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تمكنت المصالح األمنية ليلة 12 ماي الجاري من اعتقال فرد من القوات المساعدة تابع 
للمقاطعة الخامسة بحي كولوش، بعدما ضبطت بسيارته كمية من مخدر الشيرا.

 

تلميذة بثانوية 
عبد المومن 

تتعرض لالعتداء 
والمؤسسة خارج 

التغطية

توصلت إدارة اجلريدة بشكاية من 
املواطن عبد احلفيظ البوزكاوي، 

موجهة إلى النائب اإلقليمي لوزارة 
التربية الوطنية، تتعلق بتعرض ابنته 
القاصر لالعتداء صباح يوم اخلميس 

07 ماي 2014 من طرف زميلتها 
داخل القسم بثانوية عبد املومن، 

مستعملة في ذلك آلة حادة، الشيء 
الذي أحدث لها  جرحا عميقا على 

مستوى الذقن )أنظر الصورة( أثنائ 
حصة التربية اإلسالمية بحضور 

متدربني اثنني.
وأفاد نص الشكاية –التي تتوفر 

اجلريدة على نسخة منها- أن املؤسسة 
املذكورة لم تقم بحماية التلميذة كما 
ينص على ذلك القانون الداخلي لها، 
بحيث لم يتم إشعار الوالد باحلادث، 
ولم تقدم لها اإلسعافات األولية، بل 

ولم تتولى القيام باإلجراءات اإلدارية 
املعمول بها في هذا الشأن.

وفي األخير، التمس والد التلميذة 
وصال البوزكاوي اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وفق ما يقتضيه القانون.

الفرد موضوع شكاية   ه��ذا  وك��ان   
وجدة  بابتدائية  امللك  جاللة  وكيل  ل��دى 
م���ؤرخ���ة ب��ت��اري��خ 12م���������اي2015 حتت 
ع��������������دد15/3101/2915، رف��ع��ه��ا ض��ده 
امل���واط���ن ع��م��ر ع����الوي ال��س��اك��ن باحلي 
البنزين  بيع  ميتهن  وال���ذي  احل��س��ن��ي، 
املهرب بالتقسيط، بسبب تعرضه للضرب 
إلى  الذي اصطحبه  الفرد  هذا  من طرف 
من  جرده  بعدما  اخلامسة  املقاطعة  مقر 
بالعصا،  بالضرب  عليه  وانهال  بنزينه، 
وال��رك��ل ب��واس��ط��ة ح��ذائ��ه امل��ه��ن��ي ال��ذي 
أثر على صحة الضحية بشكل  يكون قد 

واضح.
اتصلت  الذي  وحسب عمر عالوي 
به اجلريدة فور علمها باحلادث، وحسب 
جاللة  وكيل  إلى  املرفوعة  الشكاية  نص 
امللك، واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
ف��رع وج��دة، ف��إن القضية تعود إل��ى يوم 
30أ بريل 2015 حينما حضر املتهم إلى 
املعني باألمر أمام أحد باملقاهي بوجدة، 
أين يبيع بنزينه للدراجات النارية، فطلب 
منه مده بثالث لترات من البنزين لصالح 
من  الضحية  طلب  وملا  النارية،  دراجته 
األمر،  يرقه  لم  البنزين،  ثمن  أداء  املتهم 
ف��أدى ال��واج��ب وت��وع��ده بعقاب أل��ي��م، -

حسب الضحية-.
حوالي   2015 م��اي   11 وبتاريخ   
سيارة  حلت  والنصف،  الثامنة  الساعة 
املتهم،  وب��ه��ا  امل��س��اع��دة  ل��ل��ق��وات  تابعة 

ال��ذي ج��ره بقوة داخ��ل ال��س��ي��ارة، يقول 
عمر عالوي:«أخذوني بالقوة إلى سيارة 
القوات املساعدة فأشبعوني ضربا داخل 
السيارة أمام السيد عبد القادر بوجبهة، 
احلضرية  املقاطعة  إل��ى  ب��ي  متوجهني 
املقر،  زنزانة  إلى  وأدخلوني  اخلامسة، 
بواسطة  مبرحا  ضربا  بضربي  فقاموا 
على  ج���روح  ع��دة  ل��ي  تسببوا  عصاهم، 

على  وآالم  ورج���ل���ي،  وج��ه��ي  م��س��ت��وى 
القادر  عبد  وت��دخ��ل  ب��ط��ن��ي....،  مستوى 
ب��وج��ب��ه��ة، ش��ي��خ امل��ق��اط��ع��ة اخل��ام��س��ة، 
وساعدني بإخراجي من الزنزانة، فأغمي 
علي أمام املوظفني املوجودين هناك.....«.
اإلسعاف  س��ي��ارة  حضور  وبعد    
الفارابي،  مستشفى  إلى  الضحية  ونقل 
أي���ن ت��ل��ق��ى اإلس��ع��اف��ات األول���ي���ة، وم��ده 

 15 العجز في  بشهادة طبية حددت مدة 
إنصافه  أج��ل  من  الضحية  يوما، حت��رك 
واسترداد حقوقه املهضومة، فرفع شكاية 
إلى وكيل جاللة امللك، واتصل باجلمعية 
املغربية حلقوق اإلنسان، وبعض ممثلي 

وسائل اإلعالم احمللية والوطنية.
بهذه  اجل��ري��دة  علم  بعد  م��ب��اش��رة 
احلادثة، ربطنا االتصال بالقائد اجلهوي 
للقوات املساعدة بوجدة، العقيد الوادي، 
الذي أكد أنه في طور التحقيق، وسيعمل 

على تطبيق القانون.
الغريب في القضية، أنه في اليوم 
امل���وال���ي م��ن وق���وع احل���ادث���ة، مت ضبط 
داخ��ل  ال��ش��ي��را  ب��ح��ي��ازة  متلبسا  امل��ت��ه��م 
اللحظة،  تلك  في  اعتقاله  ومت  سيارته، 
وعن طريقة ضبطه،أكدت مصادر مطلعة 
أن دورية لألمن الوطني شكت في سيارة 
من نوع مرسيديس رابطة في مكان، وبعد 
الذي  سائقها  من  السيارة  أوراق  طلب 
تعنيف  قضية  ف��ي  املتهم  س��وى  يكن  ل��م 
املواطن عالوي عمر، تبني محاولة تهربه 
وتلعثمه، وبعد تفتيش السيارة مت ضبط 
ح��وال��ي 195 غ����رام م��ن م��خ��در ال��ش��ي��را 
اليوم،  نفس  في  اعتقاله  ومت  بالسيارة، 
للمحكمة  وت��ق��دمي��ه  12م�������اي2015،  أي 

االبتدائية بوجدة.
أغ���ل���ب امل��ت��ت��ب��ع��ني ألط�������وار ه���ذه 
ال��ق��ض��ي��ة، اس��ت��ح��ض��روا ح��دي��ث:«دع��وة 

املظلوم ليس بينها وبني الله حاجب«

كان قد اعتدي   على بائع بنزين بمقر المقاطعة الخامسة  بالضرب المبرح

اعتقال   فرد من القوات المساعدة متلبسا بحيازة مخدر الشريا

حريق مهول 
يأتي على 

محتوات 
جوطية وسط 

وجدة

أت������ى ح����ري����ق م����ه����ول ش�������ّب، م��س��اء 
محتويات  على   ،2015 م��اي   08 اجلمعة 
جوطية  “جنان بوشامة” وسط مدينة وجدة، 
الفضاء  وع���ن  مليلية  س���وق  ع��ن  بعيد  غ��ي��ر 
املجاور أين  تكدس األسواق والقيساريات 
التي  الوهاب  عبد  سيدي  بساحة  التجارية 
الرئة  وتعتبر  ومكثفا  كبيرا  نشاطا  تعرف 

التجارية   للمدينة األلفية.
ش�����رارة احل���ري���ق ان��دل��ع��ت، حسب 

ش���ه���ود ع���ي���ان، ف���ي ح�����دود ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
يوم  يعتبر  ال��ذي  اجلمعة  زوال  بعد  والنصف 
أن  قبل  وج���دة،  مبدينة  للتجار  بالنسبة  عطلة 
تصاعدت  غاضبة  ن��ي��ران  ألسنة  إل��ى  تتحول 
أدخنتها في السماء، تلتهم محتويات الدكاكني 
في  غذاءها  ووج��دت  اجلوطية،  بهذه  املتواجدة 
واألث���واب  امل��ن��زل��ي  اخلشبية  واألثاث  األل����واح 
والصوف وآالت وأجهزة اخلياطة، ساعدها على 

ذلك احلرارة املفرطة التي اجتاحت املنطقة.

مصالح الوالية والبلدية والصحة 
تتكفل بنقل جثمان طالب 
باملدرسة العليا للتكنولوجيا

بعد احلادثة املأساوية التي أدخلت الطالب عز 
الدين صادق، الطالب املدرسة العليا للتكنولوجيا 
دامت حوالي  املدنية، في غيبوبة  الهندسة  شعبة 
يوم  صباح  عليه  الله  رحمة  إل��ى  انتقل  شهرين، 
األحد 10 ماي اجلاري مبستشفى الفارابي وجدة.

للتكنولوجيا  العليا  املدرسة  إدارة  عملت  وقد 
على توفير سيارة اإلسعاف لنقل 

جثمان الفقيد إلى مقر سكناه 
مب��دي��ن��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء، 
مب���ع���ي���ة  والي������ة اجل��ه��ة 
وجدة،  وبلدية  الشرقية، 
وامل����دي����ري����ة اجل��ه��وي��ة 
ال��ب��ادرة  وه��ي  للصحة، 
طيبا  ص��دى  خلفت  التي 

ف��ي ن��ف��وس أط��ر وإداري���ي 
وط���ل���ب���ة امل����درس����ة ال��ع��ل��ي��ا 

عن  عبروا  الذين  للتكنولوجيا 
جزيل تشكراتهم.

وي���ت���ق���دم ط��ل��ب��ة واط������ر وإداري����������و امل���درس���ة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ش��ك��ر اجل���زي���ل لكل 
اجل����ه����ات ال����ت����ي س����اع����دت ع���ل���ى ن���ق���ل ج��ث��م��ان 
 ال���ض���ح���ي���ة إل�������ى م����دي����ن����ة ال����������دار ال���ب���ي���ض���اء.
يذكر، أن املرحوم كان ضحية حادثة سير مفجعة، 
كانت   »19 »رون��و  ن��وع  من  بعدما صدمته سيارة 
18 مارس من  األربعاء  ليلة  فائقة،  جتري بسرعة 
الرصيف  على  واق��ف��ا  ك��ان  حيث  اجل��اري��ة،  السنة 

يتكلم في هاتفه احملمول.
إليه  وإن��ا  لله  وإن��ا  و«  الفقيد،  لعائلة  تعازينا 

راجعون«.

المستشفى الجامعي بوجدة   يستقبل حالة حرجة 
قادمة من انب سينا بالرباط

سمية اجواو

املستشفى  اس��ت��ق��ب��ل 
السادس  محمد  اجلامعي 
ب������وج������دة، ص�����ب�����اح ي����وم 
اخلميس 14م��اي اجل��اري، 
ح���ال���ة م��س��ت��ع��ج��ل��ة ق��ادم��ة 

سينا  اب���ن  مستشفى  م��ن 
طائرة  طريق  ع��ن  بالرباط 

الهيليكوبتر.
ووص�������ف ال���دك���ت���ور 
املسؤول  حسني  إبراهيم 
باملستشفى  اإلن��ع��اش  ع��ن 
اجلامعي، احلالة باحلرجة، 

مضيفا أن الطفل عبداإلاله  
يعاني من مشكل في الدماغ 
أثر بشكل كبير على جهازه 
حالة  ف��ي  أدخ��ل��ه  التنفسي 
إس��ع��اف��ه  تطلبت  غ��ي��ب��وب��ة 
وأشار  السرعة.  وجه  على 
إل����ى أن س��ب��ب اس��ت��ق��ب��ال��ه 

املستشفى  مب��س��ت��ع��ج��الت 
في  له  مكان  توفر  عدم  هو 
مبستشفى  اإلن��ع��اش  قسم 
إب��������ن س����ي����ن����ا ب����ال����رب����اط 
الثاني  احلسن  ومستشفى 
تطلب  ال��ذي  الشيء  بفاس 
اس����ت����ق����دام����ه ع���ل���ى وج���ه 

السرعة. 
الطفل  أن  إل��ى  يشار 
امل���ري���ض ه���و م���ن م��دي��ن��ة 
مستقرة  ح��ال��ت��ه  ب��وع��رف��ة، 
وهو  ح��دود اخلميس  إل��ى 
يشرف  طبي  بطاقم  محاط 

عليه وأجهزة متطورة.

األخوان حديدي يؤرخان للرياضة الوجدية

كتاب جديد يتحدث عن أمجاد المولودية الوجدية
أص���در األخ����وان أح��م��د وح��س��ن ح��دي��دي كتابا 

جديدا يتحدث عن أمجاد املولودية 
إل��ى   1946 س��ن��ة  تأسيسها  م��ن��ذ 

غاية سنة 2014.
 الكتاب الذي طبع من مطابع 
304 صفحة  في  يقع  نت  الرباط 
على  ويحتوي  الكبير،  احلجم  من 
ن���ادرة باألبيض واألس���ود،  ص��ور 
وأخرى باأللوان تؤرخ كلها لفريق 

املولودية الوجدية لكرة القدم.

ي��ب��دأ األخ����وان ح��دي��دي وه��م��ا الع��ب��ان سابقان 
املولودية،  بنشأة  كتابهما  بوجدة، 
ث����م ب���احل���دي���ث ع����ن ف��ري��ق 
امل�����ول�����ودي�����ة ف�����ي ال���ف���ت���رة 
االس��ت��ع��م��اري��ة امل��م��ت��دة من 
وف��ي   ،1956 إل���ى   1946
عن  يتحدثان  أخرى  فصول 
ف��ري��ق امل��ول��ودي��ة م��ن خ��ال 
ت��أل��ق��ه ف��ي ك����ؤوس ال��ع��رش، 
وف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��وط��ن��ي��ة، مع 

نتائج الفريق خال كل لبطوالت.
املولودية  مبشاركة  التذكير  املؤلفني  يفت  ول��م 
املغاربية  والبطولة  اخلامس  محمد  كأس  في  الوجدية 
للفرق البطلة، وخصص املؤلفان بعض الفصول للحديث 
والاعبني  وال��ه��داف��ني،  وللحراس  التحتية،  البنية  ع��ن 
بالعتاد  واملكلفني  الطبية،  واألطقم  واملدربني  الدوليني، 

الرياضي للفريق الوجدي.
لفترات  التأريخ  م��ن  أهميته  الكتاب  ه��ذا  ميتح 
زاه��ي��ة م��ن ف��ت��رات امل��ول��ودي��ة ال��وج��دي��ة، وحفظ ال��ذاك��رة 

الرياضية للمدينة األلفية.
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ALHADATH ACHARKI
أسبوعية وطنية تعنى بشؤون اجلهة 
الشرقية تصدر كل سبت من وجدة 

عن شركة اإلنتاج السمعي البصري  
SPAJ والصحافة

مدير النرش : 

 زهر الدين طيبي
zahreddinet@gmail.com

رئيس التحرير:

 عبد المنعم سبعي
monaimsabii@gmail.com

 هيئة التحرير :

حفيظة بورضة
 ميلود بوعاممة

نرص الدين الهدراوي 
مصطفى مريي - سمية أجواو

 املراسلون : 

عبد القادر بوراص 
لخرض محياوي
محمد العلوي

مصطفى محياوي
محمد الرحموين

مكتب الرباط : 

رشيد بوروة 
rachidbeauroi@gmail.com

 التصفيف: نادية كميش
التصوير : حميد القرعي

 التوزيع:  جامل بودالل - محمد اربيعة
جهويا : مصلحة التوزيع  بالجريدة  

 وطنيا : رشكة سربيس
 اإلدارة : التحرير اإلعالنات

شارع إدريس األكرب عامرة بلقايد
الطابق 2 رقم الشقة 2- وجدة

 الهاتف: 0536701695
 الفاكس 0536701687

ملف الصحافة 8/99
الرتقيم الدويل 72/1999

الحساب البنيك 
ATTIJARIWB: 060A034955
 سحب من هذا العدد 6000 نسخة

السحب :أنفوبرانت 
 املوقع عىل االنرتنيت:

www. Alhadathacharki.com

االخراج والطبع

الهاتف :
0537610638
0661395940

الرأي3

<  يكتبه : محمد العرابيمجرد رأي

Mohtassib2004@yahoo.fr

طاقما  أن  الوطنية مؤخرا  الصحف  نشرت 
مبراكش  طفيل  اب��ن  مبستشفى  مغربيا  طبيا 
بالكامل  ب��ت��رت  ي���دا  ج��راح��ي��ة  عملية  ف��ي  أع���اد 
استغرقت  العملية  اع��ت��داء.  ضحية  ك��ان  لشاب 
ن��ح��و ت��س��ع س��اع��ات، وك��ان��ت م��ن ال��دق��ة مبكان 
وحده  العظم  جبر  فيها  يكن  لم  احل��ال،  بطبيعة 
خياطة  هناك  كانت  وإمن��ا  مكانه،  إل��ى  وإع��ادت��ه 
األوتار، واألوعية الدموية والشرايني، واألعصاب 
ليس  عمل  وهو  واحلركة،  باحلساسية  اخلاصة 

بالهني، يدل على مهارة وكفاءة الطاقم 
الذي قام  بالعملية.

مغربي  طبي  طاقم  ق��ام  قبل،  من 
عملية  في  لشخص  قلب  بإفسال  آخر 
جراحية ناجحة. وهكذا فنحن ال نعدم 
كفاءات عالية في هذا احلقل، ميكن أن 
إلى  مكانتها  وتتبوأ  باملعجزات  تأتي 
ج��ان��ب ال��ك��ف��اءات األخ���رى ف��ي العالم 
باملجال  العناية  يجب  فقط  امل��ت��ق��دم، 
ال��ص��ح��ي ك��ك��ل، وإع���ط���اؤه االع��ت��ب��ار 
واإلمكانيات  الشروط  وتوفير  ال��الزم، 

الضرورية له وللقائمني عليه.
في املقابل تنشر الصحف يوميا 
أخ��ب��ارا  عن صحتنا وم��ا تعانيه من 
أس���ق���ام، ك��م��ا ي��ت��ن��اق��ل امل��واط��ن��ون ما 
من  ومصحاتنا  مستشفياتنا  تعيشه 

مشاكل خطيرة واختالالت في التسيير والتدبير، 
وما سقط فيه كثير من األطباء من جشع وسلوكات 

متدنية أفقدت مهنة الطب قداستها وحرمتها.
وب���ق���در م���ا ت��ق��دم ال���ط���ب، ودك ك��ث��ي��را من 
حجر  تقف  كانت  التي  والصعوبات  العراقيل 
التي  الهائلة  التطورات  وبقدر  طريقه،  في  عثرة 
جاءت بآليات وأجهزة في منتهى الدقة والغرابة، 
انكشفت معها أمراض مستعصية، بقدر ما بقيت 
مستشفياتنا العمومية في فقرها املدقع في كثير 
وال  السريعة،  التطورات  ال جتاري  األحيان،  من 
توفر للمواطن املريض ما يجعله في مأمن على 
اعترته  ما  إذا  االطمئنان  على  ويحمله  صحته، 

األم������راض، األم����ر ال����ذي ت���رك ف��راغ��ا ه��ائ��ال في 
املجال، وشجع على التهافت إلى فتح املصحات 
ذلك  إل��ى  يفتقر  منها  العديد  جعل  وال��ع��ي��ادات، 

الطابع اإلنساني واملهني الصرف.
استمعت صبيحة هذا اليوم حكاية مريض 
مع طبيب نقلها الراديو، يقول فيها املريض: لدى 
زيارتي للطبيب رأى أن جترى لي عملية جراحية، 
العمومي،  املستشفى  إلى  يوجهني  أن  فرجوته 
فرفض، وأراد أن يختص بالعملية دومنا اهتمام 

لطلبي ورغبتي... 
ذهبت  أن��ه��ا  ل��ي  حتكي  لسيدة  واستمعت 
بأبيها املريض إلى املصحة في حالة مقلقة، فلما 
تعرف الطبيب على نوعية املرض وصف له األدوية 
التي يستعملها ملدة أسبوع في انتظار النتيجة، 
تكن ضرورية،  لم  له حتليالت  أجريت  ذلك  ومع 
فاتورة  ثمن  ليؤدي  فقط  الطبيب،  بها  يشر  ولم 
التي بلغت ألف دره��م. هذا  إلى املصحة  دخوله 
بعد أن عانى املريض وعائلته بقسم املستعجالت 
لتعزيز  حديثا  أنشئ  ال��ذي  املستشفيات  بأحد 
الوحدات الطبية باملدينة، وحل مشاكل املرضى، 
سيارة  منت  على  طويلة  مدة  املريض  بقي  حيث 

اإلسعاف دومنا عناية وال اهتمام، مع  أنه احضر 
بتوصية مستعجلة من الطبيب املعالج، مما دفع 

بالعائلة إلى االنتقال إلى املصحة املذكورة.
مستشفياتنا  ع��ن  ت���روى  ك��ث��ي��رة  ح��ك��اي��ات 
والعيادات  املصحات  م��ن  كثير  وع��ن  املريضة، 
واإلمكانيات  ال��وس��ائ��ل  فقر  فيها  اختلط  ال��ت��ي 
ال���الزم���ة وال���ض���روري���ة، ب��اإله��م��ال وال��الم��ب��االة 
على  الشهية  وانفتاح  املهني  الضمير  وانعدام 

جمع األموال.
انتفض مؤخرا أطباء يشتغلون 
احلسن  مبستشفى  ال��ع��ام  بالقطاع 
الثاني بأكادير، ملا أضحت عليه حالة 
ونقل  وامل��زري��ة.  البئيسة  املستشفى 
ذل���ك أح���د امل��راس��ل��ني ب��ق��ول��ه: »كشف 
مساء  بأكادير  ال��ع��ام  القطاع  أط��ب��اء 
معطيات  عن  اخلميس«   « أم��س  أول 
خطيرة وغير مسبوقة، تهم املستشفى 
اجل��ه��وي احل��س��ن ال��ث��ان��ي ألك��ادي��ر، 
وأضاف هؤالء الذين عقدوا اجتماعا 
عاصفا أن هذا املستشفى أصبح يشكل 
خطرا على صحة املرضى والوافدين 
إليه، جراء تدهور اخلدمات الصحية 
لهذا  الصحة  وزارة  وتنكر  املقدمة، 
املرفق الذي يتوافد عليه املرضى من 
وبنبرة  األرب����ع،  اجلنوبية  اجل��ه��ات 
ح��ادة كشف ع��دد م��ن األط��ب��اء اجل��راح��ني أن��ه ال 
ميكنهم إجراء أية عملية جراحية ألي من أقاربهم 
بهذه املؤسسة، كما أضاف أحدهم بنبرة ساخرة 
أية عملية ولو على قط أو ثعبان  أنه لن يجري 

بقاعات العمليات باملستشفى«
بأكادير  اجل��ه��وي  املستشفى  أن  واألك��ي��د 
هاته  وح���ده  عليه  تنسحب  ال  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن 
فالكثير من مستشفياتنا تعاني نفس  األوضاع، 
األم��راض ونفس األوض��اع. ونكذب على أنفسنا 
املواطن  أن  توهم  في  كما هي،  األم��ور  تركنا  إن 
املريض سينعم بالشفاء والراحة في أوساط هي 

نفسها مريضة وموبوءة.

متى يعجل الله بالشفاء« 
لصحتنا »املريضة؟

حكايات كثيرة تروى عن مستشفياتنا 
المريضة، وعن كثير من المصحات والعيادات 

التي اختلط فيها فقر الوسائل واإلمكانيات 
الالزمة والضرورية، باإلهمال والالمباالة 

وانعدام الضمير المهني وانفتاح الشهية على 
جمع األموال.

بقلم: عبد المنعم سبعي

م��ا ت��ش��ه��ده م��دي��ن��ة وج����دة من 
ح�����راك ري���اض���ي مب��ن��اس��ب��ة ص��ع��ود 
املولودية الوجدية  إلى قسم الصفوة 
ال ي��ع��ك��س ح��ق��ي��ق��ة م���ا ي���ج���ري في 
النوادي  به  ما حتبل  أو  الكواليس، 
السواء،  على  والرياضية  السياسية 
املتتبع  ي��ع��ت��ب��ره��ا  ش��واه��د  وه��ن��اك 
ب��ال��وض��وح  تكبر  ال  ولكنها  م��ه��م��ة، 
 امل��ط��ل��وب م���ا ي���ج���ري ف���ي اخل���ف���اء.
تأكيد  أن جهات ما حتاول  الواضح 
ب��ني جهات  ال��ص��راع��ات  إن  م��ق��ول��ة 
تستعد  ب����دأت  ب���ال  ذات  س��ي��اس��ي��ة 
ملعركة الوصول إلى رئاسة املولودية 
باتت  خفية  أي���ادي  وأن  ال��وج��دي��ة، 
ترتب وترسم املستقبل، وثمة جهات 
ال زال��ت لم تنته من ج��ردة احلساب 
لتعرف ما تغنم وما تخسر بوصولها 
إل����ى رئ���اس���ة ال���ف���ري���ق، وال���واض���ح 
املاضي  من  أشباحا  هناك  أن  أكثر 
افتراضي  واق���ع  استنساخ  حت���اول 
ال  رئيس  مواصفات  وحتديد  جديد، 
يشبه في املالمح من لفظهم التاريخ 
مزبلته،  في  املدينة  لهذه  الرياضي 
ولكنه قد يحمل نفس اجلينات، نحن 
سيلعب  أخ���رى  حملطة  نستعد  اآلن 

فيها الفريق ضمن الدوري االحترافي 
امل��م��ت��از، وع��ل��ى ض���وء م��ا سيجري 
سوف نرى مستقبل كرة القدم مبدينة 
زيري بن عطية التي عبثت بها خالل 
نعتقد  ال  كثيرة،  أي��اد  ممتدة  فترات 
مصلحة  على  حريصة  ك��ان��ت  أن��ه��ا 
 ف��ري��ق س��ن��دب��اد ال��ش��رق وم��ح��ب��ي��ه .
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الوجديون 
انفراج الغمة، وعودة األلقاب وخلق 
الفرجة، واالستفادة من اإلصالحات 
والبنيات الرياضية التي تعززت بها 
خالل  املدينة  ف��ي  الرياضية  البنية 
مواجهات  بدأت  األخيرة،  السنوات 
غير معلنة بني  أطراف تترقب حلظة 
اجلمع العام للفريق وما ستسفر عنه 
من نتائج لتضع أجندتها السياسية 
بكل دقة إن كانت من ذوات السياسة 
واألح������زاب واالن���ت���خ���اب���ات، أم���ا إن 
كانت من ذوات املصالح الدنيا التي 
ال ت��س��ت��ف��ي��د س���وى م���ن ج��ل��ب الع��ب 
م��درب  م��ع  التعاقد  أو  تسريحه  أو 
مقعد  ض��م��ان  أو  ت��ق��ن��ي،  إط����ار  أو 
باملكتب املسير لضمان تنقل باملجان 
وت���ن���اول وج��ب��ة م���ع ال��ف��ري��ق، على 
للسان مبقاهي  العنان  األقل إلطالق 

وتقدمي  الفريق  ع��ن  للحديث  وج��دة 
للمباريات...  الرياضية  التحليالت 

ف��ف��ي ه����ذا ال���وق���ت ب���ال���ذات حت���اول 
بعض اجل��ه��ات إخ���راص األص���وات 
إبعاد  وحت��اول  قوي  بفريق  املنادية 
كل من رأته قادرا على تقدمي إضافة 
بدعوى  ورياضتها  للمدينة  نوعية 
معرفته  قلة  أو  للفريق  انتمائه  عدم 
بالكرة ودروبها، ولم يكن غريبا على 
عهد املكتب املسير السابق في فترة 
فوزي  طلب  يرفض  أن  الفترات،  من 
املولودية  فريق  في  لالنخراط  لقجع 
بنهضة  ي��ن��خ��رط  أن  ق��ب��ل  ال��وج��دي��ة 
ورئيسا  لها  رئيسا  ويصبح  بركان 
فهل  ال��ق��دم.  ل��ك��رة  امللكية  للجامعة 
تسيير  وجدة ميالد  مدينة  ستشهد 
يختلف  وفريق جديد  رياضي جديد 
عن  تدبيره  وطريقة  مواصفاته  في 
النماذج السابقة أم أن احلرص على 
املصالح سيعيد استنساخ وجه آخر 
رمبا ال يحمل نفس املالمح ولكنه من 
نفس الفصيلة،وسيعود معه الفريق 
أو سنتني  بعد سنة  إلى احلضيض 
في القسم األول دون حتقيق ألقاب و 
ترك بصمات وضاءة كما دأبت على 

ذلك الفرق الكبرى.
املؤكد أنه حني تختلط األوراق 

وتتداخل الرؤى وتتغلب لغة املصالح 
تفقد الرياضة معناها  .. يفقد التسيير 
براءته ..  ويفقد اجلمع العام قدسيته ..  
فرق  هناك  غايتها ..   األح��داث  وتفقد 
حلم  وأمامه  مسير  مكتب  بني  كبير 
فتوحدت  واأللقاب  التغيير  في  كبير 
واح��د ..وم��ك��ت��ب  ه���دف  ن��ح��و  كلمته 
ب��ني فريق  ع��ل��ي نفسه  ان��ق��س��م  آخ���ر 
يدبر  آخ��ر  وفريق  غنائم  عن  يبحث 
احللم  ميلك  ثالث  وفريق  املؤامرات 
وامل���ال..  واإلرادة  اخل��ب��رة  ميلك  وال 
راودت���ن���ي ه���ذه األف��ك��ار وأن���ا أت��اب��ع 
الرياضي  بالشأن  املهتمني  أحاديث 
السرية  واالج��ت��م��اع��ات  املقاهي  ف��ي 
مختلف  ع�����ادت  ح��ي��ث  وال��ع��ل��ن��ي��ة، 
الفريق  ذك��ري��ات  تسترجع  الشرائح 
ركود  فترة  بعد  واألب��ي��ض،  األخضر 
طال أمدها، وقلت لنفسي املدينة هي 
املدينة.. والوجديون هم الوجديون.. 
املشاعر،  نفس  ه��ي  رمب��ا  وامل��ش��اع��ر 
لكن هناك شيئا خطيرا تغير وهو أن 
النفوس لم تعد كما كانت في صفاء 
وص��دق  ال��ه��دف  ووض���وح  الضمائر 
براءة  انقسمنا ضاعت  ومنذ  الغاية 

احللم ونشوة االنتصار.

monaimsabii@gmail.com
الوجديون حائرون يتساءلون... االفتتاحية

رئيس املولودية من سيكون؟

المؤكد أنه حين 
تختلط األوراق 
وتتداخل الرؤى 

وتتغلب لغة 
المصالح تفقد 

الرياضة معناها 
 .. يفقد التسيير 
براءته ..  ويفقد 

الجمع العام 
قدسيته ..  وتفقد 
األحداث غايتها ..

الشرقيالحدث
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ادريس هابي
     

الطريق  ف��ي      وأن���ا 
عمومية  م��ؤس��س��ة  إل����ى 
التي  من هذه املؤسسات 
ت���دف���ع امل����واط����ن����ني إل���ى 
بسبب  ال��ع��ق��ول  ف���ق���دان 
سياسة- سر اليوم وحتى 
ما  التي  واج��ي-  الغدوة 
رغم  بها  متمسكة  انفكت 
والتعليمات  ال��ب��الغ��ات 
الرسمية التي تصدر من 
اجل��ه��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��ي 
تؤكد أن اإلدارة في خدمة 
امل��واط��ن��ني، أث��ن��اء ذال��ك 
انتهى إلى سمعي صوت 
املؤذن يدعو إلى الصالة 
احل���اض���رة،ف���ب���ادرت إل��ى 
أداء  ه����و  ال������ذي  األه������م 
ال�����ص�����الة ف�����ي وق���ت���ه���ا، 
احلاجة  قضاء  وأرج���أت 
العمومية  املؤسسة  ف��ي 
إل��ى زم��ن الح��ق، وم��ا كاد 
اإلم�������ام ي��خ��ت��م ال���ص���الة 
ب��ال��س��الم ال��واج��ب حتى 
رفع جاري في الصف يديه 
إلى األعلى، وهو رجل في 
ما  على  ال��س��ادس  العقد 
يبدو من مالمحه،ثم طفق 
يدعو بصوت شبه مرتفع 
ق���ائ���ال:ي���ا رب����ي أش��ك��رك 
ال��ش��ك��ر اجل��م��ي��ل ال���ذي ال 
ترزقني  م��ا  على  ينتهي 
ك���ل ي����وم ب���ل ك���ل حلظة 
وعلى ما تتفضل به علي 
من نعم متعددة ومتنوعة 
ي���ع���ج���ز ع�����ن ح���ص���ره���ا 
يا ربي  اإلحصاء، ولكني 
أتوسل إليك أن التبتليني 
األسقام  ه��ذه  من  بواحد 
تخرب  التي  املستعصية 
األبدان البشرية وحتيلها 
لها  ح��ول  ال  هياكل  إل��ى 
وال ق��وة، وإل��ى ذال��ك هي 
الكثير  امل��ال  إل��ى  حتتاج 
عن  وص��ده��ا  ملواجهتها 
االس��ت��ف��ح��ال امل���ؤدي إلى 
قد  رب��ي  ي��ا  فإني  الفناء، 
علمت أن أشخاصا ابتلوا 
تنازلوا  خبيثة  بأمراض 
ف����ي س��ب��ي��ل م��ق��اوم��ت��ه��ا 
ع���ن ك���ل م���ا مي��ل��ك��ون من 
أسلموا  ثم  ومتاع  ث��روة 
في  بارئها  إلى  أرواحهم 
ربي  يا  أنا  املطاف،  آخر 
ال أم��ل��ك م���ن ال��ن��ق��ود ما 
أزري،  وي��ش��د  يسعفني 
وإل����ى ذال����ك أف��ت��ق��ر إل��ى 
الذي  واالحتمال  الصبر 
للتعامل  م��ن��ه  الم���ن���اص 
م��ع األط���ب���اء ال��ذي��ن زاغ 
معظمهم عن اجلادة التي 

األمي��ان  بأغلظ  أق��س��م��وا 
ع����ق����ب ت����خ����رج����ه����م م��ن 
التزامها  على  اجلامعات 
التي  تلك  ب��ه��ا،  والتقيد 
أن  الطبيب  على  تفرض 
يتفانى في خدمة املرضى 
امل��ادي  األج��ر  يكون  وأن 
ربي  فيه،يا  يفكر  أخرما 
هذا القلب الطاهر النبيل 
الذي يجعل حطام الدنيا 
له  ي��ع��د  ل���م  ظ��ه��ره  وراء 
وجود بني أطباء اليوم،من 
أج��ل ذال���ك أت��ض��رع إليك 
وجتعل  عافيتي  تدمي  أن 
بيني وبني االضطرار إلى 
مسافة  وجشعه  الطبيب 

جد بعيدة.
      وشيء آخر ياربي 
تعفيني  أن  إليك  أتضرع 
وبينه  بيني  وجتعل  منه 
س��ت��را وح��ج��اب��ا، رغ���م أن 
ك��ث��ي��را ج����دا م���ن ال��ن��اس 
ي��س��ع��ون إل���ي���ه ب��ال��س��ب��ل 
املشروعة وغير املشروعة 
وبالطرق احلالل واحلرام، 
وأعنى به الثروة الطائلة 
وامل������ال ال���ع���ري���ض، ألن��ي 
أخشى على نفسي الغنى 
يجعلني  ال���ذي  ال��ف��اح��ش 
بل  أع��م��ال مضطرا  رج��ل 
مع  التعامل  على  مرغما 
اإلداري���ة  املصالح  بعض 
واجل�����ه�����ات احل��ك��وم��ي��ة 
الله  نهى  التي  بالرشوة 
ورس����ول����ه ع���ن االل��ت��ج��اء 
إل����ي����ه����ا م����ه����م����ا ك���ان���ت 
ال��رش��وة التي  ال��ظ��روف، 
اس����ت����ش����رى أم����ره����ا ف��ي 
ب���الدن���ا وب���ات���ت اجل��س��ر 
ال��رص��ني ال��ذي ال مفر من 
احلاجات  لقضاء  عبوره 
وبلوغ املآرب، يا ربي إني 
ف��ي كنف  أعيش  أن  أوث��ر 
في حضن  وأحيا  الكفاف 
لي  يكون  أن  على  الستر 
الغنى الذي يجعلني هدفا 
ملرضى النفوس من أرباب 
يبغون  ال  ال��ذي��ن  ال���ق���رار 
والعنها  ب��دي��ال  ب��ال��رش��وة 

حتويال.
ال��ت��ض��رع  ه�����ذا        
اخل��اش��ع ال����ذي ن��ف��ذ إل��ى 
ال��ذي  ج���اري  م��ن  سمعي 
يصلي إلى جانبي كان له 
وقع أي وقع في نفسي ألن 
حالة وطني وما آلت إليه 
أموره من فساد يغضب له 
ذوو النفوس األبية لم تعد 
خافية على أحد، ودون أن 
أت��ردد وجدتني أشد على 
ي��ده ب��ح��رارة وأه��ت��ف في 

تذلل:آمني يا ربي.

والقانون« والطب  الرشيعة  األزواج« بني  عند  العقم  »عالج  حفيظة بوضرة

 تنظم جمعية حوار ندوة علمية حول موضوع: 
»عالج العقم عند األزواج« بني الشريعة والطب 

وال��ق��ان��ون« مساء ي��وم األرب��ع��اء 20 ماي 
والبحوث  الدراسات  مبركز  اجلاري، 

يؤطرها  واالجتماعية،  اإلنسانية 
املتخصصني:  األس���ات���ذة  م��ن  ث��ل��ة 
ال��دك��ت��ور م��ع��اذ ن�����وري: أس��ت��اذ 

م��راك��ش  ال��ط��ب  بكلية  م��ب��رز 
جراحة  في  أخصائي  سابقا 

ال��ك��ل��ي وج���راح���ة امل��س��ال��ك 
البولية وعالج العقم عند 
ال��دك��ت��ور حمزة  ال���رج���ل، 
أزه��������ر: أخ���ص���ائ���ي ف��ي 
أمراض النساء والتوليد، 
فاطمي:  آم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
احل��ق��وق  بكلية  أس��ت��اذة 

وجدة. 

وتأتي هذه الندوة العلمية بالنظر ملا يعرفه عالج 
هذا املرض من تطور في األساليب والتقنيات، 
بالتخصيب  وال��ع��الج  التشخيصي  كالعالج   -

ال������ط������ب������ي ال�����ه�����رم�����ون�����ي 
ع�����ب�����ر املختبراتي 
أخذ عينة 

م���������ن 

احليوان املنوي وإدخالها مباشرة في البويضة 
ثم بعد ذلك في رحم املرأة -. ويشار إلى أن تلك 
الطب  وليدة  هي  منها  كبير  شق  في  التقنيات 
تختلف  عقدية  مبرجعية  املشبع  الغربي 
السمحاء،-  اإلسالمية  الشريعة  مع 
ك��اس��ت��ب��دال احل���ي���وان امل���ن���وي أو 
بني  البويضة  أو  الرحم  استئجار 
بينهم  فيما  يرتبطون  ال  أشخاص 
ولكون   ،  – ال��ش��رع��ي  ال����زواج  بعقد 
م��وض��وع ع���الج ه���ذا امل��رض  
األف��ك��ار  م��ن  كثير  ت��ش��وب��ه 
وامل���ع���ت���ق���دات اخل��اط��ئ��ة 
مجتمعنا  ف��ي  امل��ن��ت��ش��رة 
ك����ال����ش����ع����وذة وزي�������ارة 
األول�����ي�����اء واألض����رح����ة 
والوسائل التقليدية من 

استعمال األعشاب.

جمعية المرأة المتوسطية ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
تحتفل بعيد ميالد ويل العهد موالي الحسن

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة امل����رأة 
ذوي  ورع��اي��ة  املتوسطية 
االح����ت����ي����اج����ات اخل���اص���ة 
ب���وج���دة ح��ف��ال مب��ن��اس��ب��ة 
الذكرى الثانية عشر مليالد 
صاحب السمو امللكي ولي 
العهد األمير موالي احلسن 
يوم 09 ماي اجل��اري بدار 

الشباب ابن خلدون.
وقد تضمن برنامج هذا 
احل���ف���ل، م���ب���اراة ف���ي ك��رة 
عرفت  فيما  القدم صباحا، 

حفلة  امل��س��ائ��ي��ة  ال���ف���ت���رة 
كبير  عدد  حضرها  بهيجة 
باجلمعية،  املنخرطني  من 
اس��ت��ه��ل��ت ب���آي���ات ب��ي��ن��ات 
م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، تالها 
املغربي  ال��وط��ن��ي  النشيد 
الشرقية  اجل��ه��ة  وفلكلور 
وأم����داح ن��ب��وي��ة وأن��اش��ي��د 
األطفال، تلتها كلمة رئيسة 
أص��ب��ار  حفيظة  اجلمعية 
ش��ك��رت خ��الل��ه��ا األم��ه��ات 
األطفال وذوي االحتياجات 

اخل�������اص�������ة، وال���س���ل���ط���ة 
برقية  رفعت  كما  احمللية، 
بالله  العالية  ال��س��دة  إل��ى 
 امل���ل���ك م��ح��م��د ال����س����ادس.
اجلمعية  ف����إن  ل����إش����ارة، 
امل��������ذك��������ورة حت����ي����ي ج��ل 
امل����ن����اس����ب����ات ال���دي���ن���ي���ة 
والوطنية كل سنة، في جو 
تدخل  وث��ق��اف��ي،  احتفالي 
م���ن خ���الل���ه ال��ف��رح��ة على 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ل��وب 

اخلاصة.

أساتذة سد اخلصاص باجلهة الشرقية 
يعودون لالحتجاج من جديد 

محمد بلقاضي 
  

  احتج يوم األربعاء 13 ماي 2015 
أزيد من سبعني أستاذا وأستاذة ينتمون 
اخلصاص  سد  ألساتذة  الوطني  للتكتل 
فروع التنسيق اجلهوي باجلهة الشرقية، 
وذلك بتنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر 
األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين بوجدة 
والي��ة  مقر  إل��ى  توجهت  مبسيرة  متبوعة 
اجلهة الشرقية، وذلك تعبيرا عن سخطهم 
امل��زري��ة  املعيشية  م��ن احل��ال��ة  واس��ت��ي��اءه��م 
انتباه  وللفت  أوضاعهم،  إليها  آل��ت  التي 
معاناتهم  إل��ى  طنيا  وو  جهويا  املسؤولني 
يعانونها  التي  الصعبة  واملعنوية  امل��ادي��ة 
جراء طردهم من عملهم بشكل تعسفي من 

طرف وزارة التربية والوطنية .
وي���ط���ال���ب أس����ات����ذة س���د اخل��ص��اص 
بتسوية وضعيتهم اإلدارية واملالية، نظرا 
سنوات  أرب��ع  ع��ن  تزيد  مل��دة  الشتغالهم 
ج��داول  وف��ق  والتعليم  التربية  مجال  في 
زمانية تامة وكاملة ) 30 ساعة بالنسبة 
للثانوي  بالنسبة  ساعة   24  ، لابتدائي 

التأهيلي  للثاني  بالنسبة   21 اإلع��دادي، 
(، كما يطالبون بأداء أجورهم العالقة في 
كان  بحيث  الوطنية،  التربية  وزارة  ذم��ة 
فقط،  س��اع��ات  ثمان  ع��ن  تعويضهم  يتم 
األس��ات��ذة  أش��ار  اخلتامية  كلمتهم  وف��ي 
احمل��ت��ج��ون إل���ى ع��زم��ه��م ع��ل��ى م��واص��ل��ة 
مطالبه  حتى حتقيق  النضالية  مسيرتهم 

العادلة واملشروعة.
وزارة  أن  إل����ى  اإلش������ارة     جت����در 
إلى  التجأت  ق��د  ك��ان��ت  الوطنية  التربية 
من  اخلصاص  سد  بأساتذة  االستعانة 
أجل تعويض النقص احل��اد ال��ذي كانت 
لبى  ولقد  البشرية،  م��وارده��ا  في  تعانيه 
بكل  واشتغلوا  ال��ن��داء،  األس��ات��ذة  ه��ؤالء 
ت��ف��ان وإخ���اص ف��ي ظ���روف ج��د صعبة 
تأمينات  ب��دون   ، تغطية صحية  ب��دون   (
ل���أج���ور (، كما  وب�����دون احل���د األدن�����ى 
ساهموا بشكل فعال في الرفع من نسبة 
التمدرس وخصوصا في العالم القروي، 
ل��دى وزارة  لهم  ل��م يشفع  ه��ذا  ك��ل  لكن 
وقابلت  لهم  تنكرت  التي  بلمختار  رشيد 

املعروف باجلحود والنكران .

األيام التحسيسية والتكوينية حول دور املرأة في 
اجلماعات الترابية تتواصل مبركب النجد3 بوجدة

عبد القادر كتــرة

تتواصل مبقر مركز التربية والتكوين بحي النجد 
3 بجماعة سيدي يحيى بوجدة، األيام التحسيسية 
والتكوينية حول دور املرأة في اجلماعات الترابية 
والثقافة  للتنمية  التعاون  جمعية  تنظمها  والتي 
إلى  أبريل    28 الفترة ما بني  للجهة الشرقية، في 
ف��ي إط���ار م��ش��روع يروم    2015 ي��ول��ي��وز   3 غ��اي��ة 

النساء  متثيلية  م��ن  ال��رف��ع 
ف����ي امل���ج���ال���س امل��ن��ت��خ��ب��ة 
باملنطقة الشرقية، تصويتا 
وت����رش����ي����ح����ا، وت���ع���زي���ز 
وت����وس����ي����ع مت��ث��ي��ل��ي��ت��ه��ا 
ف���ي م��ج��ال��س اجل��م��اع��ات 

الترابية.
وفتاة   س����ي����دة   50
م�����ن م���خ���ت���ل���ف األع����م����ار 
ف��ع��ال��ي��ات من   ض��م��ن��ه��ن 
املدني  املجتمع  جمعيات 

 05 الثالثاء  مساء  املركز،  من  قاعتان  احتضنتهن 
ماي 2015، واستفدن من لقاء حتسيسي وتكويني 
مجموعة  ف��ي  مكونني  م��ؤط��ري��ن  مب��داخ��الت  متيز 
م��ن امل��ج��االت ال��ت��ي تتعلق ب��امل��واط��ن��ة واحل��ق��وق 
والتعليم  )ال��ص��ح��ة  واالق��ت��ص��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واملخطط  وامليثاق  والواجبات  والشغل(  والسكن 
احلياة  في  ممارستها  أف��ق  في  للتنمية  اجلماعي 

السياسية واالستحقاقات االنتخابية.
الدورة التكوينية ركزت على القيام بالواجبات 
والتي  الدستور  يضمنها  التي  احلقوق  وممارسة 
ال��ذي يوجب  تهم اجلنسني على حّد س��واء، األم��ر 

على املرأة كمواطنة مغربية أن تتحرر من عزلتها 
السياسية  فيها  مب��ا  امل��ج��االت  جميع  وتقتحم 
وذل��ك  مسؤولياتها  وتتحمل  ال��رج��ل،  وت��ن��اف��س 
ترشيحا  االس��ت��ح��ق��اق��ات  ف���ي  ح��ق��ه��ا  مب��م��ارس��ة 
وتصويتا، حتى تفرض وجودها وتسمع صوتها 

وترتقي بأوضاعها.
املغربية  امل��رأة  تقلد  على ض��رورة  رك��ز  املؤطر 
مل��س��ؤول��ي��ات��ه��ا داخ����ل امل��ج��ال��س امل��ن��ت��خ��ب��ة حتى 
ت��ك��ون ق��ري��ب��ة م���ن ه��م��وم امل�����رأة امل��غ��رب��ي��ة وم��ن 
م��ع��ان��ات��ه��ا وال����دف����اع عن 
ح�����ق�����وق�����ه�����ا  وفرض 
ح���ض���وره���ا وال���ن���ه���وض 
ب�����أوض�����اع�����ه�����ا خ����اص����ة 
ف����ي ال���ع���امل���ني احل���ض���ري 
وال����ق����روي، م���ع ال��ع��ل��م أن 
يخولها  املغربي  الدستور 
إض���اف���ة إل���ى االن��ت��خ��اب��ات 
متنحها  ك��وط��ا  امل��ب��اش��رة 
ولوج املؤسسات املنتخبة.

األي������ام  ه������ذه  أن  ي����ذك����ر 
ال��ت��ح��س��ي��س��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ت حت���ت ش��ع��ار »م��ن 
مجالس  ف��ي  ال��ن��س��اء  متثيلية  م��ن  أجل  الرفع 
إط��ار  مشروع  ف��ي  ت��ن��درج  ال��ت��راب��ي��ة«،  اجلماعات 
م��ت��ك��ام��ل س��ي��ت��م إجن����ازه ف��ي ال��ف��ت��رة م��ا ب��ني 28 
2015، تتضمن تقوية  3 يوليوز  أبريل  إلى غاية 
القدرات في مواضيع التكوين لفائدة طاقم التأطير 
)مكونان(، وتنظيم أيام حتسيسية حول دور املرأة 
في  ومشاركتها  الترابية  اجلماعات  مجالس  في 
إلى عقد دورات  االنتخابية، إضافة  االستحقاقات 
تكوينية في امليثاق واملخطط اجلماعي للتنمية.      

موضوع ندوة علمية بوجدة 
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زووووووم...

الشعوذة.. جريمة
 أم ظاهرة

الشعوذة هي طقوس يقوم بها 
الدجالون، اعتقادا منهم بقدرتهم على 
استحضارقوى غير مرئية لتساعد في 

حدوث التغييرات المرغوبة، وهم أشخاص 
ماهرون في الحتيال وخداع الناس، إذ 

يدعون التحكم في عالم الغيب، واإلنس 
والجن، بطرق تعتمد على الخفة في اليد 

 والتمويه.
ضحاياهم كثيرون، ومن النساء والرجال 
السذج، أغنياء وفقراء، أميون ومثقفون 

 أيضا مع األسف.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تفشت 

هذه الظاهرة حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ 
من أولويات بعض األشخاص؟ قد يكون 

السبب هو تفشي أمراض مجتمعية أخرى 
كالعنوسة، العقم، الطالق،االنتقام، 

الجهل، وقلة الصبر عند بعض المرضى 
الذين يتطلب عالجهم وقتا طويال خاصة 

إذا كانت األدوية غالية التكاليف، فقد 
أصبح المشعوذون، المنافس الرئيسي 

لألطباء الذين أفنوا أعمارهم في الدراسة 
والتحصيل العلمي في مختلف التخصصات، 

إضافة إلى تأديتهم الضرائب لخزينة 
الدولة، وقد يكون السبب أيضا هو غياب 

قوانين صارمة لردع المشعوذين وزبنائهم 
والقضاء عليهم تدريجيا، لكن السبب 

المؤكد لتفشي هذه اآلفة هو ضعف الوازع 
الديني باالبتعاد عن الكتاب والسنة ما 

نتج عنه شخصية مهزوزة تعاني هواجس 
نفسية، وكذلك ضعف اإليمان بقضاء اهلل 
وقدره رغم أن موقف الشريعة اإلسالمية 

واضح من الشعوذة، فهي أفعال تقرب 
صاحبها إلى الشيطان. فالرسول الكريم 

ص قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه 
بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد.
التعاطي للشعودة جريمة خطيرة، ال 
تقل خطورتها عن التعاطي للمخدرات، 
الخمور، الدعارة، الميسر.. إلخ. أسبابها 

كثيرة وعواقبها وخيمة تهدد كل شرائح 
المجتمع، ألن المشعوذ يستنزف أمواال 

طائلة من زبنائه المغفلين، وقد يلجأ بعض 
هؤالء الزبائن إلى القروض التي يعجزون 

عن ردها فيما بعد، وربما أيضا إلى السرقة 
لتحصيل المال، وفي بعض األحيان إلى 

القتل، ألنهم يصبحون شبه مخدرين 
بسبب مشاكلهم النفسية التي يضغط على 

أوتارها هؤالء السحرة الكاذبين. لهذا من 
واجب كل مواطن غيور على بلده، محاربتها 

هي ومتعاطيها الستئصالها من جذورها.

أفواج    من طلبة المدرسة العليا بأمسرتدام تستعني 
بتجربة الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرني بربكان

مصطفى محياوي
  

زي������ارات م��س��ت��م��رة ي��ق��وم 
ب���ه���ا ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات 
ال���ه���ول���ن���دي���ون  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
املهاجرين  ملساعدة  املغربية 
 21 استقبلت  ال��ت��ي  ب��ب��رك��ان 
ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن امل��درس��ة 

العليا بأمستردام .
تدخل حسب مؤطر  زي��ارة 
محمد  امل����ذك����ورة  اجل��م��ع��ي��ة 
التي  األن��ش��ط��ة  ص��امي ضمن 
املغربية  اجلمعية  تنظمها 
املهاجرين  ببركان  ملساعدة 
ف���ي إط�����ار ال�����زي�����ارات ال��ت��ي 
واملعاهد  اجلامعات  تنظمها 
اجلمعية  مقر  إلي  الهولندية 
م����ن أج�����ل االس����ت����ف����ادة م��ن 
خبرتها في ميدان االستشارة 
عن  التعرف  وكذا  القانونية، 
املشاكل  مختلف  ع��ل��ى  ق���رب 
من  العائدون  يعيشها  التي 
هولندا، سواء على املستوى 
أو  أو احل��ق��وق��ي  ال��ق��ان��ون��ي 
االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي، 

� وأن   ن��ظ��ره  ف���ي   � خ���اص���ة  
امل��ؤس��س��ة  زار  ال����ذي  ال���وف���د 
يضم طلبة وطالبات يهتمون 
ب���امل���س���اع���دة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اجل���م���ع���ي���ة  أن  وع�����ل�����م�����ا 
للطلبة  أب���وب���اب���ه���ا  ف��ت��ح��ت 
امل���س���اع���دي���ن االج��ت��م��اع��ي��ني 
تكوينات  واحلقوقيني لتلقي 
م����ي����دان����ي����ة. ه�������ذا وك����ان����ت 
فريق  استقبلت  قد  اجلمعية 
العليا  امل��درس��ة  م��ن  الطلبة 

باتريخت الهولندية و وفد من 
الطلبة  والطالبات من مختلف 

اجلامعات األمريكية .
م���ح���ط���ة ت����وج����ت ب��ع��رض 
ال��ط��ي��ات مختلف  ف���ي  ح��م��ل 
فيها  يشتغل  التي  امل��ج��االت 
االستشارة  ومنها  وعليها، 
ال����ق����ان����ون����ي����ة ل���ل���ع���ائ���دي���ن 
تعترضهم  ال��ت��ي  وامل��ش��اك��ل 
التي  امل��راح��ل  مختلف  وك��ذا 
اجلمعية  من  ق���ط���ع���ت���ه���ا 

أج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ق��وق 
امل��ك��ت��س��ب��ة ل����ذوي احل��ق��وق، 
اإلداري  املستوى  على  سواء 
التي  القضائي، والنتائج  أو 
أو  امل���وارد  قلة  حتققت  رغم 
ال��وزارة  باستثناء  انعدامها 
املغربية  ب��اجل��ال��ي��ة  امل��ك��ل��ف��ة 
امل��ق��ي��م��ة ب���اخل���ارج، وش���ؤون 
احلسن  ومؤسسة  ال��ه��ج��رة، 
ال��ث��ان��ي ل��ل��ج��ال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
لم  باخلارج .عرض  املقيمة 
مشروع  مضاعفات  يستثن 
إل���غ���اء االت��ف��اق��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
ال���ه���ول���ن���دي���ة وت���داع���ي���ات���ه 
ع��ل��ى م��س��ت��وى األف�������راد أو 
ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال��س��ي��اس��ي 
واالستعانة  والدبلوماسي، 
ب��ب��ع��ض امل��ل��ف��ات ال���ت���ي ق��ام  
مؤطر اجلمعية السالفة الذكر 
ليمكن  وتتبعها  ب��دراس��ت��ه��ا 
اكبر  اس��ت��ي��ع��اب  م��ن  الطلبة 
قدر ممكن من املعلومات حول 
ال��ت��دخ��ل حل��ل املشاكل  ط��رق 
بالعائدين  اخلاصة  العالقة 

من هولندا .

حديث
المقاهي

أحقيقة أن أحد 
رجاالت السلطة 

بتاوريرت يستهلك 
الماء دون عداد ؟

عبد القادر بوراص

تداول الشارع 
التاوريرتي 

مؤخرا بشكل 
كبير قضية 

أحد رجاالت 
السلطة 

بتاوريرت الذي 
يستهلك الماء 

الشروب مجانا بسكنه 
اإلداري غير المربوط بشبكة الماء 

الصالح للشرب، في وقت تؤدي فيه 
الشرائح الشعبية المغلوب على 

أمرها فواتير حارقة تنضاف إلى 
واجبات الكهرباء المنتفخة .

وإذا صح هذا الخبر ، فمن هو ) هي 
( هذا المحظوظ ؟ ونطلب اهلل أن ‘’ 

ينفعنا ببركته« .  بلدية جرادة:  السياحة الحزبية من ..وإىل..
لخضر محياوي

في انتخابات البلدية العادية واجلزئية 
امل��اض��ي��ة، ش��ارك��ت ع��دة أح���زاب سياسية 
وبعضها  مقاعد  على  بعضها  وحصلت 
لم يحالفه احلظ واملال والنضال وأشياء 

أخرى.
واملعاصرة  األصالة  فاز حزب  أن  فكان 
االستقالل  وح��زب  مقعدا،  عشرة  بثالثة 
بسبعة مقاعد، وحزب االحتاد الدستوري 
العمالي مبقعدين،  بستة مقاعد، واحلزب 
واحد،  واالشتراكية مبقعد  التقدم  وحزب 
البلدية  لقيادة  املؤهل  أن احلزب  ما يبني 
ه���و ح���زب األص���ال���ة وامل���ع���اص���رة مبعية 
إم���ا ح���زب االس��ت��ق��الل أو ح���زب االحت���اد 

الدستوري.
لكن السياسة في مدينة جرادة مقلوبة 
وال  لها   ال سيطرة  السياسية  واألح���زاب 
سلطة لها على مناضليها إطالقا، ما يجعل 

األمر معروضا في سوق املساومات.
 وال يجب أن نظلم جرادة وحدها، فلعل 
قياداتهم. خطا  يتبعون  فيها  احلزبيني 
وهذا ما جعل مكتب بلدية جرادة يتشكل 
م��ن ح���زب األص���ال���ة وامل��ع��اص��رة وح��زب 
مع  العمالي  واحلزب  واالشتراكية  التقدم 

اإلشارة إلى أن هذا األخير اشتغل برجلني 
ال��دار البيضاء داخل األغلبية  واح��دة في 
والرجل الثانية في بوزنيقة مع املعارضة، 
فقسم احلزب أبناءه بحسب هذا التقسيم 
وغير  معارضا  وجعله  العجيب  الغريب 

خاصية  ال��وق��ت،وه��ذه  نفس  في  معارض 
احلزبني اليساريني بني قوسني في مدينة 
ج���رادة.  واألم��ر لم يبق في ه��ذه احل��دود 
احل��زب��ي ظل  وال��ت��رح��ال  السياحة  إن  ب��ل 
استقالليني  ث��الث��ة  ف��رح��ل  امل��وق��ف  س��ي��د 

وتقدم واحد إلى حزب األصالة واملعاصرة 
األول  العمالي،  احلزب  مستشاران  وتركا 
والثاني  االستقالل  ح��زب  إل��ى  مركب  في 
إلى حزب التقدم واالشتراكية. فيما غادر 
مركب حزب األصالة واملعاصرة إلى البيت 
على  م��س��ت��ش��اري��ن  بخمسة  االس��ت��ق��الل��ي 
الذي  الدستوري  االحت��اد  األق��ل.أم��ا حزب 
أنه قد  ثابتا في قميصه والذي يبدو  ظل 
الال  البهلوانية  السياحة  ه��ذه  م��ن  جن��ا 
حزبي  وح��س  بروية  يفكر  رمب��ا  أخالقية 
حزب  سفينة  إل��ى  سفينته  ب��دوره  ليغادر 
التجمع الوطني لألحرار لعل تلك السفينة 

تكون أكثر فسحة وأمانا.
وهكذا وبالنصح الشديد للقارئ فعليه 
ي��ق��رأ  ال  أن  أوال   : ت��وص��ي��ات  م��ج��م��وع��ة 
اجتاهات  ليرسم  وقلم  ورق��ة  ب��دون  املقال 
واالجت���اه���ات امل��ع��اك��س��ة ل��ه��ذه ال��رح��الت 
خشية أن يصيبه ال��دوار. ثانيا أن يعرف 
حقيقة األخالق احلزبية باملدينة والسلطة 
هذه  في  تتحكم  التي  واملصلحية  املالية 

املمارسات االنتهازية.
ألبناء  الكبير  التفريط  يعرف  وأخ��ي��را 
مدينتهم  ش���أن  ف���ي  امل��ت��ن��وري��ن  امل��دي��ن��ة 
التماسيح  أنياب  بني  وتركها  احملاصرة 

املتناسلة.  

قطاع السكن   يتعزز بمرشوع »حدائق ملوية »ب3062 شقة سكنية  تأوي 13000 نسمة
<  مصطفى محياوي

كبير  سكني  م��ش��روع  ملوية«  »ح��دائ��ق 
احتضنته مدينة السعيدية من أجل تعزيز 
واالوراش  القرب  مبرافق  التحتية  البنيات 
املشهد  وحتسني  االجتماعي  النفع  ذات 
ملكانتها  نظرا  السعيدية  ملدينة  احلضري 
ال��س��ي��اح��ي��ة وال���ه���ادف���ة إل����ى االس��ت��ج��اب��ة 
بها  وال��رق��ي  احمللية  الساكنة  الن��ت��ظ��ارات 
األكثر  السياحية  احلواضر  مصاف  إل��ى 
حداثة وجاذبية، متاشيا مع املخطط األزرق 
يضعان  ال��ل��ذان  للسياحة   2020 ورؤي���ة 
نصب األعني خلق عرض سياحي مغربي 

تنافسي على الصعيد الدولي.

زي������ارات ت��ف��ق��دي��ة  ق����ام ع��ام�����ل إق��ل��ي��م 
ب��رك��ان ي����وم  ال��ث��اث��اء 12 م���اي 2015 
للمشروع  مهم  بوفد  مرفوقا  ك��ان  ال���ذي  
املذكور ومدى تقدم األشغال به، والذي مت 
إجن��ازه على مساحة قدرت ب 22 هكتار 
قدره  مالي  وبغاف  54 سنتآر  و  آر   53
488.818.185،12 درهما، ويشتمل على 
3062 شقة سكنية تأوي حوالي 13000 
نسمة،  ومرافق أخرى منها مركز للشرطة 
الذي انتهت به األشغال، حيث أجنز على 
وتكلفة  م2   160 تقدرب  إجمالية  مساحة 

قدرت ب 600 ألف درهم.
مركز  ثقافي  بلغت نسبة تقدم األشغال 
م2   515 مساحة  على   وينجز   80٪ ب��ه 

ومن  دره���م  مليون   1،7 إجمالية  بتكلفة 
يوليوز  شهر  متم  أبوابه  يفتح  أن  املرتقب 
ت��ق��دم  ن��س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  وإع�����دادي�����ة   ،2015
مساحة  على  وتنجز   30٪ بها  األش��غ��ال 
2298 م بتكلفةاجمالية 8،2 مليون درهم، 
ملوسم  التاميذ  الستقبال  وذل��ك حتضيرا 

.2016-2017
ومنها  املشروع  ستعزز  أخ��رى  مرافق 
مسجد سيتم اجنازه على مساحة إجمالية 
تقدر ب 444،7 م2 رصد له غاف مالي 
يقدر ب 1،7 مليون درهم والذي سيشرع 
في بناءه قريبا بعد أن متت املصادقة على 
ط��ور اإلجن��از  ترابية في  إدارة  امل��ش��روع. 
ع��ل��ى م��س��اح��ة402 م2 و غ���اف ق���در ب 

ابتدائيتني  دره��م.م��درس��ت��ني  م��ل��ي��ون   1،4
للتاميذ خال هذا  أبوابها  األول��ى فتحت 
وشيدت   2014/2015 الدراسي  املوسم 
على مساحة 2124 م2 بتكلفة مالية بلغت 
6،2 مليون درهمفيما الثانية ستنجز على 
م2   1417 ق����درت ب  إج��م��ال��ي��ة  م��س��اح��ة 
بغاف مالي قدر ب 5،1 مليون درهم بعد 
منطقة  امل��ش��روع.  على  املصادقة  متت  أن 
جتارية .حمام وفرن ستنجز على مساحة 
إجمالية قدرت ب 1071 م2 .هذا باإلضافة 
إلى ملعبني رياضيني .مشروع دعم بجميع 
والسطحية األساسية من  التحتية  البنيات 
تطهير سائل وماء وكهرباء وإنارة عمومية 
ومساحات خضراء و مواقف للسيارات.  
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استضافت ‘ الحدث 
الشرقي" الكاتب المحلي 

للجامعة الوطنية لعمال 
وموظفي الجماعات 

المحلية ببلدية تاوريرت 
المناضل عبد الحفيظ 

حساني الذي أجرينا معه 
هذه الدردشة الخفيفة 

لكن كانت مهمة جدا ، 
تطرق فيها إلى مجموعة 
من النقط والقضايا اآلنية 

المتعلقة بالشأن النقابي 
، بكل صراحة وشفافية 

كما عهدناها فيه . تعرفوا 
معنا على هذه القضايا 

عبر الدردشة التالية :

حفيظ حساني: 
تحويل أهداف العمل النقايب 

النبيل إىل أهداف سياسية 
وانتخابية وأصبحت النقابات 

ملحقات حزبية

- ب��ع��د االس��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب ع��م��ال ش��رك��ة ‘ 
الكمير ‘ ، ما تقييمكم للمعركة النضالية ؟ 

 ‘ البداية أهنئ كل عمال شركة  < في 
ببلدية  اجلماعيني  واملوظفني   ،  ‘ الكمير 
الشركة  إدارة  رهن  املوضوعني  تاوريرت 
على جناح معركتهم البطولية ، بل أهنئ 
على  الغيورين  ال��ش��رف��اء  املناضلني  ك��ل 
بإقليم  وامل��س��ؤول  اجل��اد  النقابي  العمل 
النضالي  ه���ذا اإلجن����از  ع��ل��ى  ت���اوري���رت 
العظيم . لقد استخلصنا أجور الشهرين 
كما   ،  ) وأب���ري���ل  م����ارس   ( امل��ت��أخ��ري��ن 
األجور  من  االقتطاعات  كافة  استرجعنا 

بسبب اإلضراب .
بالنضال والصمود، والثقة واإلخالص، 
قدنا الشطر األول من معركة الكرامة، هذا 
باستخالص  بالتسريع  املرتبط  الشطر 
أج����ور ال��ع��م��ال ب��ع��د ت��أخ��ي��ر ف���ي ص��رف 
أجورهم لشهري مارس وأبريل ، معركتنا 
البداية  في   ، امل��راح��ل  من  بالعديد  م��رت 
بتاريخ  للجامعة  الوطني  كاتبنا  وج��ه 
12 أبريل 2015 رسائل إلى السيد عامل 
تاوريرت  مدينة  وباشا  ت��اوري��رت  إقليم 
 ‘ شركة  ومدير  البلدي  املجلس  ورئيس 
والفوري  العاجل  التدخل  ، قصد  الكمي" 
 ، ال��ع��م��ال  أج���ور  باستخالص  للتسريع 
وأمام استمرار التماطل في صرف األجور 
املادية  العمال  بوضعية  االك��ت��راث  دون 
رسالة  وجهت  واألس��ري��ة،  واالجتماعية 
ثانية بتاريخ 25 أبريل 2015 من األمانة 
العامة لالحتاد املغربي للشغل إلى السيد 
وزير الداخلية ، ونسخ منها موجهة أيضا 
وعامل  الشرقية  والي��ة اجلهة  وال��ي  إل��ى 
إقليم تاوريرت، من أجل التدخل إلنصاف 
العمال والتسريع بصرف أجورهم ، وكذا 
ضمان وحماية حقهم في ممارسة العمل 

النقابي واحلريات النقابية ....
برنامجنا  سطرنا   لقد 
العديد  النضالي وخضنا 

م�������ن األش������ك������ال 
ال�����ن�����ض�����ال�����ي�����ة 
االح���ت���ج���اج���ي���ة 
ميدانيا : وقفات 
اح���ت���ج���اج���ي���ة ، 
اع����ت����ص����ام����ات 
ليلية ، باإلضافة 
إل�����ى اإلض������راب 

لقد   ، العمل  ع��ن 

قدنا معركة الكرامة بالصدق واإلخالص، 
وفي خضم  األشكال النضالية البطولية 
واحلوارات املاراطونية حققنا االنتصار، 
ومت استخالص أجور العمال واسترجاع 
بسبب  األجور   م��ن  االق��ت��ط��اع��ات  ك��اف��ة 

اإلضراب عن العمل .
أجل  والعمال من  املوظفني  لقد وعدنا 
الدفاع عن حقوقهم ، ثم صدقناهم الوعد ، 
نحن نتواجد ميدانيا ، ونناضل بإخالص 
، والنتيجة كانت إيجابية تخدم العمال .

- ف��ي تقديركم م��ا ه��ي أه��م االجن����ازات أو 
املكتسبات التي حققها االحتاد املغربي للشغل 

في هاته املعركة ؟
من  ال��ك��ث��ي��ر  حققنا  ت��ق��دي��ري  ف��ي    >
اإلجنازات املهمة ، والتي ميكن إجمالها 

فيما يلي :
اإلجناز األول : وهو تنظيمي ويتمثل 
الكمير ‘  في حتقيق وحدة عمال شركة ‘ 
من داخل نقابتنا املستقلة ، وهذا ما نعبر 
إن   ، املستقل  ال��وح��دوي  بالنضال  عنه 
العمال  وحدة  إلى  يرجع  معركتنا  جناح 
ووقوفهم جنبا إلى جنب وقفة رجل واحد 
بعدالة  العمال  قناعة  إلى   باإلضافة    ،
مطالبهم وحقوقهم املشروعة ، واقتناعهم 
بروح النضال من داخل االحتاد املغربي 
ألي  تابعة  وغير  مستقلة  كنقابة  للشغل 
حزب سياسي كيفما كان لونه .... هذا ما 

عبرنا عنه من خالل شعار :
اق��ت��ن��اع��ن��ا امل�����ب�����دئ�����ي..... ب��امل��ل��ف   ‘
املطلبي.......إطارنا التاريخي......االحتاد 

املغربي. 
منحت   التي  ه��ي  القناعات  هاته  إن 
ال��ع��م��ال ال��ص��م��ود ، وأع��ط��ت��ه��م ال��ق��وة 
حتى  املعركة  في  لالستمرار  والصالبة 

حتقيق املطالب واالنتصار.
: يهم  ال��ث��ان��ي  اإلجن����از 
ال����ش����ق ال���دمي���ق���راط���ي 
وح���م���اي���ة احل���ري���ات 
في  احلق   ” النقابية 
اإلضراب ” ،  وأقصد 
استرجاعنا  حت��دي��دا 
ل��الق��ت��ط��اع��ات ال��ت��ي 
العمال   أج��ور  مست 
حق  مم��ارس��ة  بسبب 
وي��ع��ت��ب��ر   . اإلض�������راب 
اإلجن���از مكسبا  ه��ذا 

عظيما  تاريخيا 
وق���ع���ن���ا  ل����ق����د   ،
م��ح��ض��ر ات��ف��اق 
م���ع ال��س��ل��ط��ات 
وامل�������ج�������ل�������س 
الشركة  وإدارة 
 28 ب�����ت�����اري�����خ 
 2015 أب����ري����ل 

ف��ي��ه  ت����ل����ت����زم   ،
األط�������راف ك��ت��اب��ة 

ب���اح���ت���رام ال��ع��م��ل 
ال��ن��ق��اب��ي واحل��ري��ات 

علمنا  وفور   ، النقابية 
ب�������أن ال����ش����رك����ة أخ���ل���ت 

من  واقتطعت   ، بالتزامها 
أجور العمال بسبب اإلضراب ، 

، وقمنا فورا وحاال  لم نتخل عنهم 
بتصعيد املعركة ، ونقل معتصم الكرامة 
دعونا  كما   ، ت��اوري��رت  بلدية  مقر  أم��ام 
 ، وعائالتهم  العمال  مسيرة  تنظيم  إل��ى 
وبالفعل استرجعنا كافة االقتطاعات من 
األجور بسبب اإلضراب . إن هذا اإلجناز 
يعطي املصداقية للعمل النقابي ، ويعطي 
املصداقية لنقابة االحتاد املغربي للشغل 
ويعطي   .... وص��ادق��ة  مناضلة  كنقابة 
املصداقية لنا كذلك كمناضلني صادقني ، 

ونحن نرفع بعض الشعارات من قبيل :
نقابي وراسي مرفوع .................. 

ما مشري ما مبيوع 
اإلضراب حق مشروع ..................

ضد احلكرة وضد اجلوع 
اإلجن������از ال���ث���ال���ث : ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
اإلعالمي واإلشعاعي ، حيث إننا جنحنا 
ف���ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ق��ض��ي��ة ع��م��ال ش��رك��ة ‘ 
والوطني  املستوى احمللي  على   ‘ الكمير 
يعيشونها  التي  باملعاناة  والتعريف   ،
ب��س��ب��ب اخل���روق���ات واالن��ت��ه��اك��ات التي 
تطال حقوقهم ، واكتسبنا تعاطفا كبيرا 
من املواطنني ، وفي هذا اإلطار أشكر كل 
اإلعالميني واملنابر اإلعالمية اإللكترونية 
التي  الشريفة  األق���الم  وك��ل   ، واملكتوبة 

ساندت معركتنا "معركة الكرامة".

العمال  إلى  توجهها  التي  الرسالة  ماهي   -
واملوظفني باجلماعات احمللية بتاوريرت ؟

< لقد مر العمال واملوظفون بتجارب 
مريرة في املجال النقابي ، هاته التجارب 

معنوياتهم  حطمت 
وأف���ق���دت���ه���م ال��ث��ق��ة 
ب��ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي 
أت���ف���ه���م  إن�����ن�����ي   ،
من  الكثير  ع��زوف 
والعمال  املوظفني 
عن ممارسة العمل 
وذلك    ، ال��ن��ق��اب��ي 
أسباب  ال��ى  ي��رج��ع 
الذاتية  منها  عديدة 
واالنتهازية واستغالل 
ال���ن���ق���اب���ة حل���س���اب���ات 
وم���ن���ه���ا   ، ش���خ���ص���ي���ة 
املناصب  وح��ب  السيطرة 
واخللود في الكراسي ، فتجد 
مثال املسؤول النقابي سواء على 
الصقا  الوطني  أو  احمللي  املستوى 
سنوات  عشر  مل��دة  ومنصبه  كرسيه  ف��ي 
أو عشرين سنة أو حتى أكثر من ثالثني 

سنة ......
العمل  أه����داف  حت��وي��ل  إل���ى   إضافة 
الدفاع  في  يتمثل  ال��ذي  النبيل  النقابي 
للعمال  واملعنوية  امل��ادي��ة  احل��ق��وق  ع��ن 
وامل��س��ت��خ��دم��ني وامل��وظ��ف��ني إل���ى أه���داف 
بسبب  وان��ت��خ��اب��ي��ة  س��ي��اس��ي��ة  أخرى  
اإلحل���اق���ي���ة احل���زب���ي���ة ، ح��ي��ث ت��ت��ح��ول 
ادعاء  إلى ملحقات حزبية رغم  النقابات 
االستقاللية والدميقراطية . ومن أسباب 
طالت  التي  االقتطاعات  كذلك   العزوف 
اإلضراب  بسبب  سابقا  املوظفني  أجور 
اليتسع  املجال  ..... طبعا  ولم تسترجع 
العمال  لكل  أقول  لكنني   ، أكثر  للنقاش 
واملوظفني ‘’ إن العمل النقابي مسؤولية 
 ، معاركنا  إجن��اح  نريد  كنا  إن  جسيمة 
 ، واملشروعة  العادلة  مطالبنا  وحتقيق 
في  التنظيمية  وحدتنا  نحقق  أن  علينا 
ألي  تابعة  وغ��ي��ر  مستقلة  نقابة  إط���ار 
حزب سياسي ، حتى ال نضيع مصالح 
امل��وظ��ف��ني وال��ع��م��ال ب��س��ب��ب ح��س��اب��ات 

سياسية ضيقة " .

-  كلمة أخيرة :
عاش االحتاد   ’‘  : أق��ول  < في األخير 
عمال  نضاالت  عاشت   ، للشغل  املغربي 
ش���رك���ة "الك���م���ي���ر" ون���ض���االت امل��وظ��ف��ني 
الطبقة  ن��ض��االت  ع��اش��ت   ، اجل��م��اع��ي��ني 

العاملة" .

دردشة : عبد القادر بوراص

معركتنا مرت بالعديد 
من المراحل ، في البداية 
وجه كاتبنا الوطني 
للجامعة بتاريخ 12 أبريل 
2015 رسائل إلى السيد 
عامل إقليم تاوريرت 
وباشا مدينة تاوريرت 
ورئيس المجلس البلدي 
ومدير شركة ‘ الكمي" 
، قصد التدخل العاجل 
والفوري للتسريع 
باستخالص أجور العمال ، 
وأمام استمرار التماطل 
في صرف األجور دون 
االكتراث بوضعية العمال 
المادية واالجتماعية 
واألسرية
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نظم حزب النهضة والفضيلة لقاءا تواصليا عشية يوم األحد الماضي بمدينة جرسيف، وذلك بحضور 
عدد غفير من ساكنة المدينة، اللقاء جاء في إطار الدورة التسلسلية المتواصلة التي يقوم بها الحزب 

بمختلف الجهات واألقاليم، وذلك بهدف التعريف بنفسه والوقوف على المشاكل التي تعرفها الساكنة 
وهمومها المعاشة وإيجاد حلول لها ومعالجتها سواء من الجانب الصحي أو التعليمي أو السكني.
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< سمية اجواو

وأكد محمد عبد الوهاب رفيقي »امللقب 
العام حلزب  األم��ني  نائب  بأبي حفص«، 
احل��زب  ت��واج��د  أن  والفضيلة،  النهضة 
االس��ت��ع��داد  إط���ار  ف��ي  ي��دخ��ل  بجرسيف 
املقبلة مضيفا  االنتخابية  لالستحقاقات 
تعريف  م��ح��اول��ة  ف��ي  يكمن  ال��ه��دف  أن 
احل��زب  ببرنامج  اللقاء  ف��ي  احلاضرين 
حل  بهدف  وذلك  واقتراحاته  ومشاريعه 
منها  تعاني  التي  املتعددة  اإلشكاليات 
املنطقة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا.   

ومن جهته، أشار عباد حلفاوي عضو 
حلزب  اإلقليمي  والكاتب  العامة  األمانة 
النهضة والفضيلة بإقليم جرسيف، إلى 
وذلك  للتنمية  مببادرات  أتى  احل��زب  أن 
من  وساكنتها  املدينة  تعرفه  ما  ظل  في 
وحلها،  عليها  ال��وق��وف  تتطلب  مشاكل 
وأض�����اف أن ذل���ك ي��ت��ط��ل��ب ال��ب��ح��ث عن 
جديد  تصور  وضع  في  الكفيلة  البدائل 

بالذكر  وخ��ص  التنمية،  إط��ار  في  يدخل 
املدينة  تعرفها  التي  الهشاشة  محاربة 
و إعادة الهيكلة وإعادة اإلسكان، مؤكدا 
أن املسؤولية تضاعفت على احلزب أمام 

الساكنة. 
ومن جانبه، قال محمد خاليدي األمني 
ال��ع��ام حل���زب ال��ن��ه��ض��ة وال��ف��ض��ي��ل��ة، إن 
مثل  مقاومون  منها  انبثق  التي  املدينة 

الشهيد عالل بن عبدالله  ال بد أن تعرف 
املستمر  ال��ن��م��و  أن  مضيفا  امل��ن��اص��ف��ة، 
الذي يعرفه املغرب يشمل أيضا املناطق 
امل��ه��م��ش��ة ال��ت��ي ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��غ��ي��رات 
التي عرفتها إال أنها تبقى غير  الطفيفة 
صاحب  لتوجيهات  وف��ق��ا  وذل���ك  ك��اف��ي��ة 
والسكن  بالتعليم  يتعلق  فيما  اجلاللة 
وال��ص��ح��ة إض��اف��ة إل��ى ال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل 
النائية  امل��ن��اط��ق  على  م��رك��زا  ل��ل��ث��روات، 
نفس  في  وأش��ار  التهميش.  تعرف  التي 
السياق، إلى أن حزب النهضة والفضيلة 
الطبقة  م��ع  االت���ص���ال  تعميق  ف��ي  ف��ك��ر 
تأطير  في  واملساهمة  املهمشة  الشعبية 
منطقة جرسيف معتبرا ذلك واجبا ال بد 
من تطبيقه ملا لها من حقوق، كونه توجه 
خطوات  ف��ي  يسير  وامل��غ��رب  مستقبلي 

ثابتة لتحقيقه مع هذه الفئة.
ساكنة  مع  التواصلي  اللقاء  أن  يذكر 
نوعه  م��ن  الثاني  يعد  جرسيف   مدينة 

الذي يقوم به حزب النهضة والفضيلة.

تماسيح 
فدان الجمل:

الربجوازية 
الالوطنية

جرادة: لخضر محياوي

في العالم الرأسمالي غير المتوحش 
يوجد الفقراء أو الكادحون، ويوجد 

األثرياء أو البرجوازيون بتعبير أخر. 
ولكن بمفاهيم دقيقة ومبادئ 

وأسلوب في العيش وأنماط في 
السلوك والتفكير بالنسبة للكادحين 

والبرجوازيين أيضا.فيكون هناك التدافع 
بين الطرفين إلقامة التوازن وخدمة 
القضايا الوطنية أو المحلية، وبذلك 

يستفيد الجميع.
في فدان الجمل)جرادة( يختلف األمر 
فهناك تماسيح معلومة همها الوحيد أن 
تظل جاهلة بالمحيط الذي تعيش فيه 

جاهلة بنفسها حتى...لكن ما تعرفه 
جيدا أنها تكيد بالليل والنهار لبعضها 

البعض وتجمع األموال بالحالل والحرام 
على أكتاف الفقراء الكادحين.

فهذه التماسيح ليست ضمن 
البرجوازية ألنها ال تعيش عيشتها وال 
تفكر تفكيرها فهي تسكن في منازل 

عادية جدا ال يبدو عليها الرفاه بل يبدو 
عليها -البهدلة- وال تدعم أي عمل 

اجتماعي أو فكري أو تنموي فتصنف 
بذلك نفسها بما يعرفه المغاربة –خانز 

فلوس-.
والغريب في األمر أن هذه التماسيح 

تجعل من جمع األموال هدفا وال 
تستعمله وسيلة إال في الحرام، كشراء 

الذمم عند االستحقاقات المختلفة.
ويطول األمر إذا أردنا توصيف هؤالء 
فهم منفصلون مطلقا عن محيطهم 
وتاريخهم ، وتاريخهم جميعا معروف 

وهو اسود يخجل من كثير منه وال 
يستفاد منه في شيء ما،وتتحمل 
السلطات القديمة البصرية جانبا 

كبيرا من المسؤولية في صناعة هذه 
التماسيح التي إن لم تكبح فإنها ستلد 
»تميسحات« بل قد ولدت »تميسحات«.

وإذا كان العهد القديم صنعها فإن 
على العهد الجديد أن يراقبها جيدا 

ويوجهها إلى خدمة الصالح العام قبل 
أن تأكل الجميع.دون أن ننسى أن لهذه 

التماسيح أدرعا كاألخطبوط فهي تمدها 
في كل اتجاه وتركز على البلدية حيث 

بها تستفيد وتحمي نفسها.
وهكذا فقد بات ضروريا على هؤالء 

أن يعرفوا أن حسابهم قادم وقادم 
قريبا فستشن عليهم الحرب بدون 

هوادة بفضحهم وتعريتهم حتى يتبين 
للرأي العام كله حقيقتهم وهي حقيقة 

واضحة، ووجب على السلطات وأجهزة 
الدولة أن ال تظل متفرجة على هؤالء 
المفسدين فهم مجرد أبطال من ورق.

حزب النهضة والفضيلة   يف لقاء تواصيل مع ساكنة مدينة جرسيف

الجهة الشرقية   تستقبل مرشوعا لتأهيل السياحة الجبلية وتنشيط   التنمية الجهوية 
إق��ل��ي��م ب��رك��ان ت��ع��زز مب��ش��روع ضخم 
القطاع  مستوى  من  يرفع  أن  شأنه  من 
ال��س��ي��اح��ي وي��س��اه��م ب��ش��ك��ل ف��ع��ال في 
لالقليم  واجل���ه���وي���ة  احمل��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
على وجه  الشرقية  باخلصوص واجلهة 
السوسيوثقافي  امل��ش��روع  ال��ع��م��وم،ه��ذا 
في  يقع  وال��س��ي��اح��ي  والسوسيومهني 
م��ن��ط��ق��ة ت��اف��وغ��ال��ت ق��ل��ب س��ل��س��ل��ة بني 
من  كلم    18 حوالي   بعد  على  يزناسن 
مدينة بركان و60 كلم تقريبا عن عاصمة 

املغرب الشرقية وجدة.
في كلمتي هذه ال أريد تسليط الضوء 
على امل��ش��روع أك��ث��ر مم��ا أس��ع��ى تقريب 
القارئ من منطقة ذات أهمية بالغة تزخر 
بها اجلهة الشرقية،إنها منطقة تافوغالت 
بحوالي  البحر  سطح  ع��ن  ترتفع  ال��ت��ي 
850 متر وحتتل موقعا استراتيجيا في 
كلم،تافوغالت   10 على  ميتد  جبلي  ممر 
تشتهر مبغاراتها )مغارة احلمام( والتي 
28 متر  متثل رواقا كبيرا يتراوح عمقه 
ما  فترة  ل��دراس��ة  مرموقا  مكانا  وتعتبر 
ت��داول  ف��ي  ملكانتها  ن��ظ��را  ال��ت��اري��خ  قبل 
منذ  والثقافات  احل��ض��ارات  م��ن  العديد 
من  ال��ع��دي��د  أثبته  م��ا  ط��وي��ل،وذل��ك  عهد 
الذين  األجانب  األركيولوجيني  الباحثني 
املنطقة واستخراج  دراسة  تعاقبوا على 
يرجع  التي  والبقايا  اآلث���ار  م��ن  العديد 
قبل   10800 و   21900 إل���ى  ت��اري��خ��ه��ا 

وبقايا  اآلثار واحللي  الفترة احلالية،هذه 
بني  ما  عمرها  يتراوح  احليوانات  عظام 
84 أل��ف سنة و 85 أل��ف س��ن��ة،وذات قيمة 

علمية بالغة.
األم��اك��ن  م��ن  الكثير  حت��وي  تافوغالت 
ال��ث��روات  حيث  م��ن  غنية  وه��ي  اجلميلة 
السياحية املهمة بفضل موقعها اجلغرافي 

وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال���س���اح���رة 
وت����اري����خ����ه����ا ال���ط���وي���ل 
كونها  ب��س��ب��ب  وال���زاخ���ر 
ممرا لألقوام واحلضارات، 
أف��واج  تنهمرعليها  لذلك 
ال���س���ائ���ح���ني ع���ل���ى م����دار 
ب���الت���وق���ف، حيث  ال���ع���ام 
أوروب��ا  من  السياح  يأتي 
وأم��ري��ك��ا وح��ت��ى ال��ش��رق 
األق�������ص�������ى ل����ي����ج����وب����وا 
ت��اف��وغ��ال��ت ش��ب��را ش��ب��را 

زائر  طبيعتها)150ألف  جمال  ويكتشفوا 
وسائح سنويا).

فهناك من يفضل قضاء العطلة السنوية 
العرعار  غ��اب��ات  ب��ني  األس��ب��وع  عطلة  أو 
والصنوبر وأشجار البلوط واملياه العدبة 
النابعة من صخور سلسلة جبال  الباردة 
سياحي  دليل  مبثابة  يزناسن،فهي  بني 
الصيفية  ال��ع��ط��ل��ة  إل���ى  ي��ن��ظ��رون  ل��ل��ذي��ن 
أماكن  وزيارة  والتجول  للسياحة  كفرصة 
ج��دي��دة ل��زي��ادة امل��ع��رف��ة واإلمل����ام ب��دال عن 

أنها  على  العطلة  إل��ى  التقليدية  النظرة 
وق���ت ل��ل��ذه��اب إل���ى ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر دون 
أي بديل أخ��ر،الك��ن من ه��ؤالء ال���زوار من 
يزاوج بني شاطئ مدينة السعيدية وجبال 
ويستمتع  ال��واح��د  ال��ي��وم  ف��ي  تافوغالت 
مبنتجعني مختلفني متام االختالف بحيث 

ال يفصل بني احملطتني إال 40 كلم تقريبا.
إن السياحة اجلبلية 
طالئعيا  دورا  ت��ل��ع��ب 
مبنطقة تافوغالت التي 
في  كثيرا  عليها  يعول 
املستقبلية  ال��ب��رام��ج 
اخل������اص������ة ب��ت��ن��م��ي��ة 
حتظى  التي  السياحة 
ب��االه��ت��م��ام وال��ع��ن��اي��ة 
الكافيني حتى ال تعاني 
م���ن اإله����م����ال وغ��ي��اب 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل��راف��ق 
الضرورية التي متكن السائح من اإلقامة 
وتنعش املنطقة التي لها من اإلمكانات ما 
وامتصاص  شغل  مناصب  خللق  يؤهلها 
بطالة الشباب، فمشروع باب اجلبل يأتي 
ط��رف  م��ن  تنموية واس��ت��ث��م��اري��ة  ك��ب��ادرة 
وم��ؤه��الت  خ��ب��رة  ذات  طموحة  فعاليات 
للربح  هاجسا  ليس  وميدانية  اكادميية 
وحتقيق  الفعالة  املساهمة  بنية  وإمن���ا 
إق����الع ح��ق��ي��ق��ي ل��ه��ذه امل��ن��ط��ق��ة ال���زاخ���رة 
الذكر،وما  السالفة  ومؤهالتها  مبكوناتها 

وقبلوه  خصوصيته  امل��ش��روع  ه��ذا  يعطي 
واللجنة  لالستثمار  اجل��ه��وي  امل��رك��ز  ل��ذا 
والرسالة  االجتماعي  طابعه  هو  املختصة 
فضاء  فهو  حتقيقها  يسعى  ال��ذي  القيمة 
خصب ألبناء املنطقة بالدرجة األولى، كما 
لهذا املشروع بعد ثقافي يتجسد في متحف 
ساكنة  وهوية  تقاليد  يعرض  أركيولوجي 
ب��ه املنطقة من  ب��ن��ي ي��زن��اس��ن وم���ا ت��زخ��ر 
ثروات طبيعية واآلثار احلفرية،هذا األخير 
وت��راث��ا  ع��امل��ي��ا  صيتا  للمنطقة  سيعكس 
املركب  ه��ذا  يتضمن  إنسانيا،كما  ثقافيا 
متعددت  ،قاعة  نوعه  من  األول  السياحي 
ال��ق��درات  إغ��ن��اء  ف��ي  تسهم  االختصاصات 
إلث��راء  الفرصة  وإت��اح��ة  والعلمية  الفنية 

اجلانب العلمي باللقاءات والندوات.
فقط  وإمن��ا  أجامل  ال  كلمتي  آخ��ر  في 
أريد تقدمي الشكر لكل الطاقات اإلنسانية 
خطوات  جميع  على  والس��اه��رة  الفاعلة 
املشروع على رأسهم والي اجلهة الشرقية 
عبد  بركان  إقليم  وعامل  مهيدية،  محمد 
والسلطات  واملنتخبني  ح��وض��ي،  احل��ق 
هذه  ف��ي  س��اه��م��وا  جلهم  احمل��ل��ي��ة، حيث 
الفكرة راجني وراء ذلك إعطاء دفعة لإقليم 
وللجهة في إطار مغرب متحرك ومشاريع 
رع��اي��ة  م��وس��ع��ة حت��ت  وج��ه��وي��ة  تنموية 
ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس 
نصره الله رائد النهضة املغربية الشاملة 

والواعدة ملغرب مرموق ومزدهر.

بقلم:د.موالي منير القادري 
بودتشيش

قنوات الري تضيف طفال في السادسة من العمر إلى الئحة الغرقى
مصطفى محياوي

علمت جريدة »احلدث الشرقي« 
من مصادرها أن طفال في سنته 
للري  ق��ن��اة  ابتلعته  ال��س��ادس��ة 
حوالي الساعة الواحدة من بعد 
زوال يوم اإلثنني 11 ماي 2015 
غرقا  حتفه  لقي  حيث  اجل���اري، 
على مستوى دوارأوالد منصور 
بإقليم  س��ت��وت  أوالد  ب��ج��م��اع��ة 

الناظور.
ذات  -حسب  الضحية  الطفل 
بالقناة  يسبح  ك���ان  امل���ص���ادر- 
امل����ذك����ورة، ح��ي��ث اجن����رف إل��ى 
من  ي��ت��م��ك��ن  أن  دون  ال���ع���م���ق، 
اخل����روج ل��ي��ن��ض��اف إل���ى الئحة 
املنتشرة  ال��ري  ق��ن��وات  ضحايا 
ب���اجل���ه���ة ال���ش���رق���ي���ة، خ��اص��ة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى إق��ل��ي��م��ي ب��رك��ان 
بالفالحة  وال��ن��اظ��ورامل��ع��روف��ني 

التي حتتاج إلى مياه السدود.
مسرحها  م��س��ت��م��رة  ح����وادث 
ال����ق����ن����وات ال���س���ال���ف���ة ال���ذك���ر 
منهم  م��واط��ن��ون  وض��ح��اي��اه��ا 
قادته ظروفه إلى حافتها ومنهم 
السباحة  أج��ل  م��ن  قصدها  م��ن 
التي  املرتفعة  احل���رارة  بعامل 
ت��ش��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة ف��ت��ح��ول إل��ى 
ف��ري��س��ة ل��ع��م��ق م��ائ��ي وال��ب��ق��ي��ة 
املتبقية توزعت ما بني السكارى 

والسائقني واألطفال .
م��ث��ل سابقيه  ان��ت��ه��ى  ح���ادث 
املدنية  الوقاية  عناصر  بانتقال 
إل����ى ع���ني امل���ك���ان م���ن ان��ت��ش��ال 
إلى مستودع  ونقله  الطفل  جثة 
اإلقليمي  باملستشفى  األم���وات 
وكذا  الناظور،  مبدينة  احلسني 
عناصر من الدرك امللكي من أجل 
املعاينة وفتح حتقيق في احلادث 
قادمة  انتقادات  وراء  من  ال��ذي 

م��ن أط����راف أك���دت ب���أن ق��ن��وات 
للموت  م��ك��ان��ا  أص��ب��ح��ت  ال����ري 
ف����وق رؤوس  احمل���ق���ق احمل�����دق 
عن حلظات  الباحثني  املواطنني 
س���ب���اح���ة، ف���ي غ���ي���اب امل��س��اب��ح 
الشرقية،  اجل��ه��ة  م��دن  بغالبية 
امل�����وت ال  ق���ن���وات  خ���اص���ة وأن 
األم��ت��ار عن  تبعد س��وى ببعض 
أح��ي��اء ودواوي������ر، وع����دد منها 
تشرف منازله عليها، حيث تفتح 

األبواب على مياه عميقة جتري 
تنتظر فرائس آدمية.

حترك  أن  دون  مستمر  واق��ع 
اجلهات املعنية باملكتب اجلهوي 
لالستثمار الفالحي الذي يتفرج 
ع��ل��ى م��ه��زل��ة ح��س��ب األط�����راف 
أن يحرك ساكنا  دون  امل��ذك��ورة، 
أجل  من  مناسبة  حلول  بإيجاد 
الئحة الغرقى املرشحة لالرتفاع 

مع اقتراب فصل الصيف .
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شكل موضوع »التعريف بالمستجدات التي جادت بها مسودة القانون الجنائي« محور نقاش خالل ندوة قانونية عقدت يوم 
األربعاء 13 ماي الجاري، بمركز الدراسات والبحوث االجتماعية واإلنسانية بوجدة، لما استأثرت به هذه المسودة من اهتمام 

الفاعلين الحقوقيين والسياسيين الذين اختلفوا بين من يرى أنها عززت المكتسبات الحقوقية، وبين من يعتبرها مشروعا 
محافظا يتضمن مقتضيات فضفاضة يمكن توظيفها للتضييق على الحريات. 

حفيظة بوضرة

في ندوة قانونية بوجدة

املنظمة  الندوة  هذه  خالل  مت  وقد 
القضائية حملكمة  ال��دائ��رة  ط��رف  من 
ترأسها  وال��ت��ي  ب��وج��دة،  االستئناف 
األول  والرئيس  للملك  العام  الوكيل 
بها ، تقدمي 11 عرضا بهدف التعريف 
باملستجدات التي جاءت بها مسودة 
املغربي،  اجلنائي  القانون  م��ش��روع 
العمومي  ال��ت��ش��اور  دائ���رة  ول��ت��وس��ع 

حول مضامينها.
حمل��ك��م��ة  األول  ال���رئ���ي���س  وع������دد 
التي  امل��ج��االت  ب��وج��دة،  االستئناف 
همت  وال��ت��ي  امل��س��ودة،  استهدفتها 
م��ج��ال ال��ت��ج��رمي، وح��م��اي��ة األس���رة 
وال���ط���ف���ول���ة، وح���م���اي���ة امل�����ال ال��ع��ام 
وال��ش��ف��اف��ي��ة وال���ن���زاه���ة واس��ت��ق��الل 

القضاء، إلى جانب مجال العقاب.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ب��ر ال��وك��ي��ل ال��ع��ام 
للملك مبحكمة االستئناف بوجدة، أن 
التعديالت التي أدخلت على القانون 
اجل��ن��ائ��ي امل��غ��رب��ي م��ن��ذ س��ن��ة 1962 
كانت غير كافية، فكان لزاما مراجعة 
على صدورها  مر  بعدما  لها،  جذرية 

مايزيد من 05 عقود.
وأوض�����ح ف��ي��ص��ل اإلدري����س����ي، أن 
امل���س���ودة ج����اءت ف���ي ن��ط��اق ت��ن��زي��ل 
ال��دس��ت��ور وت��ن��زي��ل ق��ض��اء احل��ق��وق 
االتفاقيات  مع  واملالئمة  واحل��ري��ات، 
املغرب،  عليها  ص��ادق  التي  الدولية 
وتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
القانون  من  جعلت  مرجعيات  وه��ي 

اجلنائي ضرورة ملحة وآنية.
وأض���اف، أن امل��س��ودة أت��ت بإقرار 
عقابية  جنائية  منظومة  من  التحول 
ورادعة ، إلى منظومة جنائية إدماجية 
تسعى في جوهرها إلى مالئمة نظام 
العقوبة مع مبدأ التكيف االجتماعي 
للمجرم، في سبيل مساعدته لالنخراط 

في املجتمع.
ب����دوره����ا، ق���ال���ت س��ل��ي��م��ة ف��رج��ي 
مشروع  أن  وج���دة،  بهيئة  احملامية 
املالحظات  من  الكثير  أث��ار  امل��س��ودة 

وال����ن����ق����اش����ات س����واء 
م����ن ط�����رف امل��ج��ت��م��ع 
أو اجلمعيات  املدني 
احل���ق���وق���ي���ة، ع��ل��ى 
اع����ت����ب����ار ان������ه ل��ه 
اي�������ج�������اب�������ي�������ات 
ول������ه س��ل��ب��ي��ات، 
فيها  مت  ل���درج���ة 
ف�����ت�����ح ص���ف���ح���ة 
بالفايسبوك حتت 

ع��ن��وان »ال��ق��ان��ون 
اجل��ن��ائ��ي ل���ن مي��ر« 

عقوبة  على  أبقى  ألن��ه 
 20 الفصل  آن  مع  اإلع���دام 

ال��دس��ت��ور ينص على احل��ق في  م��ن 
احل��ي��اة، ول��ك��ون��ه  ك��ذل��ك أب��ق��ى على 
باملاضوية  تتسم  التي  امل��واد  بعض 
ال��ش��رف، ألن��ه سمح بان  مثل ج��رائ��م 

أن  العائلة ميكن  أف���راد  م��ن  ف��رد  آي 
في  التخفيف  ظ����روف  م��ن  يستفيد 
ف��ي حق  ارت��ك��ب جرمية  إذا  م��ا  حالة 
من فاجئه متلبسا باخليانة الزوجية 
منزلة،  ف��ي  جنسية  مب��م��ارس��ات  أو 
اإلفطار  جلرمية  بالنسبة  كذلك 
ف�����ي رم������ض������ان، وح���ري���ة 
ال��ص��ح��اف��ة، ف��ي إش��ارة 
إلى الفصل 27، وهي 
السلبيات  ب��ني  م��ن 
أث����رت سلبا  ال��ت��ي 
القانون  ه��ذا  على 
جميع  ي��ه��م  ال����ذي 

املغاربة.   
فرجي  واع��ت��ب��رت 
البديلة  العقوبات  أن 
ق���ف���زة ن��وع��ي��ة ف���ي ه��ذا 

القانون…
وق��������ال ن���ق���ي���ب ه���ي���ئ���ة احمل���ام���ني 
أن  بوشنتوف،  احلفيظ  بوجدة،عبد 
النقاش املفتوح حول مسودة القانون 
مناقشة  سبقته  نقاش  ه��و  اجلنائي 

موسعة على الصعيد الوطني ترأسها 
احملاور  وأن  واحلريات،  العدل  وزير 
إليها هي  التطرق  التي مت  الرئيسية 
املسودة  به هذه  الذي جاءت  اجلديد 
التقليل من  منها  النقاط  من  عدد  في 
ومنح  للحرية،  السالبة  ال��ع��ق��وب��ات 
حاالت  من  التخفيف  بديلة،  عقوبات 
إلى   ،  11 إل��ى  31 حالة  م��ن  اإلع���دام 
السالبة  ال��ع��ق��وب��ة  اس��ت��ب��دال  ج��ان��ب 

للحرية بالغرامة.
نقاش  ثمة  أن  بوشتنوف،  وأش��ار 
يتعلق بالتحرش اجلنسي، و االعتداء 

على املرأة...
وت����ط����رق����ت م����داخ����ل����ة ب��ن��ي��ون��س 
امل��رزوق��ي،ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة اجل��ه��وي��ة 
حل���ق���وق اإلن�����س�����ان وج������دة ف��ك��ي��ك، 
في  والتمحيص  وال��ق��راءة  بالبحث 
الوطني  املجلس  مساهمات  جميع 
مختلف  مالئمة  في  اإلنسان  حلقوق 
توصيات  م��ع  الوطنية  التشريعات 
ه��ي��ئ��ة اإلن���ص���اف وامل��ص��احل��ة، وم��ن 
أيضا  و   ،2011 دس��ت��ور  م��ع  خاللها 

عن  الناجتة  الدولية  االل��ت��زام��ات  مع 
املعاهدات  من  العديد  على  مصادقته 

واالتفاقيات الدولية.
يحكم  ما  أن  املداخلة،  وأوض��ح��ت 
فقط  ه��و  ال��وط��ن��ي  املجلس  ت��دخ��الت 
النصوص  حتترم  أن  على  احل��رص 
واملبادئ الكبرى حلقوق اإلنسان من 
مساواة وحق وكرامة وحق في احلياة 
وفي األمن واألمان، وأن على اجلهات 
واملصادقة  النص  بوضع  املختصة 
عليه االختيار من هذه املقترحات ما 

يتالءم وسياستها العمومية.
يشار، إلى أن وزير العدل واحلريات 
ن��دوة وطنية  ف��ي  ق��د استعرض  ك��ان 
ك��ب��رى م��س��ت��ج��دات م��س��ودة م��ش��روع 
الباب  فتح  بهدف  اجلنائي،  القانون 
حتسني  أجل  من  املقترحات،  جلميع 
النص وتدقيق مصطلحاته وعباراته 

وجتويد صياغته.
ول���ن���ا ع������دوة ب��ت��ف��ص��ي��ل ل��ب��ع��ض 
ال���ت���دخ���الت ال���ت���ي ج�����اءت ف���ي ه��ذه 

الندوة....

تم خالل هذه الندوة 
المنظمة من طرف 

الدائرة القضائية لمحكمة 
االستئناف بوجدة، تقديم 
11 عرضا بهدف التعريف 
بالمستجدات التي جاءت 

بها مسودة مشروع 
القانون الجنائي المغربي

الحرضي؟« للنقل  طريق  خارطة  ندوة بوجدة حول موضوع:  »أية 
حفيظة بوضرة

النسيج  فضاء  احتضن 
اجلمعوي بوجدة زوال يوم 
14 ماي اجلاري،  اخلميس 
ن�����دوة ح����ول م����وض����وع: :
للنقل  أي���ة خ��ارط��ة ط��ري��ق 
احل������ض������ري ب�������وج�������دة؟«، 
التواصل  جمعية  نظمتها 
النقل  وق��دم��اء  ملستخدمي 
احل�������ض�������ري احل�����ض�����ري 

بوجدة.
وأب������رز م��ح��م��د ب��ك��وش، 
رئ����ي����س م��ص��ل��ح��ة ال��ن��ق��ل 
البلدية  أن  وج���دة،  ببلدية 
عقدة  تدبير  م��ش��ارف  على 
النقل املفوض لشبكة النقل 
وإعداد  باملدينة،  احلضري 
ك���ن���اش حت���م���الت ج���دي���د، 

خالل  عليه  املوافقة  ستتم 
ب��ق��وان��ني  ال��ب��ل��دي��ة  دورات 
جديدة، مع التركيز على بند 
املستخدمني، في ظل اقتراب 
الشركتني  العقدة مع  إنهاء 

»الشرق« و«النور«.
أن  ب������ك������وش،  وأش�����������ار 
اجل��دي��دة سترقى  ال��ش��رك��ة 
مل��س��ت��وى ع��ال��ي وت��ق��ن��ي��ات 
احتياجات  تتطلب  عالية 
املعاق والكاميرات وغيرها 
كما  احلديثة،  التقنيات  من 
سيتم خلق ممرات احلافالت 
ال��ش��وارع )ش��ارع  بعدد من 
اجلامعة،  اخلامس،  محمد 
ادري��������س االك�����ب�����ر، ش����ارع 
ببنية حتتية  ال��س��اروة....( 
وتطلبات  تتماشى  مهمة، 

املجتمع املدني.

أحمد  أوض��ح  جهته،  من 
جمعية  رئ��ي��س  حلسيني، 
ال�����ت�����واص�����ل  وال��ت��ن��م��ي��ة 
النقل  وق��دم��اء  ملستخدمي 
النقل  بوجدة،أن  احلضري 

احل���ض���ري اح����د م��ك��ون��ات 
البنى التحتية التي تساهم 
التنمية،  عملية  إجن��اح  في 
وأن الوضعية الراهنة التي 
من  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  يعيشها 

على  سلبا  أث���رت  م��ش��اك��ل 
من  املستخدمني  م��ن  ع��دد 

الناحية النفسية.
واع��ت��ب��ر، ال���دع���م امل��ق��دم 
للشركتني هدرا للمال العام، 
الباب على  وطالب بإغالق 
السماسرة، و اعتبار العمل 
قانونية  م��س��أل��ة  ال��ن��ق��اب��ي 
مم��ن س��ت��ف��وت ل��ه��م  عقدة  

النقل احلضري.
فضال عن ذلك، ولضمان 
دعا  اجليد،  التفاعل  حسن 
حل��س��ي��ن��ي إل�����ى ض�����رورة 
ت���ف���وي���ت ج��م��ي��ع ال��ع��م��ال 
وامل����س����ت����خ����دم����ني ب�����دون 
اس���ت���ث���ن���اء، م����ع اح���ت���رام 
م���دون���ة  م����ن   19 امل��������ادة 
الفعلي  واإلش���راك  الشغل، 
دفتر  صياغة  في  للجمعية 

ال���ت���ح���م���الت، وب���األخ���ص 
الشق االجتماعي منه.

ب���������دوره، دع�����ا ادري�����س 
األول  ال���ن���ائ���ب  ب���وج���وال���ة 
ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س اجل��ه��ة 
ال���ش���رق���ي���ة  إل������ى ت���ف���ادي 
األخ��ط��اء ال��س��اب��ق��ة، و إلى 
ض�������رورة ال����ت����ج����اوب ب��ني 
م��اه��و خ��ص��وص��ي وم��اه��و 
انفتحت  »ف��إذا  مؤسساتي، 
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة ع��ل��ى 
املجتمع املدني ستربح عدة 
أشياء لتجنب االصطدامات 
وال����ت����ص����ادم����ات وس��ي��ت��م 
حتقيق املصلحة املشتركة« 

–يقول بوجوالة-.
بانفتاح  بوجوالة  وأشاد 
املؤسسات  على  اجلمعية 

مبختلف مشاربها...

الرأي والرأي اآلخر      يف قراءة مستجدات مسودة مشـروع تعـديل قانـون المـسطرة الجـنائية

تدعو إلغالق الباب يف وجه السمارسة
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تاريخ وجدة املدينة األلفية ال ميكن إغفاله 
شطط  بفعل  ظ��ال��م  بسبات  أو  ق��ل��م،  ب��ج��رة 
ال��ب��ع��ض، وت��ه��ور ال��ب��ع��ض اآلخ���ر وصمت 
ليال  يستيقظ  تاريخ  إنه  املتبقية،  األغلبية 
ك��ي ال ي��ن��ام ف��ي ج��ه��ة ت����وزع ع��ل��ى امل��غ��رب 
أزكى السالم... ال ينكر غير جاحد أن مدينة 
بعد  األخ��ي��ر  العقد  ف��ي  تغيرت  سنة  األل��ف 
ثاقبة  إرادة  بفعل  أب��ى  ش��اب  ملك  وص��ول 
اجلهة  ع��ن  التهميش  يافطة  يرفع  ن  أ  إال 
طريق  خارطة  بوضع  وعروسها  الشرقية 
التاريخي  اخل��ط��اب  الكبرى  معاملها  رس��م 
2003 بوجدة، وتعددت بعدها  ل18 مارس 
البالد،  لعاهل  املتتالية  والزيارات  األوراش 
حتى أصبحت اجلماعات احمللية ألول مرة 
 ،1976 سنة  تأسيسها  منذ  تاريخها  ف��ي 
تعيش أبهى أيامها ابتداء من سنة 2003، 
ول���ن ن��غ��وص ف��ي إش��ك��ال تبني امل��ش��اري��ع 
امللكية، والسياسة السياسوية التي كان من 
بأفكار  املنجزات  هذه  تواكب  أن  املفروض 

كبيرة، ومشاريع مكملة.  
وم��ن ب��اب االع��ت��راف والشهادة أق��ول إنه 
أعرفها على  لم  أتذكر وج��دة  ب��دأت  أن  منذ 
ه��ذه احل���ال، ط��ري��ق س��ي��ار، إن���ارة عمومية 
تشفي الغليل، ومساحات خضراء لم تعد في 
اغلبها مهملة، وطرقات معبدة ونظيفة وهو 
األهم طبعا، تأهيل حضري، قطب صناعي، 
كلية طب ومركز استشفائى جامعي وجامعة 
تضم عشر مؤسسات جامعية وحوللي 60 
أل��ف ط��ال��ب، وال زال���ت على غ���رار ع��دد من 
بالنيابة  برئيس  تسير  املغربية  اجلامعات 
من اخلميس إلى اخلميس، وتنتظر الكشف 
مجلس حكومي  ك��ل  ف��ي  الرئيس  اس��م  ع��ن 

دأبنا تتبع أشغاله كل خميس... 
السنة  ه��ذه  ري��اض��ي��ا  ال��ف��رح��ة  واكتملت 
للصفوة  ف��رق  إل��ى  ال��ش��رق  ب��ع��ودة سندباد 
م��س��ت��ع��ي��دا م��ك��ان��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ع ال��ك��ب��ار، 
اجلماعة  نظمته  ال��ذي  االح��ت��ف��ال  ك��ان  وإن 
لم  الصعود،  مبناسبة  مشكورة  احلضرية 
تصرفات  بفعل  للكبار  فريق  صفة  يعكس 
حسن  رغم  هزيلة  شخصيا  أعتبرها  ومنح 
نوايا أصحابها، وهو األصل، أو حساباتهم 
الضيقة رمبا، حيث كان املعول في احتفال 
املجال  فسح  كتلك،  واملناسبة  كهذا،  كبير 
ل��ش��راك��ات مت��وي��ل��ي��ة واض��ح��ة امل��ع��ال��م مع 
ك��ب��ري��ات ال��ش��رك��ات واحمل�����الت ال��ت��ج��اري��ة 
العالقة بني  فيها  تكون  باملدينة،  املتواجدة 
رابح ورابح، وتوفر عقودا إشهارية للفريق 
الصاعد على مدى أربع سنوات، ألننا نروم 
الوجدي،  الفريق  وأمجاد  لأللقاب  العودة 
وكم تكلف مثال حسابات عشر شركات من 
بني الشركات الكبرى بوجدة،  لو أنها وقعت 

عقودا مع الفريق مبليون درهم سنويا ملدة 
أربع سنوات مقابل عقود إشهارية واضحة 
وقانونية، وبضمان مبلغ مليار سنتيم دون 
البلدي  واملجلس  اجلامعة  دع��م  احتساب 
أقاليم  تنمية  وووك��ال��ة  واجلهة  واالقليمي 
اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة، وش���راك���ات وم���ب���ادارات 
ب��ح��رارة  آن���ذاك س��وف نصفق  كنا  أخ���رى، 
مواطنة  شركات  أمام  أننا  ونعي  للمبادرة، 
ما جتنيه  بعض  من  وتنفق  مدينتها  حتب 
م��ن��ه��ا ف���ي س��ب��ي��ل رق��ي��ه��ا، أم����ا أن جنمع 
لالعب  منحة  تكون  أن  تعدو  ال  دري��ه��م��ات 
املغرب  للبطولة في  واحد في فريق يسعى 
االستهتار،  عني  فهو  واح��دة،  مباراة  خالل 
وماذا عسى فريق لكرة القدم أن يستفيد من 

20 تلفاز بربكم؟ 
اعذروني، قد أكون جتاوزت حدود اللباقة، 
ولكن ورغم كوني ال أنكر أن تلك املنح تبقى 
أمواال بكل األحوال، فهل هذا كل ما تستحق 
الفرق الرياضية للصاعدة بوجدة، إنه حقا 

الهراء بعينه...
السياسة  ع��ن  أزي���غ  ال  وح��ت��ى 

والتي  واملدينة،  للجهة  العامة 
أعتقد أن ما سبق يعتبر جزء 
مهما منها، أواصل العزف على 
احمللي  الشأن  تدبير  أجندة 
لتنمية  امللكية  اإلرادة  بعد 
وأتساءل  الشرقية،  اجلهة 
ب��ص��دق، أي��ن ك��ان��ت وج��دة 
وكل أقاليم اجلهة الشرقية 
خ���الل ك��ل ه���ذا ال����ردح من 
عن  يفصلنا  ل��ل��ذي  ال��زم��ن 

خطاب وجدة للتاريخي؟ أين 
ك���ان امل��س��ت��ش��ارون وال��رؤس��اء 

والبرملانيون وأعني السلطة؟
م��ج��ددا بعد  ال��س��ؤال نسقط  م��ع ه���ذا 

كبوة حصان الكلمات أمام مجالسنا املوقرة 
ك��ل منتخبينا  ال��غ��ائ��ب��ة، وأم���ام  احل��اض��رة 
وسقطتنا هذه املرة كسقطة فارس لم يركب 
ج��ن��ون ال��ك��ل��م��ات ق����ط.... ألن��ن��ا م��ن ف���رط ما 
صرحنا وقلنا وكتبنا لم نعد نفقه في إيجاد 
العبارات التي تليق، وتعكس بصدق آرائنا 
كمواطنني في وطن اعتدنا أن نقول عنه إنه 

وطن حر .. وهو حتما كذلك... 
السقوط  م����رارة  م��ن  نستفيق  أن  وق��ب��ل 
أنها  يبدو  التي  الهزمية  وج��ع  يحاصرنا 
ع��ن��دن��ا، أو تبناها  ال��ت��اري��خ  أي��ض��ا دخ��ل��ت 
كله  مجالسنا  تاريخ  أصبح  حتى  تاريخنا 
م��ح��ن، وأي��ام��ن��ا ك��رب��الء م��ع ج��ل منتخبينا 
معاطفهم  أو  السياسية  ألوانهم  باختالف 
جماعات  ف��ي  لدينا  يكن  ل��و  أو  امل��ق��ل��وب��ة... 
اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة ب��غ��ل ف��ي ال��س��ل��م العاشر 

ت��ص��رف ع��ل��ي��ه اجل��م��اع��ة أك��ث��ر م���ن رات���ب 
امل���وظ���ف... أو ل��م ي��وق��ع ري���ش ب��ل��دي��ة على 
استقالته بجهله دون علم فحواها، أو ليس 
التاريخ ال يزال يسجل املتابعات القانونية 
للمنتخبني واملوظفني في جماعاتنا مبختلف 
احملاكم، أو لم تزكم كثرة الفضائح املواطن/ 
التفويت  بني  يفصل  يعد  لم  ال��ذي  الناخب 
والقرابة والزبونية واملتابعة، حتى اعتدنا 
مسح تضاريس إجنازات منتخبينا بنظرات 
يأس دائمة، لدرجة عدنا معها ال نهتم سوى 
باجترار كلماتنا بني رئيس مجلس مختلس 
ورئيس أمي أو جاهل، أو برملاني ملغوم أو 
إجن��ازات  تصبح  أن  النادر  وم��ن  انتهازي، 
ممثلينا في حجم ضجة تستحق النشر، رغم 
ال  الصحافة  كون  عن  يقال  أن  ما ميكن  كل 
تكتب إال املساوئ والفضائح ... وفضيحتهم 
عندنا أنهم غيبوا إعالمنا اجلهوي في مسار 

تنموي ملكي مبير وشامل.
ونحن نعيش إيقاع إعفاء أو إقالة وزراء 
وحتى استقاالتهم، يحق لنا أن نتساءل متى 
وتفتح  امل��ب��ادرات  هذه  مبثل  أحزابنا  تقوم 
أنه  أم  والكفؤة؟  اجلديدة  للنخب  ذراعيها 
ال يحق لنا أن نفكر في استثمارات 
وثروة  فائض  وخلق  بلدياتنا 
االجن���ازات  مبواكبة  تسمح 
الكبرى بعيدا عن صندوق 
ال���ت���ج���ه���ي���ز اجل���م���اع���ي 
وق���روض���ه امل��ج��ح��ف��ة؟ ثم 
م�����اذا ه��ي��ئ��ن��ا ل��ل��ج��ه��وي��ة 
مختلف  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة 
األصعدة؟ أخشى أن نعيد 
زمن البغال وجهل الرؤساء 
واستغالل املئتشارين وصمت 

النخب املثقفة.
ح��ك��اي��ات اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة ح��ك��اي��ات 
ن��ع��ت��وا قصتها  ط���امل���ا  م��ت��ع��ب��ة ومم���ت���ع���ة، 
ب��ال��ع��زل��ة،  رؤي��ت��ه��ا  ووص���ف���وا  بالتهميش، 
النافع  غير  املغرب  يافطة  عليها  وألصقوا 
امل��رت��ب��ط ب��االق��ت��ص��اد احل������دودي، واجل��ه��ة 
تزخر  فهي  بكثير،  ذل��ك  م��ن  أبعد  الشرقية 
اقتصادية  وم��ؤه��الت  بشرية  بإمكانيات 
مهمة، أو ليست حتظى بطاقات قادرة على 
شواطئ  أجمل  م��ن  وش��اط��ئ  التحدي،  رف��ع 
األبيض املتوسط ومطارين وميناء من أكبر 
املوانئ باملتوسط ومخزون تراثي وحضاري 
يجعل من اجلهة وجهة اقتصادية وسياحية 
بامتياز ... لكن ومع ذلك تستمر هذه العبارة 
هذا  يحركوا  لم  عندنا  املنتخبني  ألن  »لكن« 
امل���خ���زون، ول���م ي��وظ��ف��وا ه���ذه اإلم��ك��ان��ي��ات 
اخلامة،  االقتصادية  وامل��ؤه��الت  البشرية 
والسيارة  السريعة  بالطرقات  اجلهة  فربط 

أن يكون حضوره واردا في  أمر كان يجب 
البرملانيني ورؤساء اجلماعات مع  أجندات 
االستثمار  جتلب  صناعية  بنيات  توفير 
وتخلق للثروة منذ سنوات، على أن حتظى 
في  وتسهيالت  بامتيازات ضريبية،  اجلهة 
 ... اململكة  رب��وع  بباقي  وب��را  ج��وا  ربطها 
إال أن البرملانيني عندنا والوزراء ومن على 
شاكلتهم، يفكرون في امتيازاتهم ونخوتهم 
وأبهتهم ويتملصون من ضرائبهم وينسون 

اجلهة.
بدأت  اجلاللة،  صاحب  وب��إرادة  واليوم، 
املشاريع التنموية الكبيرة، وجاءت املشاريع 
االستثمارية لترفع حيفا طال اجلهة، بعجز 
فماذا  ومنتخبيها،  وبرملانييها  ممثليها 
عسانا اليوم نقول سوى أن جنند الترحاب، 
ونرجو دوام احلال، ونأمل أن تأتينا األيام 
االستثمار  بجلب  تسمح  مبشاريع  املقبلة 
وت��س��اع��د ف��ي ت��وف��ي��ر اإلم��ك��ان��ي��ات ال��ذات��ي��ة 
وتوظف خيرات اجلهة، وتقدم قيمة مضافة 
ملا تزخر به من مؤهالت، عساها تزيح عنها 
يافطة االقتصاد احلدودي، وجتعلها بوابة 
املغرب العربي الكبير على مختلف األصعدة 
وتكون  احل���دث،  مستوى  ف��ي  تصبح  حتى 
وج����دة »اس���ت���راس���ب���ورغ« امل���غ���رب ال��ع��رب��ي 

الكبير.
والش����ك أن ال��غ��رب��ال ل��ن ي��ح��ج��ب شمس 
لن  الشمس  م��ن  اخل��وف  أن  كما  احلقيقة، 
مينع حتما الشروق، فلتشرق شمس اجلهة 
الشرقية بنخب جديدة، ولتدم اجلهة نقطة 
ملختلف  وقبلة  العربي،  املغرب  لبناء  وصل 
... حتى تختفي كل  السعيدة  اململكة  ربوع 
الصفات واليافطات، وتصبح مجرد سحابة 
صيف عابرة، ولن تقبع كجليد قطبي عالق 

بهذه اجلهة التي أجنبت أبناء أبرارا...
الكالم،  أع��زف في مستنقعات  أن  أري��د  ال 
وال��ص��رف  النحو  إشكاليات  ف��ي  وأغ���وص 
واإلمالء بقدر ما أطمح أن تخرج حسابات 
جماعاتنا من الدهاليز، ويلتفت كل الفاعلني 
بعيدا  الشرقية  للجهة  وعملية  ناقدة  بعني 
عن البكائيات وحتويل املسؤوليات واللعب 
بأسماء اإلشارة، فقد سكننا احلزن، وليس 
في األمر انتقاص للشهامة، أن تعترف أننا 
الشرقية،  اجل��ه��ة  ج���رح  ي��ن��دم��ل  أن  ننتظر 
ويسكت عنها الغضب. وإلى أن يحني ذلك 
إال  يسعنا  ال  ق��ري��ب��ا،  نتمناه  ال���ذي  ال��وق��ت 
فجهتنا  متتقع،  ال  امل��واط��ن  أيها  نقول،  أن 
وغير   ... التنمية  قطار  ركبت  قد  الشرقية 
للذاكرة بعد اآلن أن تكسر حصار  مسموح 
حتما سيعن  ف��ال��رئ��ي��س  ال���وط���ن...  رائ��ح��ة 
ذات خميس، واألح���زاب س��وف حتسم قبل 

االنتخابات في اسم العريس...

وجدة األلفية....

رئيس  من الخميس إىل   الخميس 
وأحزاب ال زالت تنتظر 

وصول العريس

أيها المواطن ال 
تمتقع، فجهتنا 

الشرقية قد ركبت 
قطار التنمية ... وغير 
مسموح للذاكرة بعد 
اآلن أن تكسر حصار 

رائحة الوطن...

الشك أن الغربال لن يحجب شمس الحقيقة، 
كما أن الخوف من الشمس لن يمنع حتما 
الشروق،  فلتشرق شمس الجهة الشرقية 

بنخب جديدة، ولتدم الجهة نقطة وصل 
لبناء المغرب العربي، وقبلة لمختلف ربوع 

المملكة السعيدة ... حتى تختفي كل 
الصفات واليافطات، وتصبح مجرد سحابة 

صيف عابرة، ولن تقبع كجليد قطبي عالق 
بهذه الجهة التي أنجبت أبناء أبرارا...
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بالمختصر

العسريي:   
الطائرة المغربية 

لم يتم إسقاطها 
والطّيار بخري

أّكد الناطق الرسمي باسم التحالف 
العربي العميد “أحمد عسيري” في 

تصريحات للجزيرة، أن الطائرة المغربية لم 
يتم إسقاطها وقد تكون تحطمت ألسباب 
فنية، عكس ما ادعته الجماعات الحوثية.

وحمل عسيري الحوثيين المسؤولية عن 
مصير الطيار المغربي المفقود، قائال “هناك 

فرصة للحوثيين وأعوانهم إلثبات الحد 
األدنى من المسؤولية، قد ال تواتيهم مجددا 

إلثبات حسن نياتهم”، باعتبار أن المنطقة 
التي سقطت فيها الطائرة تنشط بها عدد 

من الجماعات الحوثية، ومطالبهم باالنصياع 
للشرعية وتحمل المسؤولية تجاه اليمنيين.
في سياق متصل، أكدت مصادر إعالمية 

يمنية أن الطائرة سقطت بسبب خلل تقني، 
مضيفة أن الطيار تمكن من القفز قبل 

سقوط الطائرة وهو يتواجد لدى القبائل 
السنية في “مأرب”.

يشار إلى أنه لحد اآلن، لم يصدر أي رد 
فعل رسمي يؤكد أو ينفي خبر وفاة الطيار.

احتجاز تلميذة 
قارص واغتصابها  
بكوخ وسط غابة 

طنجة البالية

محمد الشراوي 

تمكنت المصالح األمنية للشرطة القضائية 
أمن بني مكادة طنجة من فك لغز اختفاء فتاة 
قاصر )ف.م( تلميذة تتابع دراستها بالمستوى 

التأهيلي، والتي سبق أن تقدم والداها 
بشكاية حول اختفائها في ظروف غامضة  

بداية األسبوع بدار التونسي .
 وجاء بعد ذلك حسب مصدر أمني اعتقال 

المصالح األمنية لثالثة أشخاص كانوا 
يحتجزونها بكوخ يقع وسط غابة بمنطقة 

طنجة البالية بتراب المقاطعة الحضرية 
إمغوغة،  بعدما تم التغرير بها ونقلها على 

متن سيارة وفق تصريحاتها األولية، قبل 
أن يتم احتجازها بمكان بعيد في الخالء 

وإرغامها على ممارسة الجنس بالعنف 
تحت التهديد باستعمال أسلحة بيضاء كانت 

بحوزة المختطفين . 
الموقوفون الثالثة تتراوح أعمارهم 

ما بين 26 و30 سنة  عمدوا إلى ممارسة 
الجنس على الفتاة  بكل أشكال الشذوذ 

الجنسي. 
هذا، وقد تم تقديم األضناء على أنظار 

الوكيل العام بمحكمة اإلستئناف بطنجة 
بتهمة االختطاف واالغتصاب واالحتجاز 

وحيازة األسلحة البيضاء .

الملك    ينوه بتدخالت الجيش داخليا وخارجيا يف الذكرى 59 لتأسيسه
ال�����ذك�����رى 59  مب���ن���اس���ب���ة 
املسلحة  ال���ق���وات  ل��ت��أس��ي��س 
امل���ل���ك محمد  امل��ل��ك��ي��ة، وج����ه 
  14 ي��وم اخلميس  ال��س��ادس، 
اليومي”  “االم��ر   ،2015 م��اي 
نوه  امللكية،  املسلحة  للقوات 
م��ن خ��الل��ه ب���أداء اجل��ي��ش في 
م��خ��ت��ل��ف امل���ه���ام ال���ت���ي كلف 
ب���ه���ا داخ������ل وخ�������ارج أرض 
ال���وط���ن، وم��ط��ال��ب��ا ب��امل��ث��اب��رة 
 ملواجهة التحديات املطروحة.
وأشار جاللة امللك في رسالته 
هذه  أن  إل��ى  اجليش  ألعضاء 
ال���ذك���رى ت��ت��زام��ن ال���ي���وم مع 
واملجتمع  ال��ع��ال��م  يعيشه  م��ا 
ال��دول��ي من حت��والت سريعة، 
أف������رزت أش���ك���اال ج���دي���دة من 

التحديات.
ب��أداء اجليش، قائال  ون��وه 
م��ن  ال���ف���رص���ة  ت��ف��وت��ن��ا  »وال 
به  مبا حتليتم  إشادتنا  اج��ل 
والتضحية  ال��ع��ط��اء  قيم  م��ن 
وال���ت���ض���ام���ن، ال���ت���ي م��ي��زت 

كل  ف��ي  وت��دخ��الت��ك��م  أعمالكم 
وطنيا  وامل���ي���ادي���ن  امل���ج���االت 

ودوليا«

ه��ذا وش���دد ال��ق��ائ��د األعلى 
على  امللكية  املسلحة  للقوات 
أن »مقومات وقدرات اجليوش 

احلديثة، ترتكز أساسا، عالوة 
ووسائل  املتطور  العتاد  على 
على  الالزمة،  واإلسناد  الدعم 

نوعية التكوين وكذا املعنويات 
العالية التي متكن من التأقلم 
ال����س����ري����ع م�����ع امل���ت���غ���ي���رات 
امل���ي���دان���ي���ة«، م���ن أج����ل ذل���ك، 
جاللتنا  “حرصت  امللك  يقول 
التكوين  ض���رورة  على  دوم��ا 
امليداني  والتدريب  العسكري 
لبناء  صلبة  أرض��ي��ة  وجعله 
ال��ق��درات،  وتعزيز  ال��ك��ف��اءات 
وت���أه���ي���ل اجل���ن���ود م��ع��ن��وي��ا 
ل��ي��واك��ب��وا ك���ل امل��س��ت��ج��دات 
نطاق  ات��س��اع  يتطلبها  التي 
 امل��ه��م��ات امل���وك���ول���ة إل��ي��ه��م«.
ب��أداء اجليش  امللك  ن��وه  كما 
ف����ي ع���م���ل���ي���ات دع�����م وح��ف��ظ 
ال������س������الم، »وك����������ذا ب���أط���ق���م 
املستشفى العسكري امليداني 
يواصلون  ال��ذي��ن  ب��ال��زع��ت��ري 
عملهم بحزم وثبات، جتسيدا 
نؤمن  ال��ت��ي  ال��ت��ض��ام��ن  لقيم 
القضايا  كل  عن  ودفاعا  بها، 
الشرعية  إط��ار  وف��ي  العادلة 

الدولية«.

وزارة الصحة تخرج قانون 
التغطية الصحية لطلبة التعليم 

العايل العام والخاص وطلبة 
التكوني المهني المغاربة واألجانب

الدستور  تضمنه  مل��ا  تطبيقا 
منه   31 البند  وخاصة  املغربي 
ال����ذي ي��ن��ص ع��ل��ى م��ب��دإ  احل��ق 
وال��ع��ن��اي��ة الصحية  ال��ع��اج  ف��ي 
واحل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ، وم��ن 
للخدمات  ال��ول��وج  أج��ل حتسني 
ال��ص��ح��ي��ة وال���رف���ع م��ن ج��ودت��ه��ا 
وج���ع���ل���ه���ا ف����ي م����ت����ن����اول ك��اف��ة 
صادقت  وامل��واط��ن��ني،  املواطنات 
املنعقد  اجتماعها،  في  احلكومة 
ي��وم��ه اخل��م��ي��س، ع��ل��ى م��ش��روع 
اإلجباري  بالتأمني  متعلق  قانون 
األس���اس���ي ع���ن امل����رض ل��ف��ائ��دة 
الطلبة والذي تقدم به السيد وزير 

البروفيسور  الصحة 
احل���س���ني ال�������وردي. 
وذل���������ك اس���ت���ك���م���اال 

ل��ل��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة إل��ى 
ض������م������ان ال���ت���غ���ط���ي���ة 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة 

لكافة الساكنة.  
بصفة  وسيستفيد 

م��ب��اش��رة م���ن ه��ذا 
ط��ل��ب��ة   ، ال����ن����ظ����ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 

ال������ع������ام واخل��������اص 
وطلبة التكوين املهني احلاصلني 
على ش��ه��ادة ال��ب��اك��ال��وري��ا وك��ذا 
ع��دم   ش��ري��ط��ة  األج���ان���ب،  الطلبة 
اس��ت��ف��ادت��ه��م م���ن أن��ظ��م��ة ت��أم��ني 

صحية أخرى.
الوطني  الصندوق  وسيتولى 
االجتماعي  االح��ت��ي��اط  ملنظمات 
ال��ت��غ��ط��ي��ة  ه����ذه  وإدارة  ت��دب��ي��ر 
ال��ص��ح��ي��ة اخل����اص����ة ب��ال��ط��ل��ب��ة، 

سيصبح  ال��ط��ال��ب  أن  يعني  م��ا 
م��ن��خ��رط��ا ف���ي ه����ذا ال��ص��ن��دوق 
وي��س��ت��ف��ي��د ب��ال��ت��ال��ي ع��ل��ى ق��دم 
من  املنخرطني  كباقي  امل��س��اواة 
الصحية  التغطية  خدمات  كافة 
االجباري  التأمني  يوفرها  التي 

عن املرض.   
املشروع  ه��ذا  إل��ى  باإلضافة 
إلى  الصحة حاليا،  وزارة  تعمل 
املعنية،  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل  ج��ان��ب 
ع��ل��ى إع�����داد م���ش���روع ال��ت��أم��ني 
احلرة  املهن  ألصحاب  الصحي 
النور  والذي سيرى  واملستقلني، 

قريبا.
وجتدر اإلشارة 
إلى هذه املبادرة 
ت����أت����ي ب���ع���د ان 
ش����م����ل ال����ت����أم����ني 
اإلج��������������ب��������������اري 
األس������اس������ي ع��ن 
امل������رض ح���وال���ي 
34 ف���ي امل��ئ��ة من 
وبعد  ال��س��اك��ن��ة، 
ت���ع���م���ي���م ن���ظ���ام 
الطبية  املساعدة 
ل��ل��ف��ئ��ات امل���ع���وزة 
وال������ذي ي��ش��م��ل 28  ف���ي امل��ئ��ة 
أف��ق حتقيق  ف��ي   ، الساكنة  م��ن 

التغطية الصحية الشاملة. 
وم����واك����ب����ة ل����ه����ذا امل����ش����روع 
الصحة  وزارة  تعمل  املجتمعي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وت���ع���زي���ز اخل����دم����ات ال��ص��ح��ي��ة 
جميع  م��ن  وتقريبها  األس��اس��ي��ة 

املواطنات واملواطنني.

ذكر بالغ للديوان امللكي 
الفصل  ألح��ك��ام  طبقا  أن��ه 
47 م���ن ال���دس���ت���ور، رف��ع 
السيد رئيس احلكومة إلى 
لصاحب  ال��س��ام��ي  ال��ن��ظ��ر 
اجل�����الل�����ة امل����ل����ك م��ح��م��د 
ال����س����ادس، ن���ص���ره ال��ل��ه، 
طلب إعفاء وزيرين، تقدما 
من  الفردية  باستقالتهما 

احلكومة.
وأوضح البالغ أن األمر 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ك��ل م���ن ال��س��ي��د 

الوزير  شوباني،  احلبيب 
امل���ك���ل���ف ب���ال���ع���الق���ات م��ع 
البرملان واملجتمع املدني ، 
بنخلدون،  سمية  والسيدة 
الوزيرة املنتدبة لدى وزير 
والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم 

العلمي وتكوين األطر.
وأضاف أن السيد رئيس 
احل��ك��وم��ة رف��ع ك��ذل��ك، إلى 
بإعفاء  طلبا  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
السيد عبد العظيم الكروج 
منتدب  ك��وزي��ر  مهامه  م��ن 

لدى وزير التربية الوطنية 
املكلف  املهني،  والتكوين 

بقطاع التكوين املهني.
وقد تفضل امللك، حسب 
السامية  باملوافقة  البالغ 

على هذه الطلبات. 
ك��م��ا ك��ل��ف امل��ل��ك رئ��ي��س 
مقترحات  برفع  احلكومة 
في  ج����دد  وزراء  ل��ت��ع��ي��ني 
املناصب الوزارية الشاغرة، 
وزير  منصب  ذل��ك  في  مبا 

الشباب والرياضة.

الملك يعفي  الشوباني 
وبنخلدون والكروج ويكلف 

رئيس الحكومة برفع 
مقترحات لتعيين وزراء جدد

المغرب ُيعلن 
عن بداية إنتاج الغاز 

الطبيعي في يونيو 
المقبل

ال������وط������ن������ي  أكد املكتب 
باملغرب،  واملعادن  للهيدروكاربورات 
 ،2015 م������اي   11 اإلث�����ن�����ني  ي������وم 
نهائية  نتائج  أظهرت  أن االختبارات 
اس.اي��ه.ات��ش- ال��غ��از  لبئر  إيجابية 

دبليو 1 التابعة لشركة سيركل أويل 
في امتياز سبو.

نقلته  ما  بحسب  البيان،  وأض��اف 
وكالة » رويترز «، أن معدل تدفق الغاز 
وأن  يوميا  مكعب  متر  ألف   140 بلغ 

من  يونيو  نهاية  في  سيبدأ  اإلنتاج 
العام احلالي. وكانت شركة » سيركل 
ثالث  في  الغاز  اكتشفت  قد  أويل «، 
مستويات بالبئر اس.ايه.اتش-دبليو 

1 العام املاضي.
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برج الحمل
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى جتربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام 
 بني اجتاهني، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك
حتديد  ع��دم  نتيجة  العاطفية  حياتك  ف��ي  وغ��م��وض  التباس  عاطفيًا: 

خياراتك النهائية
صحيًا: آالم الظهر والكتفني حلها الوحيد هو املشي أو السباحة أو 

ممارسة متارين خاصة للتخلص منها

برج الثور
إل��ى إرب���اك واض��ط��راب وقلق وإرج��اء  ال��ي��وم  مهنيًا: ق��د يشير ه��ذا 
الوضع بهذا  يتأثر  لن  مشاريعك  لكّن مستقبل  املهمة،  املواعيد   لبعض 
وامل��ت��ط��ورة  ال��الف��ت��ة  م��ن احمل��ط��ات  ب��ان��ت��ظ��ارك مرحلة مقبلة  ع��اط��ف��ي��ًا: 
يجب ك��م��ا  وظ��ف��ت��ه��ا  إذا  ملصلحتك  س��ت��ك��ون  ب��ال��ش��ري��ك  ال��ع��الق��ة   ف���ي 
صحيًا: حاول قدر اإلمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي 

وممارسة التمارين املطلوبة منك

برج الجوزاء
م���ه���ن���ي���ًا: ت��ت��ك��ّي��ف اك���ث���ر م����ع امل���ت���غ���ي���رات ال���ظ���رف���ي���ة ال���ط���ارئ���ة، 
 ع���ل���ى م������دى األي���������ام اآلت�����ي�����ة وت���ع���ب���ر ع�����ن ن���ف���س���ك ب���ب���الغ���ة ك��ّل��ي��ة
ع����اط����ف����ي����ًا: ت���ت���غ���اض���ى ب���ع���ض ال�����ش�����يء ع�����ن ت����ص����رف����ات ال���ش���ري���ك 
 ال���ص���ب���ي���ان���ي���ة، ث����م ت���ق���رر أن ت���ض���ع ح������دًا ل���ه���ا ب��ط��ري��ق��ت��ك ال��ل��ب��ق��ة
صحيًا: كن على استعداد دائم ألي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل 

العائلة فهو مفيد للجميع

برج السرطان
اجل��ّو  ألن  ال��واج��ب��ات  جميع  تنفيذ  ال��ي��وم  ه��ذا  ل��ك  ينصح  مهنيًا: 
النتائج وترك أجمل االنطباعات لك بإعطاء أفضل   مالئم جدًا ويسمح 
ع������اط������ف������ي������ًا: اص�����ط�����ح�����ب احل�����ب�����ي�����ب ف�������ي س�������ه�������رات وام�������ض 
 م�����ع�����ه أج������م������ل األوق�����������������ات ف�����ه�����و ب�����ح�����اج�����ة إل����������ى ال����ت����رف����ي����ه
صحيًا: حتى ال تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من 

ساعات العمل اإلضافية

برج األسد
م��ه��ن��ي��ًا: م��ك��اف��أة ك��ب��ي��رة ال��ي��وم، ل��ك��ن ت����زداد م��س��ؤول��ي��ات��ك العملية 
إبعادك يحاول  من  كل  ملواجهة  ال��ل��زوم  عند  املطلوبة  ال��ق��درة   ومتتلك 
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئال تدفع ثمن 

تسّرعك الحقًا
مدة  أكبر  األم��راض  تبعد عنك  نفسك  تريح  كيف  إذا عرفت  صحيًا: 

ممكنة

برج العذراء
م��ه��ن��ي��ًا: ي�����زّودك ه���ذا ال��ي��وم ال���ق���درة ع��ل��ى خ���وض امل��ن��اف��س��ات واالم��ت��ح��ان��ات 
 ب���ن���ج���اح وم������ه������ارة، واالن������ط������الق ن���ح���و أف������ق ج����دي����د ف�����ي امل�����ج�����ال امل��ه��ن��ي
ع�����اط�����ف�����ي�����ًا: م������ش������روع س����ف����ر م������ع ال�����ش�����ري�����ك ب����غ����ي����ة اس������ت������ع������ادة أج���م���ل 
العسل  وش������ه������ر  واحل�����������ب  امل�����ش�����اع�����ر  وجت�������دي�������د  امل�������اض�������ي   ذك��������ري��������ات 

صحيًا: تتعّدد االهتمامات واألنشطة واملشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس

برج الميزان
حيويتك،  فيها  جت��دد  إي��ج��اب��ي��ات  ع��ن  ال��ي��وم  ه��ذا  يتحدث  مهنيًا: 
 وق�����د ت���رغ���ب ف����ي االس���ت���ث���م���ار ف����ي اخل�������ارج وت���وس���ي���ع م��ش��اري��ع��ك
ع���اط���ف���ي���ًا: ال����رغ����ب����ة ف����ي حت���س���ني ظ����روف����ك ال���ع���اط���ف���ي���ة ل����ن ت��ق��ف 
 ع����ائ����ق����ًا أم�������ام ان����دف����اع����ك وس���ت���ظ���ه���ر ن���ت���ائ���ج ذل������ك ق����ري����ب����ًا ج����دًا
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم 

تعرفه منذ مدة طويلة

برج العقرب
وحتظى  بإعجاب،  إليك  يصغون  اآلخرين  اليوم  هذا  يجعل  مهنيًا: 
بدأته م��ا  ف��ي  ق��دم��ًا  للسير  العمل  أرب���اب  م��ن  املطلوب  املهني   بالدعم 
قلياًل حتى  وال��ت��راج��ع  وال��ه��دوء  ال��ت��أّن��ي  ال��ي��وم  منك  يطلب  ع��اط��ف��ي��ًا: 
ت���ت���وّرط ف��ي أي وعود  ال��ش��ري��ك وال  ال��ن��زاع��ات م��ع  ن��ط��اق  ت��وّس��ع   ال 
صحيًا: قم بواجباتك جتاه صحتك كما يجب ولن تكون إال من أصحاب 

العافية والنشاط

برج القوس
م��ه��ن��ي��ًا: ي��ف��رض ع��ل��ي��ك ه���ذا ال��ي��وم أن ال ت��ت��ص��رف ب��ع��دوان��ي��ة مع 
 زم����الء ال��ع��م��ل، وأن ت��ت��ح��ل��ى ب��ال��ه��دوء وب��احل��ك��م��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز بها
ع���اط���ف���ي���ًا: ت���ب���دو م���ح���ت���ارًا ال���ي���وم أم�����ام م��ج��م��وع��ة م���ن ال����ق����رارات 
ق��ط��ع��ه��ا أو  ال�����ع�����الق�����ة  ف������ي  االس������ت������م������رار  ب�����ش�����أن   امل����ص����ي����ري����ة 
صحيًا: قد تتذّمر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة 

الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك

برج الجدي
مهنيًا: حترز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك 
النتائج أفضل  إلى  التوصل  على  وحرصك  لألمور  الدقيقة   ومتابعتك 
عاطفيًا: ال تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك 
تصرفاتك  بعض  يحتمل  ال  قد  فهو  الشريك،  جت��اة  العدائية   وجتّنب 
طعامك،  كميات  إل��ى  انتبه  بسرعة،  البدانة  إل��ى  ميال  جسمك  صحيًا: 

واكتف بثالث وجبات فقط

برج الدلو
االنتقادات  بعض  إليك  ت��وّج��ه  وق��د  ال��ي��وم،  ه��ذا  يناسبك  ال  مهنيًا: 
األهداف  لتحقيق  وق����وة  ب��ث��ب��ات  ط��ري��ق��ك  ت��واص��ل  ل��ك��ن��ك   ال��ق��اس��ي��ة، 
ال������ش������ري������ك، ف��ه��و  ع�����اط�����ف�����ي�����ًا: ال ت���س���ت���س���ل���م أم����������ام ض�����غ�����وط 
 ي����ح����اول دف���ع���ك ل���ل���ق���ي���ام مب����ا ال ت���رغ���ب ب����ه ب��غ��ي��ة ق���ط���ع ال��ع��الق��ة
وقتك  تقّسم  أن  فحاول  الفكري،  اإلره��اق  لك  تسّبب  النوم  قّلة  صحيًا: 

بشكل سليم

برج الحوت
وي��وّف��ر  ال��ص��ع��وب��ات،  م��ن  التخلص  إل��ى  ال��ي��وم  ه��ذا  يشير  مهنيًا: 
كبارًا  آم��ااًل  عليه  تعلق  ال��ذي  للغد  استقرار  وأكثر  أفضل  ظ��روف��ًا   لك 
وتصبح  األم���ور  تعقيد  يزيد  ل��ن  الشريك  م��ع  اخل��الف  ت��راك��م  عاطفيًا: 

املعاجلة ممكنة
أطول  العيش حلياة  أهم وسائل  من  وامل��رح هما  الضحك  صحيًا: 

وأكثر استقرارًا

بدون تعليق

»كل نفس ذائقة املوت«
انتقل إلى عفو اهلل ورحمته يوم السبت 09 ماي 2015، املرحوم مصطفى 

اإلبراهيمي عن سن يناهز 66 سنة، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى مبقبرة النعيمة 
في جنازة مهيبة حضرها األهل واألحباب واألصدقاء.

وبهذه املناسبة األليمة يتقدم عبد املنعم سبعي نيابة عن كافة الزمالء باجلريدة، 
وجميع األصدقاء واألحباب بأحر التعازي البن املرحوم عبد الرحيم اإلبراهيمي 

ولكافة عائلة اإلبراهيمي ولصهره عبد املهيمن احلرمي، داعني اهلل عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيج جناته، وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان و »أنا هلل وغنا إليه راجعون«.

كم
ح

 و
ال
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أ

> كن في 
الدنيا كالنحلة تأكل طيبا 

وتعطي طيبا.
> اجعل وقتا للقراءة فانه 

مصدرا احلكمة.
> اجعل وقتا للتفكير فمنه 

مصدر القوة.
> ال تكن صلبا فتكسر... 

وال لينا فتعصر.
> عاتب أخاك باإلحسان 

إليه.
> من ال يخطئ ال يفعل شيئا.

> ليس كل ما يلمع ذهبا.

تعزية
انتقل إلى عفو اهلل ورحمته يوم األحد 10 ماي 2015 املشمول بعفو اهلل 

محمدين زوكار، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى مبقبرة سيدي يحيى ظهر اليوم 
املوالي بعد أداء صالة اجلنازة عليه مبسجد اإلمام الغزالي.

وعلى إثر هذا املصاب اجللل، يتقدم عبد القادر البوزيدي، وزوجته خديجة 
جبروني، بأحر التعازي وأصدق عبارات املواساة  إلى عائلة املرحوم، وبخاصة 
لزوجته مرمي جبروني وأوالده يوسف وسامية، راجيني من اهلل جّل وعال أن 
يشمل الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جنانه مع األولياء 
والصاحلني، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، و«إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

إعالن عن ضياع 
رســم عقــاري

ي����ع����ل����ن ال�����س�����ي�����د ي����وس����ف 
ال�����ب�����ايل ب�����ن حم���م���د ع��ن 
ض�������ي�������اع رس�����������م ع������ق������اري 
ل��ل��م��ل��ك امل���س���م���ى »ج���ي���ار 
 02  /75432 ع����دد   »65
طريق  ب���وج���دة،  ال��ك��ائ��ن 

سيدي امعافة.
البايل  يوسف  يهيب  لذا 
ب��ك��ل م���ن ع��ث��ر ع��ل��ى ه��ذا 
الرسم العقاري أن يتصل 
ب�����امل�����ع�����ي ب�������األم�������ر ع���ل���ى 

الرقم اهلاتفي التايل:
06.62.15.81.82

أو عن طريق العنوان 
اآليت: ص.ب 4033 

وكالة وجدة إسلي 
وجدة.
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اختتمت نهاية األسبوع الماضي بالناظور فعاليات الدورة الرابعة 
للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، بتتويج 

الفيلمين السويسري »البساط األحمر« في صنف األفالم الطويلة، 
والرواندي »مكان للجميع« في صنف األفالم الوثائقية.

عاشت مدينة وجدة أيام 7و 8 و9 و 10 من مايو الجاري 2015 بمسرح محمد السادس ، فعاليات المهرجان 
المتوسطي للسينما والهجرة في دورته الرابعة المنظم من طرف جمعية التضامن للتنمية والهجرة ، وقد 
تميزت هذه الدورة بعرض مجموعة من األفالم السينمائية التي تصب  في محور معالجة قضايا الهجرة.

سمية اجواو 

عبر الفنان عبد احلفيظ دوزي عن سعادته ضمن 
املشاركني في املهرجان املتوسطي للسينما والهجرة 

الذي احتضنه مسرح محمد السادس ما بني 7 و10 
ماي اجلاري، مبدينة وجدة، مضيفا أن مشاركته 

في التمثيل في فيلمه مع املخرج إبراهيم الشكيري 
صاحب فيلمّ في الطريق إلى كابول« تعد التجربة 

األولى التي يخوضها. 
وأشاد دوزي الذي بدأ مشواره الغنائي مبدينة 

وجدة، باملهرجان واملنظمني الذين أشرفوا عليه 

واجلمهور 
الغفير الذي تابعه، متمنيا أن يتواصل ويكون سنويا. 
وأضاف إبن مدينة وجدة، أن انتقاله من الغناء إلى 
التمثيل جاء بطلب من صديقه إبراهيم الشكيري الذي 
اقترح عليه خوض التجربة بعد كتابته لسيناريو الفيلم 
مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه جرب التمثيل وجنح 
فيه ولم يجد أية صعوبة في أدائه، ومتمنيا أن يكون 

في مستوى تطلعات اجلمهور املغربي.
من جهته، قال محمد قيسي املمثل العاملي، إنه 

سعيد بتواجده باملهرجان، معبرا عن تفاؤله في بروز 
مواهب في املستقبل في ما يخص األفام الطويلة، 

سواء من املمثلني املغاربة أو اجلزائريني.
يشار إلى أن املهرجان املتوسطي للسينما والهجرة 

الذي اختتم األحد املاضي، عرف مشاركة العديد 
من املمثلني واملخرجني من املغرب واملغاربة املقيمني 
خارج أرض الوطن إضافة إلى إسبانيا واجلزائر، 

إضافة إلى عرض مجموعة من األفام، كما تضمن 
البرنامج عقد ورشتني في هذا اإلطار، وسبق العروض 
تكرمي وجوه فنية وسينمائية تركت بصمة في السينما 

املغربية والعاملية، حيث كرم محمد الدسولي املمثل 
املسرحي و محمد قيسي املمثل واملخرج وكاتب 

سيناريو واملاكم العاملي في رياضة الكيك بوكسينغ، 
إضافة إلى عبد احلفيظ دوزي مغني الراي واملمثل 

املستقبلي.

دوزي وقيسي يكرمان 
في المهرجان المتوسطي 

للسينما والهجرة

مدينة األلفية  تحتضن عرس  الفن السابع

المهرجان المتوسطي   للسينما والهجرة في دورته الرابعة
يسرى أحدادي و إلهام بورزما

ه��ذا وق��د ع��رف حفل اف��ت��ت��اح، تكرمي 
)الفنانون  مغربية  فنية  وج���وه  ث��الث��ة 
وعبد  قيسي  ومحمد  التسولي  محمد 
احلفيظ دوزي(، وكذا عرض فيلم وثائقي 
»جواهر احلزن« للمخرج املغربي محمد 

نبيل.
 وأكد رئيس جمعية التضامن للتنمية 
، عبد  امل���ه���رج���ان  وال���ه���ج���رة ورئ���ي���س 
اللطيف الدريفي، في كلمة باملناسبة، أن 
هذا احلدث، الذي يشكل فرصة الكتشاف 
قضايا  وت��ع��ال��ج  تناقش  ج��دي��دة  أف���الم 
مثالية  ووس��ي��ل��ة  وال��ه��ج��رة  ال��س��ي��ن��م��ا 
لتعزيز التواصل والتالقي بني الثقافات 

العاملية املختلفة. 
وق���د مت خ���الل أي����ام ه���ذا امل��ه��رج��ان 
»آراي  وه�����ي  أخ�������رى   أف������الم  ع�����رض 

بيدو،  أحمد  املغربي  للمخرج  الظلمة« 
محمد  اجلزائري  للمخرج  و«األندلسي« 
ال��ش��وي��خ، إض��اف��ة إل��ى فيلم »ال��ص��ورة« 

وفيلم  العربي،  ع��ادل  املغربي  للمخرج 
هشام  املغربي  للمخرج  الضفتني«  »بني 
للمخرج  البحر«  على  »ليلة  ث��م  م��الي��و، 

الفرنسي مارك شيالوم.
التظاهرة  ه��ذه  شعبية  م��ن  م���ازاد  و 
بني  املتنوعة  ال��ورش��ات  ه��ي  الثقافية 
ورش���ة اإلخ����راج وورش����ة ال��ص��ورة من 
ت��أط��ي��ر امل���خ���رج���ني امل���غ���رب���ي���ني  ليلى 
التريكي  و ادريس قوري  والتي متيزت 
مجال  في  عديدة  وتساؤالت  مبداخالت 

السينما.
واخ��ت��ت��م��ت ف���ق���رات ه���ذا امل��ه��رج��ان، 
فكرية  ن���دوة  تنظيم  أي��ض��ا  ع��رف  ال���ذي 
و  واملوسيقى«  »السينما  عنوان  حتت 
توزيع اجلوائز على املشاركني، وحسب 
الذي  الفني  احل��دث  ه��ذا  ف��إن  املنظمني 
وممثلني  وفنانني  مثقفني  حضور  عرف 
من املغرب وخارجه، يشكل أيضا مناسبة 
للتواصل مع مختلف املؤسسات العامة 
واخلاصة والفاعلني في املجتمع املدني 

في مجال حقوق اإلنسان والهجرة. 

سميرة فراجي توقع في 
»رسائل النار والماء« شعر 

ديوانها الجديد
ميلود بوعمامة

رغم تراجع مكانة القصيدة 
العمودية، أمام بقية األشكال 
األخرى التي تكتسح املجال 
الشعري، فإنها حسب عميد 
األدب املغربي الدكتور عباس 

اجلراري،  لم تفقد ألقها  الذي 
تظهر من حني آلخر نصوص 

تبرزه وتؤكده، وذلك شأن ديوان 
»رسائل النار واملاء« للشاعرة 
سميرة فرجي الذي صدر عن 

مطبعة املعارف اجلديدة في طبعة أنيقة من 189  صفحة من القطع 
املتوسط تتصدرها لوحة للفنان محمد الشاوي.

املجموعة التي تتضمن 22 نصا موزعا بشكل كاسيكي صدرا 
وعجوزا، نالت إعجاب األديب عباس اجلراري الذي عبر عنه في 

تصديره للديوان قائا:  »سعدت باالطاع على ديوان »رسائل النار 
واملاء«  للشاعرة املتفننة األستاذة احملامية سميرة فرجي، فأعجبت 

مبا تتمتع به من إمكانات ذاتية وقدرات تعبيرية، فباإلضافة إلى 
لغتها الرشيقة وعباراتها اجلميلة األنيقة، وصورها الرائعة البديعة، 

فهي تعني بالتشكيل املوسيقي املطرب،  تضبطه بأمناط إيقاعية 
داخلية وخارجية، تتعامل معها بعفوية وتلقائية، وفق ما  يتطلبه 

الوضع أو تقتضيه املعاناة...« ليخلص في نهاية تقدميه إلى موقعة 
الشاعرة« موقعا طليعيا في ساحة الشعر العربي، يدعو بإعجاب 

وتقدير إلى كثير من االعتزاز بها واالفتخار«.
الديوان قسمته صاحبته إلى قسمني:

1. أخطاب النار، ويضم نصوص:  أفهميني، قولوا لها، عناد، بكاء 
الرجال، خيبة، ارحل، حترر، اللبوءة بالتبني، خطاب الرحيل، خطاب 

احلسناء،  وخطاب اجلنون.
2.  خطاب املاء، ويضم:  خطاب التمثال، كيف أنساه، غدر، وبال 

كحلي، أنا قلتها يوما، طير االراك، يا أعذب الناس، شهيدة عشق، 
صحوة، طائر البان، وهكذا تكلم القلب.
من أجواء املجموعة في النص األخير:

 ما زال يسكن في عروقي...  في دمي/  لن تطرديه إلى شقائه بالفم 
إني وعدتك  أن أتوب عن  الهوى/  وأصده عني وعند لتسلمي 
لكنه قدري اجلميل،  أراده/  ملكا على عرشي الفريد األعظم 

ومن قصيدة »خيبة«:
حسبتك شهما، حني أركع تركع/  وحني أنادي القوم وحدك تسمع

 حسبتك ملا استغيث بأدمعي / وأطلب عونا في حماك ستنفع
ولكنني ذقت املرارة بعدما / وجدتك تسعى كاألفاعي وتلسع

حتب، ولكن في تكتم سارق / إذا خاف من وقع الفضيحة يهرع
جبان، وفي جنب الرجال مذلة / وجبنك من جنب النساء ألفضع
صدر للشاعرة  سميرة فرجي التي تشتغل في سلك احملاماة 

بوجدة، ديوان أول حتت عنوان »صرخة حارك« سنة 2010، كما 
سيصدر لها قريبا ديوان ثالث موسوم بعنوان »ربيع البحر«.

مشرع بلقصيري   يحتضن المهرجان 
السينمائي في دورته التاسعة 

ابتسام فتاح

10ماي  األحد  يوم  مساء  أسدل 
ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ع��ل��ى  اجل����اري 
م���ش���رع ب��ل��ق��ص��ي��ري ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
من  بتنظيم  التاسعة  نسخته  في 
وآسينما  للمسرح  أنفاس  جمعية 

باملركز الثقافي،مشرع بلقصيري
 8 من  املمتد  املهرجان   ويعتبر 

إلى 10 من الشهر اجلاري، حسب 
املنظمني خطوة ثابثة نحو ارساء 
ساكنة  وج��ع��ل  سينيمائية  ثقافة 
احملتضن  بلقصيري  مشرع  مدينة 
للحدث الفني تتواصل مع الفنانني 
القادمني من مختلف املدن املغربية

ومتيزت الدورة التاسعة بتكرمي 
محمد  املغربي  السينمائي  الوجه 
رزي����ن ال����ذي ش����ارك ف��ي أك��ث��ر من 
ثالثني عمال سينمائيا وتلفزيونيا 
منها  نذكر  باملغرب،  صور  أجنبيا 
ألف ليلة وليلة وغيرها من األفالم

أقيمت  املهرجان  هامش  وعلى 
من  الفنانني  م��ع  مفتوحة  ل��ق��اءات 
ب��ي��ن��ه��م امل��وس��ي��ق��ي ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
ال����ن����ك����ادي، امل���س���رح���ي���ة س��ل��ي��م��ة 
نعيمة  ال��ف��ن��ان��ت��ان  م��ي��م��ون،  ب���ن 

ب��وح��م��ال��ة و خ��دي��ج��ة ع��دل��ي،ك��م��ا 
املعاهد  طلبة  أف��الم  عرض  وأيضا 
ال��س��ي��ن��ي��م��ائ��ي��ة،ع��رض أش���رط���ة 

سنيمائية لألطفال.
نعيمة  ل��ل��ف��ن��ان��ة  ك��ل��م��ة  ف���ي  و   
ب��وح��م��ال��ة ع��ب��رت ف��ي��ه��ا ع���ن م��دى 
مبشاركتها  واعتزازها  ارتياحها 
ف����ي م��ل��ت��ق��ى م���ش���رع ب��ل��ق��ص��ي��ري 
السينيمائي وبأنها تأمل له املزيد 

من العطاء و ألق كونه مينح فرصة 
في  مواهبهم  إب��راز  املعاهد  لطلبة 
ب��أن األخبار  امل��ي��دان، مضيفة  ه��ذا 
السينمائي  الوسط  في  املتداولة 
إشاعات  مجرد  هي  مرضها  ح��ول 
بعد  جيدة  بصحة  تتمتع  وبأنها 
مستوى  ع��ل��ى  لعملية  إج���راءه���ا 

القلب. 
ل��ي��خ��ت��ت��م امل���ه���رج���ان ب��ت��وزي��ع 
اجل���وائ���ز ل��ألف��الم امل��ش��ارك��ة وه��م 

كالتالي:
األفالم التي حازت على التنويه 
2 وه��م��ا:«اإلغ��راء األخ��ي��ر« للطالب 
ادريس بوسرحان،«جثث املنحرفني 
لناجي الطبل،  أما اجلوائز األولى 
الفيلم«الكماط«  نصيب  من  فكانت 
لشيماء  ال���ل���ه،«أم���ل«  ع��ب��د  ل��ب��وب 

»مستوطنة  الفيلم  حلنني،وأخيرا 
العقاب«ملخرجه  فؤاد الربيعي.

امل��ه��رج��ان  ان  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
مجلس  املغربي،  امل��رك��ز  م��ن  بدعم 
احسن  بني  اش��راردة  الغرب  جهة 
البلدي  املجلس  إش���راف  حت��ت  و 
امل��دي��ري��ة اجلهوية  م��ع  وب��ش��راك��ة 

لوزارة الثقافة.

اختتام المهرجان   الدولي للسينما 
والذاكرة المشتركة  بالناظور

فعاليات  بالناظور  امل��اض��ي  األس��ب��وع  نهاية  اختتمت 
وال���ذاك���رة  للسينما  ال���دول���ي  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة 
املشتركة، بتتويج الفيلمني السويسري »البساط األحمر« في 
صنف األفام الطويلة، والرواندي »مكان للجميع« في صنف 

األفام الوثائقية.
ملخرجه  األحمر«  »البساط  السويسري  الفيلم  ويحكي 
فريد بايليف عن مجموعة من الشباب يراودهم حلم إجناز 
سيناريو  كتابة  على  املربني  أح��د  ساعدهم  أن  وبعد  فيلم. 

إلى  بهم  ذه��ب  قصير،  مهرجان »كان« للسينما فيلم 
ويسرد   . منتج  عن  بحثا 
الوقائع  م��ن  ع��ددا  الفيلم 
مثير  ب��ش��ك��ل  واألح������داث 

وفي إطار كوميدي .
الرواندي  الفيلم  أما 
»م��������ك��������ان ل���ل���ج���م���ي���ع« 
ل��ل��م��خ��رج��ني أجن��ي��ل��وس 
إلرايش  وهانس  راليس 
غوسل ، فيسلط الضوء 
اجلماعية  اإلب����ادة  على 
ال�����ت�����ي ت�����ع�����رض ل��ه��ا 
ال��ت��وت��س��ي ع���ام 1994 

ضحيتها  راح  وال��ت��ي  ب���روان���دا 
نحو مليون شخص. ويحكي الفيلم عن كيفية تعايش الشباب 
مع مصاحلة هشة في أسسها داخل مجتمع لم يتخلص بعد 

من جراح املاضي.
وفاز باجلائزة العلمية مناصفة الفيلم الرواندي »مكان 
حاجز  تكسير   1959 »ال��ري��ف  املغربي  والفيلم  للجميع« 
كذلك  وال��ذي حصل  اإلدري��س��ي،  ط��ارق  للمخرج  الصمت« 

على جائزة البحث الوثائقي.
للفيلم اجل��زائ��ري  وع����ادت ج��ائ��زة أح��س��ن س��ي��ن��اري��و 
دور  أحسن  وجائزة   ، علواش  م��رزاق  ملخرجه  »السطوح« 
فيليب  للمخرج  »أرك���ض«  فيلم  في  كوليبالي  لرين  نسائي 

الك���وت . أم��ا ج��ائ��زة أح��س��ن دور رج��ال��ي فمنحت جلميع 
املمثلني الذين شاركوا في فيلم » البساط األحمر » .

ومتيز احلفل اخلتامي للدورة الرابعة للمهرجان الدولي 
محمد  الفنان  بتكرمي  كذلك  املشتركة  وال��ذاك��رة  للسينما 
الشوبي، والفنانة سناء موزيان، وصاحب »سينما اخلميس« 

علي حسن، وطاقم املسلسل الناطق بالريفية »ميمونت » .
قوي  حضور  خليفة  مارسيل  العربي  للفنان  ك��ان  كما 
»ريتا«  أغنيتي  تقدمي  اختار  حيث  اخلتامي،  احلفل  خ��ال 
احلضور  معهما  تفاعل  اللتني   « أمشي  القامة  و«منتصب 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر وردده����م����ا 
تضمن  وق��د  املغني.  م��ع 
التظاهرة،  ه��ذه  ب��رن��ام��ج 
ال�����ت�����ي ن���ظ���م���ه���ا م���رك���ز 
الذاكرة املشتركة من أجل 
الدميقراطية والسلم حتت 
شعار »إفريقيا واملتوسط 
االم������ت������داد  ذاك�����������رة   ..
وامل�������ش�������ت�������رك«، ع����رض 
والطويلة  الوثائقية  األفام 
ن��دوات  وتنظيم  املشاركة، 
ح���ول م���وض���وع ال�����دورة ، 
و«م���اس���ت���ر ك�����اس« ح��ول 

»السينما والقيم واملجتمع« ، فضا عن أنشطة موازية .
وحسب اجلهة املنظمة، فإن هذه الدورة، التي نظمت من 
4 إلى 9 ماي اجل��اري، ت��روم االحتفاء بالسينما اإلفريقية 
الذاكرة  على  عبرها،  الضوء،  من  املزيد  وإلقاء  واملتوسطية 
الفضاء  لهذا  املكونة  للبلدان  املستقبلية  واآلف��اق  املشتركة 
واإلقتصادية  السياسية  ال��ع��اق��ات  خ��ال  م��ن  اجل��غ��راف��ي 

والثقافية التي استمرت لعدة قرون .
ل��ل��م��ه��رج��ان ال���دول���ي للسينما  وك��ان��ت ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة 
2014 حتت شعار  قد نظمت في ماي  املشتركة  والذاكرة 

» أسئلة املتوسط".
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فالشات

 البطل المغربي 
المصارع سيف 

الدين حومين  يتوج 
بالميدالية الذهبية في 

بطولة زيوريخ الدولية

عبد القادر كت��رة

متكن البطل املغربي سيف الدين حومني 
من إحراز امليدالية الذهبية في بطولة 

زيوريخ الدولية املفتوحة IBJJF للجوجي
تسو، املقامة يومي السبت واألحد 9 و 10 

ماي 2015 بسويسرا .
وسبق للبطل سيف الدين حومني  أن فاز 
ببطولة العالم ل« جوجيتسو » )املصارعة 

البرازيلية(  في الوزن الثقيل خالل بطولة 
 Sao  العالم املقامة  مبدينة ساوبولو

Paulo  بالبرازيل، وذلك يوم األحد 21 
يوليوز 2013.

حصل على عدة ألقاب في هذه الرياضة 
والكثير من البطوالت ، أهمها بطولة 

أوروبا  التي أقيمت في البرتغال 24 و 25 
و26 يناير 2013 وعلى لقب »وصيف بطل 

أوروبا«.
شارك البطل حومني في البطولة العاملية 

باسم املغرب، بعد رحلة شاقة بواسطة 
الطائرة وعلى نفقته اخلاصة رغم اتصاله 

بوزير الشبيبة والرياضة خالل إحدى زيارته 
لفرنسا، وكذلك اتصاله برئيس اجلامعة 

امللكية املغربية للجيدو )التي تشرف على 
هذا النوع من الرياضة( سواء من فرنسا أو 

بعد وصوله إلى املغرب.
البطل حومني سيف الدين من مواليد 24 

يونيو 1988 بوجدة املدينة األلفية، أين 
تابع  دراسته بثانوية عمر بن عبد العزيز،  

وال زال يتابع دراسته اجلامعية مبدينة ليل  
بفرنسا، ورفض املشاركة باسم العديد من 

الدول التي حاولت إغراءه.

موافقة مبدئية إلعادة 
تأهيل وإصالح الملعب 

الشرفي بمميزات 
احترافية

س.اجواو 

وافق فوزي لقجع رئيس اجلامعة امللكية املغربية 
لكرة القدم إلى جانب محمد أبرون رئيس 

البنيات التحتية باجلامعة ذاتها، خالل الكلمة 
التي ألقاها في احلفل الذي أقيم على شرف 
فريق مولودية وجدة الصاعد لقسم الصفوة، 
بصفة مبدئية على تخصيص مليارين سنتم 

وذلك إلعادة تأهيل وإصالح امللعب الشرفي.
وستشمل هذه اإلصالحات، إعادة هيكلة 

املدرجات وترميمها مبقاعد وكراسي وفق الدفتر 
االحترافي للبطولة، إضافة إلى إعادة البنية 

الداخلية للمرافق التي تخص الالعبني، والبنية 
اخلارجية املتعلقة باألسوار احمليطة بامللعب.

وسيشرع البدء في العمل مباشرة بعد املصادقة 
على القرار من قبل وزير الشباب والرياضة، 

ومن احملتمل أن يجري املولودية الوجدية أولى 
مبارياته مبلعب بركان.

أفاد حسن أوغني مدرب المولودية الوجدية لكرة القدم، أن العقد الذي يربطه مع الفريق سينتهي خالل شهر يونيو المقبل 
وهو قابل للتجديد، وأشار إلى أنه ما يزال مدربا للفريق الوجدي لحد اآلن، في انتظار ما سيسفر عليه االجتماع الذي سيعقده 

مع المكتب المسير وذلك من أجل االتفاق على خارطة طريق مستقبلية في حال مواصلته في تدريب الفريق.

أوغني   باق مع المولودية إلى غاية يونيو وعقده قابل للتجديد
مدرب المولودية  يطالب المسؤولين باإلسراع في   دعم الفريق

سمية اجواو

للقسم  الذي صعد مع فريقه  وقال أوغني 
األول منذ أسبوعني، إن الهدف األسمى الذي 
خطط له منذ البداية قد حتقق بفضل جميع 
وط��اق��م  مسير  مكتب  م��ن  ال��ف��ري��ق  م��ك��ون��ات 
تقني وإداري وطبي ومسؤولني على اللوازم 
الرياضية والالعبني الذين ضحوا واجتهدوا 
على  الغيور  ال��وج��دي  اجلمهور  أن  مضيفا 

فريقه كان له دافع قوي لتحقيق الهدف. 
وأض������اف م�����درب امل���ول���ودي���ة ف���ي ح���وار 
ل«احلدث الشرقي« أنه في حال جتديد العقد 
وهي  ج��دا،  بسيطة  مطالبه  فإن  الفريق،  مع 
توفير اإلمكانيات املادية التي تسمح له دخول 
بارتياح  االحترافية  البطولة  منافسات  غمار 
وتفادي العودة للقسم الثاني، مشيرا إلى أن 
ذلك لن يتحقق إال بتوفير سيولة مالية، أوال 
لدفع ما تبقى من مستحقات بعض الالعبني 
الذين لم يتوصلوا بعد مبنحة توقيع إضافة 
املكتب  بها  التي وعدهم  الصعود  منحة  إلى 
انتدابات  تخص  أخ��رى  ومنحة  واملسؤولني 
العبني لهم جتربة في القسم األول وذلك لدعم 
الفريق  قوله:«إن  وواص��ل  الشباب،  الالعبني 
يتوفر على تقريبا 12 العبا لديهم إمكانيات 

وذلك  التجربة  ب��ذوي  دعمهم  يستوجب  لكن 
من أجل خلق التوازن والدخول في املنافسات 
يشرف  جيد  موسم  ولعب  بقوة  االحترافية 
احلالية  العناصر  بعض  وزاد«إن  امل��دي��ن��ة، 
لديها مكانها في القسم األول معزيا قوله أن 
اتصاالت جارية مع البعض منهم لالنضمام 
لفرق متارس في القسم األول وإذا لم يلعبوا 
مع املولودية املوسم املقبل فإن مكانهم سيكون 

في أندية أخرى تلعب للبطولة االحترافية.

وف��ي ه��ذا اإلط����ار، أش���ار أوغ��ن��ي إل��ى أنه 
الالعبني  م��ن  مجموعة  تضم  الئ��ح��ة  ح��ٌض��ر 
للفريق  لالنضمام  مسبقا  معهم  اتفق  الذين 
جيد  مستواهم  أجنبيني  العبني  ضمنهم  من 
إضافة إلى العبني ميارسون في القسم األول. 
وزاد قائال:« إن برنامجه املستقبلي جاهز وال 
بجزء  ولو  املادية  اإلمكانيات  سوى  تنقصه 
أولي من أجل البدء باخلطوة األولى لتتضح 
املكتب من  م��ع  ذل���ك، واالت��ف��اق  ال��رؤي��ة بعد 
أجل الشروع في العمل به، مضيفا أن األهم 
ف��ي امل��وض��وع ه��و اإلس����راع ف��ي االن��ت��داب��ات 
القسم  مستوى  ف��ي  املبكرة  واالس��ت��ع��دادات 

األول.
ومن جهة ثانية، وفي حديثه عن املشوشني 
داخل الفريق، قال:«إن أعداء املغرب منتشرون 
يقوم  من  فهناك  كثيرون،  وه��م  مكان  كل  في 
اخلير  ي��ري��د  وال  ي��ش��اء،  كما  ك��الم��ي  بتأويل 
الوحيد  فهمه  جن��اح��ات��ه،  ض��د  وه��و  للفريق 
يكون  قد  رمبا  الثاني،  القسم  في  بقاؤه  هو 
أشاد  املقابل  وف��ي  ذل��ك«.  وراء  من  مستفيدا 
ب��ج��م��ه��ور«اإلل��ت��راس ي��ري��غ��اد« ال����ذي شجع 
س��واء  امل��ب��اري��ات  جميع  ف��ي  وت��اب��ع��ه  فريقه 
أنهم  مضيفا  خارجها،  أو  وج��دة  مدينة  في 
يتحلون بالروح الرياضية وحملوا تيفوهات 

زينت املدرجات بجماليتها في كل املباريات، 
مضيفا في الوقت ذاته أنه تربطه عالقة جيدة 
ي��زول  أن  متمنيا  وج���دة،  مدينة  ساكنة  م��ع 
التشويش والكالم الكثير ويحل محله العمل 
اجلاد فاحتا الباب في وجه كل من يرغب في 
احلديث معه ومساعدة الفريق سواء ماديا أو 

حتى بكلمة طيبة.
إلى ذلك، رد أوغني الذي تعرض النتقادات 
الفريق،  مع  املوسم  طيلة  عمله  أثناء  عديدة 
على التصريح الذي قاله في برنامج املاتش 
ملقدمه جالل بوزرارة،«بأن مغادرته للمولودية 
املوسم  الثاني  للقسم  عودتها  في  ستتسبب 
امل��ق��ب��ل وق����ال ف��ي ه���ذا اخل��ص��وص:«ع��ن��دم��ا 
من  الوحيد  أنني  أقصد  كنت  بذلك  صرحت 
الفريق وأنه  له دراي��ة مبكامن  ضعف وقوة 
م��درب آخر في ظل غياب  التعاقد مع  إذا مت 
الفريق  فإن  البقاء  له  تضمن  كبيرة  ميزانية 
سينزل، فاإلمكانيات املادية هي من ستتحكم 
املولودية  أن  عدمه، مبعنى  أو  الفريق  ببقاء 
فإنها  كافية  مادية  سيولة  لها  تتوفر  لم  إذا 
حتما ستفشل سواء معي أو مع مدرب آخر، 
يضاهي  كبير  مستوى  ف��ي  رغبنا  إذا  لذلك 
أندية الوداد والرجاء واجليش وغيرها، فال 

بد من التفكير بجدية وبسرعة.

كرة القدم النسوية 
 صداقة تاوريرت يحقق حلم 
الصعود للقسم الوطني األول

عبد القادر بوراص

الصعود  النسوية  القدم  لكرة  ت��اوري��رت  صداقة  فريق  حقق 
املصيرية  مباراته  في  املستحق  ف��وزه  بعد  األول  الوطني  للقسم 
من  الثاني  الوطني  القسم  منافسات  من   11 ال��دورة  عن  املؤجلة 
بطولة األندية النسوية �� شطر الشمال �� ، على مضيفه فريق سكك 
مكناس بهدف نظيف ، من توقيع الاعبة حورية حلحول في الدقيقة 
70 ، وذلك يوم األحد 10 ماي اجلاري مبلعب السككيني مبدينة 

مكناس .
وبهذا اإلجناز التاريخي للبؤات املدرب املقتدر األستاذ محمد 
بادة، يكون نادي صداقة تاوريرت للكرة النسوية قد حقق ملدينة 
حلما طاملا راود سكانها ، خاصة أنه املمثل الوحيد  ‘ 44 ولي ‘ 
قلة  رغ��م  النسوية  القدم  ك��رة  بطولة  في  بأكملها  الشرقية  للجهة 
اإلمكانيات املادية وغياب البنيات التحتية ، مما يستدعي ضرورة 
تشجيعه وتوفير كافة الظروف والشروط الكفيلة بجعله في مستوى 

الفرق الرياضية الكبرى .
جدير بالذكر، أن في رصيد فريق صداقة تاوريرت 43 نقطة 
خال 17 مقابلة، انتصر في 14 منها، وانهزم في اثنتني ، وتعادل 
في واحدة، وكان في حاجة إلى ثاث نقاط من أجل احلفاظ على 
فارق النقاط األربعة التي تفصله عن املطارد املباشر فريق اجلمعية 

الساوية، مع تبقي جولة واحدة على نهاية البطولة.

رفع العقوبة على الجامعة المغربية للريكبي بقرار دولي 
وبوجوالة يعلن عن مواعيد المنتخب

سمية اجواو

الطاهر بوجوالة  أفاد 
امللكية  اجلامعة  رئيس 
ل�����ري�����اض�����ة ال���ري���ك���ب���ي 
امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  أن 
غمار  سيدخل  للريكبي 
إق���ص���ائ���ي���ات األل����ع����اب 
الريكبي  ف��ي  األومل��ب��ي��ة 
7 وال���ت���ي س��ت��ل��ع��ب في 
الغابون في 6 من يونيو 
املقبل، وأضاف بوجوالة 
ف��ي ت��ص��ري��ح ل«احل����دث 
ال��ري��ك��ب��ي  أن  ال��ش��رق��ي« 
أص����ب����ح ي���ت���وف���ر ع��ل��ى 
منحة من وزارة الشباب 
وال���ري���اض���ة م��ع��ب��را عن 
بالنيابة  للوزير  ش��ك��ره 
التي  املساعدة  ي��د  على 
ال��ري��اض��ة  ل��ه��ذه  منحها 
ال�������ت�������ي ت�������دخ�������ل ف���ي 
ميزانية2013/2014 في 
انتظار االنتهاء من إعداد 
 2014/2015 م��ي��زان��ي��ة 

مع الوزارة.
إقصاء  يخص  وفيما 
اجلامعة امللكية املغربية 
ل��ري��اض��ة ال��ري��ك��ب��ي من 

في  واملشاركة  احلضور 
اجل��م��ع ال���ع���ام ال��ع��ادي 
اإلفريقية  للكونفدرالية 
 12 بتاريخ  انعقد  ال��ذي 
 2014 دجنبر  شهر  م��ن 
الرئيس  أك���د  ب��ب��اري��س، 
أن��ه ق��د مت رف��ع ي��د على 
ال��ع��ق��وب��ة أخ��ي��را وال��ت��ي 
ك���ان���ت ع���ل���ى اجل��ام��ع��ة 
بحضور رئيس اجلامعة 
ال���ف���رن���س���ي���ة ورئ����ي����س 
اإلفريقية  الكونفدرالية 
التي  ذات���ه���ا،  ل��ل��ري��اض��ة 
أص��ب��ح اس��م��ه��ا »إف��رق��ي��ا 
ري���ك���ب���ي«، إض���اف���ة إل��ى 
رئيس اجلامعة التونسية 
وع�����ض�����و ب���اجل���ام���ع���ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���س���ؤول 
ع��ل��ى امل���ال���ي���ة، وواص����ل 
ق���ائ���ال:« م���ؤخ���را ق��دم��ت 
واللجنة  الدولية  اللجنة 
وذلك  للمغرب  اإلفريقية 
اجلامعة  تقومي  ا  بهدف 
للريكبي  املغربية  امللكية 
مجموعة  علينا  طرحوا 
م�����ن األس����ئ����ل����ة ات���ض���ح 
ل���ه���م م�����ن خ���الل���ه���ا أن 
كي  ص��ادق��ة  كانت  النية 
الوطني  املنتخب  يعود 

للمنافسات اإلفريقية«.
وم������ن ج����ان����ب آخ����ر، 
رئيس  ب��وج��وال��ة  اعتبر 
مولودية وجدة للريكبي، 
رئاسة  على  وج���وده  أن 
اجلامعة امللكية املغربية 

للمنطقة  الكثير  أض��اف 
أن  إلى  الشرقية، مشيرا 
تتوفر  أصبحت  املنطقة 
على أندية لهذه الرياضة 
درار  بني  مدينة  وخص 
ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ت��ت��وف��ر 
للريكبي،  ف��ري��ق��ني  ع��ل��ى 
وف��ري��ق ب���ج���رادة وآخ��ر 
بقرية أركمان إلى جانب 

األربع فرق التي تزخر بها 
مدينة وجدة، حيث تتوفر 
املنطقة الشرقية ككل على 
8 فرق ممارسة. وأضاف 
ف���ي ن��ف��س ال���س���ي���اق، أن 
هدفه مستقبال هو توسيع 
باملنطقة  الريكبي  قاعدة 
زي�������ادة ع���ل���ى ال��ع��ص��ب، 
وق����ال ف���ي ه���ذا اإلط�����ار:« 
ص���ادق���ن���ا ع���ل���ى اجل��م��ع 
ملالئمة  االستثنائي  العام 
أصدرتها  التي  القوانني 
وزارة الشبيبة والرياضة 
30.09 والتي  املتعلقة ب 
س���ت���س���م���ح ل���ن���ا ب���وض���ع 
باملنطقة  للريكبي  خريطة 

الشرقية«.
امل��ن��ت��خ��ب  أن  ي���ذك���ر 
ال�����وط�����ن�����ي امل����غ����رب����ي، 
نهاية  لعب  أن  ل��ه  سبق 
ون���ه���اي���ة   7 ال���ري���ك���ب���ي 
ال���ص���غ���ار وال���ف���ت���ي���ان، 
تظاهرة  املنتخب  ل��ع��ب 
مب��ن��اس��ب��ة م��ول��د م��والي 
احل��س��ن مب��دي��ن��ة ال����دار 
الرعاية  البيضاء  حتت 
أقل  مب��ش��ارك��ة  السامية 
من 15 سنة شاركت في 

التظاهرة.

أميمة 
فياللي  بطلة 
صاعدة تحتل 
المركز األول 

وطنيا

وطنيا  األول  امل��رك��ز  اح��ت��ال  م��ن  فيالي  أميمة  متكنت 
املدرسية  للرياضة  فتيات  الثاثي  والوثب  الطولي  الوثب  في 
التي احتضنتها مدينة مراكش، وجنحت أميمة املزدادة سنة 
في  الثالثة  بعد مشاركتها  اإلجن��از  ه��ذا  في حتقيق   ،1998

البطولة الوطنية.
وعبرت البطلة الواعدة التي تنتمي إلعداية عال الفاسي 
لها فرصة  وال���ذي مينح  ال��ذي حققته  ب��اإلجن��از  فرحتها  ع��ن 
للتفكير بجدية من أجل مواصلة مسيرتها الرياضية، طامحة 
في الوقت ذاته أن تصل إلى مبتغاها وتصبح بطلة عاملية في 
رياضة الوثب الطولي والثاثي على حد سواء، مشيرة أن ذلك 
والوقوف  الرياضي  للجانب  اهتمام  أعطي  إذا  إال  يتحقق  لن 

على البنيات التحتية التي ما تزال منعدمة.
وم��ن ج��ان��ب آخ���ر، ص��رح��ت أميمة، ال��ت��ي وق��ع��ت رخصة 
لنادي املولودية الوجدية، أنها ال تستطيع التوفيق بني الرياضة 
فإنها  بينهما  االختيار  موقف  وقوفها  ح��ال  وف��ي  وال��دراس��ة 
عليها  وتعول  الشاغل  شغلها  تعتبر  التي  الرياضة  ستختار 
في املستقبل، مطالبة املسؤولني بدعمها ماديا ومعنويا قصد 
في  املغرب  ولتشرف  لنفسها  رسمته  الذي  ملبتغاها  الوصول 

احملافل
من  هم  الفاسي  عال  مؤسسة  أساتذة  أن  أميمة  وقالت 
ألن  تؤهلها  إمكانيات  على  تتوفر  وأن��ه��ا  موهبتها  اكتشفوا 
تكون بطلة في املستقبل، مضيفة أنه ذلك سيتحقق إذا حظيت 

بالعناية اخلاصة في مجال ألعاب القوى.
يذكر أن إعدادية عال الفاسي التي تتوفر على إدارة قوية 
وفضاءات  أطر  على  تتوفر  للرياضة،  واسعا  اهتماما  وتولي 
لها  كان  حيث  النجوم،  من  العديد  إلب��راز  ومصدرا  رياضية 
مثلث  التي  الرياضية  ال��وج��وه  م��ن  العديد  تألق  ف��ي  الفضل 
متعددة  ري��اض��ات  ف��ي  وذل��ك  الوطني،  الصعيد  على  امل��غ��رب 
الرياضية،  األن��واع  من  وغيرها  واملاكمة  الروكبي  كرياضة 
احمللية سواء  األندية  من  العديد  دع��م  في  الفضل  لها  وك��ان 
وجدة  مولودية  الع��ب  صابر  محمد  كالاعب  القدم  ك��رة  في 
وج��دة  وم��ول��ودي��ة  األول،  للقسم  ف��ي صعودها  ساهم  وال���ذي 

ألعاب القوى.
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نصائح

هل كنتم تعلمون أن للبطاطا احللوة فوائد صحية عديدة؟ 
فقد أثبتت الدراسات أن البطاطا احللوة هي عنصر غذائي 

مهم وأساسي إلحتوائه على فيتامينات ومعادن مختلفة.
إكتشفوها فيما يلي واحرصوا على إضافة البطاطا احللوة 

على نظامكم الغذائي:

:B6 نسبة عالية من فيتامين - 
إن الفيتامني B6 يحمي اجلسم من األمراض التناسلية، مبا في 

ذلك النوبات القلبية.

:C مصدر جيد للفيتامين - 
إن الفيتامني C ال يحمي فقط من الفيروسات، نـزالت البرد 

واإلنفلونـزا، إّنا يلعب دوراً مهّماً أيضاً في تكوين العظام 
واألسنان، ويسّهل عملية الهضم، ويساهم في تكوين خاليا الدم 

وجتديدها.

:D يحتوي على الفيتامين - 
حتتوي البطاطا احللوة على الفيتامني D األساسي لتقوية 
مناعة اجلسم واحلفاظ على صحة العظام، القلب، الغدة 
الدرقية. كما  يقّوي العضل ويعمل على تهدئة األعصاب.

 - البطاطا الحلوة تحتوي على الحديد: 
احلديد ينّشط اجلسم ويزّوده بالطاقة. كما  يحمي اجلسم من 

اإلصابة بفقر الدّم.

- البطاطا الحلوة هي مصدر جيد للمغنيسيوم 
 والبوتاسيوم:

يساعد املغنسيوم والبوتاسيوم اجلسم على اإلسترخاء 
والتخلّص من التوتر.

 - السكريات الطبيعية: 
حتتوي البطاطا احللوة على السكريات الطبيعية التي تساهم 

في احلفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما تـزّود 
اجلسم بالطاقة والنشاط.

يعد البيض من أهم األكالت الغذائية خاصة في اإلفطار والعشاء والكثير، وللبيض فوائد 
عديدة رغم صغر حجمه ألنه يحتوي علي نسبه جيده من البروتين والدهن والفيتامينات 

والهرمونات ويحتوي علي أمالح معدنية وهيدرات الكربون والبيض وجبه سريعة 
مستحبه لدي األطفال والكبار وهو مغذي للجسم.

العدد  800 > السبت 16 ماي  2015

أهم 10 فوائد للبيض تفيد الجسم وتمنع اإلصابة بفقر الدم

وصفات للتخلص من آثار 
حروق الشمس وتفتيح البشرة 

لتفتيح البشرة يجب عليك العناية بها بتنظيفها جيدا مرتني 
على األقل في اليوم وخصوصا قبل النوم، للتخلص من كل األوساخ 

والشوائب التي تعلق بها. كما ينصح استعمال األقنعة املكونة من 
األعشاب الطبيعية، ألن مفعولها سريع، شرط أن يكون بشكل دائم

ويجب أن تطبقي كرمي واقي الشمس يومياً على بشرتك مرة كل 
5 ساعات صيفاً وشتاٍء،  

 قناع الطحينة لتفتيح البشرة الداكنة
 قناع التفتيح

امزجي 3 مالعق حليب سائل و3 مالعق صغيرة دقيق وملعقة 
صغيرة اكسجني وعصير ليمونة متوسطة، ويترك هذا القناع على 

الوجه ملدة نصف ساعة ويغسل مباء دافئ 
   قناع لعالج آثار حروق الشمس 

امزجي 2 ملعقة ردة و3 مالعق لنب زبادي و2 ملعقة عسل وبضع 
قطرات عصير 
ليمون، ويترك 

هذا القناع 
على الوجه 

ملدة ربع ساعة 
ويطبق مرة 

في األسبوع أو 
بعد التعرض 

للشمس
نصيحة: 
مرري قطنه 

مغطسة مباء الورد 
على وجهك بعد 

غسله لتقبض املسام 
ومتنع ظهور لبحبوب 

والبثور السوداء
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الفراولة
والفراولة قد ال حتتوي على نسبة كبيرة من 

البروتني، لكنها غنية بالفيتامني B املركب. 
عالوة على ذلك، فهناك مادة من البولي 

فينوالت تسمى حمض اإليالجيك، وهي موجودة 
 في الفواكه.

سمك السلمون
يدخل أيضا سمك السلمون في تقوية الشعر 

و منعه من التساقط ، و ذلك أيضا النه يحتوي 
على االوميغا 3 ، و يحتوي على كمية رائعة من 

 الدهون التي تفرز على طبقة الشعر.

الروبيان
يحتوي على نسبة عالية من الزنك والتي متنع 

تساقط الشعر. ولكن تأكد من أنك ال تبالغني 
في استهالك الزنك، ألنه ميكن أن يسبب فقدان 

 الشعر ايضا بسبب زيادة هرمون تستوستيرون.

الكيوي
 يساعد علي نو الشعر و مينع تساقطه 

 وذلك الحتوائه علي فيتامينات مفيده له.

البطاطا
تساعد البطاطا على تقوية الشعر و منعه من 
التساقط ، النها تقوم بفرز الدهون الكافية حتى 

تساعد على ترطيب الشعر و عدم تساقطته.

أطعمة 
تمنع 

تساقط 
الشعر

تساقط الشعر مشكلة تعاني منها الكثيرات  وقد تسبب لهن اإلزعاج فيبدأن باإلسراف فى استخدام 
مستحضرات العناية بالشعر الكيميائية والباهظة الثمن والتى ال تأتى بالنتائج المرجوه فى أغلب 
الحاالت، فاذا كنتى تعانين من تساقط شعرك وتقصفه وظهور القشرة به سوف نقدم لك بعص  

 المأكوالت السحرية التي تقوي شعرك وتمنع تساقطه.

يعد البيض من أهم األكالت 
الغذائية خاصة في اإلفطار 

والعشاء والكثير، وللبيض 
فوائد عديدة رغم صغر 

حجمه ألنه يحتوي علي نسبه 
جيده من البروتين والدهن 
والفيتامينات والهرمونات 

ويحتوي علي أمالح معدنية 
وهيدرات الكربون والبيض 

وجبه سريعة مستحبه لدي 
األطفال والكبار وهو مغذي 

للجسم.
وقام باحثون بعمل دراسة 

وأبحاث حول فوائد البيض 
لصحة اإلنسان، وأثبتت األبحاث 

أنه يساعد علي الشفاء من 
اعتام عدسه العين ألنه يحتوي 

علي عنصر الزياكسانثين 
وإذا تناول اإلنسان يوميا 

بيضه واحده يقيه من اإلصابة 
بالضمور البقعي الحتوائه 

علي كاروتنيويد

1 - فائدة البيض للغدة الدرقية
يساعد البيض علي بقاء الغدة 

الدرقية بصحة جيده ألنه غني مبصادر 
السيلينوم بنسبه حوالي %22 وهو 
معدن أساسي بجانب اليود املطلوب 

إلفرازت الغدة الدرقية.

2 - نشيط الجسم
يساعد البيض علي 

تنشيط اجلسم ألنه 
يحتوي علي مجموعة 
من فيتامينات B التي 

تساعد علي زيادة 
الطاقة حيث 
يعد البيض 
مصدر جيد 

لفيتامني 
B2 ولذلك 

الحتوائه 
علي الدهون 

والكربوهيدرات 
والبروتينات.

3 - فوائد البيض 
للشعر واألظافر

ينصح األطباء بتناول البيض ألنه 
يساعد علي بناء األكسدة واخلاليا ولبنه 

هامه للعظام والعضالت واجللد والدم 
والغضاريف وهو يحتوي علي نسبه كبيره 

من البروتني الهامة لبناء خاليا اجلسم

4 - فقر الدم
يحتوي البيض علي نسبه عاليه من 

فيتامني B12 وهو عنصر غذائي يعمل 
علي نو خاليا الدم احلمراء واذا نقص 

فيتامني B12 يصاب اإلنسان بفقر 
الدم.

   5 - تقويه العظام
يحتوي البيض علي 

نسبه جيده 

من 
الفسفور 
وهو من املعادن 

التي يحتاج إليها اجلسم بجانب 
الكالسيوم لتقويه العظام واألسنان 

وأحيانا يكون ضعف العظام بسبب نقص 
الفسفور وليس الكالسيوم.

6 - البيض يقاوم اإلجهاد

يساعد البيض علي مقاومه األجهاد 
ألنه يحتوي علي الباتتوثنيك الذي يطلق 

حمض الباتتوثنيك املضاد لإلجهاد ويزيد 
من نشاط الغدة الكظريه التي تفرز 

الهرمونات التي تتسبب في اإلجهاد .

7 - فوائد البيض للعين
 A البيض به نسبه عاليه من فيتامني
الذي يساعد علي حتسني الرؤيه و يعد 

.A البيض مصدر جيد لفيتامني
-8 تعزيز احليوانات املنوية.
يساهم البيض في تعزيز 

احليوانات املنوية، ألنه يساهم 
في التكوين عند الرجل وينضج 

البويضة ألنه يحتوي علي حمض 
الفوليك.

9 -  لبروستاتا
يحتوي البيض علي نسبه عاليه من 
الزنك واثبتت الدراسات ان هذا املعدن 

له دور كبير في صحه البروستاتا.

10- حمايه الجسم من الفيروسات
الن البيض يحتوي علي نسبه جيده 

من احلديد الذى يساعد في منع حدوث 
فقر الدم ويلعب دور كبير في حمايه 
اجلسم من نزالت البرد واالشخاص 

الذين يعانون من نقص احلديد لديهم 
مقاومه ضعيفه تسبب االصابه با 

االمراض
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 من دون أن

 يتكرر أي رقم

 من 1 إلى 9

 حاول عزيزي

 القاريء عزيزتي

 القارئة أن

 تختبر مهارتك

 في تعبئة

 اخلانات الفارغة

 أفقيا وعموديا

في مدة أقل

 إياك أعني واسمعي يا جارة 
غير  بشكل  إخباره  يراد  ملن  يضرب 

مباشر عن طريق آخر 
---------------

اعط القرص حواره ولو أكل نصه 
الذي  هو  اخلبير  ندع  أن  به  يقصد 
ذلك  كان  لو  حتى  األمور  في  يبت 

مكلفاً 
---------------

وضاعت  مويس  على  عويس  اتكل 
البقرة 

فيؤدي  غيره  على  يتكل  ملن  يضرب 
الناس  لتواكل  أو  سؤ  عاقبة  إلى 
ضياع  إلى  يؤدي  مما  بعضها  على 

األمور 
---------------

اجعل لك في كل بلد صديق 
أي أن الصداقة ضرورية للغاية 

---------------
اإلسم للنورة والقص للزرنيخ 

وتكون  األمور  في  يؤثِّر  ملن  يضرب 
الشهرة لغيره فال يذكر البتة 

---------------
ألف عمار ما يقدر على خراب 

يقصد به أن الهدم أسهل من البناء 
كثيراً 

---------------
اّفادي فيه ما أخليه 

أي ال مناص منه مهما كلف األمر 
---------------

األعور على العميان باشا 
يغطي  واحد  عيب  لديه  من  أن  أي 

على من لديه عيوب أكثر 
---------------

أهل عالي ما فكروا إال تالي 
يضرب ملن يفوتهم األمر 

---------------
أقل ما فيها يكفيها 
أي أن القناعة كافية 
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