
ن��ف��ت وزارة ال��ص��ح��ة م��ا ن��ش��رت��ه ب��ع��ض امل��ن��اب��ر اإلع��ام��ي��ة 
مؤخرا حول اكتشاف "مختبر سري لصناعة األدوية بالدار 
البيضاء وحجز كميات هائلة من األدوية مجهولة املكونات 
تستعمل ملعالجة بعض األمراض" اعتمادا على باغ صادر 
عن جهة "تدعي تمثيلية الصيادلة". وأكدت أن ما تم ضبطه 

بأحد املخازن مجرد مواد للتجميل ومكمات غذائية.
وأك����دت ال�����وزارة، ف��ي ب���اغ، ت��وص��ل��ت ب��ي��ان ال��ي��وم بنسخة 
منه، أن خبر وجود مختبر سري لصناعة األدوية، "هو خبر 
كاذب، وال أساس له من الصحة"، و أن "ما تم ضبطه بأحد 
املخازن التجارية هو مجرد مواد للتجميل ومكمات غذائية، 

وليس أدوية حيوية تدخل في عاج بعض األمراض".
وأضافت أن الباغ الصادر في املوضوع عن الجهة التي 
"ق���د تمس  م��ع��ل��وم��ات  ال��ص��ي��ادل��ة"، تضمن  "ت��دع��ي تمثيلية 
ال��ذي تقوم به الجهات املختصة ح��ول حجز  البحث  بسرية 
املختصة  األم��ن��ي��ة  السلطات  ط��رف  م��ن  صيدالنية  منتجات 

بتنسيق مع وزارة الصحة، وهو أمر يعاقب عليه القانون".
ال��وزارة بشدة "نشر هذه املغالطات واألخبار  واستنكرت 

الزائفة" مؤكدة أن أجهزة املراقبة والتفتيش بوزارة الصحة 
"يقظة، وتحرص حرصا شديدا على صحة وسامة وجودة 
املنتجات الدوائية. كما أنها تعمل، وبتنسيق تام مع أجهزة 
كل  ومتابعة  لضبط  املختصة،  القضائية  والسلطات  األم��ن 
من ثبت في حقه املس بصحة وسامة املواطنني، خاصة في 
والصناعة  بالدواء  املرتبط  والحساس  الحيوي  املجال  هذا 

الدوائية".
ون���ب���ه���ت ال�����������وزارة إل������ى أن ن���ش���ر ه������ذه األخ�����ب�����ار ال���زائ���ف���ة 
الحيوي،  امل��ج��ال الصحي  ف��ي ه��ذا  واملغالطات واالف��ت��راءات 
الدوائية وف��ي فاعلية  املنتجات  أن "يشكك في كل  من شأنه 
أث��ر خطير يمس، ليس فقط  ال���دواء، وبالتالي سيكون لهذا 

الصيادلة وصناع الدواء، بل األمن الصحي".
وأك�������دت ال���������وزارة أن���ه���ا "ت��ح��ت��ف��ظ ل��ن��ف��س��ه��ا ب���ح���ق ات���خ���اذ 
ك��ل من  القضاء ملتابعة  إل��ى  وال��ل��ج��وء  القانونية  اإلج����راءات 
ي����روج مل��ث��ل ه���ذه األخ���ب���ار ال��زائ��ف��ة وامل��غ��ال��ط��ات ال��ت��ي ت��م��س، 
ب��ط��ري��ق��ة أو أخ�����رى، ب���األم���ن ال��ص��ح��ي وب��س��ام��ة امل��واط��ن��ات 

واملواطن".

5000 شخص من ساكنة مدينة الرباط يغادرونها بشكل 
سنوي.. ذلك ما أكده تقرير أعده مجلس عمالة الرباط، وأعلن 
عنه في بداية الشهر الجاري. وهو رقم يبرز بامللموس مدى 
مغادرة،  لنقطة  استقبال  نقطة  من  الرباط  العاصمة  تحول 

بحثا عن الشغل، وبحثا عن حياة اجتماعية أفضل.
ال���ت���ق���ري���ر ك���ش���ف أي���ض���ا أن ال���ع���اص���م���ة، وب����اإلض����اف����ة إل���ى 
ب��ني 2004 و2014،  م��ا  م��ن ساكنتها س��ن��وي��ا  ف��ق��دان��ه��ا 5000 
تعرف انخفاضا في معدل الخصوبة، وشيخوخة الساكنة، 

باإلضافة إلى تراجع متوسط حجم األسر.
ه���ذا ال��رق��م، ح��س��ب مجلس ال��ع��م��ال��ة، ت��وازي��ه أرق����ام أخ��رى 
الهدر  مخيفة، كتلك املرتبط بانتشار األمية، وارتفاع نسب 
املدرسي التي تصل ذروتها في املستوى اإلعدادي، وارتفاع 

معدل البطالة إلى 18 باملئة خال ال� 20 سنة املاضية.
تعليات هذه األزمة التي تدق ناقوس الخطر بالعاصمة 
التي  النقط  الرباط في مجموعة من  رصدها مجلس عمالة 
ت��ح��ت��اج للمعالجة، أول��ه��ا ي��ه��م ض��ع��ف ج��اذب��ي��ة امل��دي��ن��ة، إذ 

املغاربة  الستقطاب  الجاذبية  ضعف  من  تعاني  ال��رب��اط  أن 
ل���اس���ت���ق���رار ب���ه���ا. وذل������ك ي���ع���ود ن��ت��ي��ج��ة ف���ق���دان���ه���ا األن��ش��ط��ة 
االقتصادية والتي يوازيها تراجع ملحوظ في اليد العاملة 

املستخدمة.
ك��م��ا أن ه���ذا االن��خ��ف��اض ف���ي االس��ت��ق��ط��اب ي���رج���ع، حسب 
ال����ذي ه��ي��م��ن��ت عليه  ال��ع��م��ل اإلداري،  ت���راج���ع  إل����ى  ال��ت��ق��ري��ر، 

الرباط، التي ظلت تحمل لقب العاصمة اإلدارية للمغرب. 
وأوض�������ح ال���ت���ق���ري���ر أن ان���خ���ف���اض س���اك���ن���ة امل���دي���ن���ة ي��ع��ود 
القطاع  ك��ان يوفرها  التي  الشغل  فقدان مناصب  إل��ى  أيضا 
الذي  القطاع،  وه��و  بالضعف.  واملتسم  باملدينة،  الصناعي 
مناطق صناعية  ث��اث  ف��ي  ويتمثل  ك��ب��ي��را،  ت��راج��ع��ا  يعاني 
ت��ع��ان��ي س����وء ال��ت��ج��ه��ي��ز، وف����ق ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي ال���ذي 
خ��ل��ص، ب��ش��ك��ل إج��م��ال��ي، إل���ى أن ال��ع��اص��م��ة ال���رب���اط تعاني 
عجزا اجتماعيا مهوال تتجلى مظاهره في الفقر املستشري 
الشعبية منها، باإلضافة  األح��ي��اء، خصوصا  م��ن  ع��دد  ف��ي 
إلى الهشاشة والبطالة. وهي مؤشرات تدل على أن املدينة 

تعيش وضعية غير مواتية.

ال��ت��واص��ل عبر اإلن��ت��رن��ت، أو ما  أث���رت تطبيقات 
"IP" كتطبيق  ع��ب��ر  ال��ه��ات��ف��ي��ة  ب���االت���ص���االت  ي��ع��رف 
و"ال��ف��اي��ب��ر" وتطبيقات  و"امل��س��ن��ج��ر"  "ال���وات���س���اب" 
أخ���رى، على م��ع��ام��ات ات��ص��االت امل��غ��رب، مند رفع 
الحظر الذي تعرضت له هذه التطبيقات، في نونبر 

 .2016
وح���س���ب ال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة مل��ج��م��وع��ة ات���ص���االت 
املغرب التي نشرتها برسم األشهر التسعة األولى 
من السنة الجارية، فقد عرف رقم املعامات املوحد 
للمجموعة، خال الفترة ذاتها، تراجعا بنسبة 2.3 
ف��ي امل��ائ��ة، خ��ال األش��ه��ر التسعة األول���ى م��ن السنة 
الجارية، حيث بلغ، مع نهاية شهر ستنبر املاضي، 
26 مليار و20 مليون درهم، مقابل 26 مليار و674 
م���ي���ل���ون دره�������م، خ�����ال ال���ف���ت���رة ن��ف��س��ه��ا م����ن ال��س��ن��ة 

املاضية. 
وأرجعت معطيات اتصاالت املغرب هذا التراجع 
 "IP" إل�����ى ال���ت���ح���ري���ر ال������ذي ش���م���ل االت�����ص�����االت ع���ب���ر
م��ن خ���ال تطبيقات ال��ت��واص��ل ع��ل��ى األن��ت��رن��ت منذ 
ن��ون��ب��ر 2016، زي�����ادة ع��ل��ى االن��خ��ف��اض ال����ذي لحق 

أس��ع��ار االت���ص���االت ب��امل��غ��رب، 
وك�����ذا ب���ال���ف���روع اإلف��ري��ق��ي��ة، 
ف�����ي ح�����ني ع����رف����ت إي���������رادات 
ال���خ���دم���ات ال����ص����ادرة ن��م��وا 

بنسبة 20.3 في املائة بفضل 
االرتفاع املسجل على مستوى 

حظيرة الزبناء، واالرتفاع املسجل في 
استعمال البيانات. 

من جانب آخر، أوضحت معطيات املجموعة، أن 
حظيرة زب��ن��اء مجموعة ات��ص��االت امل��غ��رب، سجلت 
ن��م��وا بنسبة 7.7 ف��ي امل��ائ��ة خ���ال األش��ه��ر التسعة 

األول���������ى م�����ن ال���س���ن���ة ال����ج����اري����ة، 
م���ل���ي���ون زب�����ون،  ل���ت���ت���ج���اوز 56 
ويعود هذا النمو إلى االرتفاع 
ال��������ذي ع����رف����ت����ه ح����ظ����ي����رة زب����ن����اء 
ال���ه���ات���ف ال���ن���ق���ال ب��ال��ن��ي��ج��ر، 
والطوغو، والكوت ديفوار، 
وك��������ذا إل������ى ال���ن���م���و امل���دع���م 
ل���ح���ظ���ائ���ر ال���ص���ب���ي���ب ال���ع���ال���ي ل��ل��ه��ات��ف 

الثابت والنقال باملغرب.  
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8 أنظر الصفحة

أبدى املغربي وليد أزارو، مهاجم 
األه���ل���ي امل���ص���ري، س��ع��ادت��ه ال��ع��ارم��ة 
بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه 
بنتيجة  التونسي  الساحلي  النجم 
ملعب  ع��ل��ى  األح���د  أم���س  أول   ،)2-6(
ب���رج ال���ع���رب، ف��ي إي����اب دور األرب��ع��ة 
ب�������دوري أب����ط����ال إف���ري���ق���ي���ا وت��س��ج��ي��ل 

هاتريك مع الفريق األحمر.
ت����ص����ري����ح����ات  ف�������ي  أزارو  وق�����������ال 
صحفية عقب اللقاء: "لم أكن متعجًا 
تسجيل األه����داف م��ع األه��ل��ي ألنني 
أب����ح����ث ف�����ي ال���ن���ه���اي���ة ع�����ن م��ص��ل��ح��ة 

الفريق بشكل جماعي".
وأض�������������اف: "األه�������ل�������ي ق���������ادر ع��ل��ى 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ل��ق��ب وف���وزن���ا ع��ل��ى النجم 
الساحلي لم يكن مفاجأة كنا نسعى 
ل������رد اع���ت���ب���ارن���ا م���ن���ذ ال����خ����س����ارة ف��ي 
مسألة  ل��ي  وبالنسبة   ،)1-2( ت��ون��س 
إح��راز األه���داف مهمة وأسعى إليها 
ولكن األهم أن يفوز الفريق"، وتابع:" 
شكًرا لكل من ساندني حتى وفقني 
الفني،  والجهاز  زمائي  ال��ي��وم،  الله 

وجماهير األهلي".
وأك������د م���ه���اج���م األه����ل����ي أن ف��ري��ق��ه 
دخ����ل ل���ق���اء ال����ي����وم، ب��ح��ث��ا ع���ن ال��ف��وز 
إلك���م���ال امل��س��ي��رة ن��ح��و ح��ص��د اللقب 
ال��ت��اس��ع، وإس���ع���اد جماهير  ال���ق���اري 
ال���ن���ادي ال���ت���ي دع��م��ت��ه��م ب��ش��ك��ل رائ���ع 
وبصورة تدل على الوفاء واالنتماء، 
مشدًدا على صعوبة لقاء ال��وداد في 

النهائي.
وأش�����ار امل��ه��اج��م امل��غ��رب��ي إل���ى أن��ه 
ي��ب��ح��ث ع���ن ال���ت���أه���ل ل��ل��م��ون��دي��ال مع 
م���ن���ت���خ���ب امل�����غ�����رب وأي������ًض������ا ال���ت���أه���ل 

ملونديال األندية مع األهلي.

ف��ش��ل ف��ري��ق ال��ف��ت��ح ال��رب��اط��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ف��ي بلوغ 
نهائي كأس الكونفدرالية اإلفريقية، للمرة الثانية على 
التوالي، وذلك بعدما أقصي يوم السبت، أمام مازيمبي 
ال��ك��ون��غ��ول��ي، ح��ي��ث س��ب��ق ل��ه أن خ���رج م��ن ن��ف��س ال���دور 
السنة املاضية على حساب مولودية بجاية الجزائري.

وي��م��ك��ن ال���ق���ول أن م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ع���وام���ل س��اه��م��ت 
ف���ي إق���ص���اء ال��ف��ت��ح ال���رب���اط���ي م���ن ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ك��أس 

ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة، م��ن��ه��ا غ���ي���اب م��ج��م��وع��ة م���ن ال��اع��ب��ني 
املؤثرين، وإصابة آخرين خال اللقاء.

لم تكن اآلل��ة الهجومية للفريق ناجعة، وفشلت في 
اختراق دفاعات مازيمبي، رغم املحاوالت التي قام بها، 
والضغط الذي مارسه املهاجمون. وغابت النجاعة عن 
مهاجمي ال��ف��ت��ح، خ��اص��ة إب��راه��ي��م ال��ب��ح��راوي، وهشام 
ال���ع���روي، ودي��اك��ي��ت��ي، ال���ذي���ن ل���م ي���ج���دوا ال��ح��ل��ول أم���ام 
الجدار الدفاعي للكونغوليني، فغابت اللمسة األخيرة، 
 املدرب وليد الركراكي قام بتغييرات في الشوط 

َّ
رغم أن

الثاني.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ب���دا واض��ح��ا أن ال��ف��ت��ح ت��أث��ر كثيرا 
بغياب نجم الوسط سكومة، الذي يعتبر صانع ألعاب 
الفتح، حيث يقوم بالربط بني الدفاع والهجوم، ويملك 
مهارة فنية وصاحب التمريرات الحاسمة للمهاجمني. 
وظهر فراغ كبير في الوسط، وتأثر ممثل الكرة املغربية 

كثيًرا بغيابه.
واعترف املدرب وليد الركراكي بقوة مازيمبي وخبرة 
العبيه، وأكد أنه يستحق التأهل، نظير املستوى الذي 

ق���دم���ه، ف��ك��ان ذل����ك ف����ارق ك��ب��ي��ر ف���ي ه����ذه امل����ب����اراة، ال��ت��ي 
الكونغولي حسمها بقوته وحضوره  الفريق  استطاع 
ال��ج��ي��د، ول���م يستطع الع��ب��و ال��ف��ت��ح، م��ج��اراة وم��ق��ارع��ة 

ضيفه.
املسابقة  ف��از بكأس ذات  أن  له  الفتح سبق  أن  يذكر 
س��ن��ك 2010 ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ش��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه الحسني 

عموتة املدرب الحالي لفريق الوداد الرياضي.
ت��أك��د بشكل رس��م��ي غ��ي��اب الفتح  على صعيد آخ���ر، 
منذ  األول���ى  للمرة  اإلفريقية  املنافسات  ع��ن  ال��ري��اض��ي 

ب��ع��د اإلق��ص��اء م��ن دور نصف  ث��اث��ة م��واس��م متتالية، 
نهائي كأس الكونفدرالية أمام مازيمبي.

ولن يتمكن الفريق الرباطي من املشاركة إفريقيا بعد 
احتاله الرتبة السابعة في البطولة االحترافية املوسم 

املاضي مع إقصائه من ثمن نهائي كأس العرش.
وتمكن الفتح مع مدربه وليد الركراكي من الوصول 
إل���ى ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ك���أس ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة اإلف��ري��ق��ي��ة في 
م��ن��اس��ب��ت��ني، م���ن أص����ل آخ����ر ث���اث���ة م���ش���ارك���ات دون أن 

يتمكن من بلوغ النهائي.

ت���رأس ص��اح��ب السمو امللكي ول��ي العهد األم��ي��ر م��والي 
ال��ح��س��ن، ع��ش��ي��ة أول أم���س األح���د ب��ال��ج��دي��دة، ح��ف��ل تسليم 
الجائزة الكبرى لجالة امللك محمد السادس، برسم املرحلة 
ال��ث��ال��ث��ة واألخ����ي����رة م���ن ال��ن��س��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة ل����ل����دوري امل��ل��ك��ي 
املغربي الدولي للقفز على الحواجز، التي احتضنها مركز 
أيام،  أربعة  بالجديدة على مدى  السادس  املعارض محمد 
ضمن فعاليات معرض الفرس، املنظم تحت الرعاية امللكية 

السامية.
وتحت تصفيقات الجمهور الغفير الذي حج بكثافة إلى 
العهد  ول��ي  امللكي  السمو  صاحب  التحق  امل��ع��ارض،  مركز 
األمير موالي الحسن باملنصة الشرفية، حيث تتبع سموه 
بعض أط��وار الجائزة الكبرى لجالة امللك محمد السادس 
التي تتوج أربعة أيام من التباري والتي ظفرت بها الفارسة 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ف��ي��رج��ي��ن��ي ث��ن��ون رف��ق��ة ال���ف���رس "ه����اي ت��ي��ك دو 
سيبتون" في أعقاب الجولة الثانية التي عرفت مشاركة12  
وقطر  وفرنسا  وبلجيكا  )سويسرا  ب��ل��دان  م��ن ستة  ف��ارس��ا 

واألردن ومصر(.
وفي ختام هذه املحطة الثالثة من الدوري امللكي املغربي، 
للجديدة تحت  ال��ف��رس  م��ع��رض  ط��رف جمعية  م��ن  املنظمة 
إشراف الجامعة امللكية املغربية للفروسية واالتحاد الدولي 
األمير  العهد  ول��ي  امللكي  السمو  صاحب  سلم  للفروسية، 
موالي الحسن الجائزة الكبرى لجالة امللك محمد السادس 
للفارسة الفائزة. كما سلم سموه جوائز للفرسان أصحاب 
امل���راك���ز األرب���ع���ة امل���وال���ي���ة، وه���م ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ال��س��وي��س��ري 
ب��ي��وس ش��وي��زي��ر وال��ف��رس "ب��ال��و روب����ني"، وال��ق��ط��ري محمد 

ب���اس���م وال���ف���رس "أرج���ل���ي���ت س���ك���وي���د"، وال��ف��رن��س��ي س��ي��م��ون 
اآلخ��ر سيفرين  والفرنسي  الي���ن"،  "غ��ان  وال��ف��رس  دليستير 

هاليرو والفرس "رادجا دارتيمز".
الكبرى،  ال��دول��ي��ة  الرياضية  التظاهرة  ه��ذه  نهاية  وف��ي 
أخ����ذت ل��ل��ف��رس��ان ال��خ��م��س��ة امل��ت��وج��ني ص����ورة ت���ذك���اري���ة مع 

صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير موالي الحسن.
ال��ف��رس للجديدة  ال��ع��اش��رة ملعرض  ال���دورة  وق��دد حققت 
ك����ل غ����اي����ات ت���ظ���اه���رة ت���ع���د ب��م��ث��اب��ة م������رآة ت��ع��ك��س ال��ع��ن��اي��ة 
املغربية  الفروسية  ل��ت��راث  اململكة  توليها  ال��ت��ي  امل��وص��ول��ة 

بكل تجلياتها.
وس��اه��م ه��ذا امل��ع��رض ف��ي إب���راز م���وروث ت��رب��ي��ة الخيول 
ب��امل��غ��رب وإش���ع���اع ف��ن��ون ال��ف��روس��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ومختلف 
ال���ح���رف امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ف��رس ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال����دول����ي، وذل���ك 

بحضور تغطية إعامية وطنية ودولية مكثفة. 
نظمت  التي  الفرس  ملعرض  العاشرة  النسخة  وسلطت 
هذه السنة تحت شعار "معرض الفرس.. عشر سنوات من 
الولع واالعتزاز"، الضوء على مختلف نواحي تربية الفرس 
وساالته واملهن املرتبطة به، من خال طبق غني ومتنوع 
ي��ج��م��ع ب���ني ال���ع���روض ال��ف��ن��ي��ة واالس��ت��ع��راض��ي��ة وال��ل��ق��اءات 
التعريف  ع��ن  فضا  امل��وض��وع��ات��ي��ة،  وال��ن��دوات  التواصلية 
ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع، س����واء داخ����ل أو خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، إل���ى ج��ان��ب 
ضمان استمرارية جسر التواصل بني املعرض والجمهور.

وشكلت هذه الدورة، على غرار الدورات السابقة، مناسبة 
للتعريف بغنى التراث املغربي في مجال الفروسية، وإبراز 
"التبوريدة"،  التقليدية  الفروسية  فنون  في  خاصة  معامله 

إلى جانب تسليط الضوء على الحرف املرتبطة بها، فضا 
العربية األصيلة والعربية  الخيول خاصة  إب��راز مزايا  عن 

- البربرية.
كما أتاحت فضاءات املعرض فرصة الستمتاع الجمهور 
ال����ذي ت���ج���اوز 200 أل����ف زائ�����ر، ح��س��ب امل��ن��ظ��م��ني، وح����ج من 
م��خ��ت��ل��ف م����دن امل���غ���رب ب��م��خ��ت��ل��ف األروق������ة واألن���ش���ط���ة ال��ت��ي 
شملها برنامج املعرض، والتي ضمت فضاءات دار الصانع 
وف��ض��اء ال��ج��ه��ات وف��ض��اء امل��س��ان��دي��ن وف��ض��اء مؤسساتيا 
امللكي  وال��ح��رس  امللكية  املسلحة  وال��ق��وات  الوطني  )األم���ن 
وال���درك امللكي وال��ق��وات امل��س��اع��دة(، إل��ى جانب فضاء الفن 
الجامعة  املربني، وفضاء  دول��ي، وفضاء  والثقافة، وفضاء 
امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��ف��روس��ي��ة، وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة للخيول، 

وورشات الصباغة والرسم.
وتضمن البرنامج العام للمعرض، عددا من املسابقات، 
توزعت بني كأس املربني املغاربة للخيول العربية، واملباراة 
الدولية لجمال الخيول العربية األصيلة، والبطولة الدولية 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ب��رب��ري��ة، وال��ب��ط��ول��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��خ��ي��ول العربية 
ال��ب��رب��ري��ة، ف��ض��ا ع��ن م��ب��اري��ات ل��ل��ق��ف��ز ع��ل��ى ال��ح��واج��ز، من 
الثالثة  املحطة  ب��رس��م  ن��ج��وم،  وث���اث  واح���دة  فائتي نجمة 
واألخيرة للدورة الثامنة للدوري امللكي املغربي، بمشاركة 
ألف من الخيول وأزيد من 700 فارس مثلوا 35 بلدا عربيا 

وإفريقيا وأوربيا.
وت��م��ي��زت ه����ذه ال������دورة أي���ض���ا ب��ت��ن��ظ��ي��م ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��ج��ائ��زة ال���ك���ب���رى ل��ج��ال��ة امل���ل���ك م��ح��م��د ال����س����ادس ل��ف��ن��ون 
ال��ف��روس��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي ع����ادت إل���ى س��رب��ة امل��ق��دم عزيز 

الفاتحي عن جهة بني مال – خنيفرة التي تألقت وأمتعت.
وش��م��ل ب��رن��ام��ج ال�����دورة ال��ح��ال��ي��ة مل��ع��رض ال��ف��رس أيضا 
وال��ن��دوات  والعلمية  الثقافية  امل��ح��اض��رات  م��ن  ع��دد  تنظيم 
مفتوح  وترفيهي  ت��رب��وي  فضاء  ع��ن  فضا  املوضوعاتية، 
ال��ف��ق��رات التي تسعى إلى  أم��ام األط��ف��ال، ض��م مجموعة م��ن 

تسهيل ن��ق��ل ث��ق��اف��ة ال��ف��رس إل���ى ال����زوار م��ن ال��ن��اش��ئ��ني، إل��ى 
داخ��ل  م��ن  ف��رق  الفروسية قدمتها  ع��روض  أمسيات  ج��ان��ب 
م��ن فئة  ب��ال��ف��رس  وخ���ارج اململكة، وإق��ام��ة مسابقة خ��اص��ة 
"ال���ب���ون���ي" وم���س���اب���ق���ات ف��ن��ي��ة أخ�����رى م��خ��ص��ص��ة ل��ن��اش��ئ��ني 

ممثلني لعدة عماالت من اململكة.

قطع فريق الوداد البيضاوي مسار رائعا طيلة اإلقصائيات الخاصة بمنافسات عصبة األبطال 
اإلفريقية لهذه السنة، وحقق ما يمكن وصفه باملستحيل عندما حقق نتائج كبيرة أعادته لدائرة 

الصراع على اللقب.
فبعد بداية متعثرة وغير مقنعة سواء خال الدور الثاني، إذ لم يتجاوز مونانا الغابوني إال عن 
طريق الضربات الترجيحية،  وبعد وصوله لدور املجموعات فاز بالرباط على القطن الكاميروني 
ليحصد بعد ذلك هزيمتني متتاليتني ضد كل من زاناكو الزامبي واألهلي املصري، اعتقد معهما 
الجميع أن الوداد سيغادر هذه السنة مبكرا، وهو الذي وصل في النسخة املاضية إلى دور النصف.
إال أن ما تحقق بعد ذلك يكاد ال يصدق، إذ استطاع تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب 
كل من األهلي املصري بالرباط والقطن بالكامرون ثم زاناكو  بالرباط، ليحتل بفضل ذلك املرتبة 

األولى ويحكم بإقصاء بطل زامبيا املتسيد للمجموعة منذ البداية االقصائيات.
البطل وهو ماميلودي صانداوز  الفريق  الوداد مرة أخرى أن يواجه    في دور املوالي كان قدر 
الجنوب اإلفريقي، وبعد مباراتني قويتني ومتعادلتني ذهابا ببريتوريا وإيابا بالرباط، إذ استطاع 
كل فريق تحقيق االنتصار بميدانه بهدف لصفر، ليتم الحسم عن طريق الضربات الترجيحية التي 
شهدت بالفعل لحظات عصيبة؛ لكنها انتهت بسام بعدما تفوق أشبال املدرب الحسني عموتة 

فيها وعبروا الربع نحو دور النصف.
في هذا الدور املتقدم، عقد الفريق البيضاوي العزم على عدم السقوط في أخطاء السنة املاضية 

عندما خسر بكثير من السذاجة أمام الزمالك املصري بعد مباراتني ستظل فصولهما عالقتني باألذهان، هزيمة 
بأربعة أهداف لصفر في اإلسكندرية وفوز كبير بالرباط بخمسة لواحد ليغادر بطل املغرب املنافسات بكثير 

من الحسرة. 
ضد بطل الجزائر مولودية العاصمة في النصف، حقق الفريق األحمر التعادل السلبي ذهابا وعبر بكثير من 
االستحقاق نحو املباراة النهائية بعد مباراة بطولية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء وأمام جمهور ال 

يقارن  كرس فيها أصدقاء العميد إبراهيم النقاش التفوق بالطريقة واألداء. 
على هذا األساس سيكون من الظلم عدم تتويج كل هذا املسار الرائع بلقب قاري يقود "وداد األمة" مباشرة نحو 

العاملية التي قد يحضرها هذا النادي العريق ألول في تاريخه. 
صحيح أن املواجهة أمام األهلي املصري املتأهل على حساب نجم الساحل التونسي لن تكن أبدا سهلة، خاصة 
بعد الفوز املثير الذي حققه البطل املصري في مباراة اإلياب بالقاهرة بست إصابات لصفر، مما سيجعل املواجهة 

في موقعة النهاية قوية وندية وصعبة على الطرفني. 
إذن الوداد على بعد خطوة ال غير من تحقيق الحلم واملؤكد أنه سيدافع بكل ما يملك من إصرار على كامل 
أو  البيضاء  بالدار  القادم سواء  دجنبر  من شهر   الثالث  يوم  اإلياب  مباراة  واإلجابة ستكون خال  حظوظه، 
لقب بحثت عنه  التي  تستحق معانقة  األمة"  "وداد  ل�  بالنسبة  إيجابيا  الجواب  يكون  أن  واملؤمل هو  الرباط، 

طويا، ألن املسار الذي قطعه هذه السنة  هو مسار األبطال.

محمد الروحلي

مسار األبطال

الثالثاء  24 أكتوبر 2017 العدد: 8244

تعددت األسباب واإلقصاء واحد...

ض��م��ن ال������وداد ال���ري���اض���ي، ح��ص��ول��ه على 
1.25 م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ك��ي، أي م��ا ي��ع��ادل، 
معدل  ب��ح��س��ب  م��ل��ي��ون سنتيم  و180  م��ل��ي��ار 
التحويل املعمول به حاليا في املوقع العاملي 
EX ، بعد وصوله إلى نهائي عصبة األبطال 
اإلفريقية لهذا املوسم، فيما قد يحصل على 
ض��ع��ف امل��ب��ل��غ ف���ي ح���ال ت���وج ب��ال��ل��ق��ب للمرة 

الثانية في تاريخه.
م������ن ج����ه����ت����ه، س���ي���ح���ص���ل ف�����ري�����ق ال���ف���ت���ح 
ال���ري���اض���ي ال���رب���اط���ي، ع��ل��ى م��ب��ل��غ 450 أل��ف 
دوالر، أي ما يعادل 425 مليون سنتيم، بعد 
م��غ��ادرت��ه ل���دور ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ك���أس ال��ك��اف، 

أمس على يد مازمبي الكونغولي.
ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة اإلف���ري���ق���ي���ة  أن  وم���ع���ل���وم 
ل����ك����رة ال������ق������دم، ب���م���س���ان���دة راع����ي����ه����ا، ش���رك���ة 
ت����وت����ال ال���ع���امل���ي���ة، ك����ان����ت ق����د رف����ع����ت س��ق��ف 
لألندية  املخصصة  املالية،  وال��ج��وائ��ز  املنح 
املشاركة في املنافستني القارتني املذكورتني 
بنسب مهمة انطاقا من هذا املوسم، حينما 

غ���ي���رت م���ن ال��ن��ظ��ام امل��ت��ب��ع ف���ي ال��ت��ظ��اه��رت��ني 
أي���ض���ا، ب��إض��اف��ة م��ج��م��وع��ت��ني أخ��ري��ت��ني من 
أربعة أندية بدور املجموعات، ليصبح العدد 
ه��و 4 م��ج��م��وع��ات ب���دال ع��ن 2، ي��ت��أه��ل منهم 
ناديني إلى دور ربع النهائي في املنافستني، 
والذي أقيم ألول مرة هذا املوسم كذلك، بعد 
أن كان األمر يقتصر على إقامة مباراتي دور 

النصف النهائي فقط.
وك���������ان ال����ف����ائ����ز ب���ل���ق���ب ع���ص���ب���ة األب�����ط�����ال 
فقط  يحصل  السابق  نظامها  في  اإلفريقية 
 2.5 اآلن،  ليصبح  دوالر،  م��ل��ي��ون   1.5 ع��ل��ى 
مليون دوالر، في حني كان الوصيف يحصل 
الوقت  في  أصبح  بينما  دوالر،  مليون  على 

الراهن يحصل على 1.25 مليون دوالر.
وف����ي ك����أس ال����ك����اف، ك����ان امل���ت���وج ب��ال��ل��ق��ب 
بينما  ف��ق��ط،  دوالر  أل����ف   660 ع��ل��ى  ي��ح��ص��ل 
يحصل حاليا على 1.25 مليون دوالر، فيما 
ك��ان الوصيف يحصل على 455 أل��ف دوالر، 

وأصبح يحصل اآلن على 625 ألف دوالر.

أزارو: المونديال هدفي مع األهلي والمغربالوداد يضمن مليار و180 مليون والفتح 425 مليون من المشاركة القارية

اإلخفاق الثاني على التوالي للفتح في دور النصف
وزارة الصحة تنفي وجود مختبر سري لصناعة 

األدوية بالدار البيضاء 

عاصمة المغرب في مواجهة مظاهر الفقر 
والهشاشة واألمية والهدر المدرسي 

270 مدربا للسياقة يؤسسون "جبهة" للدفاع 
عن حقوقهم المهنية

أدين ما تفوه به وزير الخارجية الجزائري 
من افتراءات باطلة

 تطبيقات التواصل عبر األنترنت تؤثر على معامالت 
مجموعة اتصاالت المغرب خالل 2017  

< حسن أنفلوس 

< محمد توفيق أمزيان

< محمد جنيب

أحيا املطرب املغربي نور الدين الطاهري، مساء السبت املاضي، 
الفنون  بقصر  األندلسية   – والعربية  الصوفية  للموسيقى  حفا 
الجميلة "بوزار" ببروكسل، وذلك في إطار مهرجان ليلة صوفية، 
"م��وس��م" تحت إش��راف املغربي  الرحل  املنظم من قبل مركز فنون 

محمد إيقوبعان.
 وقدم نور الدين الطاهري الذي أصبح أحد املبدعني في الطرب 
العربي - األندلسي األصيل، أمام جمهور غفير من عشاق نوبات 
األندلسي والفن العريق لكبار أسماء الفن الصوفي، أغاني دينية 

من الرصيد الصوفي، رفقة فرقة موسيقية من ستة أعضاء.
وال��ف��ن��ان ن���ور ال��دي��ن ال��ط��اه��ري م��ن م��وال��ي��د 1970 ب��ف��اس، تلقى 
القرآنية واملديح والسماع بزوايا مدينته منذ سن  القراءة  قواعد 
السادسة عشر، قبل أن يلتحق بمجموعة البريهي، تحت إشراف 

الحاج عبد الكريم الرايس. 
 وخال حفل أول أمس، قدمت فرقة الطاهري عروضها في رفع 
الستار، قبل أن يأتي الدور على رائد موسيقي القوالي الباكستاني 
ف���اي���ز ع��ل��ي ف���اي���ز وم��ج��م��وع��ة أن��دون��ي��س��ي��ة ق���دم���ت رق���ص���ة ال��س��م��ان 
الرقصة  الشهيرة، مصحوبة بأغاني دينية وأم��داح نبوية، وهي 

التي أدرجتها منظمة اليونيسكو في 2011 ضمن تراثها العاملي.
 ويعتبر مهرجان ليلة صوفية من التظاهرات الفنية الناجحة 
وال��ت��ي ينظمها "م���وس���م" وق��ص��ر ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة، ح���ول تقاليد 
اإلس���ام ال��ص��وف��ي، ب��ه��دف إط���اع الجمهور األوروب����ي على تنوع 

وغنى املوسيقى الروحية في العالم اإلسامي. 

حدد نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، موعد وصوله 
إلى العاصمة املصرية القاهرة، استعداًدا ملواجهة نظيره 

األهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال محمد طال، املتحدث الرسمي لنادي الوداد، إن 
حال  املقبل،  الخميس  ي��وم  القاهرة  إل��ى  سيحضر  فريقه 

االستقرار بشكل نهائي على إقامة اللقاء يوم األحد.
وأضاف طال، في تصريحات إذاعية "الوداد سيحضر 
الذي  للقاهرة بصفوف مكتملة باستثناء أمني عطوشي 
تلقى بطاقة حمراء في لقاء اتحاد العاصمة، نركز بشكل 

جيد في مباراة األهلي بنهائي البطولة القارية".

نور الدين الطاهري يشعل منصة 
قصر الفنون الجميلة ببروكسل

الوداد يسافر الخميس المقبل 
إلى القاهرة لمواجهة األهلي

تصريح األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية على إثر التصريحات 
الٌمدانة لوزير الخارجية الجزائري:

أوضحت أن ما تم ضبطه مجرد مواد للتجميل ومكمالت غذائية

5000 ساكن يغادرون الرباط سنويا

بعد تضررهم من قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

• التزام المغرب بقضايا إفريقيا إرادة فاعلة تتأسس على إيمان الشعوب اإلفريقية 
بمصيرها المشترك كجسد واحد متضامن • سيظل إجماعنا الوطني في إطار الجبهة 

الداخلية المتماسكة صخرة تتحطم عليها كل مناورات وأحقاد أعداء بالدنا

حظيرة زبناء المجموعة تتجاوز 56 مليون زبون

2 أنظر الصفحة 2 أنظر الصفحة

في ختام الدورة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة 

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن يترأس حفل تسليم 
الجائزة الكبرى لصاحب الجاللة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز

16 أنظر الصفحة

على إثر ما أقدم عليه من ٌيفترض فيه أن يكون رئيس 
أق��رب إلى  ك��ام هو  ديبلوماسية الجزائر، وم��ا أطلقه من 
افتراء  َحَمله ذلك من  التصريحات، وما  إلى  َذيان منه 

َ
اله

أعمى ومن إساءة غير مسبوقة، ومن تهم رخيصة، ومن 
كام غارق في الطفولية بعيد كل البعد عن أدنى درجات 

امل����س����ؤول����ي����ة..؛ ف���إن���ي أع�������رب، ب���اس���م���ي ش��خ��ص��ي��ا 
وب���اس���م ك��اف��ة م��ن��اض��ات وم��ن��اض��ل��ي ح��زب 

التقدم واالشتراكية، عن شجبي وإدانتي، 
ت��ع��اب��ي��ر، للسلوك  ب��أق��ص��ى م��ا يمكن م��ن 
املذكور، الذي ال ينم فقط عن الجهل التام 
ب��م��ي��ك��ان��ي��زم��ات وأن��ظ��م��ة وم��ع��اي��ي��ر عمل 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��ج��رأ ع��ل��ى ذك���ره���ا، بل 
يدل أيضا على درجات متقدمة من الحقد 

ال���دف���ني ت���ج���اه م���ا ح��ق��ق��ت��ه، وت��ح��ق��ق��ه، 
م��ن مكتسبات على جميع  ب��ادن��ا 
يتصل  فيما  سيما  ال  األص���ع���دة، 

ب����ج����ه����وده����ا ل���ت���ع���زي���ز أواص�������ر 
التعاون املثمر مع كافة بلدان 

قارتنا اإلفريقية. 
وه����و ال���ت���ع���اون ال�����ذي لي 
ال����ي����ق����ني أن�������ه ي���ن���ب���ن���ي ع��ل��ى 
أس����������س م����ت����ي����ن����ة وش������راك������ة 
حقيقية لن تتمكن سلوكات 
ح����������اق����������دة وي��������ائ��������س��������ة م����ن 
امل�����س�����اس ب��م��ص��داق��ي��ت��ه��ا 
ال���واع���د  ب��م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  أو 

وبآفاقها الرحبة.
وب�����امل�����ن�����اس�����ب�����ة، ف���إن���ه 
م��ن ال���ض���روري أن أوك��د 

الله،  أي��ده  امللك  ال��ذي يرعاه جالة  التزام املغرب،  أن  على 
ضيق  بمكسب  يتعلق  ال  إفريقيا،  وبقضايا  إفريقيا  م��ع 
ب��رؤي��ة عميقة واضحة  ب��ل  م��ح��دود،  أو بحساب سياسي 
م��ا تتأسس عليه، على  ب��ني  م��ن  وب����إرادة فاعلة تتأسس، 
إي���م���ان ال�����دول وال��ش��ع��وب اإلف��ري��ق��ي��ة ب��م��ص��ي��ره��ا امل��ش��ت��رك 
وبقدرتها الجماعية على مجابهة التحديات كجسد واحد 

متضامن.
وإن����ن����ي، إذ أدي������ن م����ا ت���ف���وه ب����ه وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال���ج���زائ���ري م���ن اف�����ت�����راءات ب���اط���ل���ة، ف���إن���ي أس���ج���ل أن 
س��ل��وك��ه أت���ى م��ت��زام��ن��ا م���ع ال��ج��ول��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
لألمم  ال��ع��ام  لألمني  الشخصي  املبعوث  بها  يقوم 
امل���ت���ح���دة إل����ى ال���ص���ح���راء، وك�����ذا م���ع ال��ت��ح��ض��ي��رات 
لقمة االتحاد األوربي وإفريقيا، مما يجعلنا أمام 
وض������ع ص������ار م����ع����ت����ادا، ي��ت��ج��ن��د 
ف��ي��ه خ��ص��وم ب��ادن��ا م��ن خ��ال 
م����ح����اوالت ي���ائ���س���ة، ل����م ول���ن 
ت���أت���ي م���ا ي��س��ع��ون إل���ي���ه من 
م�����آرب م��ق��ي��ت��ة، ح��ي��ث يظل 
قدما  السير  على  عزمنا 
نحو بناء مغرب متقدم 
م��زده��ر ودي��م��ق��راط��ي، 
وس����ي����ظ����ل إج���م���اع���ن���ا 
ال����وط����ن����ي ف�����ي إط�����ار 
ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
امل��������ت��������م��������اس��������ك��������ة، 
ص����خ����رة ت��ت��ح��ط��م 
ع����������ل����������ي����������ه����������ا ك�������ل 
م����ن����اورات وأح���ق���اد 

أعداء بادنا.

  تصوير: عقيل مكاو

ح������دد ن��������ادي ال�����������وداد ال����ب����ي����ض����اوي ل���ك���رة 
القدم، موعد وصوله إلى العاصمة املصرية 
القاهرة، استعداًدا ملواجهة نظيره األهلي، في 

ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وق������ال م��ح��م��د ط������ال، امل���ت���ح���دث ال��رس��م��ي 
لنادي الوداد، إن فريقه سيحضر إلى القاهرة 
ي��وم الخميس املقبل، ح��ال االس��ت��ق��رار بشكل 

نهائي على إقامة اللقاء يوم األحد.
وأض������اف ط�����ال، ف���ي ت��ص��ري��ح��ات إذاع���ي���ة 
»ال��وداد سيحضر للقاهرة بصفوف مكتملة 
تلقى بطاقة  ال��ذي  أم��ني عطوشي  باستثناء 

حمراء في لقاء اتحاد العاصمة، نركز بشكل 
ج��ي��د ف���ي م���ب���اراة األه���ل���ي ب��ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة 

القارية«
وأش�������اد م��ح��م��د ط������ال، ب���ال���ن���ادي األه���ل���ي 
بشكل عام، ومهاجم األحمر وليد أزارو بشكل 
خ�����اص، ص��اح��ب ال��ه��ات��ري��ك ف���ي ل��ق��اء النجم 
الساحلي. وكان األهلي قد نجح في تحقيق 
ال���ف���وز ع��ل��ى ض��ي��ف��ه ال��ن��ج��م ال��س��اح��ل��ي بستة 
أه�����داف م��ق��اب��ل ه���دف���ني، ض��م��ن امل���ب���اراة التي 
جمعتهما أول أم��س األح���د، ف��ي إي��اب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.

األحمر يسافر الخميس المقبل إلى القاهرة 
لمواجهة األهلي

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن يترأس حفل تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجاللة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز

اع��ت��اد امل��غ��ارب��ة أن ت��رت��ف��ع ن��ب��رة وح��دة 
ال��خ��ط��اب ال��دب��ل��وم��اس��ي ال���ج���زائ���ري، كلما 
اق�����ت�����رب م����وع����د ق�������اري أو أم����م����ي م��رت��ب��ط 
نتوقع  أن��ن��ا  ل��درج��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  بقضيتنا 
الحدث وننتظر بني الفينة واألخرى تشفير 
ال��خ��ط��اب ال��رس��م��ي امل��ق��ن��ع وق������راءة زواي����ا 
واخ��ت��ي��ار  املستعملة  وال��ك��ل��م��ات  ال��ه��ج��وم 
هل  ال��خ��ط��اب:  وطبيعة  وم��وع��ده  توقيته 
نابع من حناجر مأجورة؟  أم  هو مباشر 
وه���ل���م ج��������را... ل���ك���ن، م����ع اش����ت����داد األزم�����ة 
اإلي���رادات  لجيراننا، وانكماش  الداخلية 
االق���ت���ص���اد  مكاسب   وت����دن����ي   ال��ن��ف��ط��ي��ة 
الدبلوماسية  ت��راج��ع  بجانب  ال��ج��زائ��ري، 
وعربيا  إقليميا  فاعليتها  في  الجزائرية 
وق���اري���ا، وم���روره���ا ب��أس��وإ أوض��اع��ه��ا من 
ج���ه���ة، وت���م���وق���ع ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
ك���ف���اع���ل ق�������اري م�����ؤث�����ر، وع����دول����ه����ا ق���اري���ا 
الخالي، وتنويع  ال��ك��رس��ي  س��ي��اس��ة  ع���ن 
وتنشيط أجنحة دبلوماسيتنا، بروافدها 
االق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���روح���ي���ة، من 
 دب��ل��وم��اس��ي��ة قصر 

ّ
ج��ه��ة أخ����رى، خلنا أن

"امل��رادي��ة" ستحسن تقدير الهامش املتاح 
ل���ه���ا وت����ح����رص ع���ل���ى م���زي���د م����ن ال��ت��ه��دئ��ة 
أق��رب جيرانها ومع  والرزانة والتعقل مع 
م��ح��ي��ط��ه��ا ال��ج��ي��واس��ت��رات��ي��ج��ي امل��ت��ح��ول، 
انسجاما مع التقاطعات الدولية الكبرى، 
ال����ت����ي ت����ف����رض واق����ع����ا ج����دي����دا ي��س��ت��دع��ي 
ظل  ف���ي  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة،  األدوار  م���اءم���ة 
اح�����ت�����رام ال����ح����د األدن��������ى م����ن األخ���اق���ي���ات 
املسَتوَجب توّفرها لضمان سياق إقليمي 
هادئ يسمح بحضور مغاربي نوعي في 
القمة األوروبية األفريقية، والتي من املقرر 
أن تحتضنها دولة ساحل العاج يومي 29 
و30  نوفمبر املقبل، بجانب تسهيل مهمة 
امل��ب��ع��وث األم��م��ي ال��خ��اص إل��ى ال��ص��ح��راء، 
ل��رف��ع ت��ق��ري��ر إل���ى مجلس  وال�����ذي يستعد 

األمن الدولي في شهر أكتوبر الجاري. 
ل���ك���ن ول����ألس����ف، وق����ائ����ع ال����وض����ع ع��ل��ى 
من  للجزائر  امل��رض��ي  واالن���زع���اج  األرض، 

مشاركة الرباط في مؤتمر القمة األوروبية 
يأتي أشهرا بعد عودة  وال��ذي  األفريقية، 
امل���غ���رب إل����ى م��ن��ظ��م��ة االت����ح����اد اإلف���ري���ق���ي، 
أع�������ادت ح��ل��ي��م��ة إل�����ى ع���ادت���ه���ا ال��ق��ب��ي��ح��ة، 
ز ق��م��ة ه��رم 

ّ
وأص����اب����ت ب���اإلح���ب���اط وال���ت���ق���ز

الدبلوماسية الجزائرية. 
"ال���رس���م���ي���ة" أن تسير  ل��ل��ج��زائ��ر  ي��ح��ق 
ع��ك��س م��س��ار ال���دول���ة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي قضية 
األطروحة  تساند  وأن  الترابية،  وحدتها 
توضح  أن  وعليها،  املعادية.  االنفصالية 
أمام املأل ما كسبه وما قد يكسبه الشعب 
 نقاط قّوة 

َ
الجزائري ج��راء ذل��ك، وأن ُتْبِرز

توجهها وتبسطها: فمقبول أن تتعارض 
ال��ج��ي��ران، لكن أن  امل��ص��ال��ح وتتقاطع ب��ني 
تعمد ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ج��زائ��ري��ة إل���ى كيل 
الرخيصة،  وال��ّت��ه��م  الصبيانية  ال��ش��ت��ائ��م 
بجرعات من السخرية والتنّدر والتهّجم، 

ففي هذا تجاوز للحدود املقبولة.
املتأزمة  للعاقة  للمتابعني  فبالنسبة 
ب����ني امل����غ����رب وال����ج����زائ����ر، ف��ال��ت��ص��ري��ح��ات 
عبد  الجزائري  الخارجية  لوزير  األخ��ي��رة 
القادر مساهل تمثل نقطة تحول خطيرة 
تشير  امل��ؤش��رات  فجميع  مسبوقة.  وغير 
إلى عداء متنام ومخطط له ببرود، الهدف 
م��ن��ه م���زي���د م���ن ت���أزي���م ال���وض���ع م���ع ال��ج��ار 

املغربي. 
ص��ح��ي��ح أن ال��ل��غ��ة ال��ب��ذي��ئ��ة وامل��ت��دن��ي��ة 
التي استعملها وزير الخارجية الجزائري 
ي��م��ك��ن أن ت��ع��ط��ي ان��ط��ب��اع��ا ب���ف���ورة غضب 
ال إرادي��������ة، ت��خ��ف��ي غ���ي���رة م��رض��ي��ة ل��وزي��ر 
مهووس وحاقد على املغرب، ولكن حقيقة 
ت��ص��رف ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ج��زائ��ري��ة ت��ج��اه 
املغرب لعقود مضت تبني أن "الكومبارس" 

يتغيرون، لكن "املسرحية" واحدة.
وال��ج��دي��د ف��ي اإلخ�����راج األخ��ي��ر، ه��و أن 

ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ت��ب��ن��ت "رس��م��ي��ا" 
ال��خ��ط��اب ال��ع��دائ��ي امل��ن��ح��ط وامل���ت���داول في 
ال��ص��ح��ف ال���ج���زائ���ري���ة امل���ع���ادي���ة ل��ل��م��غ��رب. 
ف����ب����ع����د ض����ب����ط ال����ن����ف����س ال����ن����س����ب����ي ال������ذي 
م���ي���ز ال���ل���غ���ة ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ال���ج���زائ���ري���ة، 
الكاسيكي  التبرير  اج��ت��رار  على  املعتمد 
ال��ح��دود البرية بني  لاستمرار في إغ��اق 
امل��غ��رب وال��ج��زائ��ر )وال��ت��ي تكلف الدولتني 
ال���ج���ارت���ني ن��ق��ط��ت��ني م���ن ال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي 
ال����خ����ام( وال���ت���ب���ري���ر غ��ي��ر ال��ع��ق��ان��ي ل��دع��م 
الطرح االنفصالي املعادي لوحدة املغرب 
الجزائرية  الدبلوماسية  انتقلت  الترابية، 
إل����ى م��رح��ل��ة ت��ع��م��د االس���ت���ف���زاز واإله���ان���ة 
ال���رخ���ي���ص���ة ك���اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ه���ج���وم���ي���ة، 
واالب�����ت�����ذال ك��ل��غ��ة وك��ت��ع��ب��ي��ر دب��ل��وم��اس��ي 
م����ن����ح����ط، ال�����غ�����رض م���ن���ه���ا اإلس������������اءة إل����ى 
املغربي  السياسي واالقتصادي  النموذج 
الذي بدأ يربح النقط ويتموقع بقوة على 
املستوى القاري، برؤية واضحة وطوعية 

ونشيطة. 
النظام  لتقزيم  اليائسة  امل��ح��اول��ة  وم��ا 
بمصداقيته  وامل���س���اس  امل��غ��رب��ي  ال��ب��ن��ك��ي 
إال ن���م���وذج ل��ه��ات��ه اإله����ان����ات ال��رخ��ي��ص��ة. 
واألك���ي���د أن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االن��ف��ت��اح التي 
ينتهجها املغرب في قطاع املصارف تجاه 
القارة األفريقية ساعدت في تعزيز النظام 
لتمويل  أساسية  بوابة  وجعله  املصرفي 
التنمية وخاصة في بلدان غرب  مشاريع 
ذاته  التصرف هو في حد  أفريقيا. وه��ذا 
تعبير عن غيرة صبيانية ومرضية، جراء 
قدرة أجنحة املصارف املغربية على قيادة 

النظام املصرفي األفريقي.
الجزائر  وزي��ر خارجية  أن حديث  كما 
مستدال  الجزائر  "نجاحات"  عن  حصريا 
)دوي�����ن    DOING BUSINESS ب���م���ؤش���ر 
ب��زن��ي��س( وم��ت��ع��م��دا اح��ت��ق��ار دول شقيقة 
كمصر وت��ون��س وامل��غ��رب، ه��و تعبير عن 
غرور صبياني قل نظيره. وحقيقة األمر، 
أن امل��غ��رب )رت��ب��ة 68( وت��ون��س )رت��ب��ة 77( 
في  تتموقع  ال��ت��ي  ال��ج��زائ��ر  تتفوقان على 
 DOING ال��رت��ب��ة 156 ف��ي تصنيف م��ؤش��ر
BUSINESS الذي يتضمن 190 دولة برسم 

سنة 2017.
ل��ق��د أوص��ل��ت��ن��ا ال��������رداءة إل����ى م��س��ت��وى 
 م���ن أخ���اق���ي���ات ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك. 

ٍّ
م���ت���دن

وي�����س�����ت�����ش�����ف م��������ن ت������ص������ري������ح������ات وزي��������ر 
مساهل  ال��ق��ادر  عبد  الجزائري  الخارجية 
الشعب  تجاه  الكراهية  م��ن  خبيثة  نفحة 
امل��غ��رب��ي، وه���و ال��ش��ع��ب ال����ذي ي��س��ع��ى إل��ى 
الكبير. وال ش��ك بأن  امل��غ��رب  تحقيق حلم 
الشعب الجزائري يقاسمنا وحدة املصير 
وال����ه����دف. وه�����ذه اإله����ان����ة ال��رخ��ي��ص��ة في 
ح��ق ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ه��ي إه��ان��ة للشعب 
املغربي  الشقيقان  والشعبان  ال��ج��زائ��ري. 
والجزائري ال يستحقان مثل هذه الرداءة. 
أيها  وبساستنا  بدبلوماسيتنا  فلنرتفع 

السادة، فالقاع قد ازدحم فعا!

ارتفعوا، فالقاع قد ازدحم

< بقلم: عبد اللطيف أعمو

في ختام الدورة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة 

ن��ش��رن��ا، ف���ي ع��دد 
أم�������������س، خ�������ب�������را ع���ن 
إط��������������اق امل������دي������ري������ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ض��رائ��ب، 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل�������������وزارة 
االق��ت��ص��اد وامل��ال��ي��ة، 
خ���دم���ت���ني ج��دي��دت��ني 
ت���ت���ع���ل���ق���ان ب���ال���رس���م 
امل��ه��ن��ي، أش���رن���ا فيه 
إلى أن هاته األخيرة 
ت�����ت�����اب�����ع ج�����ه�����وده�����ا 
إل���ى تطوير  ال��رام��ي��ة 

بتقديم خدمتني جديدتني تهمان  اإللكترونية  خدماتها 
ال���رس���م امل���ه���ن���ي. ب��ي��د أن ال��خ��ب��ر راف���ق���ت���ه ص�����ورة للسيد 
ن��ورال��دي��ن ب��ن��س��ودة ب���دل ص����ورة امل��ع��ن��ي ب��ال��خ��ب��ر السيد 
عمر فرج. فمعذرة للمسؤولني اإلثنني السيدين بنسودة 

وفرج ولقرائنا عن هذا الخطأ غير املقصود.

تصويب واعتذار 

وال����ن����ق����ل  ال����ت����ج����ه����ي����ز  وزارة  ق��������������رارات  ب����ع����د 
قطاع  ف��ي  املهنيون  ي��رى  وال��ت��ي  واللوجستيك، 
بها،  بالعاملني  أض��رت  أنها  التعليم،  س��ي��ارات 
أول  زوال  ب��امل��غ��رب،  السياقة  تعليم  م��درب��و  ق��رر 
ت��ت��راف��ع باسمهم،  إح���داث جمعية  األح���د،  أم��س 

أسموها »جمعية مهنيي تعليم السياقة«.
وأوض���ح م��ح��رم م��خ��ل��ص، ف��ي ات��ص��ال هاتفي 
أجرته معه جريدة بيان اليوم، الذي عني نائبا 

شأنه  من  الجديد  املولود  أن  الجمعية،  لرئيس 
أن ي��ك��ون واج��ه��ة ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن املهنيني 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ق���رارات ال����وزارة، خصوصا في 
تعليم  رخصة  على  يحصلوا  لم  الذين  صفوف 
السياقة، البالغ عددهم 270 مدربا، مردفا أنهم 
في  رسوبهم  بعد  العمل  ع��ن  عاطلني  أصبحوا 
االم���ت���ح���ان ال�����ذي أج���رت���ه ال�������وزارة خ����ال ال��ش��ه��ر 

املاضي.

< يوسف اخليدر


