما  وهو  الوطنية،  بطاقته  باستعمال 

منها  سلمت  شيكات،  دفتر  على  الحصول  من 
شيكات بمبل� 20 مليونا لبعض الضحايا.

املتهمة  فإن    » امللف   معطيات  وحسب 
امللقبة ب «العافية «هي من ورطت رجل األمن 
كان  بأنه  معها،  التحقيق  أثناء  بعدما صرحت 
 ، مفترضني  ضخايا  عن  البحث  على  يحثها 

وهو صاحب فكرة  تعويض الضحايا املطالبني 
بأموالهم، بشيكات او بوعد بدين «. 

  ، «العافية»  ب  امللقبة  توقيف  تم  وقد  هذا 
بتنسيق بني الدرك امللكي باملعازيز وأمن مدينة 

تيفلت.

بريد أكادير 

أسرعديدة من دمنات قدمت نموذجا راقيا في التضامن رغم  إكراهات الظرفية العصيبة الراهنة



الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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فاز البطل املغربي جعفر علوي مساء الجمعة 
«محاربي  بطولة  بلقب  أبوظبي  في  األخير، 
في  املختلطة  القتالية  ل�لعاب  اإلمارات» 
 62) الديك  14 ،وذلك في فئة وزن  نسختها ال 
بعد تغلبه على الكاميروني جوريس ديا  كل� ) 

في النزال الرئيسي للبطولة الخاص بالرجال.
أبرز  من  يعد  ،الذي  املغربي  املقاتل  وتمكن 
في  مهارة،  وأكثرهم  الفئة  هذه  في  املنافسني 
من  الخمس  الجوالت  خالل  سيطرته  فرض 
اللقاء على الالعب الكاميروني الذي يعتبر من 
أقوى املقاتلني وله مشاركات سابقة ناجحة في 

البطولة.
علوي  املغربي  البطل  أن  الى  االشارة  تجدر 
يبل� من العمر 29 سنة ويتدرب مع فريق «تري 

ستار جيم « بموريال الكندية .
وعبر البطل املغربي علوي في تصريح عقب 
في  جدا  املهم  الفوز  بهذا  سعادته  عن  اللقاء 

بلدي  املغرب  «أشكر  وقال  الرياضي،  مساره 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  وأشكر  الجميل، 

السادس».
املحكم  بالتنظيم  املغربي  البطل  أشاد  كما 
القتالية  ل�لعاب  اإلمارات»  محاربي   » لبطولة 
املختلطة وللجهود التي بذلتها اللجنة املنظمة 
وعلى  العاملية.  البطولة  هذه  نجاح  أجل  من 
مانون  الفرنسية  فازت  السيدات،  فئة  صعيد 
الرئيسي  النزال  بعد  البطولة  بلقب  فيرورو 
غابرييال  باألرجنتينية  جمعها  الذي  القوي 

كامبو،
وأكدت اللجنة املنظمة للبطولة أنه تم خالل 
مقاتال   24 مشاركة  عرفت  التي   14 ال  الدورة 
ينتمون ل 17 دولة ، اعتماد برتوكول طبي دقيق 
املعتمدة  االحترازية  اإلجراءات  كافة  تضمن 
لدى الجهات املختصة باالمارات في ما يتعلق 

بالوقاية من كوفيد 19. 

مكتب الرباط: عبد المجيد 
النبسي 

أمام  التوالي  على  الثانية  الهزيمة  بعد 
منتخب  أوغندا ،فقد املنتخب الوطني املغربي 
لكرة السلة ،كل أمل في التأهل، إلى النهائيات 

«األفروباسكيط «2021. 
السلة،  لكرة  املغربي  الوطني  املنتخب  وكان 
تصفيات  برسم  مبارياته،  أولى   في  انهزم  قد 
املنطقة الخامسة املؤهلة، لكأس األمم األفريقية 
األخضر،وذلك  الرأس  منتخب  أمام   ،  2021
بنتيجة 73/80، وذلك في املباراة التي جمعتهما  
مساء يوم الجمعة ،بقاعة «كمال شلبي» التابعة 

لنادي  اإلتحاد السكندري.
الرأس  منتخب   تقدم  األول  الربع  وعرف  
تعادل  بينما   ،  22/18 األخضر،بنتيجة 
املنتخبان في الربع  الثانية، بنتيجة 37/37 ، 
الثالث  ،ليتقدم في الربع  وعاد الرأس األخضر 
املنتخب  املنتخب  ،وانهى   59/55 بنتيجة 
الرابع واملباراة منهزما  املغربي،الربع  الوطني 

بحصة  73 مقابل 70.
في  السلة   لكرة  املغربي  املنتخب  وانهزم 
مباراته الثانية التي خاضها أول أمس السبت 

أمام منتخب أوغندا ،بحصة 94 مقابل 90 .
العب  تعرض  املبكر،  اإلقصاء  جانب  وإلى 
املنتخب الوطني   «عمر لعناني» الرتجاج على 

مستوى الرأس .
وواجه املنتخب الوطني املغربي لكرة السلة 
واألخيرة  الثالثة   مباراته  في   ، األحد  أمس 
الفريق  ،ويفتقد  املصري  الوطني  املنتخب 
هذا  من  السلة  كرة  إلنقاذ  فرصة  ألي  الوطني 
كانت  بعدما  إليه،  وصلت  الذي  الحضيض، 
تعلق  ،سواء  املنافسات  كل  في  صعبة  معادلة 
األمر باملنتخب، أو الفرق، كما هو الشأن بفريق 
دائما  كان  ،الذي  السالوية  الرياضية  الجمعية 

يتألق عربيا وإفريقيا.
منذ  متوقفة  املغربية  السلة  كرة  بأن  يذكر، 
حل  بعد  مشاكل،  عدة  من  2018،وتعاني  سنة 
الجامعة امللكية املغربية لكرة السلة وتعويضها، 
بلجنة مؤقتة أولى والتي تم تعويضها بلجنة 

مؤقتة ثانية .
ويعاني الالعبون، من غياب التنافسية ، وهو 
الالعبني  توفر  في   السلبي  دوره  له  كان   ما  
أمام  مبارياته  لخوض  جاهزيتهم،  كامل  على 
التنافسية،واالستقرار  امتياز  لها  منتخبات 

اإلداري والتقني.
ويساءل هذا الوضع الكارثي الذي آلت إليه 
والرياضة  الشباب  وزارة  املغربية  السلة  كرة 
«الطالبي  السابق  الوزير  فترة  خالل  سواء 
نقطع  لي  «وشد  املزاجية  ركب  الذي  العلمي» 
مع رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة  ليك « 
«وليتحول  اورا�  «مصطفى  السابق  السلة، 
كرة  أبعد  ما  ،وهو  إلى صراع شخصي  األمر، 

املستعجلة  اإلجراءات  عن  املغربية  السلة 
املفروض تطبيقها، ولتدخل كرة السلة املغربية 
ثمنها  أدى  سنتني  طال  وبيات  غيبوبة  ،في 
العبات والعبو ومدربو كرة السلة غاليا بعدما 
حرموا من مصدر رزقهم ،ووجدوا أنفسهم في 
اجتماعية  م�سي  في  تسبب  ما  ،وهو  عطالة 
بالعديد  الوفاء  عن  العجز  بعد  اقتصادية 
(كراء،مستحقات  والعقود  االلتزامات  من 
،وكانوا عبروا  لبنوك،تدريس األبناء،التطبيب) 
عنها من خالل مجموعة من البيانات، والوقفات 
نظمها  التي  الوقفة  آخرها  كان  االحتجاجية 

العبات والعبو كرة السلة بمدينة القنيطرة.
للشباب  السابق  الوزير  يجعل  أن  وعوض 
مؤقتا  حال  املؤقتة،  اللجنة  حل  والرياضة، 
،لتدبير أمور كرة السلة املغربية ،في أفق عقد 
جمع عام لتصحيح الوضع، يتم إطالة عمر هذه 
اللجنة وتغييرها مرتني وهو ما يدل على فشل 
السلة  كرة  ملف  تدبير  في  العلمي»  «الطالبي 
كانت  بعدما  تأفل  جعلها  ما  ،وهو  املغربية 

مشرقة مشعة.
من  الحالي  الوزير  يستفيد  ان  وعوض 
وأطال  السهل  ركب  الفاشلة،  سابقه  التجارب 
عمر اللجنة املؤقتة الثانية ،ولم يبادر إلى وضع 
التنفيذي  آليات لعقد جمع عام لتجديد املكتب 
للخروج بكرة السلة من مرحلة الجمود،ووضع 
املمارسة  إلى  السلة  بكرة  للعودة  اآلليات  كل 

وإنقاذها من الشلل التام.

2021 z§«µ°SÉH hôaC’G{ äÉ«FÉ¡f øe GôµÑe ≈°ü≤j á∏°ùdG Iôµd »Hô¨ªdG »æWƒdG ÖîàæªdG

 ¬≤jôa Oƒ≤j …ô«°üædG ∞°Sƒj
 ¢SÉØfCG ôNBG »a RƒØ∏d á«∏«Ñ°TEG

Éµ°ùjƒg ΩÉeCG ¬JGQÉÑe
الديار  خارج  الفوز  تحقيق  إلى  إشبيلية  فريقه  النصيري  يوسف  املغربي  الدولي  قاد 

السبت  أمس  أول  التي جمعتهما  املباراة  في  نادي هويسكا،  بهدف لصفر على حساب 

برسم الجولة الـ11 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

فعلى ملعب (إل ألكوراز)، ظل التعادل السلبي هو املسيطر على مجريات اللقاء حتى 

قبل نهاية الوقت األصلي بسبع دقائق، قبل أن يظهر املهاجم الدولي املغربي البديل 

يوسف النصيري، ويفض االشتباك بهدف الفوز الصعب والثمني، بعد 9 دقائق فقط 

من نزوله كبديل ألوليفر توريس.

وبهذا الفوز الثمني يواصل الفريق األندلسي مسلسل انتصاراته للجولة 

الخامس  للمركز  بها  يقفز  نقطة   16 إلى  رصيده  ليرتفع  تواليا،  الثالثة 

مؤقتا، مع تبقي مباراتني مؤجلتني له.

بينما تلقى هويسكا خسارته الثالثة خالل آخر 5 جوالت، الرابعة 

هذا املوسم، ليظل رصيده عند 7 نقاط في املركز الـ19 وقبل األخير، 

علما بأن الفريق لم يحقق أي فوز منذ بداية املوسم.

 á«æWƒdG áÑ°ü©∏d ΩÉ©dG ™ªédG
ájƒ°ùædG Ωó≤dG Iôµd

النسوية  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  تعقد 
العادي،  العام  جمعها  املقبل،  دجنبر   17 ،يوم 
بسال  السادس  محمد  الوطني  باملركز  وذلك 
عبر  عشر صباحا  الحادية  الساعة  من  اعتبارا 

تقنية التواصل املرئي.
وذكر بال� للعصبة، أن عقد هذا الجمع العام 
للجامعة  املديري  املكتب  الجتماع  تبعا  يأتي 
السبت  املنعقد  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
املاضي، والقاضي بتحديد تاريخ للجموع العامة 

العادية لكل العصب املنضوية تحت لوائها.
كما حددت العصبة، يوم سابع دجنبر املقبل، 
البطولة  قرعة  سحب  عملية  إلجراء  موعدا 

األول  بقسميها  النسوية  القدم  لكرة  الوطنية 
 26 إلى  انطالقتها  تاريخ  تأخير  مع  والثاني، 
دجنبر عوض 19 منه، وذلك لفسح املجال أمام 
األندية لالستعداد الجيد لضمان انطالقة فعالة، 
التي تعرفها  الحالية  الظروف الصحية  في ظل 

اململكة.
وقررت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية 
إلجراء  موعدا  املقبل،  دجنبر  رابع  يوم  ،تحديد 
من  األول  التمهيدي  الدور  قرعة  سحب  عملية 
كأس العر� الخاص باملوسم الرياضي -2019

2020، على أن تنطلق املنافسات يومي 12 و13 
من نفس الشهر.

 áÑ°ü©∏d É°ù«FQ øjR óªMCG »∏Y
 ÖgòdG …OGh á∏NGódG ájƒ¡édG

الداخلة  الجهوية  للعصبة  رئيسا  زين  أحمد  علي  انتخب 
وادي الذهب لكرة القدم، لوالية تمتد ألربع سنوات، وذلك خالل 
الجمع العام التأسيسي الذي أشرفت الجامعة على عقده اليوم 

الجمعة بمدينة الداخلة.
وذكر بال� للجامعة، أن تأسيس عصبة الداخلة وادي الذهب، 
القدم  بكرة  الرقي  تروم  التي  استراتيجيتها  تماشيا مع  يأتي 

على املستوى الجهوي، وتنفيذا لتعهداتها.

»°ûcGôªdG Öcƒµ∏d ÉHQóe ô°ù«µdG

الرياضي  الكوكب  نادي  لجمعية  الجديد  املكتب  تعاقد 
املراكشي لكرة القدم رسميا مع املدرب محمد الكيسر ل�شراف 
الجديد. وسيقدم  الرياضي  املوسم  الفريق خالل  عارضة  على 

املكتب املسير قريبا املدرب الجديد  في ندوة صحفية.
للفريق من محمد بلكميري مساعدا  التقني  الطاقم  ويتكون 
للمدرب، أحمد فوناكا مدربا للحراس و عبد اللطيف بوموكاي 
معدا بدنيا. وسيباشر الكيسر مهامه بداية هذا األسبوع . كما 
الخضوع  قصد  بالفريق  ستلتحق  الالعبني  من  مجموعة  ان 
وتجدر  الفريق.  كشوفات  في  للتوقيع  الطبية  للفحوصات 
في  للكوكب  رئيسا  انتخب  الذي  حنيش  رضوان  اإلشارةأن 
اإلطار  األول  في  جالس  املاضي،  الخميس  ليوم  العام  الجمع 
الوطني هشام الدميعي وقدم له عرضا مهما غير أن الدميعي 
اعتذر عن تدريب الكوكب وعرض عليهم الكيسر، األخير سبق 

له أن دافع عن ألوان الكوكب كما درب اوملبيك أسفي.

 ≈dEG Oƒ©j ¿ƒ°ùjÉJ »µjôeC’G
áæ°S 54 `dG ôª©H áªcÓªdG äÉÑ∏M

حلبات  إلى  عودته  بعد  تايسون  مايك  األمريكي  تعادل 
املالكمة وهو في الـ 54 من عمره، أول أمس السبت، مع مواطنه 
51 عاما، وذلك في مبارزة  روي جونز جونيور، البال� بدوره 
الوزن  في  سابقني  بطلني  بني  جوالت  ثماني  من  استعراضية 

الثقيل. 
أمام  خسارة  إثر   2005 في  اعتزاله  على  عاما   15 وبعد 
«ستايبلس  اإليرلندي كيفن ماكبرايد، عاد تايسون الى ملعب 
تداعيات  بسبب  الجمهور  بغياب  أنجليس  لوس  في  سنتر» 

فيروس كورونا املستجد. 
من أبطال سابقني في مجلس  واعتبرت لجنة «غير رسمية» 
املالكمة العاملي أن املبارزة انتهت بالتعادل، وهي نتيجة أشاد 
منافسه،  على  الواضحة  هيمنته  من  الرغم  على  تايسون  بها 
موضحا «أنا راض عن ذلك» مع إشارته إلى االعتقاد بأن الفوز 

كان من نصيبه نتيجة مجريات املبارزة. 
وهو  اللعبة،  تاريخ  في  املالكمني  أبرز  من  تايسون  ويعتبر 
بات في نونبر 1986 عن عمر 24 سنة، أشهر أصغر بطل للعالم 

في الوزن الثقيل، وهيمن على املنافسات في األشهر التالية. 
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من مباراة املنتخب الوطني أمام نظيره األوغاندي

á£∏àîªdG á«dÉà≤dG ÜÉ©dCÓd zäGQÉeE’G »HQÉëe{ `d Ó£H …ƒ∏Y ôØ©L »Hô¨ªdG

بعد الهزيمة الثانية 
أمام منتخب أوغندا
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