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ح�سور قوي لل�سباب المغربي ،العربي ،االإفريقي،
االأوروبي واالأمريكي في افتتاح موؤتمرها التا�سع

ال�سبيبة االتحادية وحدها ت�ستطيع هذا العر�س

ذ .اإدري�س ل�سكر :موؤتمر الحزب كان جوابا تنظيميا من اأجل
وحدة و�سالبة الحزب ،ولكن موؤتمر ال�سبيبة يجب اأن يكون
جوابا عن االتحاد اال�ستراكي في القادم من ال�سنوات

خاب االأمل في هذه الحكومة ،التي نهجت
�سيا�سات الت�سويف والهروب اإلى االأمام،
وغيبت المقاربة الت�ساركية
عبد اهلل ال�سيباري :بالرغم من كون ال�سباب موردا ب�سريا
مهما في تحقيق العدالة ،فهو اأكثر الفئات ت�سررا من
غياب �سيا�سات تقلي�س الفوارق االجتماعية

�سرورة التعبئة ال�ساملة وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة
كل اأ�سكال التدلي�س والموؤامرات �سد الوحدة الترابية
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في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر ينعقد في سياق عدد من التحديات

ح�شور وطني وجهوي ودويل وازن لل�شباب يف املوؤمتر الوطني التا�شع لل�شبيبة االحتادية

لقد كانت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية ،مناسبة لحفل متميز
بالحضور النوعي والكمي للفعاليات الشبابية الممثلة للمنظمات الوطنية والشبيبات الحزبية
والهيئات الجمعوية التربوية والثقافية والحقوقية ،ثم حضور ممثلي الشباب االشتراكي
الديمقراطي العالمي واألوروبي واإلفريقي والعربي ،فضال عن رئيس المجلس الوطني للحزب
الحبيب المالكي وأعضاء المكتب السياسي وكتاب الجهات للحزب ووسائل اإلعالم والصحافة.

اإدري�س ل�شكر ،الكاتب االأول للحزب� :شرورة التعبئة ال�شاملة وتقوية اجلبهة
الداخلية ملواجهة كل اأ�شكال التدلي�س واملوؤامرات �شد الوحدة الرتابية
مكتب الرباط :عبد الحق الريحاني
وسط اهتمام إعالمي وحضور نوعي وكمي
للفعاليات السياسية والشبيبية والجمعوية
والحقوقية والتربوية والثقافية ،انطلقت فعاليات
املؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية ،يوم 27
شتنبر  2022بمعهد موالي رشيد ببوزنيقة.
هذا اليوم سيبقى موشوما في ذاكرة الشباب
االتحادي ،بصفة خاصة والشباب املغربي بصفة
عامة ،باعتباره لحظة مفصلية في تاريخ الشبيبة
االتحادية التي شكلت دوما فضاء رحبا وفسيحا
الحتضان الشباب املغربي منذ تأسيسها في شهر
ديسمبر من سنة ،1975من أجل الدفاع عن الوطن
والقضايا الحيوية للشباب املغربي ،والتعبير عن
تطلعاته وطموحاته وحاجياته ،والعمل على تغيير
واقعه البئيس إلى األحسن وتطويره إلى األجود،
كقوة نضالية واقتراحية.
لقد كان هذا اليوم تاريخيا بامتياز ،وعرسا نضاليا
سيسجل على صفحات تاريخ هذه املنظمة املجيدة،
بفخر واعتزاز ،ليس ألن الشبيبة االتحادية قد أقدمت
على عقد هذه املحطة التنظيمية ،كمؤتر تنظيمي
للشباب االتحادي ،بل ألن هذه اللحظة نفسها شكلت
حدثا تاريخيا بامتياز ،بالنظر للسياقات التي تنعقد
فيها ،املتمثلة في صعوبة الظرف الدولي والجهوي
والوطني ،وكذا الخروج التدريجي من جائحة
كورونا التي أربكت العالم ككل.
لقد كانت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني
التاسع للشبيبة االتحادية ،مناسبة لحفل متميز
بالحضور النوعي والكمي للفعاليات الشبابية
املمثلة للمنظمات الوطنية والشبيبات الحزبية
والهيئات الجمعوية التربوية والثقافية والحقوقية،
ثم حضور ممثلي الشباب االشتراكي الديمقراطي
العاملي واألوروبي واإلفريقي والعربي ،فضال عن
رئيس املجلس الوطني للحزب الحبيب املالكي
وأعضاء املكتب السياسي وكتاب الجهات للحزب
ووسائل اإلعالم والصحافة.
ما ميز هذا الحفل االفتتاحي ،الكلمة التي
ألقاها الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية ،إدريس لشكر ،التي أكد فيها أن
الشبيبة االتحادية كانت وستظل الفضاء الواسع
املجدد واملنتج للنخب الحزبية ،والحاملة ملشروع
الحزب الديمقراطي االشتراكي الحداثي ،والضامنة
الستمرار حزب القوات الشعبية ،وذلك بضخه بدماء
جديدة من النخب واألطر السياسية.
وشدد الكاتب األول للحزب ،بنفس املناسبة ،على
أن هذا املؤتمر ينعقد في سياق عدد من التحديات
وفي مقدمتها تحدي معركة الوحدة الترابية ،التي
تعتبر قضية لإلجماع الوطني وضرورة التعبئة
الشاملة لها من كل املكونات الشعبية املغربية
والوقوف في وجه املغالطات واملحاوالت اليائسة

لخصوم الوحدة الترابية.
وسجل الكاتب األول على أن املتغيرات الطارئة
واملستجدة في العالم مابعد جائحة كورونا وصعود
األمن الطاقي والصحي إلى مصاف األولويات حتى
في البلدان املتقدمة تكنولوجيا وصناعيا ،كلها
تحديات تفرض على الجميع االبتعاد عن الشعبويات
وخلق النزعات وإشعال الفنت عوض التضامن
والتعاون والتآزر ونهج تفكير مستقبلي يستحضر
مستقبل األجيال القادمة.
ومن جهة أخرى عبر الكاتب األول عن خيبة أمل
تجاه الحكومة وما كان منتظرا منها ،والتي استفادت
من سنة كاملة لكي تظهر كفاءتها ومسؤوليتها
وإرادتها القوية في العمل لصالح البالد والعباد،
خيبة أمل كبيرة يتقاسمها معنا ،يقول الكاتب
األول ،املواطنون أيضا ،مبرزا على أن هذه الحكومة
انتهجت خطابات متتالية وسياسات الهروب إلى
األمام ،وغابت املقاربة التشاركية لديها.
وأشار نفس املتحدث إلى أن هذه الحكومة لها
موقف سياسي من املعارضة ،يتجسد في اإلقصاء
والتجاهل لكل مبادراتها السياسية ،وساق مثاال في
هذا اإلطار ،حيث مرت سنة على الحكومة ورئيسها
لم يشرف أحزاب املعارضة بلقاء واحد من أجل
التداول السياسي في القضايا األساسية والحيوية
للبالد.
وأكد الكاتب األول للحزب أن املعارضة االتحادية
معارضة واضحة ولها رؤية سياسية على املدى
البعيد واملدى القريب ،مشيرا في نفس الوقت إلى
أن املعارضة مستعدة للتعاون مع الحكومة في كل
ما يخدم مسارات السلم االجتماعي بما يحفظ كرامة

املواطنني ،لكن لن تتوانى عن فضح كل سياسات
التسويف والتصدي لكل أشكال املماطلة في رفع
املعاناة عن الجماهير الشعبية وعن املواطنني.
ودعا الكاتب األول للحزب إلى ضرورة التعبئة
الشاملة وتحصني الجبهة الداخلية لضحد كل
املناورات وأشكال التدليس التي تحاك ضد الوحدة
الترابية ،ليعرف كل خصوم الوحدة الترابية،
جيدا ،أن قضية الصحراء املغربية ،قضية دولة
ووطن وشعب ومجتمع مغربي بكل مناطقه وفئاته
وأجياله ،واليجوز االكتفاء بالديبلوماسية الرسمية
وإنما تعزيزها بالدييلوماسية املوازية لكل مكونات
املجتمع املغربي.
ودعا الكاتب األول للحزب إلى ضرورة فتح
ملف األحياء الجامعية التي تعيش أوضاعا سيئة
واختالالت في التسيير والتدبير ،والتي التطال
الحركة االنتقالية مدراءها ،وكانت محطة تقارير
للمجلس األعلى للحسابات ،مؤكدا في نفس الوقت
أن الشبيبة االتحادية مطالبة باالهتمام بتأهيل
الفضاءات الشبابية والعمل على تعميمها في كل
أرجاء الوطن.
ومن جهته ،كان عبد هلل الصيباري ،الكاتب العام
للشبيبة االتحادية وعضو املكتب السياسي للحزب،
قد أكد أن املؤتمر الوطني التاسع ،يأتي في إطار
الدينامية التنظيمية التي دعا إليها املؤتمر الوطني
 11لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،فهو
يشكل محطة مهمة في تاريخ الشبيبة االتحادية،
هذه املنظمة التي شكلت ومنذ سنة  ،1975وهي سنة
تأسيسها ،وعاء حاضنا آلمال وانتظارات الشبيبة
املغربية ،وموردا فعليا للحزب بالطاقات والكفاءات

والكوادر ،التي تدرجت في قطاعات الشبيبة
االتحادية ،وفي كل القطاعات الحزبية ،حتى صار
جزءا كبيرا منها قيادات الصف األول في الحزب،
وعلى رأسهم الكاتب األول إدريس لشكر.
وأوضح الصيباري أن املؤتمر الوطني التاسع،
وككل املؤتمرات التي سبقته ،ليس محطة تنظيمية
روتينية مفروض علينا تنظيمها ،بغاية الجواب
على سؤال قانوني ،بل هو محطة أساسية في عملنا
الشبيبي ،وهذا ما تفرضه أدبياتنا وأعرافنا الحزبية
والشبيبية ،محطة نحاول فيها استحضار كل
األسئلة املرتبطة بالعمل الشبيبي واألداء النضالي،
لتحيينها ،ثم لتحيني األجوبة عليها ،السيما ما ارتبط
منها بقضايانا الداخلية ،السياسية والشبيبة ،أو ما
ارتبط منها بقضايا الشبيبة املغربية ،حتى نجدد
اإلعالن من خاللها – أي من محطة املؤتمر -أننا في
الشبيبة االتحادية ،مستمرون على درب النضال.
وشدد نفس املتحدث على أنه ال يمكن االختالف
على أن الشباب ،بالرغم من كونه موردا بشريا مهما
في تحقيق العدالة ،فهو أكثر الفئات تضررا من
غياب سياسات تقليص الفوارق االجتماعية ،ومن
هذا املنطلق ،تعتبر الشبيبة االتحادية أن الشباب
هو املحرك األساسي لكل الخطط واالستراتيجيات

المعارضة مستعدة
للتعاون في كل ما
يخدم مسارات
السلم االجتماعي
بما يحفظ كرامة
المواطنين،
لكن لن تتوانى
عن فضح كل
السياسات
الالشعبية التي
ال تخدم البالد
والعباد

واملشاريع التنموية ،وأنه ال يمكن تصور قيام أي
نموذج تنموي ،في ظل وجود شباب في أوضاع
اجتماعية محرجة ،ليكون الضامن لنجاح هذه
االستراتيجيات ،هو مدى إشراك الشباب في وضعها.
ودعا الصيباري إلى ضرورة تجاوز اليوم ،كدولة،
حكومة ،أحزاب ومنظمات سياسية ومدنية ،في
التعاطي مع الشباب ،ومع مشاكلهم وانتظاراتهم،
تلك املقاربة الكالسيكية ،التي تختزلهم في فئة عمرية
مؤطرة ،وفي كتلة موحدة ومتجانسة ،ذلك ألنهم في
الحقيقة وفي الواقع ،وانطالقا ،مجموعات مختلفة،
باختالف مساراتها ونشأتها ومستوياتها التعليمية
ومواقعها االجتماعية ،وهو ما يؤدي بالضرورة
إلى اختالف انتظارات وتطلعات واحتياجات كل
مجموعة منها ،وليس سليما التوجه إليها بسياسات
موحدة ،ومن هنا كان مطلب الشبيبة االتحادية بسن
سياسات عمومية موجهة إلى كل الفئات ،بشكل
يحترم خصوصية كل فئة منها.
وفي األخير أبرز الصيباري أن االهتمام بقضايا
الشباب ،يجد أساسه في كوننا منظمة شبيبية في
األصل ،ومنظمة سياسية ،يسارية وتقدمية ،عملها
النضالي مؤطر باستراتيجية النضال الديمقراطي،
وهويتها السياسية هي االشتراكية الديمقراطية،
فمن الطبيعي أن نهتم بالنضال ألجل كل القضايا
العادلة في العالم ،كل القضايا املرتبطة باإلنسان،
وبالعدالة ،وبالحرية ،والتحرر ،لذلك نحن نجد
أنفسنا في وضع مريح جدا ،ونحن ندافع عن قضيتنا
الترابية ،ونحن نؤكد على مغربية الصحراء ،ففي
تأكيدنا التزام بمبادئنا االشتراكية ،التي تؤسس
لحق الدول في وحدتها الترابية ،وفي التخلص من
كل رواسب االستعمار ،فقضية الصحراء هي قضية
شعب بأكمله من طنجة إلى لكويرة.
كما تناوب على الكلمة في منصة املؤتمر كل من
الكاتبة العامة للشباب االشتراكي األوروبي ،ومحمد
الجنحاني ،ممثل الشباب الديمقراطي التونسي،
ومنسق الشباب االشتراكي العاملي في منطقة
المينا التينا ،وممثل الشباب في الحزب االشتراكي
األوكراني ،ثم ممثلة الحزب التقدمي من جمهورية
الدومينكان ،وممثل الحركة الفتحاوية من فلسطني،
وممثل الحزب االشتراكي في جمهورية إفريقيا
الوسطى.
وقد قدم كل هؤالء التحية والتقدير للمؤتمر
الوطني التاسع للشبيبة االتحادية ،وتمنوا النجاح
ألشغال املؤتمر  ،كما نوهوا بالدور الفعال الذي تقوم
به الشبيبة االتحادية ليس فقط على الصعيد الوطني
بل في كل منتديات الشباب االشتراكي الديمقراطي
على الصعيد الجهوي والعربي والدولي ،كما لم
تفتهم الفرصة لإلشادة باملجهودات الجادة التي
تقوم بها الشبيبة االتحادية من أجل القضايا
الحيوية للشباب العاملي املتمثلة في إقرار الحرية
والكرامة والديمقراطية واملساواة.
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الكاتب األول للحزب ،في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية

ذ� .إدري�س ل�شكر :موؤمتر �حلزب كان جو�با تنظيميا من �أجل وحدة
و�شالبة �حلزب ،ولكن موؤمتر �ل�شبيبة يجب �أن يكون جو�با عن
�الحتاد �ال�شرت�كي يف �لقادم من �ل�شنو�ت
هذ� �ملوؤمتر يجب �أن يكون مبثابة
مترين تنظيمي و�شيا�شي وفكري وقيمي
يوؤهل ملوؤمتر �الحتاد �ال�شرت�كي �لقادم
األخوات واإلخوة ضيوف مؤتمر الشبيبة االتحادية ،شبيبة
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،
األخوات واإلخوة أعضاء املكتب السياسي واألطر الحزبية
في املؤسسات املنتخبة وفي األجهزة التنظيمية جهويا وقطاعيا
ومحليا،
األخوات واإلخوة أعضاءاملكتب الوطني للشبيبة االتحادية،
األخوات واإلخوة املؤتمرات واملؤتمرين،
الحضور الكريم.
أجدني ،وأنا أقف أمامكم في هذا املحفل الشبيبي االتحادي،
موزعا بني مشاعر كثيرة ،فيها النوستالجيا ألزمنة التأسيس
لهذا التنظيم االتحادي الشبيبي ،وقد كان كاتبكم األول من
نواته األولى ،وفيها االعتزاز بهذا الشباب االتحادي األصيل
الذي يواصل حمل مشعل التحرير واالشتراكية والتقدمية،
وفيها األمل بأن الغد سيكون أفضل ،وبأنه ال خوف على الفكرة
االتحادية ،التي ستبقى منارة تهدي خطواتنا نحو وطن للجميع
ومن أجل الجميع.
وهو ما جسده شعار مؤتمركم حرية ،كرامة ،مساواة؛
كذلك هي مناسبة لتجديد الترحم على أخواتنا وإخواننا
الذين رحلوا لدار البقاء ،مع الدعاء ملن سبقونا بعزم وتفان ،وما
زالوا على العهد ،بطول العمر ودوام الصحة والعافية.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة،
لعلنا من األحزاب القليلة جدا ،التي تعرف تجديدا لنخبها
وقياداتها ،عبر التدرج في األجهزة الحزبية ،التي هي بمثابة
حاضنات لصناعة القيادات والنخب ،ليس للحزب فقط ،ولكن
للوطن أوال وأخيرا.
ولكم أن تتأملوا في أسماء عضوات وأعضاء املكتب السياسي،
وباقي الهياكل املجالية واملوازية ،لكي تعرفوا كيف ساهمت
وال تزال الشبيبة االتحادية ،في ضمان االستمرارية لالتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية ،عبر ضخ دماء في مختلف هياكله،
متشبعة بقيم االتحاد األصيلة ،ومنفتحة على أسئلة الراهن
وتحوالته ومتغيراته.
ولذلك نقول :إن الشبيبة االتحادية اليوم هي صورة االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية غدا.
إن الوعي بهذه املعادلة ،كفيل بأن تجعلوا املستقبل هو عنوان
هذه املحطة التنظيمية.
إنكم ال تساهمون في إنجاح مؤتمرفقط ،بل أكثر من ذلك؛ إنكم
تبنون مستقبل حزب.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة.
ليس من قبيل الكالم املكرور ،أن نقول إن مؤتمركم ينعقد في
ظرفية صعبة ،فنحن نعيش زمن الاليقني ،زمن سقوط كثير من
املسلمات ،زمن الالمتوقع.

فليس ثمة معارك يمكن القول إنها قد حسمت ،وال يجوز
الركون إلى االطمئنان الخادع ،على كل املستويات السياسية
واالقتصادية والثقافية والبيئية.
األخوات ،اإلخوة،
أمام بالدنا تحديات كبرى،
تحدي حسم معركة الوحدة الترابية ،حتى نتفرغ الستكمال
أوراش التنمية والدمقرطة.
وأمامنا كذلك تحديات عالم ما بعد جائحة كورونا ،حيث
صعد األمن الطاقي ،واألمن الغدائي ،واألمن الصحي إلى مصاف
األولويات الوطنية ،حتى في البلدان املتقدمة صناعيا وعسكريا
واقتصاديا وتكنولوجيا.
هي تحديات ،تفرض على الجميع االبتعاد عن الصراعات
الهامشية ،واملصالح الفئوية والشخصية ،واألنانيات،
والشعبويات ،واالقتناع أننا في مركب واحد ،يفترض أن يوصله
الجميع إلى بر النجاة.
وهي تحديات من جهة أخرى ،تؤكد أن مسار التنمية يجب
أن يكون مستداما ،وأن يفكر بمنطق مستقبلي يستحضر حقوق
األجيال القادمة في العيش الكريم ،بسالم وأمن ورفاه.
ومن هنا أهمية املراهنة في حزبنا على شبيبتنا.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة:
إن ما يقع في العالم ،يظهر قصور االختيارات النيوليبيرالية،
التي قادت البشرية إلى كوارث التغيرات املناخية ،والحروب،
ونهب الدول الفقيرة ،والتبعية عبر سياسات االستدانة،
واإلرهاب والجريمة العابرين للقارات.
وهي فرصة النبعاث التيارات االشتراكية والتقدمية واإلنسية
من أجل عالم آخر ممكن ،تتقلص فيه الفوارق الطبقية واملجالية،
وتتراجع فيه األصوات اليمينية املتطرفة ،ونزوعات التشدد
واإلقصاء ،وتتساوى فيه النساء والرجال على أرضية املساواة
الكاملة.
ويجب أن يبقى ،وأن يضل لحزبنا ولشبيبتنا دور في نهوض
الحركات االجتماعية الديموقراطية وطنيا وإقليميا ودوليا.
األخوات ،واإلخوان:
وبالتالي فيجب أن نكون واضحني في انحيازنا للطبقات
املتضررة من سياسات تفقير األغلبية ،مع استمرار أقلية في
مراكمة أرباح ريعية ،دون أدنى مساهمة في بناء اقتصاد وطني
منتج للثروة وفرص العمل.
وبهذه الخلفية الديموقراطية االجتماعية نحاكم السياسات
العمومية التي تنهجها الحكومة الحالية ،ولكم كنا نأمل ولو
أننا في موقع املعارضة ،أن يكون الجهاز التنفيذي في مستوى
اللحظة املفصلية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم ،ولكن
لألسف خاب أفق انتظارنا.

وحني نتحدث عن خيبة األمل ،فليس ذلك من باب املزايدات
التي ألف الناس أن تنهجها املعارضات في مواجهة األغلبيات،
ولكنها خيبة أمل يتقاسمها معنا املواطنات واملواطنون.
ولعلكم تتذكرون أنه في األيام األولى لتشكيل الحكومة ،كنا
قد صرحنا أننا سننهج سبيل املعارضة الوطنية االقتراحية
اإليجابية لوعينا بالوضعية الصعبة ،وتتذكرون أن البعض
كان يتهمنا بأننا ننهج معارضة ناعمة .رغم أن صوت االتحاد
االشتراكي كان األقوى في الجلسات العامة للبرملان ،وأشغال
اللجن ،ومواقف أجهزته وتصريحات قياداته وعمل مناضليه.
لكن لألسف ،لم تكن الحكومة في مستوى املسؤولية ،وال في
مستوى الظرفية االستثنائية ،وال في مستوى ما يمكن أن نسميه
فترة "السماح" التي تمتعت بها من طرف باقي الطيف الحزبي،
ومن طرف اإلعالم كذلك ،فانتهجت لألسف خطابات متعالية،
وسياسات قائمة على الهروب إلى األمام ،واختيارات ال يتوفر
فيها حتى الحد األدنى من التلقائية.

لقد غابت املقاربة التشاركية حتى داخل الحكومة ،مما
أنتج لنا قرارات متعارضة ،وال تحكمها أي استراتيجية ،فكان
طبيعيا والحال هذه أن يكون موقف الحكومة من املعارضة
موقفا إقصائيا.ومتجاهال لكل مبادراتها ،سواء ذات الطبيعة
السياسية أو التشريعية.
إن بالدنا في حاجة ماسة إلى حكومة منصتة ،ومتجاوبة،
ومبادرة ،ولها رؤية واضحة على املستويني املتوسط والقريب،
وهو ما تفتقده هذه الحكومة التي ال زالت تعيش في اللحظة
االنتخابية ،من خالل تصريحات وزرائها ،إذ تكثر من آليتني
خطابتني :آلية التسويف بالوعود ،وآلية التبرير بظرفي الجفاف
والوضع الحالي.
وعليه فإننا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،وعبر
مؤتمركم هذا ،نعيد تأكيد ما عبر عنه بيان املكتب السياسي
(،)01/09/2022ندق ناقوس الخطر ،ونقول بكل الوضوح
املمكن :مستعدون من موقع املعارضة املسؤولة التعاون مع
الحكومة في كل ما يخدم مسارات تنزيل السلم االجتماعي بما
يحفظ كرامة املواطنني ،ويعني الطبقات املتضررة من الوضع
الحالي على الخروج من عنق الزجاجة ،ولكن في الوقت نفسه،
فإننا لن نتوانى عن فضح كل سياسات التسويف وخدمة
املصالح الشخصية على حساب معاناة أوسع الجماهير
الشعبية ،وسنتصدى بكل الحزم املمكن الستمرار الوضع
الحالي ،فاملسؤولية عندنا كما تعني تفهم األوضاع الصعبةـ
فإنها كذلك تعني الجرأة في مواجهة سياسات العبث وااللتفاف.
كما ال يجب أن ننسى أننا حزب باختيارات تقدمية وحداثية
واضحة ،ولذلك فنضالنا من أجل الحريات الفردية والجماعية،
ومن أجل التحرر ومقاومة كل النزوعات املنغلقة ،هو نضال
مستمر وهو محدد من محددات هويتنا االتحادية ،وأننت وأنتم
شابات وشباب الحزب مطوقات ومطوقون بأمانة الدفاع عن
املساواة الكاملة بني النساء والرجال في القوانني والواقع
واملناصب والتمثيليات والسياسات ،وال عذر لكم وال لكن إن
تراجعتم عن هذه االختيارات أو أخضعتموها للمساومة ،ولن
ترهبنا أصوات التكفير والتغليط واالتهامات املغرضة.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوان
ينتظرنا عمل كبير من أجل اإلسهام إلى جانب كل القوى
املجتمعية والسياسية والنقابية والجمعوية في االنتصار
لقضيتنا الوطنية ،وال أحتاج إلى تذكيركم باألدوار التي لعبتها
الشبيبة االتحادية في هذا اإلطار.
لكنكم كذلك ،تعلمون أن األزمة الطاقية الكونية ،لألسف
استثمرها جيراننا في مزيد من محاوالت خلق العراقيل أمام
بالدنا في سعيها إلقناع املنتظم الدولي بجدية ومصداقية
املقترح املغربي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار
السيادة الوطنية الكاملة.
ولذلك ،فإن من أولى األولويات عندنا ،هي تعبئة كل مواردنا
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بالدنا في حاجة ماسة
إلى حكومة منصتة،
ومتجاوبة ،ومبادرة،
ولها رؤية واضحة على
المستويين المتوسط
والقريب ،وهو ما
تفتقده هذه الحكومة
التي ال زالت تعيش في
اللحظة االنتخابية ،من
خالل آليتين خطابتين:
آلية التسويف ،وآلية
التبرير بظرفي الجفاف
والوضع الحالي

من أولى األولويات
عندنا ،هي تعبئة
كل مواردنا البشرية
والتنظيمية واإلعالمية
التي نتوفر عليها
في حزبنا ،من أجل أن
نكون رواد وطليعة
الدبلوماسية الموازية،
وأن نستثمر كل
عالقاتنا الخارجية،
ونبني أخرى ،من أجل
أن نكون جزء متينا
من جدار صد مناورات
خصوم وحدتنا الترابية
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البشرية والتنظيمية واإلعالمية التي نتوفر عليها في حزبنا ،من
أجل أن نكون رواد وطليعة الدبلوماسية املوازية ،وأن نستثمر
كل عالقاتنا الخارجية ،ونبني أخرى ،من أجل أن نكون جزء
متينا من جدار صد مناورات خصوم وحدتنا الترابية.
ولعل موقعنا في املعارضة البرملانية ،قد يكون ورقة إيجابية،
إذا أحسن استثمارها ،لبيان أن قضية الصحراء املغربية هي
قضية دولة ووطن ومجتمع وشعب بمختلف تياراته ومناطقه
وأجياله.
إن قضية الوحدة الترابية من قضايا السيادة ،وحني نقول
إنها من قضايا السيادة ،فهذا ال يعني كما يفهم البعض النزوع
إلى االنتظارية ،واالكتفاء باملبادرات التي تقوم بها الخارجية
مستلهمة التوجيهات السديدة لصاحب الجاللة ،بل يعني أنها
من القضايا التي ليست موضع خالف ومنازعة بني املؤسسات،
وال بني التنظيمات ،وال بني سائر التعبيرات املجتمعية.
ولذلك فإن اإلجماع الوطني على مغربية الصحراء ،وعلى
ضرورة استرجاع كل شبر من الوطن ،يجب ترجمته عمليا
في خلق مبادرات مدنية وحزبية وشبيبية ،داخليا وخارجيا
للمساهمة في الطي النهائي لهذا امللف ،والترافع في كل
املنتديات اإلقليمية والدولية دفاعا عن الحق الوطني.
وهذا يقتضي العودة لتملك هذا امللف داخل تنظيماتنا،
وخصوصا الشبيبية ،ولم ال التفكير في مرصد الوحدة الترابية،
الذي تكون من مهامه تجميع الوثائق ووضع الدراسات بكافة
الخلفيات القانونية واألنتروبولوجية والتاريخية والسياسية
التي يجب وضعها في خدمة الترافع عن السيادة املغربية على
كل األرض املغربية.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوان
وأنتم تعقدون مؤتمركم ،ال شك أن قضايا الشباب ستستأثر
باهتمامكم ،وأحب بهذه املناسبة أن أنبه إلى التراجع الفظيع
للفضاءات الشبابية التي كانت بمثابة الحاضنات لإلبداع
والتربية على املواطنة والحقوق والحريات ،من قبيل دور
الشباب واألندية السينمائية والجامعات الشعبية التي كانت
مشروعا اتحاديا رعاه األخ السي محمد الكحص ،ولكن أقبره
الذين توالوا على تسيير وزارة الشباب والرياضة ،ولقد كانت
تلك التجربة املتميزة واحدة من الخطوات االستبقاقية ملقاومة
فكر التطرف من جهة ،ومد التفاهة من جهة أخرى.
وألن املناسبة شرط ،وتفاعال مع الحادث األليم الذي أودى
بحياة طالبني من جامعة محمد األول بوجدة ،اللذين قضيا

رحمهما اهلل بمضاعفات الحريق الذي تعرضا له ،كما تعرض له
آخرون في الحي الجامعي ،وبعد الترحم عليهما ،وتقديم العزاء
الصادق لعائلتيهما ،يجب أن نفتح ملف األحياء الجامعية.
إن هذه األحياء التي يدبرها شؤونها رجال سلطة خالفا
لباقي املؤسسات الجامعية ،تعيش أوضاعا غير مقبولة ،فمن
جهة ال يتم تغيير مدبريها إال بعد مرور سنوات طويلة ،بخالف
التغييرات التي تقع في دواليب رجال السلطة ،بل إن الحركة
االنتقالية السنوية ال تطالهم ،ولقد كانت هذه األحياء محط
تقارير للمجلس األعلى للحسابات ،بما فيها الحي الجامعي
لوجذة مسرح األحداث املأساوية لألخيرة ،وهي تقارير وقفت
على اختالالت كثيرة في طرق التدبير ،وفي نقص الخدمات،
وغيرها مما كان ينبغي التدخل العاجل ،من أجل حق طلبتنا في
إقامة بحد أدنى من الظروف التي تساعد في التحصيل األمثل
مع احترام كرامة الطالبات والطلبة.
ولذلك أعتقد أن من بني القضايا التي يجب أن تهتم بها
الشبيبة االتحادية إلى جنب كل التعبيرات املدنية الحداثية
والديموقراطية هو تأهيل الفضاءات الشبابية وتعميمها على
سائر التراب الوطني ،خصوصا في البوادي واألحياء املهمشة،
وذلك ملساعدة شبابنا وشاباتنا على اكتساب قيم التنوير
والتفتح والوطنية ،ومواجهة كل خطابات التطرف واإلحباط
والعدمية واالنتهازية.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوان.
ال تفوتنا الفرصة دون أن نهنى قيادة الشبيبة االتحادية على
مختلف األدوار التي لعبتها خالل هذه املرحلة.
لقد كانت بصدق من أوراقنا الرابحة خالل املحطة االنتخابية،
كما كانت مساهمة بقوة في الحفاظ على وحدة وتماسك األداة
الحزبية خالل هذه املرحلة.
ولقد انتصرت ببصيرتها لخيار الوحدة الحزبية ،دون
أن تفرط في طابعها النقدي الخالق ،ولكن دون أن تنزع إلى
ممارسات مغامراتية أو طفولية.
وأملنا أن تستمر الشبيبة االتحادية محتضنة للحوار الخالق،
والنقد الذاتي البناء ،وحماية الحزب وإرثه ،واحتضان شابات
وشبان البالد التواقني للحرية واملساواة والعدالة االجتماعية،
ومشتال دائما لصناعة النخب الوطنية أوال ،والحزبية ثانيا.
وكما قلت لكم في مؤتمرنا األخير ،فإن التشبيب والتأنيث
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يجب أن يكون من عناوين هذه املرحلة ،فكما ندعو لجعل األداة
الحزبية مختبرا للمناصفة ،فإننا كذلك سنكون داعمني لكل القوى
الشبابية في الحزب ،وأملنا أن ننجح في بناء عالقات اتحادية
أخوية على قاعدة اإلنصات املتبادل :بني النساء والرجال ،بني
املركز واألطراف ،بني األجيال ،بني القيادة والقواعد.
أيتها األخوات واإلخوة:
قبل أيام كنت أفكر ،فيم يمكن أن أوصي به شبيبة الحزب؟
ما الذي يمكن أن أقدمه لهم كخالصة من تجربة حزبية طويلة
راكمتها في هذا البيت االتحادي؟
وبإمعان التفكير ،واستحضار لحظات كثيرة خالل السنوات
األخيرة ،وجدتني بدوري قد استفدت من شابات وشباب في
هذا الحزب ،سواء بمالحظاتهم أو كتاباتهم أو استشاراتهم أو
تنبيهاتهم ،وأحيانا حتى بصمتهم.
فخلصت إلى أن جيلي يمتلك خبرات وتجارب ،وأن جيلكم
يمتلك كذلك خبرات تنقصنا ،وأن املستقبل هو لهذا الحوار بني
جيل املناشير وجيل الثورة الرقمية ،لكي نستطيع بناء توليفة
تزاوج بني القيم واملصالح ،بني عناوين الهوية ومفردات اإلبداع.
أيتها األخوات واإلخوة:
لقد كان مؤتمر الحزب األخير جوابا عن الراهن ،جوابا
تنظيميا من أجل وحدة وصالبة الحزب ،وجوابا سياسيا عن
مرحلة ما بعد انتخابات  8شتنبر  ،2022ولكن مؤتمركم يدب
أن يكون جوابا مستقبليا ،جواب عن االتحاد االشتراكي في قادم
السنوات،
هذا املؤتمر يجب أن يكون بمثابة تمرين تنظيمي وسياسي
وفكري وقيمي يؤهل ملؤتمر االتحاد االشتراكي القادم ،الذي لي
اليقني التام أنه سيكون محطة أساسية لتصدر املشهد الحزبي
والسياسي ،ألنه ال مستقبل لألوطان في املرحلة املقبلة إال عبر
البدائل الديموقراطية االجتماعية ،ولذلك ليس غريبا أن تكون
التوجيهات امللكية في خطب السنوات األخيرة متجهة نحو
منحى تحصني البالد اجتماعيا بالدرجة األولى.
ولذلك يطيب لي أن أقف عند شعار مؤتمركم :حرية ،كرامة،
مساواة.
إنه شعار قد يبدو للوهلة األولى ،وكأنه محاكاة لشعارات ما
يسمى باالنتفاضات التي حدثت في منطقتنا سنة  ،2011والذي
كانت حركة  20فبراير تعبيرها املغربي ،وقد كانت مساهمة
شبية الحزب من خالل اتحاديو  20فبراير متميزة ،لجهة الدفاع

عن ضرورة التغيير في إطار االستقرار والحوار والتفاوض
النبيل ،والتجاوب اإليجابي مع التفاعل امللكي الخالق .فلم يركب
شبابنا صهوة املغامراتية التي أغرقت بلدانا أخرى في بحر
الدماء والتقسيم والطائفيات املقيتة ،ولم يجنب عن االنخراط في
حراك شبابي سلمي مدني ،ومحاولة التأثير من داخله لصالح
تقوية املكاسب الديموقراطية واملحافظة على االستقرار،
ولذلك أتعجب ممن ولم ينخرط ال في الدينامية الشبابية التي
أمر أتباعه باالنسحاب منها تحت طائلة العقوبات التنظيمية،
ثم بعد ذلك قطف الثمار ،مدعيا أنه من حفظ االستقرار واستقرار
النظام ،وهو لم يكن إال متفرجا ،وبعد ذلك تفاوض تفاوضا غير
نبيل على حساب الديموقراطية والحريات ،وال داعي للتذكير بما
حصل إثناء املداوالت حول الدستور.
األساس ،هو أنني أعتبر شعاركم  :حرية كرامة مساواة ،هو
استئناف لشعار االتحاد االشتراكي عند التأسيس الذي هو:
تحرر اشتراكية ديموقراطية.
فالحرية معادل موضوعي للتحرر ،والكرامة معادل
لالشتراكية ،والديموقراطية معادل للمساواة.
إنه شعار يختزل الخيارات االجتماعية الديموقراطية
الحداثية ،بمعنى الوضوح اإليديولوجي املتجسد في االنتصار
للمطالب املشروعة للشباب والنساء والطبقة املتوسطة والفقيرة.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوان.
أتمنى ألشغال مؤتمركم كامل التوفيق ،وستجدون دائما
الدعم والسند مني ،ومن كل عضوات وأعضاء األجهزة القيادية
الحزبية وطنيا وجهويا ومحليا.
وال أخفيكم أن لحظات مؤتمرات الشبيبة االتحادية تشكل لي
دائما لحظات للنقد الذاتي واملساءلة واختبار اختياراتنا .إنها
ترمومتر حقيقي لقياس درجة صحة الحزب وسالمته.
قدمت من الشبيبة االتحادية وهي فكرة لم تتأسس بعد،
وساهمت رفقة أخوات وإخوان صدقوا ما عاهدوا اهلل والوطن
والحزب عليه في تأسيس هذه الشبيبة في ظروف صعبة أمنيا
وسياسيا وحزبيا ،واليوم أخاطب عضوات وأعضاء الشبيبة
وقد اشتد عودها ،وأنا مطوق بأمانة الكتابة األولى.
لذلك ال يسعني في الختام إال أن أقول:
أننت وأنتم ورثة املشروع االتحادي الكبير ،ولي كامل الثقة
فيكم.

www.alittihad.info

بخلفيتنا
الديموقراطية
االجتماعية نحاكم
السياسات العمومية
التي تنهجها
الحكومة الحالية،
ولكم كنا نأمل
ولو أننا في موقع
المعارضة ،أن يكون
الجهاز التنفيذي
في مستوى اللحظة
المفصلية الصعبة
التي يمر منها الوطن
والعالم ،ولكن لألسف
خاب أفق انتظارنا

أنبه إلى التراجع
الفظيع للفضاءات
الشبابية التي كانت
بمثابة الحاضنات
لإلبداع والتربية على
المواطنة والحقوق
والحريات ،من قبيل
دور الشباب واألندية
السينمائية والجامعات
الشعبية التي كانت
مشروعا اتحاديا رعاه
األخ السي محمد
الكحص ،ولكن أقبره
الذين توالوا على تسيير
وزارة الشباب والرياضة
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ملتزمون بموا�صلة معركة التغيير من
اأجل مغرب ديمقراطي حداثي

سننظم ندوة دولية على هامش مؤتمرنا لنجدد فيها إعالن ارتباطنا الوثيق
بصحرائنا ،والتزامنا الالمشروط في الدفاع عن وحدتنا الترابية

األخ الكاتب األول
اإلخوة في المكتب السياسي
اإلخوة في المكتب الوطني
اإلخ��وة ممثلي المنضمات السياسية
والنقابية والحقوقية والمدنية ،الوطنية
والدولية ..ضيوفنا الكرام
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة
مرحبا بكم معنا ،لتعلنوا وإيانا عن
افتتاح أشغال مؤتمرنا الوطني التاسع،
الذي سينعقد هنا بالمركب الدولي للطفولة
والشباب طيلة األيام الثالثة المقبلة ،تحت
شعار  :كرامة ،حرية ،مساواة.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة
أيها الحضور الكريم
إن مؤتمرنا الوطني التاسع ،والذي
يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي دعا
إليها المؤتمر الوطني  11لحزبنا االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية ،يشكل لنا محطة
مهمة في تاريخ منظمتنا الشبيبة االتحادية،
هذه المنظمة التي شكلت ومنذ سنة ،1975
وهي سنة تأسيسها ،وعاء حاضنا آلمال
وانتظارات الشبيبة المغربية ،وموردا فعليا
لحزبنا بالطاقات والكفاءات والكوادر ،التي
تدرجت في قطاعات الشبيبة االتحادية ،وفي
كل القطاعات الحزبية ،حتى صار جزء كبير
منها قيادات الصف األول في حزبنا ،وعلى
رأسهم أخونا الكاتب األول األستاذ إدريس
لشكر.
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة
أيها الحضور الكريم
إن مؤتمرنا الوطني ال��ت��اس��ع ،وككل
مؤتمراتنا التي سبقته ،ليس محطة تنظيمية
روتينية مفروض علينا تنظيمها ،بغاية
الجواب على سؤال قانوني ،بل هو محطة
أساسية في عملنا الشبيبي ،وهذا ما تفرضه
أدبياتنا وأعرافنا الحزبية والشبيبية ،محطة
نحاول فيها استحضار كل األسئلة المرتبطة
بعملنا الشبيبي وبأدائنا النضالي ،لنح ّينها،
ث��م لنح ّين أجوبتنا عليها ،السيما ما
ارتبط منها بقضايانا الداخلية ،السياسية
والشبيبة ،أو ما ارتبط منها بقضايا الشبيبة
المغربية ،حتى نجدد اإلعالن من خاللها –
أي من محطة المؤتمر -أننا في الشبيبة
االتحادية ،مستمرون على درب النضال الذي
خطينا أول خطوة فيه قبل أزيد من أربعين
سنة ،وملتزمون بمواصلة معركة التغيير،
من أجل ربح رهان المغرب الذي نطمح إليه،
وهو المغرب الديمقراطي الحداثي الضامن
للكرامة وللحرية وللمساواة.

المناضلة ،وبنيتنا التنظيمية ،وخطاباتنا وطالبنا بضرورة
وتصوراتنا اتجاه جميع القضايا المطروحة دع����م ال��م��ن��ظ��م��ات
أيتها األخوات ،أيها اإلخوة
الشبيبية السياسية ماليا من
علينا.
أيها الحضور الكريم
طرف الدولة ،نظرا لما تلعبه من
تعلمون أن حمل رسائل كل المنظمات
أدوار مهمة إلى جانب الشبيبة
أيتها األخوات أيها اإلخوة
الجادة والمناضلة ،حمل ثقيل ،وكذلك هو
المغربية.
أيها الحضور الكريم
حمل رسالة الشبيبة االتحادية ،ذلك أن
ال يمكن أن نختلف على أن الشباب ،بالرغم
انتظارات الشبيبة المغربية منا كشباب
أيتها األخوات أيها اإلخوة
اتحادي ،انتظارات كبيرة ،السيما أنها من كونه م��وردا بشريا مهما في تحقيق
أيها الحضور الكريم
ارتبطت تاريخيا بالنضال ألجل الشباب العدالة ،فهو أكثر الفئات تضررا من غياب
لقد تشكلت لنا قناعة،
ومع الشباب ،واعتبرت دائما أمال للتغيير سياسات تقليص الفوارق االجتماعية ،ومن
بالنسبة لهم ،وهو ما يدفعنا دائما وألجل هذا المنطلق فلقد اعتبرنا دائما في الشبيبة وان��ط��الق��ا م��م��ا راك��م��ن��اه
أن نؤدي مهامنا بالشكل المطلوب ،إلى أن االتحادية ،أن الشباب هو المحرك األساسي كمنظمة تشتغل مع الشباب
نقف في كل مرة وقفة ،نسائل فيها ذواتنا لكل الخطط واالستراتيجيات والمشاريع المغربي ،وهي القناعة التي
التنموية ،و أنه ال يمكن تصور سنحاول إنضاج النقاش حولها
قيام أي نموذج تنموي ،في ظل ف��ي مؤتمرنا ه���ذا ،حتى نتمكن
وجود شباب في أوضاع اجتماعية من تصريفها كاختيارات وكأساليب
محرجة ،ليكون الضامن لنجاح إشتغال ،بأنه ص��ار لزاما علينا اليوم،
هذه االستراتيجيات ،هو مدى دولة ،حكومة ،أحزابا ومنظمات سياسية
إشراك الشباب في وضعها ،وهو ومدنية ،أن نتجاوز في تعاطينا مع الشباب،
نحن ندافع عن قضيتنا
حجم ما تتضمنه من غايات تهدف ومع مشاكلهم وانتظاراتهم ،تلك المقاربة
الترابية ،ونؤكد على مغربية
إلى تأهيله وإلى تغيير أوضاعه الكالسيكية ،التي تختزلهم في فئة عمرية
االجتماعية ،وفي هذا السياق مؤطرة ،وفي كتلة موحدة ومتجانسة ،ذلك
الصحراء ،وفي تأكيدنا التزام
أجدني ملزما على التذكير ،ألنهم في الحقيقة وفي الواقع ،وانطالقا من
بمبادئنا االشتراكية ،التي
بأننا في الشبيبة االتحادية ،منطق األشياء ،مجموعات مختلفة .مختلفة
تؤسس لحق الدول في
وخالل مجلسنا الوطني دورة باختالف مساراتها ونشأتها ومستوياتها
يوليوز ،2019كنا قد دعونا إلى التعليمية ومواقعها االجتماعية ،وهو ما
وحدتها الترابية ،وفي التخلص
ضرورة التفكير في سن سياسات يؤدي بالضرورة إلى اختالف انتظارات
من كل رواسب االستعمار
عمومية موجهة للشباب ،وخاصة وتطلعات واحتياجات كل مجموعة منها،
بهم كفئة عمرية ذات خصوصية ،وليس سليما التوجه إليها بسياسات

الشباب هو المحرك األساسي
لكل الخطط واالستراتيجيات
والمشاريع التنموية ،و ال يمكن
تصور قيام أي نموذج تنموي،
في ظل وجود شباب في أوضاع
اجتماعية محرجة
موحدة ،ومن هنا كان
مطلبنا بسن سياسات عمومية موجهة إلى
كل الفئات ،بشكل يحترم خصوصية كل فئة
منها.
أيتها األخوات أيها اإلخوة
أيها الحضور الكريم
إن اهتمامنا بقضايا الشباب ،يجد أساسه
في كوننا منظمة شبيبية في األصل ،وألننا
منظمة سياسية ،يسارية وتقدمية ،عملها
النضالي مؤطر باستراتيجية النضال
الديمقراطي ،وهويتها السياسية هي
االشتراكية الديمقراطية ،فمن الطبيعي أن
نهتم بالنضال ألجل كل القضايا العادلة
في العالم ،كل القضايا المرتبطة باإلنسان،
وبالعدالة ،وبالحرية ،والتحرر ،لذلك نحن
نجد أنفسنا في وضع مريح جدا ،ونحن
ندافع عن قضيتنا الترابية ،ونحن نؤكد
على مغربية الصحراء ،ففي تأكيدنا التزام
بمبادئنا االشتراكية ،التي تؤسس لحق
الدول في وحدتها الترابية ،وفي التخلص من
كل رواسب االستعمار ،فقضية الصحراء هي
قضية شعب بأكمله من طنجة إلى لكويرة،
هذا الشعب الواحد والموحد بمعطى الواقع
والتاريخ والسياسة ،وفي هذا اإلطار سننظم
ندوة دولية ،بحضور كل المنظمات الدولية
الصديقة ،على هامش مؤتمرنا هذا ،لنجدد
فيها إعالن ارتباطنا الوثيق بصحرائنا،
والتزامنا الالمشروط في الدفاع عن وحدة
بلدنا الترابية.
أيتها األخوات أيها اإلخوة
أيها الحضور الكريم
أجدد الترحاب بكم مرة أخرى ،وتحية لكم
باسم كل إخواتكم وإخوانكم في الشبيبة
االتحادية.
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الجنرال دوكور دارمي ،المفت�ش العام للقوات الم�سلحة الملكية ،قائد
المنطقة الجنوبية ،ي�ستقبل رئي�ش الأركان العامة للقوات الم�سلحة بجيبوتي
بتعليمات سامية من جاللة الملك ،القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،
استقبل الجنرال دوكور دارمي ،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ،قائد المنطقة الجنوبية،
الثالثاء على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ،الجنرال دوكور دارمي ،زكريا
شيخ إبراهيم ،رئيس األركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي ،الذي كان مرفوقا بوفد هام.
وذكر بالغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خالل هذا اللقاء ،الذي جرى بحضور رؤساء
المكاتب المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ،أبرز المسؤوالن العسكريان عالقات
الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ،والمتسمة بالثقة واالحترام المتبادل واإلرادة المشتركة
لتعزيز هذه العالقات مستقبال  .وأضاف البالغ أن التعاون العسكري الثنائي بين القوات المسلحة
الملكية والقوات المسلحة الجيبوتية يقوم أساسا على التكوين وتبادل الزيارات ،مشيرا إلى أن
هذا التعاون يعود إلى سنوات الثمانينيات من خالل تكوين الفوج األول من ضباط الصف بالمملكة
المغربية .وسجل المصدر ذاته أن هذا التعاون يؤطره ،منذ شهر يوليوز  ،2009اتفاق  -إطار موقع
بين البلدين ،يتعلق بالتعاون العسكري التقني .
وأشار إلى أن مستوى التعاون والتفاهم الذي تم بلوغه في إطار التعاون العسكري ،طبقا للتعليمات
السامية لجاللة الملك ،القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ،يفتح
آفاقا جديدة لمواصلة تطوير آليات وأنشطة التعاون بين الجيشين .

محادثات غوتيري�ش-لعمامرة..
وكالة الأنباء الجزائرية تطلق العنان
مرة اأخرى للأكاذيب دون حياء

عقب لقاء األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو
غوتيريش ،بوزير الشؤون الخارجية الجزائري ،رمطان
لعمامرة ،االثنين في نيويورك ،تفتقت عبقرية وكالة
الدعاية الجزائرية «أ بي إس» عن قصاصة تمثل ،دون
شك ،حالة خاصة يتعين أن تدر س في المعاهد ومراكز
التفكير التي تمحص األخبار الزائفة والتضليل في مجال
وسائل اإلعالم.
فدون حياء ،وال اعتبار ألخالقيات وأبجديات مهنة
الصحافة ،منحت وكالة األنباء الجزائرية لنفسها حق
تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى األمين العام
األممي لم يتضمنها إطالقا البيان الرسمي الذي نشره
مكتب المتحدث باسمه ،وهي التصريحات التي لم يدل
بها ال األمين العام وال األمم المتحدة.
وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان األمين العام لألمم
المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن
«قضايا إقليمية» تمت مناقشتها خالل اللقاء ،إلى جانب
قضيتي ليبيا ومالي ،أطلقت وكالة األنباء الجزائرية،
وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب ،العنان لخيال
يصل حد السخرية ،حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير
الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة.
وأمعنت الوكالة في السخرية حد اإلصرار على وضع
هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين عالمتي اقتباس
إلضفاء طابع الجدية والصدقية عليها ،في انتهاك صارخ
لألخالقيات ،ال نظير له إال لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.
لقد نسيت وكالة األنباء الجزائرية حتما ،أو تناست،
أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خالل لقاء
غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا ،لكون
الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع اإلقليمي وأن
المسلسل السياسي يجري تحت اإلش��راف الحصري
لألمم المتحدة.
كما أن أكاذيب وكالة األنباء الجزائرية ال تقتصر
على قضية الصحراء المغربية ،بل تهم أيضا القضية
الفلسطينية .ففي الوقت ال��ذي لم يتضمن فيه بيان
المتحدث باسم األمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية
أو إحالة عليها ،تطرقت وكالة التضليل اإلعالمي الجزائرية
إلى «جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية
الفلسطينية واستئناف مسلسل السالم في الشرق األوسط
من خالل إحياء مبادرة السالم العربية».
مثال آخر صارخ على هذا «السلوك» الذي يضرب
عرض الحائط بأخالقيات المهنة ،يتمثل في انتحال وكالة
األنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم األمين العام لألمم
المتحدة ،و»تأكيد» مشاركة هذا األخير في القمة العربية
المقبلة بالعاصمة الجزائر .وهو أمر غير مسبوق في
عالم الصحافة واإلعالم.
وال يكتفي خيال اآللة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا
المستوى من السخرية ،حيث تطرقت إلى «جلسة عمل»
مع زعيم األمم المتحدة ،في الوقت الذي لم يتحدث فيه
مكتب الناطق باسمه سوى عن «لقاء» يبدو أن ال حدود
للسخافة!

التحاد الأوروبي يرغب في تعزيز ال�سراكة «الفريدة والموثوقة» مع المغرب على كافة الأ�سعدة
أكدت رئيسة المفوضية األوروبية ،أورسوال
فون دير الين ،أن االتحاد األوروبي يرغب في
تعزيز الشراكة «الفريدة والموثوقة» مع المغرب
على كافة األصعدة.
وقالت فون دير الين في تغريدة لها عقب
اتصال هاتفي جرى ،الثالثاء ،مع رئيس الحكومة،
عزيز أخنوش ،والذي تمحور حول «الشراكة
االستراتيجية» القائمة بين المملكة واالتحاد
األوروبي« ،نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة
والموثوقة بين االتحاد األوروبي والمغرب على
جميع األصعدة :تعزيز التجارة والتعاون في
المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال».
وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي األوروبي،
فإن استراتيجية االتحاد األوروبي في مجال
االستثمار «غلوبال غيتواي» بوسعها في هذا
الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل .ويتعلق
األمر باالستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية
إلى االستثمار في بنيات تحتية «ذكية ،نظيفة

وآمنة» ،وذلك في القطاعات الرقمية ،الطاقة
والنقل ،ولتعزيز منظومات الصحة ،التعليم
والبحث عبر جميع أنحاء العالم.
وك��ان��ت ف��ون دي��ر الي��ن ق��د ج��ددت التأكيد

خ��الل زيارتها األخ��ي��رة للرباط ،على رغبة
االتحاد األوروبي في مواصلة تعميق الشراكة
«االستراتيجية ،الوثيقة والمتينة» مع المغرب.
وصرحت عقب مباحثاتها مع أخنوش «أجدد

التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق عالقاتنا
بوصفنا جارين وشريكين وصديقين .يمكننا
معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا».
يذكر أن المغرب واالتحاد األوروبي أطلقا في
 27يونيو  2019ببروكسيل «الشراكة األوروبية-
المغربية من أجل االزدهار المشترك».
ويتعلق األم��ر بإطار قانوني جديد ينظم
العالقات الثنائية ،يتمحور حول أربعة مجاالت
مهيكلة :فضاء التقاء وتقارب القيم ،وفضاء
التقارب االقتصادي والتماسك االجتماعي،
وف��ض��اء تقاسم المعرفة ،وف��ض��اء التشاور
السياسي والرفع من مستوى التعاون في
القضايا األمنية ،إضافة إلى محورين أساسيين
لهما طابع أفقي ،سيكونان موضوع إجراءات
عملية خاصة ،وهما التعاون في المجال البيئي
ومكافحة التغيرات المناخية والتعاون في مجال
التنقل والهجرة ،واللذان يتعززان على نحو
مشترك.

التدبير ال�سحي في درب ال�سلطان واأ�سئلة الحكامة
وحيد مبارك
انتقد عدد من المواطنين بعمالة مقاطعات الفداء
مرس السلطان بالدارالبيضاء ،في تصريحات ل�
«االتحاد االشتراكي» ،م��ا ت��م وصفه بالتدبير
االرتجالي للصحة في المنطقة ،مشددين على أن
المستشفى اإلقليمي بوافي نموذجا ،يعيش العديد
من العلل واألعطاب التي ترخي بتبعاتها على
المرضى .وأكد عدد من المتضررين أن المستعجالت
باتت عبارة عن سوق عشوائية للفوضى ولكل أشكال
العبث ،في غياب تنظيم وتدبير محكمين للتعامل
مع مختلف الحاالت ال��واردة ،خاصة التي تحمل
فعال صفة االستعجالية وتتطلب تدخال آنيا ،مع
ما يعني ذلك من أولويات على مستوى الفحص
والتشخيص ،األمر الذي ال يتم بالكيفية المطلوبة.
وشدّد عدد من سكان المنطقة في تصريحاتهم
للجريدة على أن التسويف والمماطلة باتا عنوانا
لهذا المرفق الصحي الذي أضحت خدماته تعرف
نكوصا وتكرس التمييز في ما بين المواطنين ،ما
بين الفئات المحظوظة واألخرى المحرومة ،التي

ال تستطيع الولوج إلى مختلف الخدمات الصحية
البسيطة منها ،المتمثلة في األشعة والتحاليل ،وكذا
الصعبة المتعلقة باالستشفاء أو اإلنعاش ...

ودعا المتضررون إلى التدخل لتصويب االختالالت
المتعددة ،والتي ترتبط بالسلوك الفردي باألساس،
مشددين على أن المرحلة القادمة ستعرف ارتفاعا في

التن�سيق النقابي الخما�سي للتعليم متم�سك بمطالبه
داخل لجنة م�سروع النظام الأ�سا�سي الجديد
مصطفى اإلدريسي
طالبت النقابات التعليمية الخمس
الممتازة
ذات التمثيلية ،بفتح الدرجة ُ
(خارج السلم) للفئات ذات المسارات
المحدودة (ابتدائي ،إعدادي ،الملحقين
ال��ت��رب��وي��ي��ن وم��ل��ح��ق��ي االق��ت��ص��اد
واالدارة)؛ وإحداث درجة جديدة تفعيال
التفاقي الحوار المركزي  26أبريل
 2011و 30أبريل  2022واتفاق 19
أبريل  2011الخاص بالنظام األساسي
للمبرزين؛ ومعالجة ملف المرتبين في
السلم ( 10الذين تم توظيفهم ب�  7و8
و.)9
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم
FDTوالجامعة الوطنية للتعليم
 UMTوالنقابة الوطنية للتعليم
 CDTوالجامعة ال��ح��رة للتعليم
 UGTMوال��ج��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة
للتعليم  FNEف��ي ب��الغ التنسيق
النقابي الخماسي ،بالزيادة في أجور

الطلب على الخدمات الصحية ،األمر الذي يستوجب
ترشيدا وعقلنة وتدبيرا يقوم على الحكامة ،التي
وبكل أسف تغيب مقوماتها ومالمحها بفعل جملة
من الممارسات غير السليمة ،التي تقف في وجه
كل فعل يروم تجويد الخدمات الصحية والرفع من
كما وكيفا.
مردوديتها ّ
وفي سياق ذي صلة ،انتقد عدد من الفاعلين
وضعية مجموعة من المراكز الصحية بالمقاطعتين،
س��واء ال��ف��داء أو م��رس السلطان ،التي توجد
في وضعية غير سليمة ،فالعديد منها تحيط به
النفايات وباتت جدرانها الخارجية مالذا للمشردين
ولقضاء الحاجة ،بشكل يبعث على االشمئزاز ،األمر
الذي يتسبب في الضرر للمهنيين العاملين بها
ولمرتاديها ،صغارا وكبارا .وضعية تتطلب تواجدا
ميدانيا للمسؤول اإلقليمي عن الصحة باألساس،
الذي ترى مجموعة من الفعاليات أنه يتعين عليه
القيام بزيارات ميدانية ،والتنسيق مع مختلف
المتدخلين لإلجابة عن اإلشكاالت المطروحة التي
تساهم في توسيع رقعة األعطاب التي تعاني منها
المنظومة الصحية في المنطقة.

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

الحاجة فاطمة هيبة في ذمة اهلل
انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته ،شيبة
الحمد ،الحاجة فاطمة هيبة ،يوم الثالثاء
 20شتنبر الجاري بالمحمدية ،بعد
مرض لم ينفع معه تطبيب.
وب��ه��ذه المناسبة األليمة ،نتقدم
بتعازينا الحارة إلى زوجها الحاج
الحسين وأنجالها وأشقائها وشقيقاتها
وإل��ى باقي أف��راد العائلة الصغيرة
والكبيرة واألصهار.
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته جوار
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،
وألهم ذويها الصبر والسلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بوغالب زنيبر في ذمة اهلل

نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام
التعويضات الحالي وخلق نظام
تحفيزي عادل بمكاسب جديدة ،وإدماج
األساتذة وأطر الدعم الذين ُفرض عليهم
التعاقد في أسالك الوظيفة العمومية؛
وأجرأة ملفات االتفاق المرحلي 18
ومعالجة كافة الملفات
يناير ُ 2022
المطلبية المتبقية وك��ذا الملفات
التدبيرية؛ والتسريع بتسديد مختلف
المستحقات المالية  2020لنساء
ورجال التعليم.

وجددت النقابات التعليمية الخمس
ذات التمثيلية ،تأكيدها على صيانة
المكتسبات الحالية واالتفاق
كافة ُ
بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف
نقائص النظام األساسي الحالي سواء
الم ْحتملة ،مع التمسك
المرصودة أو ُ
بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع
الموسع
المتوافق بشأنه على النقاش
ُ
َّ
داخ��ل مختلف الهياكل التنظيمية
النقابية التخاذ القرار المناسب.

لبى ن���داء رب��ه م��ؤخ��را بالديار
اإلسبانية ابن عمة الفنان التشكيلي
شفيق الزكاري عن سن تناهز 55
سنة المسمى قيد حياته بوغالب
زنيبر جراء مرض لم ينفع معه عالج،
وسيتم تشييع جنازته بمدينة القصر
الكبير ،ي��وم الخميس  29ستنبر
 ،2022وبهذه المناسبة األليمة،
يتقدم أقرباء وأصدقاء الفنان شفيق
بالتعازي له وألفراد أسرة الفقيد ،زوجته ثورية وابنتيه وولده
وأخواته العمرانية ،نعيمة وفتيحة وباقي أفراد العائلة.
تغمد اهلل الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته ،إنا هلل وإنا
إليه راجعون.
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حمو�شي يبحث مع املدير العام للأمن الوطني املوريتاين
اآليات الرتقاء بالتعاون يف امليدان الأمني
استقبل عبد اللطيف حموشي املدير العام لألمن الوطني
وملراقبة التراب الوطني ،الثالثاء بالرباط ،مسغارو ولد سيدي
لغويزي املدير العام لألمن الوطني بالجمهورية اإلسالمية
املوريتانية ،الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة املغربية على رأس
وفد أمني هام.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن مباحثات
املدير العام لألمن الوطني وملراقبة التراب الوطني مع نظيره
املوريتاني انصبت على استعراض أشكال ومستويات
التعاون الثنائي في امليدان األمني ،ودراسة اآلليات الكفيلة
باالرتقاء بهذا التعاون وتنويع مجاالته ،بما يضمن تضافر

املديرية العامة لألمن الوطني بالجمهورية املوريتانية،
لدراسة التعاون العملياتي واملساعدة التقنية في مختلف
املجاالت والتخصصات األمنية ذات االهتمام املشترك.
ويعبر هذا اللقاء  ،بحسب البالغ ،عن األهمية البالغة
التي يحظى بها التعاون الثنائي املغربي املوريتاني في
املجال األمني ،لكونه يشكل نموذجا فعاال ومنتظما للتعاون
جنوب جنوب ،خصوصا وأنه يأتي في أعقاب زيارة مماثلة
للمملكة املغربية كانت في سنة  ،2020كما أنه يترجم العزم
الراسخ واألكيد ملواجهة التحديات واملخاطر األمنية من
منظور مشترك.

الجهود وتنسيقها ملواجهة التحديات األمنية التي يفرضها
املحيط اإلقليمي املشترك.
كما تدارس الطرفان  ،يضيف البالغ ،أهمية تعزيز التعاون
في مجال التكوين الشرطي ،وتبادل التجارب والخبرات
واملمارسات الفضلى في امليدان األمني ،فضال عن تبادل
املعلومات بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات واملخاطر
التي تحدق بأمن البلدين وبسالمة مواطنيهما.
وأشار املصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء شكل كذلك فرصة
للمدراء املركزيني في املديرية العامة لألمن الوطني واملديرية
العامة ملراقبة التراب الوطني لالجتماع مع نظرائهم في

اجلواهري :دعم القدرة ال�شرائية للمواطنني �شاأن يهم احلكومة ولي�س من اخت�شا�س البنك املركزي
قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى  ٪ 25ستكون له تداعيات على القروض وعلى النمو الذي لن يتعدى 0٪0,8
من ضمن  116صنفا من السلع والخدمات في السلة المرجعية للمستهلك ،شهد  ٪ 60.3زيادة هامة
عماد عادل
كان والي بنك املغرب ،عبد اللطيف الجواهري،
صريحا حني أكد أول أمس أن الحكومة هي املسؤولة
عن القدرة الشرائية للمواطنني وعن دعم النمو
االقتصادي وليس البنك املركزي ،و أن هذا األخير
يقتصر دوره على التحكم في التضخم .وأوضح
الوالي خالل ندوة صحفية في أعقاب االجتماع
الفصلي للبنك الذي تقرر فيه زيادة  50نقطة أساس
في سعر الفائدة الرئيسي الذي انتقل من  1.5إلى
 2في املائة « :دعم القدرة الشرائية ودعم النمو أمر
يدخل في مهام الحكومة وليس من اختصاص البنك
املركزي .مهمة بنك املغرب هي كبح جماح التضخم..
عالوة على ذلك ،نحن اعتبرنا أن الحكومة اتخذت
سلسلة من اإلجراءات التي تسير في اتجاه دعم القوة
الشرائية .ما ساعدنا على اتخاذ هذا القرار الخاص
بزيادة سعر الفائدة الرئيسي «..

في مؤتمرها الوطني التاسع

ال�شبيبة الحتادية ..
ر�شيد ن�شايل يزيد ول ينفد
وحيد مبارك

تختتم ،اليوم الخميس ،أشغال املؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية ،الذي يعتبر
لحظة سياسية بامتياز ،وليست مجرد محطة تنظيمية ،تربط املاضي بالحاضر ،بالنظر
لإلرث النضالي الذي تمثله مدرسة شبيبة حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
وللتراكم التاريخي الذي حققته ،مما جعلها تكون مدرسة حقيقية للنضال وللتأطير
والتكوين ملختلف األجيال التي تعاقبت ،سواء التي تحملت املسؤولية داخل مكاتبها
الوطنية أو باللجان املركزية ثم املجالس الوطنية أو على مستوى الجهات واألقاليم
والفروع.
شب
إرث سياسي بثقل نضالي كبير ،قد ال يستحضر حجمهما الجميع ،لكن من ّ
وترعرع داخل املدرسة وتد ّرج في مراحلها املختلفة ،من الخلية إلى الفرع ،وفي القطاعني
التالميذي والطالبي ،أو على مستوى لجنة الفتاة بالنسبة لإلناث ،مرورا باملحطات
املختلفة ،النقابية منها والحزبية ،التي ساهمت في منح شبيبة الحزب تكوينا متكامال،
حضر فيه الشق النظري والعمل امليداني في كل املجاالت ،يعي جيدا قيمة هذه املدرسة
وحجم التضحيات التي بذلها شبابها ،إناثا وذكورا ،الذين دفع الكثير منهم ثمنا لها ،من
حياتهم وسالمتهم الجسدية وحريتهم وهم يواجهون مختلف تالوين القمع املختلفة،
ويخوضون املعارك الضارية ،التي تغ ّيرت شخوصها وهندستها ،لكنها ظلت معارك
تطوق الشباب ،فكريا وسياسيا وحقوقيا.
للتحرر من مختلف القيود التي أريد لها أن ّ
مدرسة ،م ّرت منها أسماء كثيرة ،خلقت الحدث وصنعت املوقف ،وناضلت ألجل
املشروع االتحادي ،دفاعا عن التحرير والديمقراطية واالشتراكية ،وتواصلت املسيرة
النضالية التي كانت تتغير على مستوى الشكل وفقا لخصوصيات كل مرحلة ،ظلت
خاللها مدرسة الشبيبة على امتداد كل هذه السنوات مستقطبة لكل األجيال والفئات
والشرائح االجتماعية ،مدافعة عن مغرب الحقوق والعدالة ،وها هي اليوم ترفع هذه املرة
خالل مؤتمرها الذي امتد لثالثة أيام شعارا بكل القراءات والدالالت واملتمثل في مغرب
الكرامة والحرية واملساواة.
شبيبة ظلت حريصة على الفعل السياسي املتميز ،داخليا وخارجيا ،مص ّرة على
الترافع عن قضايا الوطن مدافعة عن وحدته الترابية ،مبدعة في خلق النقاش الفكري
املتميز ،وفي قيادة املبادرات ،وهو ما عكسته الكثير من املحطات ،آخرها عدد من املبادرات
التي سهر على تنظيمها املكتب الوطني الذي تنتهي واليته خالل هذه املحطة تحت إشراف
وتأطير حزبي ،حيث تم إيالء األهمية البالغة للقضايا املحورية التي تشغل بال العالم
بأسره ،كما هو الشأن بالنسبة للبيئة واملاء ،ولقضايا التعليم ،والطفولة ،وحقوق النساء
ومواجهة التمييز ،وغيرها من املحاور التي كانت دائما موضوع اهتمام كبير من الشبيبة
االتحادية.
اليوم من خالل مؤتمرها الوطني التاسع ،تعيش الشبيبة االتحادية عرسا نضاليا
جديدا ،ينضاف إلى أعراس سابقة حملت األمل وك ّرسته وسعت لتحقيقه ،الذي سيتم من
خالله تسليم مشعل قيادة الشبيبة ،ملناضالت ومناضلني ،بعضهم سيشكل االستمرارية،
والبعض اآلخر ستكون مسؤوليته الجديدة خطوة تكوينية أخرى في مساره النضالي.
وسينتظر الجميع من شبيبة االتحاد أن تحمل هذا املشعل ليضيء درب املستقبل ،ويحيل
القتامة التي تحيط بالعمل السياسي وبالنقاش الفكري إلى نور ،لتدافع وبكل مسؤولية
وبمنتهى النضج ،على غرار ما كانت عليه دوما ،عن قيم الحزب ومبادئه ومشروعه
وبرنامجه ،في مختلف الواجهات ،وأن تفتخر بأنها استمرار ألجيال ظل التاريخ يؤكد
أنها فخر لحزبها ولوطنها ،ورصيد نضالي يزيد وال ينفد.

ويأتي قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي ،حسب
البنك املركزي ،لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم
وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات
تنسجم مع هدف
استقرار األسعار مع مواصلة التتبع عن كثب
للظرفية االقتصادية ،وخاصة تطور الضغوط
التضخمية .على الصعيدين الوطني والدولي.
ولم ينف والي بنك املغرب أن الزيادة في السعر
الرئيسي للفائدة سيكون له تأثير على النمو ،غير أنه
قلل من قوة هذا التأثير وقال:
«من األفضل أن ندفع اآلن كلفة خفيفة و نتصرف
بسرعة ملواجهة التضخم من خالل رفع معدل الفائدة ،
عوض أن ننتظر حتى يستفحل األمر مع مرور الوقت
ويطغى على كل شيء ،حينها سيكون لزاما علينا
اتخاذ تدابير صارمة قد يكون لها ال محالة تأثير
قوي ،سواء على املواطنني أو على املقاوالت «
ويعتقد الجواهري انه على الرغم من هذه الزيادة

البالغة  50نقطة ،فإن الزيادة في معدل الفائدة
الرئيسي وما سيترتب عنها من زيادة في تكلفة
التمويل فإن وقعها على النمو االقتصادي سيكون
ضئيال ،بحيث أن تأثيرها على نمو الناتج املحلي
اإلجمالي سيتراوح بني  0.1و 0.2٪على أقصى تقدير.
وتحدث الجواهري في اللقاء الصحفي عن
استمرار ارتفاع التضخم مع انتشار «أوسع»
للضغوط التضخمية .وأشار والي بنك املغرب إلى أن
التضخم ال يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي،
ولكن أيضا ضغوط داخلية ،موضحا أن أحدث
البيانات املتاحة تظهر انتشارا واسعا للتضخم
نحو أسعار املنتجات غير القابلة للتداول .وقال
الوالي «ارتفاع األسعار آخذ في االنتشار ،فمن بني
 116صنفا من السلع والخدمات التي تشكل السلة
املرجعية ملؤشر أسعار املستهلك ،شهد  60.3٪زيادة
بأكثر من  2٪في غشت مقارنة بـ  42.2٪في يناير
 2022و  23٪في املتوسط بني عامي  2018و 2019

« ..
وأشار الوالي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار
املواد الخام الغذائية والطاقة سيدفع التضخم إلى
مستوى مرتفع في عام  ،2022أي  6.3٪بدال من 1.4٪
في عام .2021
في عام  ،2023يرتقب أن يتراجع التضخم إلى
 2.4٪في املتوسط ،حسب تقدير والي البنك املركزي،
الذي اعتبر أن هذه التوقعات تأخذ بعني االعتبار
تأثير الزيادة في السعر الرئيسي للفائدة .وأكد
الجواهري «سنواصل مراقبة الوضع االقتصادي عن
كثب ،على الصعيدين الوطني والدولي ،وال سيما في
هذا السياق الذي يتسم بالعديد من الشكوك» .من
جهة أخرى ،أشار الجواهري إلى «تباطؤ حاد في
نمو االقتصاد الوطني عام  ، »2022مشيرا إلى أنه
بعد االنتعاش الذي أوصل معدل النمو إلى  7.9٪عام
 ، 2021سيتباطأ نمو االقتصاد الوطني إلى 0.8٪
عام .2022

الأ�شاتذة املتعاقدون ي�شفون النظام الأ�شا�شي اجلديد باأنه
لي�شتجيب ملطلبهم الأ�شا�شي ،والق�شاء يوؤجل النظر يف ملف زملئهم
جالل كندالي
دخلت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
على الخط بخصوص النقاش الدائر حول النظام األساسي
الجديد ،وعبرت التنسيقية عن رفضها للمخرجات الرائجة
بخصوص الحوار بني وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس
األكثر تمثيلية .
ورأت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
في بالغ لها ،أن هذا النظام الجديد ال يستجيب للمطلب الرئيسي
لألساتذة ،وهو اإلدماج في أسالك الوظيفة العمومية وإسقاط
مخطط التعاقد.

وأضاف ذات البالغ ،أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام
ما هو إال تغليط للرأي العام وتزييف للوعي ،فالحقيقة أن معالم
النظام األساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية ،باعتباره
خارج نظامها.
كما عبر األساتذة املتعاقدون عن رفضهم لالقتطاعات من
أجورهم ،والتي تبلغ أكثر من  2000درهم شهريا من أجورهم
الهزيلة ،إضافة إلى الترسيبات في حق األساتذة املتدربني.
وكان األساتذة املتعاقدون قد نفذوا إضرابا عاما عن العمل
يوم االثنني ،تزامنا مع محاكمة  45فردا من زمالئهم،حيث أجلت
محكمة االستئناف بمدينة الرباط ملف هؤالء األساتذة إلى غاية
 5دجنبر املقبل.
وكانت املحكمة االبتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس

املاضي بإدانة املجموعتني األولى والثانية من أساتذة التعاقد
بشهرين موقوفة التنفيذ ،وإدانة املجموعة الثالثة بشهرين موقوفة
التنفيذ وغرامة قدرها  1000درهم ،كما أدانت ذات املحكمة
األستاذة نزهة مجدي ،التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية
بالتحرش الجنسي ،بالحبس النافذ ملدة ثالثة أشهر.
ويتابع األساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد ،بتهم التجمهر غير املسلح بغير رخصة،
وخرق حالة الطوارئ الصحية ،وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء
قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها ،وإهانة القوة العامة بأقوال
بقصد املس بشرفهم واالحترام الواجب لسلطتهم ،فيما أضيفت
لألستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية ،وهي إهانة هيئة منظمة.

احلالة الوبائية تتميز بانت�شار جد �شعيف لفريو�س كورونا
أعلنت وزارة الصحة والحماية االجتماعية،
الثالثاء ،أن الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد
ضعيف لفيروس كوفيد  -19باملغرب.
وقال معاذ املرابط ،منسق املركز الوطني
لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة ،خالل تقديمه
للتصريح الشهري املتعلق بالحالة الوبائية
لكوفيد 08( -19غشت  -25شتنبر) ،إن « الفترة
البينية الرابعة في بالدنا تستمر ألسبوعها
السابع على التوالي ،والتي تتميز بانتشار جد
ضعيف لفيروس  SARS-CoV-2في مختلف
جهات اململكة وذلك منذ األسبوع الثاني من شهر
غشت .« 2022

وفي ما يتعلق بحاالت اإلصابات والتعفنات
الجديدة األسبوعية ،كشف املرابط ،أنها سجلت
منذ  5أسابيع نسبة إصابة أقل من واحد لكل
مئة ألف نسمة في األسبوع ،مضيفا أن معدل
اإليجابية األسبوعي ظل مستقرا في أقل من 1
باملئة في األسابيع الخمسة األخيرة .وأشار إلى
أنه في ما يخص الحاالت الخطيرة والحرجة،
فإنها تعد األقل منذ بداية انتشار الفيروس في
املغرب ،حيث ولجت أقسام اإلنعاش والعناية
املركزة خالل شهر شتنبر الجاري  14حالة أي
بمعدل حالة واحدة كل يومني ،فيما غادر 27
مريضا أقسام العناية املركزة واإلنعاش بعد

تحسن وضعهم الصحي .وبالنسبة لحاالت
الوفيات ،يضيف املسؤول ،فقد سجلت خالل هذا
الشهر  5حاالت وفيات في املجموع ،وهو أقل
عدد يسجل في اململكة منذ بداية الجائحة على
الصعيد الوطني .
وتابع أنه منذ بداية الفترة البينية (7
أسابيع) ،توفي بكوفيد ،-19ما مجموعه 21
شخصا ،معدل عمرهم  67عاما ،كلهم كانوا
مصابني بأمراض مزمنة 9 ،منهم لم يتلقوا أية
جرعة من اللقاح ،و 8تلقوا جرعتني منذ سنة
فأكثر و 4تلقوا  3جرعات منذ  8أشهر فأكثر.
وبخصوص املتحورات املنتشرة في املغرب

لفيروس السارس-كوف ،-2أوضح املرابط أن
متحور « أوميكرون « اليزال السائد بمتحوره
الفرعي .)BA.5 )94%
وفي عالقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد
كوفيد -19فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة
املعززة  18.6في املئة من مجموع املواطنات
واملواطنني مع معدل استمرارية يساوي 29.2
في املئة .وفي هذا الصدد ،دعت وزارة الصحة
والحماية االجتماعية مجددا األشخاص املسنني
وذوي الهشاشة املناعية واملصابني بأمراض
مزمنة إلى تلقي الجرعة املعززة ثم التذكيرية
للرفع من مستوى املناعة ضد كوفيد.

املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان تقدم التعازي
يف وفاة املنا�شلة احلقوقية عائ�شة ال�شنا
في بالغ لها ،توصلت الجريدة بنسخة منه ،نعى مكتب املنظمة املغربية لحقوق
اإلنسان ،نيابة عن جميع أعضائه ،املناضلة الحقوقية املرحومة عائشة الشنا ،وسطر
في بالغه على كون املنظمة تلقت ببالغ األسى والحزن خبر رحيل هاته املناضلة
الكبيرة ذات املسار الطويل في دعم الحركة الحقوقية عامة والنساء خاصة ،والدفاع
عن األمهات العازبات ومساعدة أطفالهن من أجل التمتع بكافة الحقوق املنصوص
عليها في املواثيق والتعهدات الدولية .وعلى هذا األساس ،تتقدم املنظمة املغربية
بأحر التعازي ألسرة املرحومة عائشة الشنا وعائلتها الصغيرة والكبيرة.
وأضاف البالغ بأن املنظمة املغربية وهي تستحضر املسار الحافل بالعطاءات
اإلنسانية لعائشة الشنا ،وتستحضر فيها أيضا نموذج الفاعلة الحقوقية املؤمنة
بالتعامل مع إكراهات الواقع االجتماعي من أجل التجسيد الفعلي لقيم ومبادئ
حقوق اإلنسان ،تؤكد أن املهمة التي ناضلت من أجلها الفقيدة ،مازالت ملقاة على
عاتق الحركة الحقوقية املغربية ،وهي مطالبة بتكثيف جهودها لتحقيق كافة املطالب
الحقوقية الخاصة بإصالح مدونة األسرة ،وإيجاد حلول تشريعية عادلة ومنصفة
للطفولة املغربية ،وخاصة منها األطفال الذين يولدون من أمهات عازبات.

فرح بجدير

الفنان حاتم اإدار ي�صتعد لإ�صدار عمله الفني الجديد

يستعد الفنان المغربي حاتم إدار لإقامة
حفالت في تركيا،إسطنبول،امريكا
و أوروبا،وذلك تزامنا مع استعداده
لطرح آخر اعماله الفنية  ،وهي أغنية

08

جديدة تحت عنوان».»si vrai
إذ تعد هذه األغنية إضافة للساحة
الفنية المغربية،حيث اعتمد حاتم
إدار على وضع خلطة سحرية ما
بين اللون العربي و الفن الحديث،فن
الراي.

وتعاون الفنان حاتم إدار ،في
ه��ذا العمل الفني م��ع كايبورد
و ال��م��وزع زاك��ي السحار،ميكس
ماسترنغ:براهيم شورفي،تسجيل
استوديو بنغالو،كلمات:بوشنانة
محمد.

االغنية الجديدة»،»si vraiعبارة
ع��ن م���زج ب��ي��ن ال����راي و الغناء
العربي،صورت على شكل فيديو
كليب،وسيصدرها الفنان حاتم إدار
على قناته باليوتيوب يوم الخميس
المقبل من الشهر الجاري.

يذكر أن الفنان حاتم إدار من
الفنانين المغاربة الشباب الذين
استطاعوا أن يكتبوا اسمهم في
قاموس االغنية المغربية والعربية.

صحافية متدربة
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jaridati1@gmail.com

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

www.alittihad.info

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

حل ضيفا على برنامج « المشهد الثقافي» الذي تعده وتقدمه اإلعالمية الشاعرة وداد بن موسى على ( قناة)M24

الحنو�صي :الحاجة الى نف�س جديد لديمومة روح هيئة الن�صاف والم�صالحة
ي���رى ال��ف��اع��ل الحقوقي
والمدني عبد الرزاق الحنوشي
إن الحاجة ماسة في المرحلة
ال��راه��ن��ة ال���ى إع��ط��اء نفس
جديد لما تبقى من توصيات
هيئة االنصاف والمصالحة،
م��ن أج��ل اس��ت��م��رار روحها
وضمان ديمومتها ،وذلك من
خالل اتخاذ خطوات أخرى
التي ستساهم في فتح آفاق
جديدة لترسيخ وصيانة حقوق
اإلنسان.
ووص��ف الحنوشي ال��ذي
ح��ل ضيفا على ب��رن��ام��ج «
المشهد الثقافي» الذي تعده
وتقدمه اإلعالمية الشاعرة
وداد بن موسى على قناة «
 »M24لوكالة المغرب العربي
لألنباء ،بأن هيئة االنصاف
والمصالحة « ،كانت تجربة
رائدة ومهمة ،لكن مع األسف
لم نستطع تحقيق الديمومة في
استمرار استخالص دروسها»
على حد قوله.
وأع����رب ف��ي ه���ذا ال��ص��دد
ع��ن اع��ت��ق��اده ب»أننا نحن
في حاجة ال��ى نفس جديد
من أجل استمرار روح هذه
الهيئة ،وذلك في ظل وجود
حاجيات وخ��ص��اص كبير،
وطريق طويل تنتظرنا لقطعه
في هذا المجال» مشيرا الى
أن م��ن بين ال����دروس التي
خلصت اليها هيئة االنصاف

والمصالحة جانب ثاني يتعلق
باإلصالحات التي تعد ورشا
مفتوحا الذي بدأ بصدور تقرير
الهيئة االنصاف والمصالحة
ومنجزها خاصة في المرحلة
األول���ى ح��ول جبر األض��رار
وتعويض ضحايا االنتهاكات
الجسيمة لحقوق االنسان،
ومع ذلك تبقى محطات أخرى،
يتعين استكمالها وتعزيزها.
وك��م��ا ه��و ال��ش��أن على
ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ال��م��ي ،ف��إن
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة
والمدافعات والمدافعين عن
حقوق اإلنسان ،تظل مطالبة
ب��ب��ذل ال��م��زي��د م��ن الجهود
للتقريب بين الجانب المعياري
والجانب التطبيقي لحقوق
االن���س���ان ،األم���ر ال���ذي دف��ع
الحنوشي الى مناشدة الحركة
الحقوقية الوطنية الى العمل
بشكل أكبر من أجل تجسير
ال��ه��وة م��اب��ي��ن المقاربتين
المعيارية والواقعية.
وف��ي معرض جوابه على
سؤال حول موقع المغرب على
المستوى العربي واالفريقي
في مجال حقوق االنسان ،قال
عبد الرزاق الحنوشي أنه على
الرغم من « أن المغرب يحتل
مكانة مهمة جدا جهويا وقاريا،
بفضل دينامياته المدنية
والمؤسساتية» ،لكنه استدرك
قائال « رغ��م وج��ود اإلرادة

السياسة المعبر عنها في أكثر
من مناسبة ،بالقطع النهائي
م��ع االن��ت��ه��اك��ات الجسيمة
لحقوق االنسان لعدم التكرار،

نتتظرنا خطوات أخرى».
وم�����ن ب���ي���ن ال���خ���ط���وات
التي يتعين القيام  -حسب
لحنوشي  « -أوال تفادي

هبة طوجي تح�صر مفاجاأة لجمهورها
رفقة نجم «لوي�س فون�صي»
سلسبيل حينجي
تحضر النجمة اللبنانية «هبة طوجي» مفاجأة
لجمهورها في لبنان و الوطن العربي بمشاركة
جديدة تجمعها مع النجم العالمي صاحب أغنية
«ديسباسيتو» لويس فونسي  ،حيث ينتظر
جمهورها موعد طرح أغنيتها الجديدة التي
تجمعها ب»لويس فونسي» تحت اسم «لو
نبقى سوى  »Que Sera Seraو التي بينت
عبر منشور لها في حسابها الشخصي على
انسغرام ،أن موعد طرح األغنية سيكون يوم
 07أكتوبر المقبل .
الجدير بالذكر ،أن لويس فونسي الذي يشارك
هبة طوجي الديو الجديد ،هو صاحب أكثر أغنية

التقههر وترصيد المكتسبات
ثانيا ،من أجل فتح آفاق جديدة
لتوطيد حقوق االنسان كثقافة
وممارسة أيضا وترسيخ دولة

الحق والقانون».
وبعدما تطرق في معرض
ح���واره م��ع ال��ش��اع��رة وداد
بنموسى الى عدد من القضايا

الجمعوية وحقوقية األخرى
ك��ت��اب��ه ت���ن���اول م��ح��اور
كتابه المعنون ب» البرلمان
وحقوق اإلنسان :مرجعيات
وممارسات» الصادر مؤخرا
عن مطبعة المناهل بالرباط،
وق��ال إن اع��داد هذا المؤلف
ج��اء بعدما الح��ظ انطالقا
مما عايشه والحظه من خالل
تجربته كاطار في البرلمان
وناشط حقوقي من» سوء فهم
المتبادل القائم بين المشتغلين
في العمل الحقوقي من جهة
والعمل البرلماني من جهة
أخ���رى ،وغ��ي��اب جسور بين
المجالين فضال عن النقص
الملحوظ في ميدان األبحاث
والدراسات التي تعالج هذا
الموضوع «.
وأش�������ار ع���ب���د ال������رزاق
الحموشي ،ال��ى أن مؤلفه
ال��ج��دي��د« ،كان مغامرة»،
ي����رم����ى ال������ى ال���ت���ع���ري���ف
بالمرجعيات ال��دول��ي��ة ذات
الصلة بالموضوع وتقديم
حصيلة التجربة البرلمانية
ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال (الوالية
ال��ع��اش��رة )2021 – 2016
فضال ع��ن تقديم مقترحات
وت��وص��ي��ات لتطوير األداء
وترصيد المنجز .ويتضمن
الكتاب أربعة محاورتنصب
على توثيق ووصف وتحليل
مجمل المرجعيات واألدبيات

ذات الصلة بالمنظومة الدولية
لحقوق اإلنسان ،مع التعريف
بمختلف الوثائق المرجعية
التي تتناول موضوع البرلمان
وح���ق���وق اإلن���س���ان ب��غ��اي��ة
التعريف بها وبالممارسات
الفضلى من خ��الل االعتماد
على م��ا ص��در ب��ه��ذا الشأن
من قبل االت��ح��اد البرلماني
الدولي والمفوضية السامية
لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة
والجمعية البرلمانية لمجلس
أورب��ا والجمعية البرلمانية
للبحر األبيض المتوسط.
ك��م��ا ي��ت��ن��اول ب��ال��دراس��ة
والتوثيق والتحليل حصيلة
مجلسي البرلمان في مجال
حقوق اإلنسان خالل الوالية
التشريعية المنصرمة عبر فرز
وتصنيف وتحليل لمواضيع
األسئلة البرلمانية ذات الصلة
بحقوق اإلنسان ،مع التعريف
بالنصوص التشريعية ذات
الصلة بهذه الحقوق التي
وافق عليها البرلمان بما في
ذلك االتفاقيات الدولية ،مع
استعراض وتحليل المبادرات
البرلمانية المختلفة ذات
الصلة بحقوق اإلنسان ،وتقديم
بعض النماذج للممارسات
الفضلى لالستئناس بها وكذا
اقتراحات وتوصيات لتقوية
وترصيد العمل البرلماني في
مجال حقوق اإلنسان.

الفنان يا�صر يا�صمرايز
يعود باأغنية « �صدوها»

مسموعة في العالم و هي «ديسباسيتو» ،و ال
تزال األغنية حتى اآلن تواصل تحقيق األرقام
القياسية عالميا .
وكانت هبة طوجي قد نشرت مقطعا من
الفيديو كليب المنتظر طرحه قريبا ،و هي
تغني باللهجة اإلسبانية.
بداية الفنانة النجمة هبة طوجي في عالم الفن،
خلقت استحسانا لدى الجمهور ،وهي فنانة
متكاملة حيث جمعت بين الغناء و التمثيل،و
كانت بدايتها في مجال التمثيل ،كما كانت رفقة
المخرج أسامة الرحباني في يوليو  ،2011بينما
لعبت حينها دور البطولة في المسرحية الغنائية
«دون كيشوت».األغنية
صحافية متدربة

أصدر الفنان ياسر الشهير بلقب
“ياسمرايز” ،أحدث أعماله الفنية
تحت عنوان“شدوها” ،عبر قناته
الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي
“يوتوب” .
وتكلف “ياسمرايز” بكتابة كلمات
األغنية وتلحينها بالتعاون مع
الكاتب والملحن محمد نصري ،فيما
عاد التوزيع لكريم الوكيلي ،واختار
ياسر طرح جديده الفني على طريقة
“الفيديو كليب” ،الذي تم تصوير

مشاهده ب�مدينة طنجة تحت إدارة
المخرج المغربي أيوب بحل.
و تأتي أغنية “شدوها” ضمن
مشروع ألبومه الغنائي الجديد،
والذي يضم مجموعة من األغاني،
التي يسعى “ياسمرايز” إلطالقها
بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة
أغنية جديدة ،تتنوع بين مجموعة من
األلوان الغنائية ،والتي كان آخرها
أغنية سبيسيال التي أصدرها منذ
قرابة الشهر والتي حققت نجاحا

مهما ،إذ حصدت أزيد نصف مليون
مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات
«يوتيوب» .
وي����ذك����ر أن ي���اس���ر ال��م��ل��ق��ب
ب”ياسمرايز” كان قد تعرف عليه
الجمهور المغربي كمحترف في
التنويم المغناطيسي ،قبل أن يخوض
تجربة الغناء ،وذلك من خالل إصدار
من األعمال الفنية،التي تنوعت بين
مجموعة من األلوان الغنائية التي
أصدرها.
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الح�سيمة  ..التوحد والمراهقة

يف حكم أصدرته ابتدائية الرشيدية

اإدانة متورطين في «التالعب بمالية ودادية �سكنية»
بال�سجن النافذ
فجر مبارك

نظم التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال إعاقة
التوحد بجهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة ،يومي السبت واألحد
املاضيني بمدينة الحسيمة ،دورة تكوينية تمحورت حول موضوع
«التوحد واملراهقة».
واستفاد من هذه الدورة التكوينية ،املنظمة بشراكة ودعم من
مجلس جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة ،أطر الجمعيات العاملة
في مجال إعاقة التوحد بمدينة الحسيمة وأمهات وآباء األطفال
املصابني بهذا املرض.
وتوقف األخصائي النفسي عادل الصنهاجي ،الذي أطر فقرات
الدورة التكوينية ،باملناسبة ،عند أبرز وأهم آليات تعامل األمهات
واآلباء مع األطفال واملراهقني املصابني بالتوحد ،وكيفية ضبط
سلوكاتهم.
بدورهن ،استعرضت عدد من األمهات املشاركات في اللقاء،
اإلكراهات العديدة التي يواجهنها مع أطفالهن املصابني بالتوحد،
واالضطراب الذي يميز سلوكاتهم وتصرفاتهم ،وتغيرها املستمر
من الطفولة إلى مرحلة املراهقة.
«وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار تنزيل برنامج دعم وتأهيل
الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بجهة طنجة – تطوان
– الحسيمة ،بشراكة ودعم من مجلس الجهة» حسب املنظمني،
وقد شكل اللقاء «مناسبة إلقامة ورشات لفائدة املشاركني من أجل
تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال التعامل مع األطفال واملراهقني
املصابني بالتوحد».

العرائ�ش ..البحث العلمي
والتنمية المجالية
تم ،مؤخرا ،بالعرائش توقيع
اتفاقية شراكة بني الكلية املتعددة
التخصصات والجماعة املحلية
«لدعم البحث العلمي والتنمية
املجالية».
و تستهدف االتفاقية « إحداث
مرصد لتجميع املعطيات وتتبع
مؤشرات التنمية ،وإنجاز
الدراسات لفائدة الجماعة
واملدينة ومواكبة الجماعة في
مختلف مجاالت اختصاصاتها ،وكذا املساهمة في نشر املعرفة
والثقافة  ،وتنظيم تظاهرات علمية وثقافية مشتركة و املساهمة
في تحقيق التنمية املستدامة ملدينة العرائش وسكانها» .كما
تتضمن « اإلعداد واملشاركة في وضع برامج ودراسات علمية
و سوسيو-اقتصادية  ،وبرامج التكوين والتكوين املستمر لفائدة
املوظفني واملنتخبني  ،و تبادل الوثائق واملستندات واملنشورات
والدراسات وسائر املطبوعات واألبحاث املنجزة في املجاالت
التي تهم املؤسستني األكاديمية واملنتخبة  ،والتأطير املشترك
للدراسات واألبحاث ذات االهتمام املشترك والتي تدخل في مهام
واختصاصات الطرفني معا».
وتحتوي االتفاقية على بنود تنص على» التأطير املشترك
للموظفني و للطلبة في إطار التداريب التطبيقية والبرامج املشتركة
للبحث العلمي والتأطير البيداغوجي  ،والتشجيع واملشاركة في
جميع أشكال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات واملساعدة في
تثمني األنشطة العلمية داخل الكلية «.

بني مالل  -خنيفرة� ..سبل تعزيز
الديمقراطية الت�ساركية في جماعات ترابية

البريد اإللكتروني :

بعد ثالث جلسات من املحاكمة التي انطلقت
منذ بداية شهر شتنبر الجاري ،أدانت بعد زوال
يوم اإلثنني  26شتنبر  ،2022املحكمة االبتدائية
بالرشيدية رئيس الودادية السكنية «ملتقاعدي
القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة
بالرشيدية» بخمس سنوات سجنا نافذا ،ونفس
الحكم ألمني و كاتب الودادية ،وبستة أشهر سجنا
نافذا للمتهمة الثالثة «ح .ع» املوظفة باملحافظة
العقارية بالرشيدية ا ،لتي كانت متابعة في حالة
سراح ،كما قضى الحكم بتعويض املتضررين
بـ  50ألف درهم لكل منخرط و إرجاع األموال
املنهوبة الى حساب الودادية السكنية.
«وبذلك تكون املحكمة قد اسدلت الستار عن
الشوط األول من املحاكمة في انتظار مرحلة
االستئناف ،في حني يظل مصير املشروع
واملنخرطني مجهوال» ،تقول مصادر متتبعة

للملف ،الفتة إلى ضرورة «الحرص على أال
يتحول املشروع السكني إلى أطالل ،ومعها
تتبخر أحالم املنخرطني املتقاعدين من ذوي
الدخل املحدود ،والذين طاملا حلموا بالحصول
على سكن ألسرهم ،ومن ثم ضياع اموالهم التي
كانوا يقتطعونها من تقاعدهم املتواضع».
املحكمة االبتدائية كانت قد حجزت ملف
القضية للمداولة والنطق بالحكم خالل نفس
جلسة يوم االثنني  26شتنبر  2022مباشرة
بعد نهاية أطوار املحاكمة التي استغرقت حوالي
خمس ساعات ،حيث كانت املحكمة قد رفضت
خالل الجلسات السابقة من جلسات محاكمة
رئيس الودادية السكنية وأمينها وكاتبها
ومن معه ،ملتمسات الدفاع الرامية إلى إطالق
سراحهم.
وحسب شكاية املنخرطني وخبرة محاسباتية،
فقد «أمر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس
الودادية واألمني والكاتب في حالة اعتقال

وموظفة باملحافظة العقارية في حالة سراح من
أجل جنحة النصب وخيانة االمانة والتصرف
بسوء نية ،ومن أجل املشاركة بالنسبة للموظفة
في النصب طبقا للفصول  540و  542و  547و
 523من القانون الجنائي».
وصرح املكلف بملف املنخرطني املتضررين
(ي .ع) بعد النطق بالحكم ،معتبرا «أن اطوار

املحاكمة مرت في ظروف جيدة ،وتم إنصاف
املتضررين».
وتزامنا مع محاكمة األظناء األربعة  ،تجمهر
العشرات من املنخرطني املتقاعدين من بينهم
أرامل وشيوخ ،جاؤوا للمطالبة «بمعاقبة
املتهمني الذين تالعبوا بأموال الودادية
وبالتماطل و الكذب عليهم».

تؤثر سلبيا على نشاط سوق اجلملة للسمك ببني مالل

ت�ساوؤالت ب�ساأن ا�ستمرار نقط البيع الع�سوائية وعدم
تطبيق القوانين التنظيمية ذات ال�سلة؟
حسن المرتادي

شكل موضوع سوق السمك ببني مالل
محور مقاالت صحفية عديدة ،وكذا اجتماعات
ماراطونية ملختلف املتدخلني واملعنيني بالقطاع،
حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات تخص
تنفيذ القوانني املنظمة لجميع العمليات ،من
نقطة البيع األولى إلى املستهلك ،وذلك في أفق
التخلص من مجموعة من النقائص واملعيقات،
كما سبق أن أكدت الدراسة املنجزة من لدن مكتب
الدراسات املكلف من طرف الوكالة األمريكية
لتحدي األلفية ،بلوغ سقف  10آالف طن سنة
 2013وتحديد سقف أكثر من  20ألف طن سنة
 .2023لكن بالرغم من مجهودات األطقم اإلدارية
والتقنية املشرفة ،بتنسيق مع كافة الشركاء
املتدخلني ،وكذا االرتفاع امللحوظ رغم محدودية
الكميات املسوقة بهذا املرفق خالل السنتني
األخيرتني ،فإن األهداف املسطرة لهذه املنشأة
العمومية التي كلفت الدولة من املال العام حوالي
 54مليون درهم وتكلفة تسيير سنوية تتجاوز 5
ماليني درهم ،مازالت تتطلب توحيد الجهود من
طرف كل املتدخلني ،والتوجه بالتفكير نحو وضع

خطة تروم االلتقائية الفعالة وتجاوز مختلف
أشكال االتكالية والحزم مع كل التجاوزات،
التي يعرفها القطاع ،والتي بلغت ذروتها مع
ظهور جبهات مقاومة لكل تطلع يستهدف تنظيم
وتطبيق املسالك القانونية برمتها من املصدر
إلى املستهلك ،في تطابق تام مع مخططات الدولة
واستراتيجيتها الرامية إلى التقيد بالقانون
وتتبع الثروة السمكية والحفاظ عليها ،في ظل
ظرفية صعبة تتسم بتراجع املخزون العام من
الثروة السمكية ،علما بأن املنطقة تشهد دائما
موجات حرارة مفرطة ،في وقت يالحظ انتشار
مثير لألسواق العشوائية املوازية لتجارة السمك
بالجملة في غياب املراقبة الضرورية؟.
وضعية تثير أسئلة محيرة بشأن مآل عدد
من التوصيات التي ال يتم تنزيلها على أرض
الواقع ،علما بأن لها أكثر من جهة مسؤولة
تتوفر على إمكانيات بشرية ولوجستيكية
وضبطية لتطبيقها وزجر املخالفني لها ،من
سلطات محلية وقضائية وأمنية (بالسدود
القضائية وخارجها) ،ناهيك عن الدور املباشر
في حماية املستهلك للمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية؟

مبدينة فاس

من اأجل تر�سيخ روح التاآزر ودعم التالميذ �سعاف الب�سر
في م�سارهم الدرا�سي
محمد بوهالل

«يواكب مشروع التنمية االجتماعية واالقتصادية الدامجة لجهة
بني مالل  -خنيفرة ،املمول من طرف الوكالة االمريكية للتنمية
الدولية ( ،)USAIDأربعني جماعة في الجهة لبلورة برامج
عملها» ...يفيد بالغ صادر عن القائمني على املشروع ،الفتا إلى أن
«هذا األخير يواكب هذه الجماعات الترابية في تحقيق أولوياتها
التنموية اعتمادا على اإلدماج و اإلشراك الفعال للنساء والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمعات القروية من أجل تعزيز نمو
اقتصادي سريع وأكثر إنصافا».
ووفق املصدر ذاته  ،فإن «املشروع يدعم  40جماعة ترابية في
جهة بني مالل-خنيفرة في مجاالت تنظيم األنشطة املتعلقة بتعزيز
الشفافية عبر الوصول إلى املعلومات ،وأداء الجماعات الترابية من
خالل تعزيز قدرات موظفيها واملنتخبني في التدبير املالي وإدارة
املشاريع العمومية ،وكذا الدعم التقني في إعداد برنامج عمل دامج
وتشاركي وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية».
«وتعد الجماعات الترابية الفاعل الرئيسي في تنفيذ سياسات
القرب العمومية التي تلبي االحتياجات العمومية على املستوى
املحلي .وفي هذا السياق ،جاءت القوانني التنظيمية الجديدة
املتعلقة بالجماعات الترابية لبلورة رؤية ترابية جديدة في املغرب
قوامها الجهوية املتقدمة ،حيث ينص القانون التنظيمي 14-113
املتعلق بالجماعات في املادة  78على أن الجماعة مدعوة ،تحت
إشراف رئيس املجلس ،إلى إعداد برنامج عمل الجماعة ملدة ست
سنوات وفق منهج تشاركي اعتبارا من السنة األولى النتداب
املجلس.ويرتكز مشروع التنمية االجتماعية واالقتصادية الدامجة
لجهة بني مالل-خنيفرة ( )2020-2025على مكونني رئيسني،
يسعى أولهما إلى تحسني الحكامة واملشاركة املواطنة ،فيما يهدف
الثاني إلى تحسني الظروف املعيشية واألنشطة االقتصادية من
خالل االبتكار» يخلص املصدر نفسه.

ittihadsociete@gmail.com

موقع التواصل االجتماعي https://www.facebook.com/societe.ittihad :

احتضن مقر مؤسسة جمعية فاس للتنمية الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية ،مؤخرا ،عملية توزيع  35نظارة على تالميذ ضعاف
البصر بمؤسسة املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني« ،ويدخل هذا
النشاط ضمن البرنامج االجتماعي للجمعية خالل هذا املوسم»
يقول محمد برادة رئيس اللجنة االجتماعية بالجمعية ،الفتا
إلى أن «العملية تهدف إلى تصحيح النقص البصري لتالميذ
املؤسسات التعليمية والخيرية لتمكينهم من مواصلة التمدرس
في ظروف جيدة».
وفي تصريحه لجريدة االتحاد االشتراكي ،أكد حسن اسليغوة،
رئيس فرع الجمعية« ،أن توزيع هذه املجموعة من النظارات تدخل
ضمن عملية نور الرحمان في دورتها  20التي دأبت الجمعية على
تنظيمها ،وتأتي انسجاما مع التوجيهات امللكية الرامية إلى
ترسيخ ثقافة التآزر والتعاون بني مختلف الشرائح االجتماعية،
اذ سبق أن نظمنا في يونيو املاضي ،تزامنا مع مهرجان فاس
للموسيقى العريقة في دورته  ،26بشراكة مع املديرية الجهوية
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية بجهة فاس  -مكناس ،عملية
إزالة املياه البيضاء «الجاللة» من العني ،والتي استفاد منها 120
مستفيد اومستفيدة من املنحدرين من الفئات املعوزة» .وأضاف
املتحدث نفسه « ان الجمعية ستواصل تنظيم عملية «ضيف اهلل
«الهادفة لدعم األسر التي تعاني الهشاشة ،خاصة خالل شهر
رمضان».
وحول املشاريع املستقبلية  ،أشار املتحدث نفسه إلى «أن هناك
تطلعا لوضع برنامج خاص بتكوين مربيات وحاضنات ،وتأسيس
حديقة لألطفال ومركز لإلعالم والتكوين لفعاليات املجتمع املدني،
مع العمل على تقوية ودعم املشاريع الثقافية واالجتماعية ذات
النفع العام ،وذلك في سياق ترسيخ روح املواطنة والعناية بالفئات
املعوزة واملرأة والطفل ،إلى جانب مواصلة املبادرات الهادفة إلى
املساهمة في دعم املستشفيات واملؤسسات الثقافية واألندية
النسوية ،وكذا تنمية املجال االقتصادي والسياحي والرياضي».

 10إعالنات
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع
اكادير
إعالن عن طلب العروض
مفتوح
رقم DA3118843
جلسة علنية

تعلن املديرية الجهوية
للتوزيع اكادير الكائنة
بشارع عبد الرحيم بوعبيد
5215
صندوق البريد
للمكتب الوطني
اكادير
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب -قطاع الكهرباء
عن طلب العروض املتعلق
بإعادة تأهيل الشبكة
الكهربائية التابعة لوكالة

الخميس  29شتنبر  2022املوافق  02ربيع األول  1444العدد 13.261
jaridati1@gmail.com
الخدمات ايت باها (اقليم
اشتوكة أيت باها)
املستندات التي يتعني على
املتنافسني اإلدالء بها مقررة
في الفصل  10من نظام
االستشارة.
هذه االستشارة مخصصة
فقط للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة وكذا التعاونيات
التعاونيات
واتحاد

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

واملقاولني الذاتيني
يحدد الثمن التقديري
في:
األشغال
إلنجاز
979.776,60درهم (م.ا.ر)
الضمانة املؤقتة  :معفية
ملف
تحميل
يمكن
االستشارة عبر بوابة
الصفقات العمومية بالعنوان
اإللكتروني التالي:
https://www.
marchespublics.gov.
ma
وكذلك عبر:
http://www.one.ma
يمكن سحب ملف االستشارة
بالعنوان التالي :املديرية
الجهوية للتوزيع اكادير
الكائنة بشارع عبد الرحيم
بوعبيد صندوق البريد
 5215اكادير  -املغرب.
الهاتف:
)212()528(220669/75
)212()528(220706/05
الفاكس:
)212()528(220730
يسلم ملف االستشارة
مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا
ملقتضيات نظام االستشارة
و:
 تودع العروض مقابل وصلإلى مكتب الضبط للمديرية
الجهوية للتوزيع اكادير-
املغرب قبل تاريخ وساعة
عقد الجلسة العلنية لفتح
األظرفة.
 أو ترسل عن طريقالبريد املضمون مع إشعار

بالتوصل إلى مكتب الضبط
للمديرية الجهوية للتوزيع
اكادير الكائنة بشارع عبد
الرحيم بوعبيد صندوق
اكادير-
البريد 5215
املغرب قبل تاريخ وساعة
عقد الجلسة العلنية لفتح
األظرفة.
 أو تسلم إلى رئيس لجنةالتحكيم عند بداية الجلسة
العلنية لفتح األظرفة.
ستعقد الجلسة العلنية لفتح
األظرفة بتاريخ الخميس 27
اكتوبر  2022على الساعة
بمقر
العاشرة صباحا
املديرية الجهوية للتوزيع
اكادير الكائنة بشارع عبد
الرحيم بوعبيد -اكادير-
املغرب تفتح األغلفة في آن
واحد.
للحصول على مزيد من
املعلومات يمكن اإلتصال ب
السيدة السماللي مريم:
essamlali@onee.ma
الهاتف0662-06-45-17 :
محمد
العنوان :شارع
الخامس ايت باها.
يمكن تحميل نظام مشتريات
املكتب وكذا الدفاتر العامة
عبر بوابة:
http://www.one.ma/
)Rubrique Fournisseur - Textes réglementaires et techniques(.
ع.س.ن/3301/ا.د
*************
اململكة املغربية

www.alittihad.info

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب
 قطاع الكهرباء-مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض
مفتوح
جلسة علنية
تعلن مديرية االستغالل
بالطريق
باملحمدية
الساحلية  111ص ب 519
املحمدية للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب  -قطاع الكهرباء عن
طلبات العروض اآلتية:
:PM1118798
تزويد مديرية االستغالل
باملواد
باملحمدية
االستهالكية.
هذه االستشارة مخصصة
فقط للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة وكذا التعاونيات
التعاونيات
واتحاد
واملقاولني الذاتيني.
يحدد الثمن اإلجمالي
التقديري إلنجاز األشغال
167.900,00درهم
في:
(م.ا.ر)
:PM3118689
تزويد مديرية االستغالل
باملحمدية بقطع الغيار.
هذه االستشارة مخصصة
فقط للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة وكذا التعاونيات
التعاونيات
واتحاد
واملقاولني الذاتيني
يحدد الثمن التقديري
في
األشغال
إلنجاز
1.374.300,00درهم (م.ا.ر)

Al Ittihad Al Ichtiraki

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة:
 20 000,00درهم
:PM3118497
تزويد مديرية االستغالل
باملحمدية بالعناصر املضادة
للتسرب.
هذه االستشارة مخصصة
فقط للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة وكذا التعاونيات
التعاونيات
واتحاد
واملقاولني الذاتيني.
يحدد الثمن التقديري
في
األشغال
إلنجاز
671.500,00درهم (م.ا.ر).
تفتح األظرف في آن واحد.
املستندات التي يتعني على
املتنافسني اإلدالء بها مقررة
في الفصل  10من نظام
االستشارة.
يمكن سحب ملف االستشارة
بالعنوان التالي :مكتب
الضبط بمديرية االستغالل
باملحمدية للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب -قطاع الكهرباء
الطريق الساحلية  111ص
ب  519املحمدية ـ املغرب.
الهاتف:
)212(0523.06.31.98/99
الفاكس:
)212(0523 .220.30
يمكن االطالع على هذه
االستشارة على شبكة
بالعنوان
االنترنت
اإللكتروني التالي:
http://www.one.ma
وكذلك عبر بوابة الصفقات
العمومية:

ع.س.ن /200/إت

ع.س.ن /199/إت

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma
البريد االلكترونيJaridati1@gmail.com :
جريدة يومية
الثمن :أربعة دراهم
AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO
عمر بن جلون
مدير النشر والتحرير
1936
عبد احلميد جماهري
1975 -12- 18
شهيد صحافة
االحتاد االشتراكي

ع.س.ن /198/إت

هيئة التحرير

 سعيد منتسب عبد النبياملوساوي
 محمد رامي جالل كندالي لحسن العسبي محمد دهنون العربي رياض إدريس البعقيلي حميد بنواحمان جمال امللحاني -عماد عادل

 حفيظة الفارسي خديجة مشتري سهام القرشاوي إبراهيم العماري عبد العزيزبلبودالي
 عبد الصمدالكباص
 عزيز الساطوري محمد الطالبي املصطفىاإلدريسي

التحرير  -االدارة  -املالية  -التوزيع -
االشتراكات  -االشهار
 33زنقة األمير عبد القادر  -الدار البيضاء -
الهاتف0522.61.94.00 :خطوط مشتركة
فاكس التحرير0522.62.28.10 :
الترقيم الدولي0581030 :
رقم االيداع القانوني 14 - 83

الطبع :مطبعة دار النشر املغربية  5 - 13زنقة الجندي
توفيق عبد القادر  -الدار البيضاء الهاتف0522.62.15.02 :
 nقسم االشهار 44شارع الجيش امللكي الطابق
الثالث الدار البيضاء
الهاتف 0522.31.00.62 :الفاكس0522.31.28.10 :
 nقسم االشهار 33زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف 0522.61.94.00 :الفاكس0522.61.15.80 :
Jaridatipub@yahoo.fr

https://www.
marchespublics.gov.
ma
يسلم ملف االستشارة
مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا
ملقتضيات دفتر التحمالت
مللف االستشارة:
 تودع العروض مقابل وصلإلى مكتب الضبط بمديرية
االستغالل باملحمدية قبل
تاريخ وساعة عقد الجلسة
العلنية لفتح األظرفة.
 أو ترسل عن طريق البريداملضمون مع إشعار بالتوصل
إلى مكتب الضبط بمديرية
االستغالل باملحمدية للمكتب
الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب -قطاع
الكهرباء الطريق الساحلية
 111ص ب  519املحمدية
 املغرب قبل تاريخ وساعةعقد الجلسة العلنية لفتح
األظرفة.
 أو تسلم إلى رئيس لجنةالتحكيم عند بداية الجلسة
العلنية لفتح األظرفة.
ستعقد الجلسة لفتح األظرفة
بتاريخ  2022/10/25ابتداء
من الساعة التاسعة صباحا.
بمقر مديرية االستغالل
املحمدية بالطريق الساحلية
 111ص ب  519املحمدية
للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب -
قطاع الكهرباء ـــ املغرب.
ع.س.ن/3305/ا.د
*************
حسناء بنقابو
مفوضة قضائية محلفة لدى
املحكمة االبتدائية بتطوان
إعالن عن بيع منقوالت
باملزاد العلني
نحن األستاذة حسناء
بنقابو املفوضة القضائية
لدى محاكم تطوان ،بمقتضى
هذه الصفة ،ننهي إلى علم
العموم ،أنه بناء على طلب
شركة RCI FINANCE
ممثلها
شخص
في
القانوني في ملف تنفيذ
عدد 1123/6304/2022
عدد
تنفيذ
وملف
،1 1 3 7 / 6 3 0 6 / 2 0 2 2
أنه سيقع ابتداءا من
الساعة  10صباحا بتاريخ
 2022/09/30بيع منقوالت
باملزاد العلني لفائدة شركة
RCI FINANCE
في شخص ممثلها القانوني
باملستودع الواقع باللوحة
تطوان ،والذي يشمل أربع
ناقالت إثنان منها من نوع
 .RENAULTو إثنان منها
من نوع  DACIAنلفت
انتباه املتزايدين إلى أن
األداء يكون فوريا نقدا أو
بواسطة شيك بنكي مضمون
األداء ،وبزيادة  % 10لفائدة
خزينة الدولة ،كما أن عملية
نقل امللكية وما يترتب عنه
من إجراءات ،تبقى على
عاتق املتزايد الذي رسى
عليه املزاد ،مع ضرورة
نقلها في أقرب وقت ممكن،
ما نحيط العموم علما ،أن
أبواب املرآب الذي يشمل
املنقوالت ،سيظل مفتوحا
في وجه املتزايدين داخل
أوقات العمل ،قصد اإلطالع
على املنقوالت السالفة الذكر،
مع ضرورة اإلدالء بالبطاقة
الوطنية للمهتمني بهذا
الشأن ،وكذا للمتزايدين
ساعة بدأ السمسرة
وللمزيد من املعلومات
املرجو اإلتصال بالرقم اآلتي:
05.39.72.49.65
ع.س.ن/3309/ا.د

Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب طنجة 70 :شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12
الهاتف 0539.94.31.11الفاكس0539.94.31.07 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب مكناس 1 :شارع موريطانيا
مركز التجاري سيليكت رقم 6
الهاتف 0535.52.08.86 :الفاكس0535.40.23.59 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب فاس 79 :شارع املوحدين الطابق الثالث
الهاتف05.35.65.26.55 :
Jaridati1@Gmail.com

املكاتب اجلهوية
 nمكتب الرباط 10:زنقة زحلةالهاتف:
 - 0537.72.24.91الفاكس0537.70.46.19 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 4رقم
 2تطوان
الهاتفJaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :
 nمكتب مراكش :عمارة جزود  -شارع يعقوب املنصور
جليز  -مراكش
الهاتف0524.44.88.66 :الفاكس0524.44.88.66 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب اسفي 8 :ساحة محمد الخامس اقامة اطلس
رقم اللجنة الثنائية
الهاتف 0524.62.33.60 :الفاكس0524.62.33.60 :
للصحافة املكتوبة
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب وجدة :اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع ع.ح.ي 05 - 022
الزرقطوني
الهاتف0536690903 :الفاكس0536710765 :

طبع من عدد أمس
2022/09/28

12.470

توزيع:
سبريس

 11إعالنات
اململكة املغربية
وزارة العدل والحريات
املحكمة التجارية
بالدار البيضاء
اعالن قضائي
في اطار الفصل 441
من ق.م.م
ملف التنفيذ عدد:
2022/8511/2977
رقم البحث/374 :ب2022/
بناء على املقال في املوضوع
املرفوع من طرف السيد
الحسني اخطاب الساكن
برقم  1زنقة المورث بولو
بالدار البيضاء الجاعل محل
املخابرة معه بمكتب االستاذ
عبد اهلل الرحيميني املحامي
بهيئة مراكش.
بني السيد محمد جيالل القاطن

برقم  25الطابق السفلي زنقة
الفارسية عني السبع الدار
البيضاء.
يعلن رئيس كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء أن :حكما اصليا
في املوضوع صدر عن هذه
املحكمة بتاريخ 2020/12/09
تحت عدد 2020/8696
في امللف رقم 8114/7679
 / 2022قضى في الشكل
بقبول الطلب وفي املوضوع:
اوال :نعلن عن فشل محاولة
التوفيق بني الطرفني ثانيا
بتصحيح الحجز الصادر به
االمر بتاريخ  2018/03/21في
امللف رقم 2018/8105/7869
تحت عدد  7869ثالثا على
املحوز لديه رئيس كتابة

الخميس  29شتنبر  2022املوافق  02ربيع األول  1444العدد 13.261
jaridati1@gmail.com

الضبط لدى املحكمة التجارية
بالبيضاء بان يسلم للحاجزة
مبلغ  79735.00درهم
رابعا بتحميل املحجوز عليها
الصائر خامسا :وشمول
الحكم بالنفاذ املعجل.
صدر
اصالحيا
وحكما
بتاريخ  2021/04/13تحت
رقم  4356في امللف رقم
 2021/8111/2950قضى
في الشكل :بقبول الطلب وفي
املوضوع :باصالح الخطأ
املادي الذي تسرب الى منطوق
الحكم رقم 2020/8696
الصادر في امللف رقم
 2020/8114/7679بتاريخ
 2020/12/9وذلك بجعل
املحجوز لديه هو رئيس كتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية

املدنية بالدار البيضاء وليس
رئيس كتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالدار
البيضاء مع تحميل املدعى
الصائر.
وان الحكمان املذكوران اعاله
قد بلغا الى القيم السيد
سعيد رحبي املنصب في حق
السيد محمد جيالل بتاريخ
 2022/5/9بواسطة االمر
رقم  9471الصادر عن السيد
رئيس املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ
 2022/04/01في امللف رقم
2022/8103/9471
وان للمحكوم عليه اجال للطعن
طبقا ملقتضيات الفصل 441
من قانون املسطرة املدنية
ابتداء من تاريخ نشر هذا

ع.س.ن /3297/إد

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

اإلعالن
علق تحت عدد 1244/2022
بتاريخ 2022/09/14
30يوما
ع.س.ن/3296/ا،د
*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
وزارة الـداخـلـيـة
عمالة إقليم خنيفرة
املجلس اإلقليمي
إعـــالن عـن استشارة معمارية
رقم/2022/01 :إ.م.م.إ
فــي يوم  25أكتوبر 2022
على الساعة العاشرة صباحا،
سيتم في مكاتب السيد رئيس
املجلس اإلقليمي لخنيفرة فـتـح
أظرفـة املهندسني املعماريني
املتعلقة باالستشارة املعمارية
ألجـل :الدراسات املعمارية

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

وتتبع أشغال بناء دار الطالبة
بمركز كهف النسور بجماعة
سيدي المني  -إقليم خنيفرة.
مـلـف
سـحـب
يـمـكـن
االستشارة املعمارية بمصلحة
الصفقات لعمالة خنيفرة
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا
من بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.
gov.ma
امليزانية التقديرية القصوى،
بدون احتساب الرسوم،
لتنفيذ األشغال التي سيتم
انجازها هي :ثالثة ماليني
وسبعمائة وخمسني ألف
درهما (3.750.000,00درهم)
يـجـب أن يـكـون كـل مـن
محـتـوى وتـقـديـم وإيداع
مـلـفـات املـتـنافـسـني ورقمنة

إجراءات تفويت الصفقات
مـطابـق
العمومية
الـمـقـتـضـيـات الـمـواد ،100
 149 ،148 ،102 ،101و150
مـن الـمـرسـوم رقم 2.12.349
الصادر في  08جمادى األولى
(20مارس)2013
1434
املتعلق بالصفقات العمومية،
ومرسوم وزير االقتصاد
واملالية رقم  20-14الصادر
في  08ذو القعدة 1435
(04شتنبر.)2014
للـمهندسني
ويـمـكـن
املعماريني:
 إمـا إيـداع أظـرفـتـهـم،مـقـابـل وصـل بمصلحة
الصفقات
 إمـا إرسـالـهـا عـن طـريـقالـبريـد الـمـضـمـون بـإفـادة

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info

إلى

الـمـكـتـب

باالستالم
الـمـذكـور،
 إمـا تـسـلـيـمـهـا مـبـاشـرةلـرئـيـس مـكـتـب لجنة املباراة
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل
فـتـح األظرفة.
 إما إرسالها إلكترونيـا عبربوابة الصفقات العمومية.
* إن الـوثـائـق الـمـثـبـتـة
الـواجـب اإلدالء بـهـا هـي تـلـك
املنصوص عليها فـي الـمادة
 05من نظام االستشارة
املعماري.
* وقد تقرر القيام بزيارة إلى
املوقع يوم  13أكتوبر 2022
على الساعة العاشرة صباحا.
املوعد بمقر املجلس اإلقليمي
لخنيفرة (غير إجبارية)
ع.س.ن/3311/ا،د

ع.س.ن /3298/إد

 12إعالنات
اململكــة املغربيـــــة
وزارة الــداخليـــــة
إقليم بنسليمــــان
دائــرة بنسليمــان
قيــادة الزيايدة
جماعة الزيايدة
*إعــالن عن طلب عروض
مفتوح **
رقم2022/01 :
جلســة عموميـــة
في يوم  2022/10/24على
الساعة  10صباحا سيتـم

بقاعة االجتماعات بجماعـة
األظرفـة
الزيايدة فتح
املتعلقـة بطلب العـروض
بعروض أثمان ألجل :كراء
مرافق السوق األسبوعي*
اربعاء بنسليمان *لسنة
.2023
 يمكن سحب ملف طلبالعروض من مكتب شسيع
املداخيل بجماعة الزيايدة،
ويمكن كذلك نقله الكترونيا
من بوابة صفقات الدولة:

الخميس  29شتنبر  2022املوافق  02ربيع األول  1444العدد 13.261
jaridati1@gmail.com

w ww.marchespublics.gov.ma
 حدد مبلغ الضمان املؤقت400.000.00درهم
في
(اربعمائة الف درهم) .
االفتتاحي
الثمن
للسمسرة محدد من طرف
صاحب املشروع في
مبلغ2.100.000.00درهم
(مليونان ومائة الف درهم)
دون احتساب ض.ق.م.
 -يجب أن يكون كل من

محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيــات 29/27/25/24
و 31من املرسوم رقم
 .2.12.349الصادر في
 8جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عنطريق البريد املضمون
بإفادة باالستالم إلى مكتب

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

رئيس جماعة الزيايدة.
 إما إيداعها مقابل وصلالى املكتب املذكور.
 اما إرسالها عن طريقالبريد االلكتروني لبوابة
الصفقات العمومية
 إما تسليمها مباشرةلرئيس لجنة طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل
فتح األظرفة .
ع.س.ن/3157/ا،د
*************
اململكــة املغربيـــــة
وزارة الــداخليـــــة
إقليم بنسليمــــان
دائــرة بنسليمــان
قيــادة الزيايدة
جماعة الزيايدة

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

*إعــالن عن طلب عروض
مفتوح*
رقــم2022/02 :
جلســة عموميـــة
في يوم 2022/10/24
على الساعــة  13زواال.
سيتـم بقاعة االجتماعات
بمقر جماعـة الزيايدة فتح
األظرفـة املتعلقـة بطلب
العـروض بعروض أثمان
ألجل :كراء مرافق السوق
األسبوعي *ثالثاء الزيايدة
برسم سنة .2023
 يمكن سحب ملف طلبالعروض من املكتب التقني
لجماعة الزيايدة ،ويمكن
كذلك نقله الكترونيا من
بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.gov.ma
 حدد مبلغ الضماناملؤقت في5000 ,00 :درهم
(خمسة آالف درهم) .
الثمن االفتتاحي للسمسرة
محدد من طرف صاحب
مبلغ:
في
املشروع
2 5 . 0 0 0 ٫ 0 0 0د ر هم
ألف
(خمسة وعشرون
احتساب
درهم) دون
ض.ق.م.
 يجب أن يكون كل منمحتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيــات 29/27/25/24
و 31من املرسوم رقم
 2.12.349الصادر في

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info

 8جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عنطريق البريد املضمون
بإفادة باالستالم إلى مكتب
رئيس جماعة الزيايدة.
 إما إيداعها مقابل وصلالى املكتب املذكور.
 اما إرسالها عن طريقالبريد االلكتروني لبوابة
الصفقات العمومية
 إما تسليمها مباشرةلرئيس لجنة طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل
فتح األظرفة.
ع.س.ن/3158/ا،د

ع.س.ن /3303/إد
ع.س.ن /3302/إد

ع.س.ن /3299/إد

ع.س.ن /3300/إد

 13إعالنات
اململكــة املغربيـــــة
وزارة الــداخليـــــة
إقليم بنسليمــــان
دائــرة بنسليمــان
قيــادة الزيايدة
جماعة الزيايدة
*إعــالن عن طلب عروض
مفتوح*
رقــم2022/03 :
جلســة عموميـــة
في يوم  2022/10/27على
الساعــة  14زواال سيتـم بقاعة
االجتماعات بجماعـة الزيايدة
فتح األظرفـة املتعلقـة بطلب
العـروض بعروض أثمان ألجل:
كراء مرفق املجزرة الجماعية
األسبوعي*اربعاء
بالسوق
بنسليمان* لسنة.2023
 يمكن سحب ملف طلبالعروض من مكتب شسيع
املداخيل بجماعة الزيايدة،
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من
بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma
 حدد مبلغ الضمان املؤقتفي  150.000.00درهم (مائة
وخمسون الف درهم).
الثمن االفتتاحي للسمسرة
محدد من طرف صاحب املشروع
في مبلغ650.000.00 :درهم
(ستمائة وخمسون الف درهم)
دون احتساب ض.ق.م.
 يجب أن يكون كل منمحتوى وتقديم وإيداع ملفات
املتنافسني مطابق ملقتضيــات
من
 29/27/25/24و31
2.12.349
رقم
املرسوم
الصادر في  8جمادى األولى
(20مارس)2013
1434
املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عنطريق البريد املضمون بإفادة
باالستالم إلى مكتب رئيس
جماعة الزيايدة.
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 إما إيداعها مقابل وصل الىاملكتب املذكور.
 إما إرسالها عن طريق البريدااللكتروني لبوابة الصفقات
العمومية.
 إما تسليمها مباشرة لرئيسلجنة طلب العروض عند بداية
الجلسة وقبل فتح األظرفة .
ع.س.ن/3159/ا.د
************
اململكــــــة املغربيــــــة
وزارة الداخلية
عمالة اقليم الحوز
دائرة تحناوت
قيادة أغواطيم  -تدرارة
جماعــــة أغواطيــــم
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم2022/03 :
جلسة عمومية
في يوم الثالتاء  11أكتوبر
 2022على الساعة العاشرة
صباحا في مكتب السيد
رئيس مجلس جماعة أغواطيم

فتح األظرفة املتعلقة بطلب
العروض بعرض أتمان ألجل
أشغال إنجاز أتقاب (حفر
أبار ) بجماعة أغواطيم إقليم
الحوز.
يمكن سحب ملف طلب
العروض بمكتب املصلحة
التقنية بالجماعة الترابية
أغواطيم .
كما يمكن كذلك نقله اليكترونيا
من بوابة الصفقات العمومية:
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.MA
* الضمانة املؤقتة محددة في
مبلغ25000.00 :درهم ( خمسة
وعشرون الف درهم ).
* كلفة تقدير األعمال محددة
في مبلغ557.800,00 :درهم
(خمسمائة وسبعة خمسون
الف و ثمانمائة درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى
وتقديم ملفات املتنافسني
مطابقني ملقتضيات املادتني27و

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki

 29و 31من املرسوم 349-
 12-2الصادر في  08جمادى
االولى 20( 1434مارس)2013
املتعلق بالصفقات العمومية
 ،مع إضافة بيانات الزمة على
األظرفة كالتالي:
* رقم السجل التجاري.
* املدينة املسجل بها السجل
التجاري.
* العنوان االلكتروني
«E-MAIL

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

ويمكن للمتنافسني:
* إما إيداع اظرفتهم مقابل
وصل بمكتب املصلحة التقنية
لجماعة أغواطيم.
* و إما إرسالها عن طريق البريد
املضمون بإفادة االستالم إلى
املكتب املذكور.
* إما تسليمها مباشرة إلى
رئيس مكتب طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح
األظرفة.

* اما إرسالها اليكترونيا في
بوابة الصفقات العمومية:
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.MA
يتعني على املشاركني املقيمني
باملغرب اإلدالء بنسخة مطابقة
لألصل لشهادة املؤهالت
حسب
األدنى
والصنف
تصنيف وزارة التجهيز و النقل
واللوجيستيك التالية:
* القطاعH :

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info

* املؤهالتH2 :
* الصنف األدنى4 :
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك املنصوص
عليها في املادة  4من نظام
االستشارة.
مالحظة :يتعني على املقاوالت
غير املقيمة في املغرب اإلدالء
بامللف التقني كما هو محدد في
نظام االستشارة
ع.س.ن/3088/ا.د

ع.س.ن /3312/إد

ع.س.ن /3310/إد

ع.س.ن /3307/إد

ع.س.ن /3304/إد

ع.س.ن /3306/إد
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سودوكو
سهلة

سودوكو
متوسطة

سودوكو
صعبة

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

أبو سلمى

حل سودوكو سهلة

حل سودوكو متوسطة

حل سودوكو صعبة
أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء

حل المسهمة

األيام

ربيع األول

شتنبر

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

اإلثنين

29

26

05:53

13:27

16:47

19:26

20:39

الثالثاء

01

27

05:54

13:26

16:46

19:24

20:38

األربعاء

02

28

05:55

13:26

16:45

19:23

20:36

الخميس

03

29

05:56

13:26

16:44

19:22

20:35

الجمعة

04

30

05:57

13:26

16:43

19:20

20:34

السبت

05

01

05:57

13:25

16:42

19:19

20:32

األحد

06

02

05:58

13:25

16:41

19:18

20:31

حل الشبكة المزدوجة

الفريق الوطني مطالب بحسم الئحته النهائية قبل  14نونبر
دعا االتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا)
كافة المنتخبات المشاركة في نهائيات
كأس العالم المقررة في قطر ،بداية من
أواخر شهر نونبر المقبل ،إلى إرسال
لوائح العبيها قبل يوم  14نونير.
وحسب ما تناقلته العديد من وسائل
اإلعالم الدولية ،فإن لوائح المنتخبات
المشاركة في المونديال ستكون في
البداية موسعة ،تشمل م��ا بين 35

و 50الع��ب��ا ويتعين إرس��ال��ه��ا خالل
شهر أكتوبر المقبل ،قبل أن يتم حصر
اللوائح النهائية يوم  14نونبر ،قبل
الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي
الموحد.
ووج��ه االتحاد الدولي لكرة القدم
خطابات إلى كافة االتحادات المشاركة
في نهائيات كأس العالم من أجل إخبارها
بهذه المواعيد ،وش��دد على ض��رورة

االل��ت��زام بها ،اللهم في حالة حدوث
طوارئ تستدعي إدخال تغييرات في آخر
لحظة ،علما بأن مونديال قطر سيتيح
للمنتخبات ضم  26العبا ،عوض 23
التي كان معموال بها في السابق.
واشترط االتحاد الدولي عدم تجاوز
بعثات المنتخبات  70ف��ردا ،تشمل
باإلضافة إلى الالعبين ،عناصر الطاقم
التقني واإلداري والطبي ،مع تحديد

مدقق لوظائفهم ومهامهم.
يذكر أن المنتخب المغربي لكرة
القدم سيكون حاضرا للمرة السادسة
في نهائيات كأس العالم ،التي ستدور
بقطر ما بين  20نونبر إلى  18دجنبر
من السنة الجارية ،حيث سينافس في
المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات
كرواتيا وبلجيكا وكندا.

أقل من شهرين لحسم الئحة الفريق الوطني

الـريـــاضي

a
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كأس العالم لكرة القدم النسوية للفتيات
 21العبة بالالئحة النهائية
للمنتخب الوطني
وجه أنطوني ريماسون ،مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم
النسوية ألقل من 17سنة ،الدعوة إلى  21العبة للمشاركة في
نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها الهند في الفترة الممتدة
ما بين  11و 30أكتوبر .2022
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسوية
ألقل من 17سنة ،قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة
األولى إلى جانب منتخبات الهند والواليات المتحدة األمريكية
والبرازيل .
وفي ما يلي القائمة النهائية للمنتخب الوطني:
حراسة المرمى :لويسا دربالي ،وصال تيطاح ،أمراح معمري
خط الدفاع :مرابطي دانيا ،نادية بنعسو ،هاجر سعيد ،وصال
العساوي ،جنة شريف ،فاطمة الغزواني ،دانيا بوساطة
وسط الميدان :هدى المستور ،هبة كرامي ،سامية مسناوي،
التيتيا ايش لينا ،أمبيري بصير ،مينة الحمزاوي ،إيمان الحناشي
خط الهجوم :لقصيري كنزة ،المدني ضحى ،الطيبي كاميليا،
ياسمين زهير

الباراغواي تك�سف بع�س عيوب المنتخب الوطني والراكراكي مدعو اإلى ا�ستخال�س الدرو�س
املجموعة الوطنية ترسل بعض املؤرشات اإليجابية

إبراهيم العماري
عكس ما ظهر به أمام منتخب الشيلي يوم الجمعة الماضي
ببرشلونة ،لم يقو المنتخب الوطني المغربي على فرض هيمنته
على المباراة التي واجه فيها الباراغواي ،واكتفى بتعادل سلبي،
مساء أول أمس الثالثاء على أرضية ملعب بينيتو فيامارين
بمدينة إشبيبية ،تحضيرا لنهائيات كأس العام ،المقررة خالل
شهر نونبر المقبل بدولة قطر.
وكان أسود األطلس مطالبين بتأكيد المستوى الجيد الذي أبانوا
عنه في مواجهة الشيلي ،وتحقيق فوزهم الثاني على التوالي
رفقة ربانهم الجديد ،وليد الركراكي ،الذي منح المجموعة الوطنية
مساحة أمل ،ورفع سقف التفاؤل ،بعد الشكوك التي رافقتها طيلة
المدة التي أشرف عليها المدرب البوسني ،وحيد خاليلوزيتش.
ولد يدخل الركراكي تغييرات كثيرة على المجموعة التي
تغلبت على الشيلي ،باستثناء منح الفرصة لريان مايي مكان

يوسف النصيري ،وأمين حاريث بدل سليم أمالح ،بغية تعزيز
االنسجام ،وتوحيد لغة التواصل بين الالعبين ،وتفعيل آليات
اللعب الخاصة بالمنتخب الوطني ،حسب متغيرات المباريات،
سيما وأن منتخب الباراغواي يعتمد على االندفاع البدني ،عكس
الشيلي ،التي تلعب بإيقاع مفتوح.
وحافظ الركراكي على رباعي الخط الدفاعي من أجل تمكين أشرف
داري من تقريب المسافات مع العميد غانم سايس والظهيرين
أشرف حكيمي ونصير مزراوي ،وفعال كان في الموعد ،حيث قام
بقطع العديد من الكرات ،وحاول جاهدا دعم البناءات الهجومية،
من خالل تقدمه بعض الشيء إلى األمام ،فيما بدا الخط األمامي في
حاجة إلى عمل كبير لرفع درجة الفعالية ،في ظل حالة االستعصاء
التي ترافق العبيه منذ فترة طويلة.
ورغم أن هذه المباراة حملت بعض التفاصيل التقنية المحترمة،
من خالل مترابطات ثنائية وثالثية ،وانسالالت بوفال وزياش من
الرواقين ،ومراوغات حاريث وأوناحي ،إال أن الالعبين المغاربة
سقطوا في فخ اللعب الفردي ،وتخلوا عن األداء الجماعي ،وهو
ما يجب على الناخب الوطني االشتغال عليه ،وتعزيز المنسوب

الجماعي داخل الفريق الوطني ،من خالل تسخير المجهودات
الفردية لدعم األداء الجماعي ،وهذا من شأنه أن يقلص هامش
األخطاء ،ويمنح الالعبين المغاربة فرصة الضغط على الخصوم.
وسجلت هذه المباراة عودة الالعب يونس بلهندة بعد فترة
غياب طويلة ،لكنه لم يقدم اإلضافة المرجوة منه ،ويتعين عليه
االجتهاد أكثر إن أراد مرافقة المنتخب الوطني إلى قطر.
وعموما فقد كانت المباراة أمام منتخب الباراغواي اختبارا
جيدا للفريق الوطني ،وقف خاللها الناخب الوطني وليد الركراكي
على كثيرا من المعطيات التقنية والتكتيكية لالعبيه ،وبالتالي
يمكن القول إنها ستساعده بنسبة كبيرة على تحديد الالئحة
التي سيتوجه بها إلى قطر.
وكان المنتخب المغربي يأمل في تحقيق فوزه الثاني على
أحد منتخبات أميركا الجنوبية ،بعد أن حقق األول يوم الجمعة
الماضي على حساب الشيلي بهدفي بوفال والصابيري ،بعدما
خسر أمامها ثماني مرات سابقا ( 3أمام األرجنتين ومرتين أمام
البرازيل وواحدة أمام كل من األوروغواي وكولومبيا والبيرو)،
مقابل تعادل واحد وكان أمام الشيلي أيضا.

الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني مازال غير جاهز للمونديال
قال وليد الركراكي ،الناخب الوطني المغربي،
إن المباراة التي واجهت خاللها النخبة الوطنية
منتخب الباراغواي بمدينة إشبيلية االسبانية،
وانتهت بالتعادل السلبي ،مكنته من استخالص
الكثير من األمور اإليجابية ،مؤكدا على أن الفريق
الوطني لم يبلغ بعد درجة الجاهزية التامة.
وعبر مدرب المنتخب الوطني في تصريح خص
به قناة الرياضية ،عقب نهاية المباراة ،عن
رضاه التام على أداء العبيه ،الذين يتعزز منسوب
االنسجام فيما بينهم بمرور األيام والمباريات.
وأوضح الركراكي أنه كان يتطلع إلى تحقيق
الفوز الثاني له على رأس المنتخب الوطني ،لكن
الالعبين لم يكونوا في المستوى المطلوب خالل
الشوط األول ،قبل أن يظهروا بوجه مغاير خالل
الشوط الثاني ،حيث قدموا أداء مرضيا ،السيما
من الناحية التكتيكية ،عبر خلق العديد من فرص
التسجيل ،لكنها لم تستغل جيدا بسبب العياء.
وأوض���ح رب���ان أس���ود األط��ل��س أن م��ب��اراة
الباراغواي مكنته من استخالص بعض العبر
والدروس ،خاصة في ظل التغييرات التي أقدم

الركرايك مطالب بتقليل هامش األخطاء

عليها ،حيث تمكن من الوقوف على مؤهالت
الالعبين ،لكن المنتخب الوطني مازال غير جاهز
للمونديال.

وهنأ وليد الركراكي العبيه على المجهود
الذي قدموه أمام الشيلي والباراغواي ،ألنهم
أظهروا تفاعال كبيرا فيما بينهم ،وبدت عالمات

االنسجام والتناغم تتحقق« ،لكننا مازلنا في
حاجة إلى العمل واالجتهاد ،والرفع من إيقاع
اللعب ،وتقليص هامش األخطاء ،ألن ما كان
ينقصنا في لقاء الثالثاء هو االندفاع البدني،
وفرض الضغط العالي على الخصم».
ووجه الناخب الوطني شكره إلى الجماهير
المغربية التي حجت إلى برشلونة وإشبيلية من
أجل دعم الفريق الوطني ،آمال أن يكون حضورها
كثيفا في قطر.
وأبدى الناخب الوطني رغبته في برمجة مباراة
إعدادية أخرى قبل السفر إلى قطر ،حيث قال إنه
ينتظر بالبرنامج الذي سيعتمده االتحاد الدولي
لكرة القدم ،ومعرفة التوقيت الذي ستتوقف فيه
البطوالت األوروبية ،من أجل برمجة مباراة ودية
ثالثة يمكنه فيها أن يقيس قدرات العبيه ،ونهي
التروتشات على المجموعة التي سيدخل بها
االستحقاق العالمي ،مشيرا إلى أنه سيستغل
الفترة المقبلة لتعزيز االتصال بالالعبين سواء
عبر السفر إليهم واالجتماع بهم أو عبر تقنية
التناظر المرئي.

منتخب أقل من  20سنة
يفوز على الشيلي
فاز المنتخب المغربي لكرة القدم ألقل من  20سنة على
نظيره الشيلي بهدف لالشيء ،في المباراة التي جمعتهما
،أول أمس الثالثاء ،برسم الجولة الثالثة واألخيرة من الدوري
الدولي لمورسيا.
وسجل هدف المنتخب المغربي الالعب رضا الركوعي.
ورفع المنتخب المغربي رصيده ،عقب هذه النتيجة ،إلى 6
نقاط (فوزين وهزيمة).

العصبة الوطنية تؤخر موعد
مباراة الوداد ونهضة بركان
قررت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية تعديل برنامج
مباريات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية االحترافية ،بإجراء
مباراة الوداد الرياضي والنهضة البركانية يوم األحد القادم
(الثامنة والنصف مساء) بالمركب الرياضي محمد الخامس
عوض يوم غد الجمعة.
وذكرت العصبة ،في بالغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثالثاء ،أن هذا التعديل ،الذي
يأتي استجابة لطلب السلطات المحلية ،يشمل أيضا تغيير
الملعب الذي سيحتضن مباراة نادي الفتح الرياضي بنادي
المغرب الفاسي ،حيث ستدور أطوار هذه المقابلة بالملعب
الكبير بمراكش في نفس التوقيت والتاريخ المعلن عنهما سلفا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين ملعب البشير بالمحمدية
الحتضان المباراة التي ستجمع الشباب الرياضي السالمي
ون��ادي أولمبيك خريبكة ،دون أي تغيير في تاريخ وموعد
انطالقتها.
وفي ما يلي برنامج الجولة الرابعة
 nالجمعة
الجيش الملكي – الدفاع الجديدي (س )16.00
شباب المحمدية – الرجاء الرياضي (س )20.30
 nالسبت
أولمبيك آسفي – اتحاد طنجة (س )18.15
شباب السوالم – أولمبيك خريبكة (س )20.30
 nاألحد
المغرب التطواني – اتحاد تواركة (س )18.15
الفتح الرياضي – المغرب الفاسي (س )16.00
الوداد الرياضي – نهضة بركان (س )20.30
حسنية أكادير – مولودية وجدة (س )20.30

الدورة الرابعة من بطولة
القسم الثاني
تجري أيام الجمعة والسبت واألحد منافسات الدورة الرابعة
من البطولة الوطنية االحترافية ألندية القسم الثاني لكرة القدم،
بداية من الساعة الخامسة مساء ،حسب الجدول التالي:
 nالجمعة
شباب بن جرير – يوسفية برشيد
االتحاد الوجدي – الراسينغ الرياضي
 nالسبت
شباب المسيرة – االتفاق المراكشي
اتحاد الخميسات – نهضة الزمامرة
رجاء بني مالل – أولمبيك الدشيرة
 nاألحد
وداد فاس – جمعية سال
سريع وادي زم – شباب خنيفرة
وداد تمارة – سطاد المغربي
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ال�شبيبة االتحادية :اعتماد الجه�ية
والمنا�شفة في اختيار هياكلها
صادق املؤتمر الوطني التاسع للشبيبة االتحادية املنعقد
ببوزنيقة ،مساء أول أمس ،بأغلبية مطلقة ،على املقرر التنظيمي
النتخاب الهياكل الوطنية ،كما تبنى توجها يشمل اعتماد الجهوية
واملناصفة تماشيا مع التطورات املجالية مع اعتماد آليات للقرب
من مواقع الشباب أينما تواجدوا .
وصبيحة أمس تمت املصادقة على تفاصيل تنزيل املقرر باعتماد
عدد األصوات املحصل عليها في االنتخابات السابقة من أجل ضمان
تمثيلية ذات مصداقية تعلي من شأن الفعل الحزبي والشبابي في
إطار املنظمة .
كما عرف صباح أمس عقد ندوة فكرية حول الصحراء املغربية
نشطتها رئيسة الشباب االشتراكي األوروبي.
وشرع املؤتمرون في انتخاب أعضاء املجلس الوطني على
مستوى الجهات الحزبية .
وينعقد املؤتمر تحت شعار «كرامة ،حرية ،مساواة».

عر�س ن�شالي في الم�ؤتمر التا�شع لل�شبيبة االتحادية

ألول مرة تلتقي قيادات اشتراكية بممثلي شبيبات اشتراكية حول القضية الوطنية فوق التراب املغربي

تصوير :املساوي

الكاتب االول ادريس لشكر مع الكاتبة العامة للشباب االشتراكي األوروبي

مع ممثلة الشباب في الحزب االشتراكي األوكراني

مع ممثل كولومبيا

مع ممثلة الحزب التقدمي من جمهورية الدومينكان

مع ممثلي االتحاد الوطني لكرديستان العراق

مع ممثل الحزب االشتراكي في جمهورية إفريقيا الوسطى

مع محمد الجنحاني ،ممثل الشباب الديمقراطي التونسي

مع ممثل «حركة فتح» من فلسطني

أعضاء من املكتب السياسي وضيوف املؤتمر

