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امتحانات الباك في زمن كورونا تثير الجدل 
وتضع الدولة في قفص االتهام

انتكاسة بعد تسجيل 43 
حالة ناتجة عن المتحور دلتا 

في أربع جهات بالمغرب

من  الصحة  وزارة  حذرت 
منظومة  تسجيل  بعد  انتكاسة 
اليقظة الجينومية مجموعة من 
السالالت  عن  الناتجة  الحاالت 
“السارس  لفريوس  املتحورة 
 43 بينها  من  باململكة  كوف” 
حالة ناتجة عن املتحور دلتا يف 

أربع جهات باملغرب.
ص.4

جريمة قتل »طفلة درب الكبير بالدار البيضاء«  
تعيد طرح إشكالية انتشار اخملتلين العقليين 

وإهمال الدولة 
البيضاء يوم السبت 19 يونيو،  الدار  الكبري مبدينة  اهتز درب 

 6 عمرها  طفلة  ضحيتها  راحت  مرعبة  قتل  جرمية  وقع  عىل 

سنوات.
ص6

الداخلية تقرر إقصاء أسماء سياسية 

كبيرة عن خوض غمار اإلنتخابات
تعليامت  أصدر  الداخلية  وزير  لفتيت  الوايف  عبد  السيد   ...

بعدم منح رخص الرتشح ألي من األسامء السياسية املتابعة يف 

قضائية. ملفات 

ص.3

... مرشوع تصنيع وتعبئة اللقاح املضاد للكوفيد ولقاحات 

امللك  الجاللة  لصاحب  الكبري  للطموح  تجسيد  أخرى، 

محمد السادس من أجل جعل اململكة منصة قارية إلنتاج 

اللقاحات. وتوزيع 
ص2
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المغرب يدخل النادي المغلق 
لمنتجي اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد19”

العدد 3 من 1 إلى 30 يوليوز 2021
الثمن 4 دراهم

الباكالوريا  نتائج  طقوس 
بين االمس واليوم

جواد العديس 

محمد ايت بلعريب

هند الجوهري 

فريد نعناع 

محسني حميد

عبد املجيد وادي

عبد الحق الفكاك

حسن عبايد

الطا يفي محمد

أشحاش الحسني



قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل 

يوليوز  شهر  التكوينبداية  للرتبية  االجتامعية 

الجاري بتدشني املنتجع السياحي الجديد »زفري 

إفران« الخاص بأرسة الرتبية والتكوين.

من  الثالث  السياحي  املركب  هذا  ويعترب 

السادس  محمد  مؤسسة  أرشفت  الذي  نوعه 

للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين 

املنتجعني  بعد  املنخرطني،  لفائدة  إنجازه  عىل 

و«زفري  مبراكش  تارغا«  »زفري  السياحيني 

مازاغان« ب الجديدة.

وأرشف عىل تدشني هذا املنتجع السياحي وزير 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 

رئيس  رفقة  أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث 

باألعامل  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة 

البقايل،  يوسف  والتكوين،  للرتبية  االجتامعية 

والوزير املنتدب املكلف بالتعليم العايل والبحث 

إفران   إقليم  العلمي، إدريس أوعويشة، وعامل 

ويتضمن املنتجع السياحي »زفري إفران«، الذي 

ميتد عىل مساحة تصل إىل 5 هكتارات، فندقا 

فخام يتكون من 60 غرفة و4 أجنحة و 84 شقة 

سياحية فسيحة ومجهزة، إىل جانب العديد من 

مرافق االسرتخاء والرتفيه، خاصة مطعام ومقهى 

وقاعة شاي ومسابح.

كام يتضمن املنتجع فضاء للمؤمترات يتكون من 

3 قاعات اجتامعات مخصصة الحتضان األنشطة 

وملعبني  ناعمة،  بأرضية  ألعاب  وباحة  املهنية 

لألنشطة  وساحة  الرياضات،  مختلف  ملامرسة 

اإلبداعية والعديد من الفضاءات الخرضاء.

الحجز  إطالق خدمة  سيتم  املؤسسة،  وحسب 

الرقمية  املنصة  عرب  يوليوز   15 من  ابتداء 

املخصصة لذلك واملتاحة عىل العنوان االلكرتوين 

رقمنة  تروم  حيث   ،www.zephyrhotels.ma

الشفافية  ضامن  إىل  الحجوزات  مسطرة 

أداء  حلول  وضامن  الغرف  توفر  عن  واإلعالن 

سهلة وآمنة.

وقد عهد بتدبري هذا املنتجع السياحي إىل رشكة 

سنة  املؤسسة  أحدثتها  التي  للتنمية«،  »زفري 

2018، لضامن خدمة فندقية وسياحية احرتافية 

تتامىش مع أرفع معايري الجودة.

السياحي  باملنتجع  الخدمات  عىل  وسيرشف 

املتواصل  التكوين  من  سيستفيد  مؤهل  طاقم 

حفل  هامش  عىل  وقعت  اتفاقية  إطار  يف 

للنهوض  السادس  التدشني بني مؤسسة محمد 

ووزارة  والتكوين  للرتبية  االجتامعية  باألعامل 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 

والبحث العلمي – قطاع التكوين املهني.

تطوير  تتوخى  االتفاقية  أن  املؤسسة  وأوضحت 

وتعزيز عمليات وبرامج التكوين املستمر لفائدة 

األجراء العاملني يف مراكز االصطياف والرتفيه التي 

تديرها رشكة »زفري للتنمية«.

ويندرج إحداث هذا املنتجع السياحي يف إطار 

2018- العرشية  خالل  املؤسسة  عمل  خطة 

رضورة  أولوياتها  بني  من  تضع  والتي   ،2028

االرتقاء بعروض االصطياف والرتفيه املوجهة إىل 

املنخرطني.

الجاري  أو  املحدثة  السياحية  البنيات  وبفضل 

تشييدها، تروم املؤسسة تغطية كافة الوجهات 

السياحية باململكة من أجل بلوغ قدرة إيوائية 

تناهز 5000 رسير يف أفق عام 2028.

تدشين منتجع سياحي جديد 
خاص بأسرة التربية والتكوين

وطنية
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المغرب يدخل النادي المغلق 
لمنتجي اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد 19”

يف  طالئعي  بدور  اضطلع  الذي  املغرب،  خطا 
املستجد،  كورونا  فريوس  ضد  العاملية  املعركة 
اللقاح  منتجي  كبار  نادي  نحو  حاسمة  خطوة 
املضاد ل)كوفيد19-(، يف مبادرة ذات داللة كبرية، 

السيام يف عامل ال زالت فيه الجائحة سائدة.

إذ أن مرشوع تصنيع وتعبئة اللقاح املضاد للكوفيد 
ولقاحات أخرى، تجسيد للطموح الكبري لصاحب 
جعل  أجل  من  السادس  محمد  امللك  الجاللة 

اململكة منصة قارية إلنتاج وتوزيع اللقاحات.

الذي  النجاح  الرهان  يتجاوز  األمر،  حقيقة  ويف 
تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، نحو رهان أكرب، 
خطري  مرض  ضد  املواطنني  حامية  وهو  أال 
محتمل يف خطوة استباقية تسترشف املستقبل، 
وتتوق لتملك القدرات الصناعية للتصنيع املحيل 

للقاحات بجميع أنواعها.

فمن وجهة نظر صناعية واسرتاتيجية، فإن هذا 
املرشوع الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليون 
دوالر، يعزز وضع اململكة كمزود لألمن الصحي 

عىل املستوى القاري، يف مواجهة املخاطر الصحية 

والتبعيات الخارجية والطوارئ السياسية.

والسيادة  التكامل  ومعه  الذايت  االكتفاء  ويعد 

الرشاكة  عليها  تقوم  التي  املبادئ  من  الصحية، 

يكرس  الذي  الورش  هذا  إىل  املفضية  الواعدة 

اإلشعاع الدويل للمغرب.

وبرتكيزها عىل منطق التعاون الذيك وذي الفائدة 

مندرجة  هذه،  اململكة  خطوة  تكون  املتبادلة، 

ضمن فلسفة جريئة وتضامنية خاصة تجاه البلدان 

قبل كل  مواتية،  مقاربة  باختصار  إنها  اإلفريقية. 

يشء، للمواطنني، وتقوم عىل استثامر التجربة التي 

اكتسبتها البلدان اإلفريقية األكرث تقدما.

وباألرقام، يهدف املرشوع الذي تم الكشف عنه، 

أولية عىل املدى  االثنني، إىل إطالق قدرة  اليوم 

القريب إلنتاج خمسة ماليني جرعة من اللقاح 

املضاد ل)كوفيد19-( شهريا، قبل مضاعفة هذه 

القدرة تدريجيا عىل املدى املتوسط.

والهدف األول للمرشوع، تطوير لقاحات تحت 

الذايت  االكتفاء  وضامن  باملغرب”،  “صنع  عالمة 

للمملكة مع تزويد بلدان القارة السمراء والدول 

املغاربية.

املؤهالت  لها  توفرت  قد  اململكة  كانت  وإذا 
بتصنيع  الخاصة  التحتية  بنياتها  لتطوير 
اإلمكانيات  أيضا  لها  توفرت  فقد  اللقاحات، 

الصناعية والتكنولوجية الالزمة لهذا الغرض.

من  املغرب،  يشارك  أمل  التساؤل،  يحق  وهنا 
مبراكز  اللقاحات  تجارب  النهاية، يف  إىل  البداية 
عدة، مع كل ما يرتتب عىل ذلك من نقل الخربة 

واملعرفة العلمية للبلد؟

هذا السبب دفع بالصني إىل االعتامد عىل حليف 
وتصديرها  اللقاحات  تصنيع  قدرات  لبناء  آمن 
من  ربحه  ميكن  ما  أفضل  إنه  القارة.  بقية  إىل 
رشاكة مع املغرب، البلد الذي يتموقع بقوة يف 

إفريقيا والذي يتحكم يف قنوات التوزيع.

أمام  قدم  الذي  املرشوع  أن  إغفال  دون  هذا 
أنظار جاللة امللك، يعزز اإلشعاع الدويل للمملكة 
الصحي  األمن  ضامن  سبيل  يف  جهودها  بنفس 

داخل محيطها اإلقليمي والقاري.

وبذلك، يكون املغرب قد انطلق، اليوم، يف مجال 
ظل حكرا عىل القوى العاملية الكربى، منذ بداية 
األزمة الصحية. إذ أن صناعته الدوائية، التي تعد 
من بني الصناعات األكرث ديناميكية، بدأت تشق 
طريقها نحو التصنيع املشرتك ونقل التكنولوجيات.

المغرب يوسع الفئة 
بالتلقيح المستهدفة 

أعلنت وزارة الصحة أنه، يف إطار الحملة الوطنية 
للتلقيح ضد فريوس كورونا املستجد، فقد تقرر 
الوطنية  التلقيح  عملية  من  االستفادة  توسيع 
ترتاوح  الذين  واملواطنني  املواطنات  لتشمل 

أعامرهم ما بني 35 و39 سنة.

دعت الوزارة، يف بالغ، كافة املواطنات واملواطنني 
من الفئات املستهدفة، إىل مواصلة االنخراط يف 
هذا الورش الوطني الكبري، بهدف تحقيق املناعة 
نصية  رسالة  إرسال  خالل  من  وذلك  الجامعية، 
قصرية إىل الرقم املجاين 1717 أو من خالل البوابة 
اإللكرتونية www.liqahcorona.ma للحصول 

عىل موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

وشددت الوزارة عىل رضورة االستمرار يف احرتام 
التدابري الوقائية، وذلك قبل وخالل وبعد عملية 
التلقيح ضد الفريوس؛ للمساهمة يف جهود كبح 

انتشار الفريوس بالبالد.

وتلقى الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للكوفيد 
ألف  و349  ماليني  الجمعة، 10  اليوم  غاية  إىل 
املتلقني للجرعة  و861 شخصا، بينام وصل عدد 

الثانية إىل 9 ماليني و220 ألف و292 شخص.



مشاورات سياسية غير مسبوقة في الرباط بين المغرب وإسرائيل

الداخلية تقرر إقصاء أسماء سياسية 
كبيرة عن خوض غمار اإلنتخابات

شبيبة االشتراكي الموحد تقرر االنسحاب من حزب منيب

الدميقراطية  الشبيبة  لحركة  املركزية  اللجنة  أعلنت 

التقدمية، عن فك االرتباط السيايس مع الحزب االشرتايك 

املوحد.وأكدت يف بالغ لها، بعد اجتامع بنصاب مكتمل، 

عىل انخراطها القوي يف متتني العمل الوحدوي من داخل 

الخطوة  وتثمني  الدميقراطي،  اليسار  فيدرالية  شبيبات 

إعادة  أجل  من  الوحدويون،  رفاقهم  فيها  انخرط  التي 

بناء اليسار عىل أسس نقدية.

وأضافت أن الوعي مبهمة االٕسهام يف توحيد قوى اليسار 

املغريب، يأيت نتيجة االٕقرار بأهمية التنظيم؛ مبا هو أداة 

إنهاء  لتنزيل املرشوع السيايس علی أرض الواقع، قصد 

حالة تفرد االٔحزاب اليمينية املوالية، واالٔحزاب االٕدارية 

املصنوعة بالتداول علی تسيري الحكومات دون الحكم.

الحزيب،  كام يأيت ” بغية تقديم مضمون جديد للعمل 

بعيدا عن دواٸر املخزن ومامرساته التحكمية يف العمل 

الشعبية  الجامهري  نحو  رأسا  االتجاه  مع  السيايس، 

صانعة التاريخ”.

سياقنا  يف  يعد  يسارية،  قوة  بناء  أن  الحركة  واعتربت 

ملحة،  مجتمعية  رضورة  الراهن،  والحقوقي  السيايس 

الحالية  القيادات  ووعي  التضحية،  يستلزم  ما  وهو 

واحرتام  والحلقية،  الذاتية  الحسابات  تغييب  برضورة 

التعاقدات املؤسسة ملرشوع الوحدة.

اليسار،  بأن فيديرالية  وشددت “حشدت” عىل وعيها 

املغريب،  اليسار  توحيد  مرشوع  يف  نواة  اإل  تشكل  ال 

لالنخراط يف هذا  مدعوة  الدميقراطية  القوی  كل  وأن 

الورش الوحدوي.

أفادت مصادر متطابقة عىل أن السيد 

عبد الوايف لفتيت وزير الداخلية أصدر 

الرتشح  رخص  منح  بعدم  تعليامت 

املتابعة يف  السياسية  األسامء  ألي من 

ملفات قضائية.

أقدام عدة  تحت  الحصري من  يجر  ما 

أسامء ثقيلة سياسيا وحزبيا وهي التي 

بدأت حمالت لها ويف تصميم برامجها 

ببعض  تتعلق  وأنها  سيام  الدعائية، 

رجال األعامل البارزون يف عامل اإلقتصاد 

الوصية   الوزارة  ستعرتض  والذين 

الوهاب  عبد  كامليلياردير  ترشيحها 

رئيس جهة  وإبراهيم مجاهد  بلفقيه، 

النبي  ليليهام وعبد  بني مالل خنيفرة 

ورئيس  الرشق  جهة  رئيس  لبعيوي 

الجامعة الحرضية وجدة وآخرون.

املهتمني  من  الكثري  فيه  إرتأى  قرار 

خطوة  باملغرب،  السيايس  بالشأن 

مستحسنة يف إتجاه اإلصالح، وإحرتام 

املختصة  القضائية   املؤسسة  لقرارات 

من  الربيئ  تحدد  أحكام  إصدار  يف 

يرض  إنتخايب  نشاط  أي  قبل  املدان 

بثقة املصوت من جديد. 

القانون  من   28 املادة  عىل  وبناء 

والتي  السياسية  لألحزاب  التنظيمي 

تستلزم الرشوط الثالث:

الدميوقراطية  مبادئ  إعتامد   _

والشفافية ومسطرة إختيار املرشحني.

_ تقديم مرشحني نزهاء أكفاء وأمناء 

قادرين عىل القيام مبهامهم التمثيلية.

الرتشح  أهلية  رشوط  مراعاة   _

املنصوص عليها يف القوانني اإلنتخابية.

غامر  خوض  عن  املستبعدة  واألسامء 

اإلنتخابات املقبلة ولو وافقت الرشط 

األول والثالث فهي تنايف الرشط الثاين 

الزال  التي  للنزاهة  واملؤكد  الواضح 

القضاء مل يصدر بعد يف شأنها أي قرار 

خاللها  من  لتظهر  املتابعني  حق  يف 

النزاهة من الفساد ، وبني من يستحق 

تفعيل  يجب  ومن  املغاربة  ثقة 

قرارات املفتشيات واملجالس الجهوية 

للحسابات وتحريك الدعوة العمومية 

يف حقهم من طرف النيابة العامة ..

بوزارة  السياسية  للشؤون  العام  ،املدير  السفري  أجرى 

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 

بالخارج السيد فؤاد يازوغ  بداية الشهر الجاري بالرباط، 

الخارجية  الشؤون  لوزارة  العام  املدير  مع  مباحثات 

اإلرسائيلية السيد ألون أوشبيز ، الذي يقوم بزيارة عمل 

للمغرب عىل رأس وفد من بالده.

للعالقات  املباحثات،  هذه  خالل  املسؤوالن،  تطرق 

الثنائية، فضال عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون 

يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية، 

وذلك طبقا لالتفاق الثاليث املوقع بني املغرب والواليات 

املتحدة وإرسائيل يف دجنرب 2020.

اإلقليمية  القضايا  حول  النظر  وجهات  الطرفان  وتبادل 

والدولية ذات االهتامم املشرتك، السيام التحديات الشاملة 

الحراري  واالحتباس  اإلرهاب  مبكافحة  يتعلق  ما  يف 

والتنمية املستدامة.

وتباحث الوفد اإلرسائييل أيضا ،مبقر الوزارة، مع ممثلني 

عن مؤسسات حكومية، وعامل األعامل والقطاع الخاص، 

حول الفرص االقتصادية الثنائية والثالثية. 

عرب االتحاد املغريب للشغل، عن استنكاره، ملا وصفه 

السياسية”،  األحزاب  لبعض  القوي  ب”اإلنزال 

والتي استغلت نفوذها السيايس واالقتصادي لدعم 

“أذرعها النقابية بطرق غري مرشفة”.

وقالت األمانة الوطنية لالتحاد املغريب للشغل، 

يف بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إن “دعم 

ملبدأ  سافر  خرق  النقابية  ألذرعها  األحزاب 

استقاللية العمل النقايب عن األحزاب والسلطة 

وأرباب العمل”.

القطاع  يف  املهنية  االنتخابات  يخص  وفيام 

دبرت  أمكراز،  وزارة  أن  االتحاد،  اعترب  الخاص، 

إرشاك  ““عدم  مدينة  “يسء”،  بشكل  العملية 

عن  واإلعالن  التهييء  يف  النقابية  للحركة 

عدم  عىل  تحتج  كام  املهنية،  االنتخابات  نتائج 

تفاعله مع مراسالت واقرتاحات االتحاد املغريب 

تتمُّ  الترصفات  هذه  “كل  أن  مضيفة  للشغل”, 

من لدن وزارة يُفرتض أن تكون منوذجا يف الحوار 

واملقاربة التشاركية مع الفرقاء االجتامعيني”.

استمرار  بـ”  للشغل,  املغريب  االتحاد  وسجل  

اتخاذ  يف  النقابية  الحركة  تهميش  يف  الحكومة 

أحادية”،مشددا  بطريقة  االجتامعية  القرارات 

فرض  “محاولة  التهميش  أشكال  آخر  أن  عىل 

النظام  ملنخرطي  التقاعد  سن  من  الرفع 

دون   ،)RCAR(التقاعد رواتب  ملنح  الجامعي 

استشارتها”،  أو  النقابية  الحركة  عىل  عرضه 

والرافض  الثابت  موقفه  عىل  تأكيده  مجددا 

لرفع سن التقاعد.

كالم في السياسة
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نقابة “االتحاد المغربي للشغل” تستنكر إنزال 
األحزاب السياسية القوي في دعم أذرعها النقابية

مراسلة فريد نعناع 



إدانة الصحافي سليمان الريسوني 
بخمس سنوات سجنا نافذا

لصحايف  البيضاء،  بالدار  االستئناف  محكمة  أدانت 

سليامن الريسوين بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض 

الريسوين  توبع  بعدما  درهم  ألف  بـ100  املشتيك 

املرضب عن الطعام منذ 94 يوما، بتهم تتعلق بـ«هتك 

ظل  التي  التهم  وهي  واالحتجاز«،  بالعنف  العرض 

يتمسك بنفيها.

املختاري  خلود  وصفت  الحكم  عىل  لها  تعليق  ويف 

الحكم  للصحافة  الريسوين يف ترصيح  زوجة سليامن 

مل  ألنه  الريسوين  سليامن  الصحايف  عىل  بـ«القايس 

ممكنة  غري  الجنايات  يف  وهذه  محاكمته،  يحرض 

عن  املحكمة  تسأله  مل  نفسه  عن  يدافع  مل  مطلقا، 

التهم املنسوبة إليه، ومن ناحية املضمون هذا ملف 

الريسوين،  سليامن  الصحايف  قتل  به  أريد  مفربك 

وتدمري أرسته«. 

آخر  العدالة ستأخذ مجرى  أن  نعتقد  »كنا  وتابعت 

وتصحح األخطاء التي ارتكبتها الرشطة القضائية، يف 

العكس  عىل  لكن  الريسوين،  سليامن  الصحايف  ملف 

متاما، ما يحدث اآلن هو منظر مشوه إلنهاء الصحافة 

الحرة، وكل قلم جريء ومستقل يف املغرب«.

وزات »سأقول لسليامن أصرب، كابر، سأقول لسلميان 

لقيم  سينترص  القضاء  أن  نعتقد  كنا  أصمد...  أصمد 

أواجه  وحيدة  سأبقى  األسف  مع  لكن  اإلنسانية..، 

هذا القدر«.

الدفاع  هيئة  عضو  قنديل  ميلود  املحامي  قال  فيام 

ملف  يف  مسطرية  مجزرة  »عشنا  الريسوين  عن 

أمام  أننا  لنا  يؤكد  لألسف  بحكم  تتوجت  الريسوين 

من  التخلص  غايته  ملف  وأمام  عادي،  ليس  ملف 

سليامن وأمثال سليامن«.

وتابع »أمتنى أن يتلقى سليامن هذا الخرب مبعنويات 

مرتفعة«، وأوضح أن هيئة الدفاع قدمت »مجموعة 

من الطلبات غايتها تطبيق القانون ال أقل وال أكرث« مل 

تستجب لها املحكمة. 

للنص  االنتصار  غايتها  كانت  »مطالبنا  قائال  وزاد 

القانوين، ال ميكن للمحكمة أن تصدرا حكام يف قضية 

من هذا النوع دون أن يحرض املتهم«. 

من جانبه قال كريستوف ديلوار، املدير العام ملنظمة 

لحضور  املغرب  إىل  سافر  الذي  حدود،  بال  مراسلون 

محاكمة الريسوين، يف تدوينة عىل تويرت إن »هذا القرار 

يأيت يف نهاية محاكمة شابتها مخالفات واضحة«، وتابع 

»نحث عىل اإلفراج عن الريسوين يف انتظار استئناف 

الحكم«، وأضاف »انه يستحق محاكمة عادلة«.

أخبار وطنية
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حذرت وزارة الصحة من انتكاسة بعد تسجيل منظومة 

اليقظة الجينومية مجموعة من الحاالت الناتجة عن 

السالالت املتحورة لفريوس “السارس كوف” باململكة، 

أربع  يف  دلتا  املتحور  عن  ناتجة  حالة   43 بينها  من 

جهات باملغرب.

 ، يوليوز   8 األربعاء  مساء   ، بالغ  يف  الوزارة  وحثت 

املواطنات واملواطنني عىل عدم االستهانة بهذا الخطر 

إصابة  حاالت  ظهور  بعد  خاصة  باململكة،  املحدق 

بالسالالت املتحورة، وذلك لتجنب اللجوء إىل تشديد 

اإلجراءات.

التوايل،  عىل  الثاين  لألسبوع  أنه  البالغ،  يف  جاء  ومام 

الوبايئ  والرصد  لليقظة  الوطنية  املنظومة  سجلت 

ارتفاعا متسارعا يف عدد الحاالت الجديدة املؤكدة بـ 

الحرجة،  الحاالت  ارتفاعا يف عدد  وكذا  )كوفيد19-(، 

حال  يف  جديدة  وبائية  بانتكاسة  ينذر  الذي  األمر 

استمرار المباالة املواطنني واستهتارهم وعدم تقيدهم 

باإلجراءات الوقائية والحاجزية.

رفع  سياق  يف  يأيت  املقلق  الوضع  هذا  أن  وتابع 

األنشطة  استئناف  وإعادة  الدويل  السفر  عن  القيود 

املتقدم  الرفع  مع  والثقافية،  والرياضية  االجتامعية 

لقيود الحجر اللييل والتنقالت الداخلية.

تام،  تراخ  لتسجيل  األسف  عن  الصحة  وزارة  وعربت 

بل انعدام احرتام التدابري االحرتازية والوقائية السهلة 

والبسيطة وغري املكلفة، بالرغم من التنبيهات املستمرة 

فريوس  ضد  اللقاح  جرعتي  أخذ  أن  مؤكدة  للوزارة، 

كورونا املستجد ال مينع من حمل ونقل الفريوس، وأن 

املناعة الجامعية تستوجب تلقيح أزيد من ثلثي الساكنة 

عىل األقل، مام يقرض االستمرار يف التقيد باإلجراءات 

الوقائية، بالنسبة لألشخاص امللقحني وغري امللقحني.

ويف هذا الصدد، تدعو الوزارة تدعو الجميع إىل التقيد 

الصارم بالتدابري الوقائية املتمثلة يف التباعد االجتامعي 

السليم  واالرتداء  الرضورية،  غري  التجمعات  وتفادي 

للكاممة، وعدم ملس الفم واألنف والعينني قبل تعقيم 

أو  والصابون  باملاء  لليدين  املتكرر  والغسل  اليدين، 

باملطهر الكحويل.

وزارة الصحة تحذر من انتكاسة بعد 
تسجيل 43 حالة ناتجة عن المتحور 

دلتا في أربع جهات بالمغرب

لحلو  قسي  الوالي 
القرب لفتح مالعب  يتدخل 

الجمعيات  من  مجموعة  راسلت 

جهة  وايل  جليز  مبقاطعة  الرياضية 

املسؤولني  من  وعدد  أسفي  مراكش 

مالعب  إغالق  موضوع  يف  بالجهة، 

فتحها  أجل  من  باملنطقة  القرب 

ملزاولة  متعطش  شباب  وجه  يف 

قرار  بعد  وذلك  الريايض،  النشاط 

الرياضية  والقاعات  املساجد  فتح 

فرحة  لكن  العمومية،  واملسابح 

للشباب  تكتمل  أن  لها  يكتب  مل 

بسبب  القدم،  كرة  رياضة  مامريس 

مختلف  إغالق  تنفيذ  استمرار 

املدينة. باالحياء  القرب  مالعب 

عانت  الشباب  من  الفئة  فهذه 

من  متتالية  أشهر  بسبب  نفسيا 

الصحي، وما زالت تعاين من  الحجر 

أمام  والصحية  النفسية  االنعكاسات 

متنفسات  غياب 

ماسة  حاجة  يف  يجعلها  ما  باملدينة، 

االكتئاب،  عنها  يخفف  فضاء  إىل 

الرياضية  الجمعيات  بناء عىل طلب 

املحمدي  الحي  ملعب  فتح  بشان 

بالوحدة  الكائن  املعشوشب 

يومه  انعقد  حيث  امرشيش  الرابعة 

حرضته  صباحا  يوليوز   07 االربعاء  

ملحقة  قائد  تراسها  مخطلطة  لجنة 

امرشيش فقررت السامح للجمعيات 

الصغرى  بالفئات  املهتمة  الرياضية 

وفق  جليز  مقاطعة  ملجلس  التابعة 

التالية: الضوابط 

• املتعلقة 	 التدابريالوقائية  احرتام 

اإلضاءة الصحي  بالحجر 

• التزام نصف ساعة بني كل حصة 	  

للتعقيم

• استفادة 50 طفل عن كل جمعية 	

• الواحدة 	 الحصة  خالل 

• ونصف	 ساعة  الحصة  مدة 

• سيتم 	 الحصص  مع  الربنامج 

مجلس  طرف  من  اعداده 

مقاطعة.

توصلت  التي  املعطيات  وبحسب 

فإن.  24 انفو  بها صحيفة فالش 

الزمن  من  فرتة  دام  اغالق  بعد 

شبه  بالحي  الرياضية  الحياة  جعل 

الجميع  عىل  يخفى  وال  منعدمة 

الوحيد  املتنفس  املرافق  هذه  ان 

الذي  الحي  هذا  وشباب  لالطفال 

الهشاشة. من  يعاين 

وبهذه املناسبة تتقدم جمعية شباب 

الجمعيات  ومختلف  املستقبل 

الجزيل  بالشكر  الرياضية  واالندية 

اسفي  مراكش  جهة  وايل  السيد  اىل 

الجمعوية. االلتفاتة  هذه  عىل 



كورونا  فريوس  انتشار  وضع  تفاقم 

ما  كبري،  بشكل  تونس  يف  املستجد 

إعالن  إىل  التونسية  الحكومة  دفع 

إجراءات عديدة تشمل تطبيق قانون 

انتشار  من  للحد  الصحية  الطوارئ 

دول  عدة  أعلنت  فيام  الفريوس، 

والكويت  وتركيا  وقطر  مرص  أبرزها 

تقديم مساعدات طبية عاجلة لدعم 

وقالت  تونس.  يف  الصحي  النظام 

لألمراض  الوطني  املرصد  رئيسة 

تونس،  يف  واملستجدة  الجديدة 

الوبايئ  »الوضع  إن  بن علية،  نصاف 

الوضع  وتفاقم  كاريث،  تونس  يف 

الوبايئ يف فرتة وجيزة جعل املنظومة 

بجميع  التكفل  عن  عاجزة  الصحية 

املرىض القادمني عىل املستشفيات«.

وأضافت »املنظومة الصحية يف حالة 

املرىض،  عدد  تفاقم  أمام  تام  انهيار 

واألدوية  األكسجني  واحتياجات 

األساسية«.وتابعت بن علية »الوضع 

يوصف  أن  ميكن  اآلن  الوبايئ 

من  تونس  تعاين  كام  بـ«الكاريث«. 

نقص يف اللقاحات املضادة للفريوس، 

سوى  اللقاح  عىل  يحصل  مل  حيث 

أكرث من  721 ألف شخص من أصل 

للحصول  ماليني شخص سجلوا  ثالثة 

وزارة  بيانات  بحسب  اللقاح،  عىل 

الصحة.

مساعدات  عديدة  دول  وأرسلت 

مرص،  ومنها  تونس،  إىل  طبية 

التونسية  الرئاسة  أعلنت  حيث 

تحمالن  عسكريتني  طائرتني  »وصول 

متنّوعة  طبية  ومستلزمات  معدات 

مراقبة  وآالت  األدوية  من  وكميات 

من  مقّدمة  أكسجني  وأجهزة  تنفس 

جمهورية مرص العربية الشقيقة«كام 

القطري،،  األمريي  الديوان  أعلن 

إرسال طائرتني محملتني باملساعدات 

حيث  تونس،  إىل  الطبية  واملواد 

مستشفى  املساعدات  هذه  تتضمن 

مجهزا  رسير،   200 بسعة  ميداين 

بجميع املستلزمات الطبية، باإلضافة 

تنفس صناعي كذلك  100 جهاز  إىل 

وتركيا  الكويت  من  كل  أعلنت 

طبية  مساعدات  إرسال  عن  وتونس 

إىل تونس لدعم النظام الصحي.

الرئيس  بني  هاتفية  مكاملة  وخالل 

العهد  وويل  سعيد،  قيس  التونيس 

أعرب  سلامن،  بن  محمد  السعودي 

اململكة  استعداد  عن  العهد  ويل 

تونس  لتمكني  السعودية  العربية 

لقاحات  من  تحتاجه  ما  كّل  من 

وتجهيزات طبية وغريها من املعدات 

الرضورية ملواجهة جائحة كوفيد 19 

ذاته،  السياق  األوقات ويف  يف أرسع 

أعلنت ليبيا عن غلق حدودها الربية 

أسبوع،  ملدة  تونس،  مع  والجوية 

كورونا،  فريوس  انتشار  من  للحد 

الليبي  الرئايس  املجلس  رئيس  وأكد 

الرئيس  مع  اتصال  يف  املنفي  محمد 

التونيس عن استعداد ليبيا ملّد تونس 

طبية  معدات  من  تحتاجه  ما  بكّل 

ملواجهة جائحة كوفيد19-.

الحكومة  أقرت  اآلخر،  الجانب  عىل 

للحد  إجراءات  عدة  التونسية 

البالد،  داخل  الفريوس  انتشار  من 

واليات  بني  التنقل  منع  بينها  من 

/يوليو،   31 إىل   8 من  الجمهورية 

وتطبيق قانون الطوارئ الطبية.

املغربية  أصولها  عن  مرة  ألول  صابرين  املرصية،  الفنانة  كشفت 

الفنان  يد  عىل  الغناء  أصول  تعلمت  أنها  مؤكدة  سوريا،  يف  ونشأتها 

الصايف. وديع  الراحل  اللبناين 

إنها  »إنستغرام«،  عىل  حسابها  عرب  مبارش  بث  خالل  صابرين  وقال 

تحب جميع البلدان العربية، ولها عالقات بكل بلد، كام تحدثت للمرة 

فاس  مدينة  إن  وقالت  املغرب،  إىل  عائلتها  نسب  امتداد  عن  األوىل 

وأجدادها. أعاممها  رأس  مسقط 

سوريا،  إىل  ذهبت  حيث  العربية،  البلدان  جميع  زارت  أنها  وأضافت 

وهي يف السادسة من عمرها وعاشت فيها جانبا من طفولتها، موضحة 

صداقات  لها  أن  حيث  لبنان  وكذلك  الثاين،  بلدها  اإلمارات  تعترب  أنها 

الفنانني. أشهر  مع  ذكريات  فيها  فلها  هناك  كثرية 

املرسح  عىل  أطلع  بيعلمني  كان  الصايف  وديع  صغرية  »وأنا  وتابعت: 

وأغني تخيلوا وديع الصايف«، مشرية إىل أن تونس من أحب الدول التي 

كلثوم. أم  دورها يف مسلسل  تصوير  اثناء  أيضا  بزيارتها  قامت 

الذهبي للفن املرصي،  الجيل  وتحدثت صابرين عن ذكرياتها مع نجوم 

سببا  كانوا  رزق  وأمينة  فؤاد  وهالة  العليم  عبد  ممدوح  أن  مؤكدة 

بأنه  ياسني  ومحمود  العمر،  صديقة  بأنها  رشيهان  واصفة  نجاحها،  يف 

أستاذها.

عربي
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املعنية  الجهات  كل  إن  الحج  أمن  قوات  قادة  قال 
جميع  استقبال  يتم  حيث  االستعدادات  كافة  استكملت 

الحجاج عرب 4 مداخل فقط.

تطبيق  أنه سيتم  إىل  القادة خالل مؤمتر صحفي،  ولفت 
التي  املشاعر  املتسللني ملنطقة  أو  املخالفني  بحق  النظام 
للمشاعر  بالدخول  يسمح  ولن  أمني،  حولها طوق  فرض 

املقدسة ألي شخص بدون ترصيح.

وشهد املؤمتر حدثا هو األول من نوعه يف مؤمترات الحج،  
الستعراض  املؤمتر  الراشد  عبري  الجندية  قدمت  حيث 

الخطط األمنية واملرورية.

عن  كشفت،  السعودية  يف  والعمرة  الحج  وزارة  وكانت 
والتي ستسهل  العام  للحجاج هذا  الذكية  البطاقة  إطالق 

عملية معرفة التاريخ الصحي للحاج وستُستخدم بدال من 

بطاقة الرصافة يف مجال رشاء الحاجيات خالل موسم الحج.

وقال املتحدث باسم وزارة الحج السعودية إن تطبيق البطاقة 

الذكية سيتم بشكل كامل بنهاية هذا العام وأشار إىل أنها 

تحتوي عىل جميع املعلومات الشخصية الخاصة بالحاج.

الذكية  البطاقة  إن  قائال  الوزارة،  باسم  املتحدث  وأضاف 

ستساهم بعميلة تسهيل معرفة التاريخ الصحي للحاج يف 

خال وجود أي استجابة لعارض صحي وأوضح أن مبجرد 

معرفة  الصحي  العامل  سيستطيع  البطاقة  شيفرة  مسح 

التاريخ الطبي للحاج برسعة.

أعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة جيهان 

الراحل  الرئيس  زوجة  السادات 

عن   ، السادات  أنور  محمد  األسبق 

عمر يناهز 88 عاما بعد رصاع شديد 

مع املرض ، استمر معها لعدة أشهر 

حتى وفاتها املنية، حسب ما أوردته 

وسائل إعالم مرصية.

السادات،  أنور  محمد  عن  ونقل 

الراحل  الرئيس  عائلة  أفراد  أحد 

وفاة  عىل  السادات،  أنور  محمد 

إنها  قوله  الراحل  الرئيس  أرملة 

سنة  من  أكرث  منذ  مبرض  »أصيبت 

بالخارج  تعالج  وكانت  ونصف، 

وكانت  مرص،  إىل  وعادت  لفرتة، 

تتلقى العالج يف أحد املراكز الطبية، 

مل  املاضيني  األسبوعني  مدى  وعىل 

الحالة  وكانت  يرام،  ما  عىل  تكن 

تكون  تكاد  لها  والزيارات  حرجة، 

ممنوعة«.

رحيل جيهان السادات عن عمر ناهز 88 سنةالسعودية تعلن تفاصيل مهمة بشأن الحج 

تونس في مواجهة وضع كارثي لفيروس كورونا

التواصل  مواقع  تشعل  صابرين 
المغربية أصولها  عن  وتكشف 



جريمة قتل »طفلة درب الكبير بالدار البيضاء« 
تعيد طرح إشكالية انتشار اخملتلين العقليين وإهمال الدولة 

لدورها في محاربة هذه الظاهرة

السياقة االستعراضية .. األمن يوقف 33 
سائق سيارة بالرباط

النصب واالحتيال و الترويج الدولي للمخدرات تقود شخصين أحدهما موظف شرطة لإلعتقال

اهتز درب الكبري مبدينة الدار البيضاء يوم السبت 19 يونيو، 

عىل وقع جرمية قتل مرعبة راحت ضحيتها طفلة عمرها 6 

سنوات.

وكانت قد أعلنت املديرية العامة لألمن الوطني عن توقيف 

املشتبه فيه الذي يبلغ 41 عاما، وكشفت التحريات األولية 

أنه يعيش حالة الترشد وتظهر عليه عالمات الخلل العقيل.

هذا الحادث املؤمل الذي راحت ضحيته طفلة ال ذنب لها 

سوى أنها خرجت للعب رفقة أقرانها، يسائل الدولة حول 

املرىض  و  العقليني،  املضطربني  انتشار  محاربة  يف  دورها 

النفسيني الذين يشكلون خطرا عىل أمن و سالمة املواطنني، 

األمراض  مستشفيات  داخل  مكانهم  يكون  ان  يجب  بل 

مسببني  حرية  بكل  يتجولوا  ان  ال  العالج،  لتلقي  النفسية 

جرائم بشعة ينفطر القلب لسامعها.

اٱلن و بعد توايل جرائم القتل و اإلعتداءات الخطرية التي 

السلطات  أصبحت  املواطنني،  من  الرشيحة  هذه  تسببها 

العاجل إلجالء  التحرك  املنتخبة مطالَبة برضورة  املحلية و 

هذه الفئة من الشوارع، ووضعها يف مراكز صحية للعناية 

بها وحفظ كرامتها، وكذا حفظ أمن و سالمة باقي املواطنني.

تجهيز  املسؤولة  الطبية  الجهات  عىل  إلزاما  أصبح  كام 

ألبسط  جلها  تفتقر  التي  النفسية  األمراض  مستشفيات 

مالمئة  تحتية  بنية  توفري  عىل  والعمل  التطبيب،  رشوط 

مع  مناسبة،  أجواء  يف  العالج  تلقي  للمرىض  يتسنى  حتى 

توفري طاقة برشية من أطر طبية مختصة يف هذا النوع من 

األمراض، و عاملني مبستشفيات األمراض النفسية و حراس 

أمن و مساعدين.

متكنت عنارص الرشطة بوالية أمن 

من  الجاري  الشهر  بداية  الرباط، 

ضبط 33 سائق سيارة وهم يف حالة 

تلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية، 

استعراضية  بطريقة  والسياقة 

أمن  تهدد  ظروف  يف  وخطرية 

وسالمة مستعميل الطريق.

األمن  العامة  مديرية  وأفادت 

الرشطة  دوريات  أن  الوطني، 

حالة  إجراءات  بتطبيق  املكلفة 

السري  وتنظيم  الصحية  الطوارئ 

قيام  رصدت  قد  كانت  والجوالن 

بالسياقة  األشخاص  من  مجموعة 

بطريقة خطرية واستعراضية ببعض 

شوارع مدينة الرباط، بارشت عىل 

يف  ميدانية  أمنية  عمليات  إثرها 

الليل، مكنت  من  متأخرة  ساعات 

املخالفني  فيهم  املشتبه  من ضبط 

بكل من منطقة العرفان الجامعية 

ومقاطعة  الرياض  حي  ومدارات 

حجز  عن  فضال  املنصور،  يعقوب 

هذه  يف  املستعملة  السيارات 

املامرسات الخطرية.

للمديرية،  بالغ  حسب  تم  وقد 

فيهم  املشتبه  السائقني  إخضاع 

فرق  قبل  من  قضائية  ألبحاث 

الرشطة القضائية املختصة مكانيا، 

فيام تم وضع املركبات والسيارات 

رهن  البلدي  باملحجز  املحجوزة 

عليها  ترشف  التي  األبحاث  إشارة 

النيابة العامة املختصة.

للرشطة  الوالئية  املصلحة  فتحت 
بحثا  القنيطرة  مبدينة  القضائية 
قضائيا تحت إرشاف النيابة العامة 
املختصة، مساء أمس الجمعة 09 
لتحديد  وذلك  الجاري،  يوليوز 
ثالثة  تورط  ومالبسات  ظروف 
أشخاص، من بينهم قارص يبلغ من 
تتعلق  قضية  يف  سنة،   15 العمر 
االمتثال  وعدم  العنف  بتبادل 
مبمتلكات  مادية  خسائر  وإلحاق 

عامة.

وكانت عنارص الرشطة قد توصلت 
أرستني  أفراد  تبادل  حول  بإشعار 
العنف  الجوار  عالقة  تجمعهام 
املقرون بالرشق بالحجارة مبنطقة 
القنيطرة،  مبدينة  عرفة  أوالد 

دوريات  تدخل  استدعى  مام 

النزاع  الرشطة من أجل فض هذا 

واملحافظة عىل النظام العام، وهي 

اللحظة التي استغلها املشتبه فيه 

لسطح  الصعود  أجل  من  القارص 

سيارة للرشطة، قبل أن يتم ضبطه 

رفقة باقي املشتبه فيهم.

فيهم  باملشتبه  االحتفاظ  تم  وقد 

الحراسة  تدبري  تحت  الراشدين 

النظرية واملراقبة الرشطية بالنسبة 

للقارص، وذلك عىل خلفية البحث 

النيابة  إرشاف  تحت  يجري  الذي 

تحديد  أجل  من  املختصة،  العامة 

كافة األفعال اإلجرامية املنسوبة لهم.

القضائية  للرشطة  الوالئية  املصلحة  فتحت 
مبدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إرشاف النيابة 
العامة، يومه الثالثاء 29 يونيو، وذلك للتحقق 
لشخصني،  املنسوبة  اإلجرامية  األفعال  من 
والثاين  القضائية  السوابق  ذوي  من  أحدهام 
مكادة  بني  أمن  مبنطقة  يعمل  موظف رشطة 

تتعلق  قضية  يف  تورطهام  يف  لالشتباه  بطنجة، 
بالنصب واالحتيال والرتويج الدويل للمخدرات.

أن  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
املعطيات األولية للبحث تشري إىل قيام موظف 
مريض  استيداع  حالة  يف  يوجد  الذي  الرشطة، 
واحتيالية  كاذبة  وعود  بتقديم  األمد،  طويل 

الدويل  للتهريب  عملية  تسهيل  يف  بالتوسط 
وذلك  الثاين،  فيه  املشتبه  لفائدة  للمخدرات 
مقابل الحصول عىل مبلغ مايل قدره 36 مليون 

سنتيم.

وأضاف املصدر ذاته أنه تم االحتفاظ باملشتبه 
النظرية  الحراسة  تدبري  تحت  معا  فيهام 

النيابة  عليه  ترشف  الذي  البحث  إشارة  رهن 
جميع  عن  للكشف  وذلك  املختصة،  العامة 
هذه  بارتكاب  املحيطة  واملالبسات  الظروف 
األفعال اإلجرامية، وكذا تحديد باقي املتورطني 

املفرتضني يف ارتكابها.

قضايا وحوادث
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القنيطرة .. 
توقيف متورطين في إلحاق 

خسائر بسيارة للشرطة



يف إطار تتبع الوضعية الوبائية بنفوذ والية جهة مراكش-
أسفي، ترأس وايل الجهة و عامل عاملة مراكش يف فاتح 
التنسيق  الوالية، اجتامعا للجنة  يوليوز 2021 مبقر هذه 
واليقظة بعاملة مراكش من اجل تقديم ودراسة املؤرشات 
املتعلقة بالحالة الوبائية و تدارس السبل الكفيلة لتحسينها 

بتنسيق مع مختلف املتدخلني.

يف  ارتفاع  بتسجيل  املتسمة  الوبائية  للوضعية  ونظرا 
بأقسام  الحرجة  الحاالت  وازدياد عدد  اإلصابات،  معدل 

كورونا  بوباء  اإلصابة  عن  الناتجة  والوفيات  اإلنعاش 
الوقائية  املعتمدة  اآلليات  كل  تفعيل  تقرر  املستجد، 
بنفوذ  الوبائية  الحالة  تدهور  لتفادي  الزجرية  و  منها 
العاملة،  وتاليف موجة جديدة تعصف بكل املكتسبات  

وبالتخفيف النسبي املعتمد.

آليات  كل  تفعيل  يف  الحزم  اعتامد  فسيتم  وعليه، 
ارتداء  احرتام  فرض  و  الواسعة،  والتوعية  التحسيس 
الكاممات واحرتام التدابري االحرتازية من طرف مسؤويل 
الزيارات من  والخاصة وبتكثيف  العامة  املؤسسات  كل 

طرف لجان املراقبة املختصة.

ويف األخري، ناشدت اللجنة انخراط كل الفاعلني كل من 
موقعه كجمعيات املجتمع املدين  وكل املؤثرين والقوات 
الحية لحامية املجتمع وأفراده من الخطر املحدق، مع 
اإلجراءات  اتخاذ  يف  تتواىن  لن  اللجنة  أن  إىل  اإلشارة 
التشديدية عىل املستوى املحيل يف حالة استمرار ارتفاع 

املؤرشات الوبائية.

تدهور الوضع الوبائي يستنفر السلطات بمراكش

مراكشيات
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الحرضية  باملنطقة  الفتح  ملحقة  ساكنة  استفاقت 

وتخريب  رسقات  وقع  عىل  اليوم  تامنصورت 

ممنهج ملجموعة من الحاويات وصل عددها لست 

اثنني  النار يف  حاويات متت رسقتها فيام تم ارضام 

منها وسلب اخرى عجالتها او اعطابها بني كل من 

الذي  االمر  والخامس،  السادس  والشطر  عيل  ايت 

الفضاء  يف  النفايات  لطرح  تعود  الساكنة  جعل 

العام مكان الحاويات املترضرة او املرسوقة وجعل 

لجمع  اضافية  مشقات  يتكبدون  النظافة  عامل 

درجات  ظل  ويف  االرض  عىل  من  النفايات  اكوام 

حرارة مرتفعة تشهدها تامنصورت عىل غرار مدينة 

مراكش. وتجدر االشارة ان تامنصورت تعرف تزايدا ملحوظا لعمليات رسقة املمتلكات العامة خصوصا 

اغطية بالوعات الرصف الصحي الحديدية وتنشط بها مثل هكذا انشطة تستهدف املتاجرة يف الخردة

تخريب وخسائر كبيرة في حاويات جمع النفايات
 تفاقم الوضع البيئي بتامنصورت

تنظم  الدم  لواهبي  النخيل  .. جمعية  مراكش 
بالدم  للتبرع  العالمي  اليوم  بمناسبة  بالدم  للتبرع  حملة 

الموافق لـ14 يونيو من كل سنة

منابع اخملدرات تجفيف  تواصل  بمراكش  القضائية  الشرطة 

الدم يومه األربعاء 30 يونيو، حملة للتربع  النخيل لواهبي  نظمت جمعية 
بالدم بساحة »ديكاتلون تاركة« بحي املسرية مبدينة مراكش.

ومرت الحملة التي متيزت بتنظيم محكم، و تنسيق ممتاز بني أعضاء الجمعية، 
يف جو اجتامعي تسوده اإلنسانية و التطوع يف اعطاء هذه املادة الحيوية، 

خاصة بعد نفاذ مخزون احتياطي الدم مبركز تحاقن الدم مبدينة مراكش.

املراكشيني،  للمواطنني  نداءها  الحملة  هذه  خالل  من  الجمعية  ووجهت 
للمسارعة إىل مركز التحاقن والحمالت التي تجوب شوارع املدينة الحمراء، 

للتربع بالدم من أجل إنقاذ روح يف حاجة له.

الوالئية  املصلحة  عنارص  أن  مطلع،  مصدر  أفاد 
عملها  خالل  متكنت  قد  القضائية،  للرشطة 
لنشاط  حٍد  وضع  من  مؤخرا،  االعتيادي  األمني 
بحي  املخدرات  ترويج  يف  ينشطان  شخصني 
تأىت  حيث  مبراكش،  عيل  بن  يوسف  سيدي 
إيقاف املعنيني باألمر، بعد عملية مراقبة رسية، 
يف حالة تلبس بحيازة مجموعة من قطع مخدر 
الكيف  سنابل  من  وكمية  للبيع  املعدة  الشريا 

كذلك. للبيع  معدة 

إجراءات التفتيش املسطرية مكنت من حجز ما 
وعرشون  الكيف  سنابل  من  باقة   26 مجموعه 

مايل  مبلغ  تم حجز  الشريا كام  قطعة من مخدر 
متحصل من بيع املخدرات.

ويف عملية مستقلة تم إيقاف شخص ثالث، عىل 
تلبس بحيازة  السعادة ث، يف حالة  مستوى حي 

وبيع أقراص الهلوسة.

داخل  مهلوسا  قرصا   112 حوايل  حجز  تم  وقد 
حقيبة كان يحملها لحظة إيقافه.

بتنسيق مع النيابة العامة املختصة، تم االحتفاظ 
باملشتبه بهم الثالثة تحت تدبري الحراسة النظرية 

لحني تقدميهم أمام العدالة.

هكذا يتم إصالح الطرق 
بمقاطعة المنارة بمراكش

ملسجد  املحادي  الطريق  منظر  يثري 

باملحاميد،  الله  معطى  بحي  االمرية 

عىل  املجلس  اقدم  بعدما  السخرية 

إصالحه باستهثار تام، حيث تم تقطيع 

أجزاء من اإلسفلت عىل شكل ألعاب 

ملئها  انتظار  يف  املتقطعة،  الصور 

بقطعة املناسبة للقالب املحفور.

الصور التي تم التقاطها بعدسة »فالش 

املتابعني  بوضع  كفيلة   »24 أنفو 

والقراء بالصورة التي تم ذكرها سابقا، 

املجلس  استهتار  مدى  تعكس  والتي 

رغم  حقوقهم،  و  املواطنني  مبصالح 

لتزفيت  املرصودة  الهائلة  امليزانيات 

جيدة  أرضية  توفري  بهدف  الطرق 

تخضع للمعايري املعتمدة وطنيا.

املراكيش  املواطن  عىل  يخفى  ال  وكام 

خاصة و املغريب عامة ان الطرق الفرعية 

داخل املدن، بل حتى الرئيسية منها، ال 

يتم  التي  امليزانيات  قيمة  تتامىش مع 

عن  املسؤولة  الجهات  طرف  من  رصفها 

عىل  يدل  مام  العمومية،  الطرق  قطاع 

الفواتري، حيث يتم استخالص  التالعب يف 

باكمله، يف  الخاص بشارع  قيمة اإلسفلت 

الوقت الذي يفاجأ املواطن بإعادة تزفيت 

أو جزء معيب عىل مستوى  حفرة فقط، 

أرضية  يخلف  الذي  اليشء  كربى،  طريق 

مطبات  تتخللها  »مرقعة«  مستوية  غري 

جراء تفاوت قطع اإلسفلت الجديدة عن 

االرضية األصلية.

عدة  يسائل  القامئة  الوضع  هذا 

هذه  يف  تحقيق  فتح  ويلزم  جهات، 

تستنزف  أن  شأنها  من  التي  االفعال 

يريض  ال  وضع  مقابل  العامة  امليزانية 

سالمة  تعريض  يف  ويساهم  املواطن، 

للخطر. واملركبات  األشخاص 

ممدوح بندريوش



  

عاد  ذلك(  مع  )باملوازاة  العام،  املعدل  يف  منها  أقل  أو   20/20

نقاش النفخ يف النقاط من طرف بعض املؤسسات التعليمية إىل 

الواجهة.

وحني يرى البعض أنه من املستحيل الحصول عىل نقطة 20/20 

يف املعدل العام، مربرا ذلك بأن املقرر الدرايس يضم موادا أدبية ال 

ميكن الحصول فيها عىل هذه النقطة ألنها تعتمد عىل مستويات 

عدة؛ من قبيل اإلمالء والنحو والتحليل والتسلسل يف األفكار ثم 

االجابة عىل السؤال املطروح، عزى البعض االخر ذلك بالنفخ يف 

الرفع من  بهدف  التعليمية  املؤسسات  النقاط من طرف بعض 

نسبة النجاح يف البكالوريا والبحث عن سمعة غري مستحقة.

يف هذا االطار، يتبني أن ظاهرة النفخ يف نقاط املراقبة املستمرة 

عىل  سلبا  ينعكس  أن  شأنه  من  املؤسسات  بعض  طرف  من 

الرتبوية  املؤسسات  وعىل  الشهادات  عىل  الحاصلني  التالميذ 

املنظومة  وعىل  التسويق  يف  املامرسات  هذه  عىل  تعتمد  التي 

التعليمية يف بالدنا.

وتجدر االشارة اىل أن هذه املامرسات غري االخالقية التي تعتمد 

الفرص  تكافؤ  مببدأ  ميس  التعليمية  املؤسسات  بعض  عليها 

ووجب عىل الدولة مراقبتها ومحاربتها،علام  أن ذلك يعد رضبا 

للقيم وللمبادئ التي قامت عليها املنظومة التعليمية ومن أجلها 

التعلم  يف  الحق  لضامن  والعمومية  الخاصة  املدرسة  دعم  تم 

واملساواة بني املتعلمني واملتعلامت.

بداية، عاد نقاط النفخ في النقاط إلى الواجهة، في نظركم أليس 
من شأن ذلك أن يضر بالتالميذ من جهة ومسارهم الدراسي من 

جهة أخرى؟

هل نفخ النقاط أضحى ظاهرة شائعة، أنتجت فلسفة تحصيلية 

تنبني عىل الكم وليس عىل الكيف، وأصبحت املنافسة حادة بني 

نسب  أكرب  لتحقيق  بينها  فيام  العمومية  التعليمية  املؤسسات 

التنافس  هذا  كان  بعدما  املعدالت،  أعىل  وحتى  بل  النجاح، 

رهني باملؤسسات الخاصة لجلب عدد أكرب من الزبناء بل وحتى 

تحقيق ربح أكرب. وهذا يف حد ذاته شكل ضغطا كبريا عىل األستاذ 

النجاح  أكرب نسب  تحقيق  أجل  الزمان من  يسارع  أصبح  الذي 

وأن عكس تلك النتائج قد تدفعه إىل املساءلة اإلدارية.

هذه التمظهرات أدت إىل إنتاج جيل من املمتحنني همهم الوحيد 

إجتياز لحظة االمتحان وبكل الطرق املسموح وغري املسموح بها، 

إذ ساهمت بشكل كبري يف تدين املستوى الدرايس للتالميذ وحتى 

نسب إستيعابهم وتركيزهم، بل وحتى عدم توفرهم عىل الحد 

األدىن من الكفايات التعلمية التي متكنهم من اإلبداع واإلنتاج.

لقد أصبحنا نرى عىل مواقع التواصل االجتامعي كيف ميكنك أن 

تلقن رسب من التالميذ كل الدروس عن طريق الحفظ وبشكل 

من  ومتكنهم  نهايئ،  بشكل  واإلبداع  العقل  فيها  يغيب  جامعي 

الحصول عىل شهادة الباكلوريا بسهولة كبرية. إضافة إىل أننا بدأنا 

نسمع مبعدالت أقرب من الخيال، كأن يحصل تلميذ عىل معدل 

20/20 يف إمتحان جهوي مل يكن متاحا فيه حتى تعدي معدل 

كام  فيها.  املمتحن  باملواد  ومتعلقة  موضوعية  ألسباب   15/20

أنه كان من سبع املستحيالت يف اإلمتحان الوطني، تجاوز نقطة 

أصبحنا  حتى  التسعينات  سنوات  يف  الفلسفة  مادة  يف   12/20

مؤخرا نسمع عن 17 و18/20 يف نفس املادة.

كام أسهم النفخ يف النقاط بشكل كبري يف إستفحال ظاهرة الغش 

وبأحدث التقنيات، والذي يتم التغايض عنه يف تقوميات املراقبة 

لإلمتحانات  وصل  أن  إىل  الدراسية  الفصول  داخل  املستمرة 

اإلشهادية والجامعية مرورا باإلمتحانني الجهوي والوطني. إضافة 

إىل سهولة مواضيع اإلمتحانات، فقد تجد مثال إمتحان إشهادي 

من  فيها  يطلب  أسئلة  يتضمن  االعدادي  بالسلك  للرياضيات 

التلميذ إختيار الجواب الصحيح من الخطأ.

للتأتري  الشهادة،  النقط طريقة الحصول عىل  النفخ يف  ويتجاوز 

عىل مسار التالميذ الحاصلني عىل شهادة البكالوريا وبالخصوص 

عند ولوجهم إىل املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود 

يخدم  جيد  مهني  مسار  وبناء  بها  التحصيل  عىل  وقدرتهم 

املواطنني والوطن.

طيب، نتحدثت عن المؤسسات التعليمية، أليس من شأن هذه 
الممارسات أن تضر بسمعة هذه المؤسسات؟

التجاوزات.  هذه  متارس  التي  املؤسسات  عىل  تؤثر  قد  نعم، 

الوطنية  الرتبية  لوزارة  سبق  مثال،  مسبوقة  غري  خطوة  ففي 

مؤسسة   32 الئحة  نرشت  أن  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

مستحقة  غري  نقطا  التالميذ  منح  يف  متورطة  خاصة،  تعليمية 

الدرايس 2016ــ 2017، بعد  املوسم  املراقبة املستمرة برسم  يف 

املحصل عليها من  النقط  الوزارة لخروقات يف متوسط  تسجيل 

املستمرة” و”االمتحانات  “املراقبة  امتحانات  بني  التالميذ  طرف 

الوطنية”.

املؤسسات  عموم  عىل  الحدث  هذا  تعميم  ميكن  ال  أنه  رغم 

الخاصة التي كان لها وال يزال دور مهم يف املساهمة إىل جانب 

أن  إال  التعليم،  بقطاع  النهوض  العمومية يف  التعليم  مؤسسات 

الفرص  تكافؤ  مببدأ  ومتس  أخالقية  غري  املامرسات  هذه  مثل 

ووجب عىل الدولة مراقبتها ومحاربتها.

التعليم  بمنظومة  يضر  أن  ذكره  سبق  ما  كل  شأن  من  أليس 
ومصداقيتها؟

التي قامت  للقيم وللمبادئ  طبعا، كل ما ذكر سلفا يعد رضبا 

الخاصة  املدرسة  التعليمية ومن أجلها تم دعم  املنظومة  عليها 

املتعلمني  بني  واملساواة  التعلم  يف  الحق  لضامن  والعمومية، 

واملتعلامت. فاملنظومة التعليمية خاضعة كذلك لقانوين العرض 

والطلب، وزيادة العرض يقابله انخفاض الطلب.

فالنفخ يف النقط يؤدي إىل الزيادة يف العرض املتعلق بالحاصلني 

معدل  أن  نجد  إذ  النقطة.  قيمة  من  وينقص  الشهادات  عىل 

16/20 يف الباكلوريا مثال ال ميكن التلميذ حتى من ولوج مدرسة 

عليا للتكنلوجيا، يف حني أنه كان يكفي معدل 11/20 لدخولها يف 

التسعينات. مايدفعنا إىل تشبيه ظاهرة “النفخ يف  متم سنوات 

النقاط” أو تعويم النقط بتعويم العملة أو سعر الرّصف العائم 

ذاتها  العملة  تداول  والطلب يف  العرض  مبدأ  يعتمد عىل  الذي 

مقارنة بالعمالت األخرى.

أجل  من  املغربية  الحكومة  بدلتها  التي  املجهودات  كل  ورغم 

عن  التعليم  إسرتاتيجية  مأسسته  خصوصا  بالتعليم  النهوض 

أن  إال  الوجود،  حيز  إىل  وإخراجه  اإلطار  القانون  تنزيل  طريق 

كسب تحدي قياس جودة التعليم الوطني باملقارنة مع التجارب 

الدولية يحتاج إىل مضاعفة وتظافر الجهود. خاصة إذا علمنا أن 

املغرب رتب يف التصنيف الواحد بعد املائة )101( عامليا من بني 

ما مجموعه مائة وأربعني دولة، والتاسع عربيا من بني 13 دولة 

عربية. مام لكل ما سبق ذكره وخصوصا ضعف جودة التعليم 

من تأثري عىل املنظومة اإلستهالكية ككل.

امتحانات الباك في زمن كورونا تثير الجدل و تضع الدولة في قفص االتهام
»طقوس نتائج الباكالوريا بين االمس واليوم«

 ظاهرة النفخ في نقاط المراقبة المستمرة من طرف 
بعض المؤسسات من شأنه أن ينعكس سلبا على 

التالميذ الحاصلين على الشهادات وعلى المؤسسات 
التربوية التي تعتمد على هذه الممارسات في التسويق 

وعلى المنظومة التعليمية في بالدنا.
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أي امكانية لرقابة القضاء اإلداري على نقط اإلمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

لهذه  للبكالوريا  املوحد  الوطني  االمتحان  متيز 
السنة  باالحتقان الذي خلفه قرار  وزارة الرتبية 
القانون  مقتضيات  تطبيق  بتوسيع  الوطنية  
االمتحانات   يف  الغش  بزجر   املتعلق   02.13
حتى اىل عملية تصحيح اوراق االمتحان الوطني 
املوحد للبكالوريا  او ما  وسم قانونا » بالضبط 
االجرايئ  بالغش  فقط  االكتفاء  وعدم   « الالحق 
وهدا  االمتحان،    فضاء  يف  رصده  يتم  الذي 
التوجه لوزارة الرتبية الوطنية اعترب عمل جريء  
يهدف  حسب الفاعلني واملهتمني مبجال التقويم 
مع  وتكييفها  االمتحانية  املامرسة  تطوير  اىل 
والتكوين   الرتبية  نظام  التي عرفها  املستجدات 
واالنصاف  الدميقراطية  لقيم  العملية  واالجرأة 
ان  يجب  كقيم  واالستحقاق  الفرص  وتكافؤ 
تكون مؤسسات الرتبية والتكوين اداة إلشعاعها 
يف  ومامرسات  كقناعات  وتجديرها  وترصيفها 

اوساط مجموع الفاعلني الرتبويني.

أثرنا عدد من  وقد سبق لنا يف مقال سابق ان 
التساؤالت و  االستفهامات التأطريية التي يطرحها 
بداهة  رصد الغش يف تصحيح اوراق االمتحان  
أو الغش خارج حالة التلبس و التي دفعت بعدد 
واولياء  الراسبني  واملتمدرسني  املتمدرسات  من 
امورهم للقيام  بوقفات احتجاجية وايضا لجوء 
إلعادة  استعطافية   طلبات  لتدبيج  منهم  كثري 
قرار  عن  والرتاجع  االمتحان،  اوراق  تصحيح 

اعتبارهم راسبني  يف امتحان البكالوريا.

اعتقادي  يف  تدفع  اخرى   ضمن  عوامل  هي 

يف  النظر  اعادة  مطلب  مرشوعية   تأصيل  اىل 
مقتضيات فقرات القانون 02.13 وتحيينه خاصة 
يف الشق املتعلق باثبات  قرينة الغش الكيل او 
االمتحان والتي يعتربها بعض  اوراق  الجزيئ يف 
الحقوقيني ال تعد سند او دليل قد يطمنئ اليه 
تجريب  اهمية  وكذا  بالغش   االتهام  الثبات 
واعتامد مقاربة جديدة يف انجاز عملية التصحيح 
بهدف توحيد للمعايري وتقريب اكرث يف تقديرات 
املصححني اضافة اىل اعتامد اليات الستثامر نتائج 
االمتحان متكن من تشخيص مكتسبات املمتحنني 
االمتحان  مواضيع  جودة  درجة  تقويم  وكذا 
والتمثيلية  املالمئة  ملواصفات  توفرها  ومدى 

واملطابقة واملوثوقية.

رصد  عملية  خلفتها  التي  االعالمية  والضجة   
الغش يف اوراق االمتحان واحتجاجات اولياء امور 
التالميذ قد تدخل فصال جديدا يتمثل يف لجوء 
املواقع  من  عدد  ذلك  تداولت  كام  منهم  عدد 
طلبات  ان  علام  االداري.  القضاء  اىل  االخبارية 
استعطاف اعادة تصحيح االوراق االمتحان هي 
من  التأكد  اي  املادي  بالجانب  اساسا  تتعلق 
سالمة مجاميع النقط الجزئية وعن عدم اغفال 
تنقيط بعض االجابات من طرف املصحح وكذا 
لكن  النقط   مسك  عملية  سالمة  من  التأكد 
الجديد املستفحل هذه السنة هو مستجد الغش 
نقطة  استبعاد  يتم  حيث  االمتحان  اوراق  يف 
املادة التي رصد فيها الغش وتكون هذه العملية 
املصحح  براي  بإجراءات مرفقة  مؤطرة ومقننة 
يتم  وتأكيدها من طرف لجنة جهوية مختصة 

احداثها من طرف مدير االكادميية ، ورقابة القضاء 
السوابق  انطالقا من حيثيات عدد من  االداري 
القضائية يف هذا الشأن ال متتد اىل تقدير مدى 
صحة االجابة باعتبارها من االعامل الفنية التي ال 
ميلك القضاء ان يحل نفسه محل الجهة االدارية 
يف  املرتشح   حق  ذلك  ينفي  ان  دون  املختصة 
تصحيح كافة اجاباته وان يعطي النقطة املقررة 

له وان تكون مجموعها ومحصلتها صحيحة. 

وقد طبقت املحكمة االدارية بالرباط يف ملف 
القاعدة   2013 بتاريخ   2013-711-351 رقم 

التالية :

عنوان  هي  االمتحان  يف  عليها  املحصل  النقط 
للطالب  العلمية  والقدرات  الفكرية   للحقيقة 
يف  املوضوعية  الفرتاض  لالمتحان  اجتيازه  اثناء 
التنقيط وما تقتضيه من نزاهة وامانة علمية من 
طرف االستاذ املصحح وهو امر يستقيم والنظام 
البيداغوجي املرتبط بتقييم عمل الطالب وهو ال 

يقبل الرقابة القضائية.

كام اعتربت يف تعليل أحكام مامثلة أن طلب اعادة 
املتمدرس  اعتقاد  يستند عىل محض  التصحيح 
عىل  االرتكاز  دون  احتاميل  خطا  اتجاه  املجرد 
اي واقعة ثابتة تثري الشك يف مصداقية التنقيط 
اثارة اي وسيلة جدية  الذي حصل عليه ودون 
بخصوص الظروف التي تكتنفها عملية التصحيح 
سالمتها  عىل  يؤثر  ان  ميكن  مبا  النقط  ورقن 
االمر الذي ينتفي معه اي مربر إلعادة تصحيح 
اوراق االجوبة. وبالتايل فان التقييم الذي يبديه 
خاضعا  يضل  االمتحانات  ألوراق  املصححون 
للقضاء  رقابة  وال  للمصحح  التقديرية  للسلطة 
التثبت  زاوية   من  اال  املجال  هذا  يف  االداري 
من وجود عيب االنحراف يف استعامل السلطة 
قامت  التي  الجهة  اختصاص  من  والتحقق 
بالتصحيح، بكلمة واحدة النقطة يف االمتحانات 
الحقيقة  عنوان  فهي  القضائية  الرقابة  تقبل  ال 
الفكرية  وسلطة املصحح مطلقة يف هذا الباب.

الغش  عىل  حتى  ينسحب  اعتقادي  يف  وهذا 
القانون  من  االوىل  فاملادة  االمتحان  اوراق  يف 
02.13 املتعلق بزجر الغش يف االمتحانات تعترب 
املستندة عىل  الحاالت  الغش   بني حاالت  من 

املصححني  يتم رصدها من طرف  والتي  قرائن 
اثناء عملية  تصحيح اوراق االمتحان والتي يتم 
عرب  ابالغها  يتم  و  بشأنها  للغش  تقرير  تحرير 
الربيد االلكرتوين يف منظومة مسار  بتعبري اخر 
فيها حاالت  يلزم  االمتحان ال  الغش يف  فوقائع 
التلبس وامنا يتصور اكتشافها بعد أداء االمتحان 
من خالل وجود تطابق بني اجابات املمتحنني او 
مواضيع تم نرشها يف مواقع التواصل االجتامعي 
القانون  من  األوىل  الفقرة  طبقا  التطابق  وهدا 

02.13 تقطع لوقوع حاالت الغش.

كام ان مقرر وزير الرتبية الوطنية يف شان تنظيم 
 2021 دورة  البكالوريا  شهادة  نيل  امتحانات 
التي تم  انه يتم عرض حالة الغش  نصت عىل 
ضبطها اثناء اجراء االمتحان واثناء التصحيح عىل 
العقوبات  اتخاذ  قصد  الجهوية  اللجنة  انظار 
التأديبية، و املادة 7 من القانون 02.13  تعترب 
ان االعالن عن النتائج النهائية لالمتحانات  يعترب 

مبثابة قرار تربوي غري قابل للطعن.

ترتيب  يف  تستند  األكادمييات  ان  بديهي  و 
تصحيح  أوراق  يف  الغش  إجراءات  وتحديد 
اإلمتحان عىل  سلطتها التقديرية التي أصبحت 
رضورية يف اإلدارة حاليا ألن املرشع ال يستطيع 
وال ميكنه وان  يسن جميع القواعد القادرة وعىل 
املجتمع  يف  تحصل  التي  التغريات  كل  مواجهة 
ضيقة  تكون  اإلداري  القايض  سلطة  وحتى 
تقديرية  بسلطة  اإلدارة  تتمتع  عندما  ومقيدة 
املرشع  ترتيب  ان  اعتقد  فشخصيا  دلك  ومع 
بعملية  قيامه  بقرينة  املمتحن  عىل  جزاءات 
غش واعتباره راسبا يف جميع مواد االمتحان  قد 
يكون مجحف احيانا  فاسناد قرار االتهام بالغش 
يف أوراق تصحيح اإلمتحان يجب ان يقوم عىل 
اليقني وليس عىل مجرد الظن والتخمني فمطابقة 
أوراق التصحيح قد ال تنبأ عن حالة الغش بسبب 
تقارب مستوى حفظ وعاء بعض الدروس خاصة 
يف مواد معينة كالفلسلفة واالنجليزية و غريها 
بحسب   اعدادها  يتم  مبسطة  مدكرات  من  و 
استظهارها  يتم   التي  النموذجية  اإلجابات 
وحفظها وتداولها  قبل االمتحانات بني املرتشحني 

المتحان البكالوريا .

ال شك ان امتحانات البكالوريا تعد مرحلة هامة 
فارقة  ومرحلة  الي شخص،  التعليمي  املسار  يف 
ومفصلية وهو ما يجعل الدولة تتجند من اجل 
االمكانيات  كل  وتوظف  استحقاقاتها،  انجاح 
الكفيلة بضامن تكافؤ الفرص وزجر الغش وغريها 

من االجراءات ذات الصلة

اال ان التحديات التي يطرحها تطور اساليب الغش 
جعل الدول تتخبط يف حلول ترقيعية ناتجة عىل 
ردود افعال غري محسوبة، بالنظر لهاجس الربنامج 

املرسوم ورضورة احرتام ما تم تسطريه بخصوص 
مواعيد االمتحانات ومواعيد االعالن عن نتائجها، 
ليسقط بذلك العرشات ضحية لردود فعل الوزارة 

الوصية، وللسطلة  التقدرية للمصححني.

اضطرت  بعدما  العام  االمر جليا هذا  وقد ظهر 
ترسيبات عىل االنرتنت من الوزارة ان توزع منادج  
السلطة  اياهم  معطية  املصححني،  االجوبة عىل 
التقديرية لتحديد الغشاشني  انطالقا من تواجد 
االجوبة املعنية يف اوراق امتحانهم، رغم ان االمر 
نسبي وقد ال يكون نتيجة غش الن مجموعة من 
الكتب و املراجع الخاصة باالستعداد لالمتحانات، 
توفر اجوبة عادة ما تكون مالذ املرتشحني الذين 
او  نية  اي  وجود  دون  الجواب،  نفس  يجيبون 

تورط يف الغش

العرشات من  تبخيس مجهودات  بذلك  تم  وقد 

مالحضة غش  بوضع  البكالوريا،  لنيل  املرتشحني 
كام  الراسبني،  وضعتهم ضمن  معينة  مواد  امام 
تم تبخيس مجهودات العرشات من االساتذة يف 
الحراسة الذين تم تجاهل مجهودهم، عىل اعتبار 
عىل  بناء  الغش  يف  كمتورط  تلميذ  تحديد  ان 
عىل  كشهادة  تعترب  ملصحح،  التقديرية  السلطة 

عدم كفاءة املكلف بالحراسة او تواطئه.

السنة  هذه  اقصائهم  عىل  العرشات  احتج  وقد 
وترسيبهم بشكل غري منطقي ، وهو ما يستوجب 
االعتامد  وعدم  املذكور  االجراء  يف  النظر  اعادة 
عىل السلطة التقديرية للمصحح واالعتامد عىل 
محارض الغش املسجلة فقط يف مراكز االمتحان، 
او االستعانة بالكامريات او ما شابه، الن التلميذ 
غري مسؤول عن قصور امكانيات الدولة، و ليس 
مطالبا ان يصرب لعجزها وتقدريها لالشياء بالشكل 

الذي يريحها فقط  ،النه مستقبل اجيال يدفعها 
املجهول،  واملستقبل  املدريس  الهدر  اىل  الظلم 
بعدما كانت قاب قوسني او ادىن من قطع مرحلة 

مهمة وتدشني اخرى مرشفة للتلميذ والوطن.

 السلطة التقديرية للمصححين
 تدمر مستقبل مئات المترشحين

لنيل شهادة الباك

محمد تكناوي

ممدوح بندرويش



فنانة مغربية تعانق فرحة النجاح في البكالوريا
املتألقة  الفنانة  متكنت    17.48 معدل  بهكذا 

البكالوريا  امتحان  تجتاز  ان  الشعباوي  نزهة 

2021، وهذا التحصيل العلمي يعكس إرادتها 

ثباث   بكل  قادتها  التي  وعزميتها  القوية 

... البكالوريا  النجاح يف  وتروي اىل معانقة 

بل  متل  مل  و  تكل  مل  شك  بدون  الشعباوي 

درست وبحثث و بكل ثقة و ارداة و طموح 

أعظم  تحقيق  من  ومتكنت  الصعاب  تخطت 

تحوزها  يف  املتمثل  حلمها  وتحقيق  نجاحاتها 

.. الجميع  بها  عىل ورقة علمية يحلم 

لهذا  البكالوريا  امتحان  يف  الشعباوي  نجاح   

مداد  سال  جدا  املرشف  املعدل  وبهذا  السنة 

االجتامعية  املنصات  معلقي  من  العديد 

بهذه  أشادوا  الذين  الفايسبوكيني  فيهم  مبا 

تراوحت  والذين  املتجددة،  العلمية  الطاقة 

خطاب  توجيه  يف  املتمثلة  الدعابة  بني 

التوفيق  عبارات  وبني  ”بالزردة”  للشعباوي 

والعملية الفنية  الحياة  يف  والنجاح 

بارشتها  التي  األمنية  العمليات   أسفرت 

الوطني  لألمن  العامة  املديرية  مصالح 

الوطنية  االمتحانات  يف  الغش  أعامل  لزجر 

الدرايس  املوسم  برسم  للباكالوريا  املوحدة 

الدورتني  شملت  والتي   ،2020-2021

 399 ضبط  عن  واالستدراكية،  العادية 

بينهم  من  الوطني،  الصعيد  عىل  شخصا 

أعامل  ارتكاب  أجل  من  فيه  مشتبها   343

الغش، والباقي يشتبه يف تورطهم يف قضايا 

تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا 

أشياء  وحيازة  واملمتلكات  باألشخاص  املس 

محظورة.

الوطنية  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 

التوزيع  بخصوص  أنه  الخميس،  أمس 

تعاملت  التي  الغش  لحاالت  الجغرايف 

جاءت  فقد  الوطني،  األمن  مصالح  معها 

البيضاء  الدار  أمن  بوالية  املسجلة  الحاالت 

حالة،   127 تسجيل  خالل  من  املقدمة  يف 

الحاالت،  باملائة من مجموع   36 بنسبة  أي 

تليها والية أمن فاس ب41 حالة غش )12 

حالة   33 أكادير ب  أمن  والية  ثم  باملائة(، 

 22 ب  الرباط  أمن  ووالية  باملائة(،   9.3(

حالة )6.2 باملائة(،.. إلخ.

التفتيش  عمليات  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 

من  مكنت  القضايا  هذه  إطار  يف  املنجزة 

والتجهيزات  املعدات  من  مجموعة  حجز 

التي تم استخدامها يف تسهيل  التكنولوجية 

 444 عن  عبارة  وهي  الغش،  عمليات 

سلكية  ال  سامعة  و252  محموال،  هاتفا 

بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من  موصولة 

املحمولة  والحواسيب  اإللكرتونية  اللوحات 

باألنرتنيت. الربط  وأجهزة 

املعلوماتية  اليقظة  إجراءات  أن  إىل  وأشار 

املكلفة  األمنية  املصالح  بارشتها  التي 

بالتكنولوجيات  املرتبطة  الجرائم  مبكافحة 

الحديثة أسفرت عن تشخيص هويات 163 

مواقع  عىل  حسابات  أنشؤوا  ممن  شخصا 

الغش،  تسهيل  بغرض  االجتامعي  التواصل 

بينهم،  من  فيه  مشتبها   55 توقيف  جرى 

تواجد  مكان  تحديد  حاليا  يجري  فيام 

خلفية  عىل  توقيفهم  أجل  من  الباقني 

الصعيد  عىل  املنجزة  القضائية  األبحاث 

الوطني.

13 شخصا  توقيف  تم  فقد  البالغ،  وحسب 

وترويج  حيازة  يف  تورطهم  يف  لالشتباه 

يف  املستعملة  الالسلكية  االتصال  أجهزة 

الغش. عمليات 

وخلص البالغ إىل أن هذه العمليات األمنية 

املكثفة، بشقيها الوقايئ والزجري، تندرج يف 

لألمن  العامة  املديرية  مصالح  سياق حرص 

القانونية  الضوابط  تنفيذ  عىل  الوطني 

من  الغش  بزجر  الصلة  ذات  والتنظيمية 

الظروف  توفري  يف  منها  إسهاما  وكذا  جهة، 

املالمئة إلجراء االمتحانات الوطنية املوحدة 

ثانية. جهة  من  للباكالوريا 

إدارية البيضاء 
تستجيب لطلب تلميذة متهمة بالغش 

في امتحانات البكالوريا
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ضبط 399 شخصا مشتبها في تورطهم في 
ارتكاب أعمال  الغش وفي قضايا أخرى 

خالل امتحانات البكالوريا

قررت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، قبول 

منصوري  التلميذة  به  تقدمت  الذي  الطلب 

األكادميية  طرف  من  إسقاطها  تم  التي  نورة 

مالل-  بني  بجهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية 

السنة،  هذه  بكالوريا  امتحانات  يف  خنيفرة، 

بالغش. اتهامها  بعد 

القضاء  بقسم  بامللف  املكلف  القايض  ورصح 

الطلب  بقبول  البيضاء،  بإدارية  املستعجل 

مقر  إىل  باالنتقال  قضايئ  ملفوض  واإلذن 

لجهة  والتكوين  الرتبية  الجهوية  األكادميية 

من  أو  املدير  واستفسار  خنيفرة  مالل  بني 

عن  االمتحانات  قسم  رئيس  أو  عنه  ينوب 

التلميذة  عليه  حصلت  الذي  العام  املعدل 

لها  املمنوحة  النقطة  بيان  مع  منصوري  نورة 

الفلسفة. مادة  يف 

من  بامللف  املكلف  القايض  أيضا  وطالب 

عن  واالستفسار  باالطالع  القضايئ  املفوض 

يف  إليها  املنسوب  الغش  ضبط  کيفية  بيان 

محرض  تحرير  تم  وهل  الذكر  السالفة  املادة 

بذلك أم ال، وأخريا بيان ما إذا كانت الطالبة 

تستحق النجاح يف حالة حصولها عىل املعدل 

ذلك يف  ال، وتضمني كل  أم  الفلسفة  مادة  يف 

يف  املحكمة  إىل  الرجوع  مع  قانوين  محرض 

حالة وجود صعوبة ما.

وكانت التلميذة نورة املنصوري املتهمة بالغش 

مبعية  للقضاء  توجهت  قد  الفلسفة،  مادة  يف 

حيث  حقوقية،  جمعيات  من  وبدعم  أرستها 

املحكمة  لدى  املوضوع  يف  شكاية  وضعت 

خيب  أن  بعد  وذلك  البيضاء،  بالدار  اإلدارية 

بالغ األكادميية آمالها وآمال كل املتتبعني مللفها.



أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، تعاقده مع 

العب منساوي خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

النادي  “توصل  رسمي  بيان  يف  برشلونة،  وقال 

إعارة  بشأن  اتفاق  إىل  فيينا  رابيد  مع  الكتالوين 

يوسف دمري إىل البارسا خالل موسم 2021-2022”.

النادي 500 ألف يورو خالل  وأضاف “سيدفع 

اإلعارة، مع أحقية رشاء غري إلزامية مقابل 10 

ماليني يورو”.

يونيو/  2 مواليد  من  دمري  “يوسف  وتابع 

األول  الفريق  يف  يلعب  وكان   ،2003 حزيران 

 31 وخاض  موسمني،  ملدة  األول  فيينا  لرابيد 

مرة  ألول  شارك  كام  أهداف،   6 وسجل  مباراة 

مع منتخب بالده”.

جودة  ولديه  يساري  العب  “دمري  واختتم 

مراكز  جميع  يف  اللعب  ويستطيع  عالية، 

الهجوم، خاصة يف الجناح أو الوسط”

القضائية  للرشطة  الوالئية  املصلحة  فتحت   

إرشاف  تحت  قضائيا  بحثا  القنيطرة  مبدينة 

الجمعة  أمس  مساء  املختصة،  العامة  النيابة 

ظروف  لتحديد  وذلك  الجاري،  يوليوز   09

بينهم  من  أشخاص،  ثالثة  تورط  ومالبسات 

قارص يبلغ من العمر 15 سنة، يف قضية تتعلق 

خسائر  وإلحاق  االمتثال  وعدم  العنف  بتبادل 

مادية مبمتلكات عامة.

بإشعار  توصلت  قد  الرشطة  عنارص  وكانت 

عالقة  تجمعهام  أرستني  أفراد  تبادل  حول 

بالحجارة  بالرشق  املقرون  العنف  الجوار 

مام  القنيطرة،  مبدينة  عرفة  أوالد  مبنطقة 

استدعى تدخل دوريات الرشطة من أجل فض 

العام، وهي  النظام  النزاع واملحافظة عىل  هذا 

من  القارص  فيه  املشتبه  استغلها  التي  اللحظة 

أن  قبل  للرشطة،  سيارة  لسطح  الصعود  أجل 

يتم ضبطه رفقة باقي املشتبه فيهم.

الراشدين  فيهم  باملشتبه  االحتفاظ  تم  وقد 

واملراقبة  النظرية  الحراسة  تدبري  تحت 

خلفية  عىل  وذلك  للقارص،  بالنسبة  الرشطية 

النيابة  إرشاف  تحت  يجري  الذي  البحث 

العامة املختصة، من أجل تحديد كافة األفعال 

اإلجرامية املنسوبة لهم.

بالتفصيل،  املغربية،  األوملبية  الوطنية  اللجنة  أعلنت 

دورة  يف  املشاركني  الـ48،  املغاربة  الرياضيني  الئحة 

انطالقا  املرتقبة  »طوكيو2022«،«،  األوملبية  األلعاب 

 17( لهم  املرافقة  التقنية  واألطقم  يوليوز   23 من 

يف  يتكون،  املغريب  الوفد  أن  إىل  مشرية  شخصا(، 

مجمله، من 79 فردا.

ويشارك املغرب يف األلعاب األوملبية »كوطيو 2020«، 

كانو  املالكمة،  التجديف،  القوى،  ألعاب  رياضات  يف 

األثقال،  رفع  املسايفة،  الدراجات،  سباق  كاياك، 

السباحة،  املصارعة،  الكراطي،  الجيدو،  الغولف، 

الرماية،  التايكواندو،  األمواج،  ركوب  الفروسية، 

الرتياثليون، الكرة الشاطئية الطائرة.

وفيام ييل قامئة الرياضيني الـ 48 املشاركني يف أوملبياد 

»طوكيو2022«.

سفيان  العرايف،  رباب  البقايل،  سفيان  القوى:  ألعاب 

العريب،  رضا  محمد  بنزهة،  الكريم  عب  بوقنطار، 

الكص،  العاطي  عبد  الكومري،  عثامن  املقيم،  رقيم 

عبد  أسامة،  نبيل  سامعييل،  مصطفى  الساعي،  أنس 

اللطيف صديقي، حمزة سهيل، زهري الطالبي، محمد 

تيندوف.

التجديف: سارة فرانكارت.

رباب  بلحبيب،  أميمة  املريض،  خديجة  املالكمة: 

باعال،  يونس  الصغري،  محمد  حموت،  محمد  شضار، 

ندير عبد الحق.

كانو كاياك: جودار سيليا، ماتيس سودي.

سباق الدراجات: محسن الكوراجي.

املسايفة: حساتم الكورد.

رفع األثقال: عبد الرحيم موم.

الغولف: مها الحديدي.

الجيدو: أسامء نيانغ، سمية إيراوي.

الكاراطي: ابتسام صديني.

املصارعة: زياد آيت أوكرام.

السباحة: سامي بوطويل، لينا خيارة.

الفروسية والقفز عىل الحواجز: عبد الكبري ودار، عيل 

األحرش، سامي كوملان، الغايل بوقاع، ياسني الرحموين.

ركوب األمواج: رمزي بوخيام.

أرشف  لعرج،  ندى  البوشتي،  أميمة  التايكواندو: 

محبويب.

الرماية: ابتسام املريغي.

الرتياتليون: املهدي صديق.

الكرة الطائرة الشاطئية: زهري الكراوي، محمد عبيشة.

أنهى أرشف حكيمي، الالعب الدويل املغريب، كافة تفاصيل انتقاله إىل باريس سان 

جريمان الفرنيس لكرة القدم، قادما من نادي إنرت ميالن اإليطايل، مقابل مبلغ مايل 

يرتاوح ما بني 60 و70 مليون أورو، حسب ما ذكرته، اليوم الثالثاء 6 يوليوز 2021، 

مجموعة من املنابر اإلعالمية األوروبية.

أعلن فابريزيو رومانو، وكيل أرشف حكيمي، انتقال األخري، رسميا، إىل باريس سان 

جريمان، مشريا إىل أن اإلعالن الرسمي عن الصفقة، سيكون قريبا

ونرش فابريزيو رومانو، يف حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي »تويرت«، صورة تجمعه 

بالالعب املغريب وليوناردو ماسيمنتو، املدير الريايض لنادي باريس سان جريمان.

رسميا .. 
حكيمي في باريس سان جيرمان

مالعب إنجلترا تعيد فتح أبوابها للجماهير
48 رياضيا يمثلون المغرب في 

أولمبياد طوكيو وافقت الحكومة الربيطانية، اإلثنني، عىل عودة الجامهري مللء مدرجات املالعب 

بالكامل يف املوسم املقبل.

بوريس جونسون، مع عدد من ممثيل  الوزراء،  لرئيس  اجتامع  ذلك خالل  جاء 

السلطات واملؤسسات املعنية.

اإلنجليزي  الدوري  مباريات  يف  القدم  كرة  مالعب  بأن  إخبارية  تقارير  وأفادت 

املمتاز وباقي املنافسات املحلية، ستمتلئ بالكامل انطالقا من 19 يوليوز الجاري.

وأشارت صحيفة »دييل ستار« الربيطانية أن الحكومة املحلية قررت »بدأ العمل« 

بالخطة الجديدة لعودة الجامهري إىل املدرجات، قبل 3 أسابيع من انطالق املوسم 

الجديد يف الدوري اإلنجليزي املمتاز يوم 13 غشت املقبل.

وصار من املؤكد أن تعود الجامهري اإلنجليزية مللء املدرجات يف جميع املالعب 

التي تحتضن مباريات كرة القدم بنسبة 100 يف املائة، دون أي قيود أو تدابري 

إلزامية بسبب »أزمة كورونا«.
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فريد نعناع

إستغربت ساكنة منطقة » إيري أوراغ ملربوج » 

التابعة للجامعة الرتابية أم الربيع إقليم خنيفرة 

جنبات  عىل  خنادق  لحفر  جرافة  مبارشة  بعد 

الطريق ملأل  تنرثه عىل  أتربة  لتأخذ منه  مسلك 

حفرها والتي كان من املفروض أن تخضع لصفقة 

أن تدرج يف دورة  قانونية بعد  بطريقة رسمية 

ودراسة وتحليل وموافقة السلطات املعنية ، ما 

مل تقدم عليه الجامعة الرتابية التي الزال يهيمن 

واملعزولني  لها  السابقني  الرؤساء  أحد  عليها 

رئيسا  ليصبح  قوي  بقوة  يتدارك  أن  قبل  عنها 

للمجلس اإلقليمي بخنيفرة عن حزب اإلستقالل 

الداخلية  ، ومن املعلوم أن دورية السيد وزير 

كافة  بتجميد  األقاليم  الوالة وعامل  السادة  إىل 

ما  إىل  العروض  وطلب  والورشات  الصفقات 

عىل  الطريق  لقطع  املقبلة  اإلستحقاقات  بعد 

ممن  املرشحني  وبعض  اإلنتخابات  كل سامرسة 

واملجالس  الرتابية  الجامعات  آليات  يسخرون 

املنتخبة يف أجنداتهم الشخصية والحزبية .

ممن  املنطقة  ساكنة  بعض  أعرب  وقد  هذا 

إتصل باقم جريدة فالش أنفو 24 عن إدراكهم 

اليقني بأن تلك املناورات الرتقيعية التي ماتزيد 

عىل  املنثورة  األتربة  أن  حيث  بلة  سوى  الطني 

موحال  مستنقعا  ستصبح  بعشوائية  املسلك 

املركبات  به  تعلق  مطرية  تساقطات  أي  عند 

تعترب  التي  نقل  نصف  وسيارات  شاحنات  من 

باملدن  النائية  املناطق  هذه  بني  الوصل  صلة 

املشايف  نحو  تنقالت  من  فيها  مبا  اإلقليم  وقرى 

وتزود  واألسواق  واملدارس  واملستوصفات 

من  إدراجها  األجدر  وكان   ، باملؤونة  السكان 

قبل ضمن مشاريع فك العزلة ، وتهيئتها بشكل 

جرافة  إرسال  عوض  وشفاف  وجيد  رسمي 

أتربة ونرثها عىل بعد  منفردة يف خفاء إلقتالع 

أمتار عىل شاكلة لعب األطفال .

حركات سطحية غري بريئة سيام وساكنة املنطقة 

املجلس  الربملاين ورئيس  وإنتظرت  آمنت  لطاملا 

اإلقليمي  املجلس  ورئيس  سابقا  الجامعي 

منها  حصد  التي  معسكراته  من  وهي  حاليا 

أية  وبدون  إزاءها  بوعوده  يف  مل  أصواتا  قبال 

موعد  من  مقربة  وعىل  ليظهر  تذكر  مردودية 

والخداع وذر  للتمويه  اإلنتخابات بشكل فردي 

الرماد عىل العيون .

تويف زعيم السلفيني باملغرب، عبد الحميد 

صباح  من  االوىل  الساعات  يف  النعيم  أبو 

مبضاعفات  متأثرا  يوليوز،   8 الخميس 

إصابته بفريوس كورونا املستجد.

وحسب مصادر مقربة من أبو النعيم، فإن 

البيضاء  الدار  مبدينة  خاصة  مبصحة  تويف 

بعد نقله إليها، بعد تأثره بفريوس كورونا 

الذي أصيب به، ما تسبب له يف مضاعفات 

خطرية أدخلته لإلنعاش.

ويعترب عبد الحميد أبو النعيم املزداد سنة 

السلفي  التيار  شيوخ  أحد  ميالدية،   1956

شغل  وقد  للجدل.  اثارة  االكرث  باملغرب 

الرتبية  مادة  أستاذ  منصب  حياته  قيد 

إنزران  برئ  التأهيلية  بالثانوية  اإلسالمية 

بالفداء الدار البيضاء.

عقوبة  مؤخرا  قىض  قد  النعيم  ابو  وكان 

سجنية مدتها سنة، بسبب إحدى خرجاته 

التي  اإلجتامعي  التواصل  وسائل  عىل 

املعلوماتية  األنظمة  بواسطة  فيها  يحرض 

عىل ارتكاب جنايات وجنح ضد األشخاص، 

بها  أمرت  أشغال  عرقلة  عىل  والتحريض 

بعدما  الكراهية”  عىل  والتحريض  السلطة 

استنكر اغالق املساجد بسبب كورونا.

إقليم خنيفرة ... 
جماعة أم الربيع مناورات غير معلنة ......
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رىض  محمد  االستاذ  ناقش 

لدى  امللك  وكيل  نائب  بنمهدي 

املحكمة االبتدائية مبراكش يومه 

نيل  اطروحة  يونيو   26 السبت 

الخاص  القانون  يف  الدكتوراه 

املحارضات  بقاعة  بالفرنسية  

القانونية  العلوم  بكلية 

واالقتصادية واالجتامعية بجامعة 

تحت  مبراكش  عياض  القايض 

 la résiliation du bail عنوان 

commercial en droit maro-

cain et français وحصل عليها 

مبيزة مرشف جدا.

اطروحة  مناقشة  متت  وقد 

الدكتور  ارشاف  تحت  الدكتوراه 

لجنة  وامام  النعيمي  جامل 

مناقشة مكونة من الدكتور محمد 

ريكار استاذ التعليم العايل بكلية 

الحقوق مبراكش، والدكتور محمد 

النخيل استاذ التعليم العايل بكلية 

مراد  والدكتور  مبراكش،  الحقوق 

بوستة استاذ التعليم العايل بكلية 

الحقوق مبراكش، والدكتور محمد 

بكلية  العايل  التعيل  استاذ  سكام 

الحقوق بادار البيضاء.

نائب وكيل الملك بمراكش االستاذ محمد رضى بنمهدي 
يحصل على الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا

 وفاة زعيم السلفيين بالمغرب 
عبد الحميد أبو النعيم متأثرا بإصابته بكورونا

اهواوي الحسن 



بهدف إدماج األطفال في وضعية إعاقة .. 
افتتاح مركز للتكوين والتأهيل بالفداء مرس السلطان يف جو جامهريي  و وسط حضور 

للتدابري  تام  احرتام  ويف  غفري  

عبد  الربملاين  عقد   اإلحرتازية، 

العام  األمني  واعمرو،  الرحيم 

االقليمي لحزب األصالة واملعارصة 

بقلعة الرساغنة، لقاءا تنظيميا مع 

مناضيل ومنارصي حزب الرتاكتور 

بجامعة أوالد اصبيح.

اللقاء الذي احتضنته احدى الفضاءات الخاصة، حرضه اىل جانب واعمرو، عبد 

الرحيم الباز رئيس جامعة لهيادنة، عضو املجلس اإلقليمي بقلعة الرساغنة و 

منسق الرتاكتور بجامعات »لهيادنة، أوالد اصبيح، أوالد زراد، ميات«.

وتدارس واعمرو رئيس املجلس اإلقليمي بقلعة الرساغنة مع مناضيل و ملتحقي 

الحزب الجدد بجامعة أوالد اصبيح، طريقة اشتغال الرتاكتور باملنطقة ، وسبل 

فك مجموعة من املشاكل التي تعرقل التنمية باوالد اصبيح ، مقدما حلوال آنية 

وواقعية، تستجيب ملتطلبات العيش اليومي ملواطني منطقة أوالد اصبيح.

تشبتهم  عن  اصبيح،  باوالد  الرتاكتور   ومنارصو  مناضلو،  عرب  مداخالتهم  ويف 

بالجرار، معلنني انخراطهم التام يف سفينة تغيري واقع املنطقة و محاربة االقصاء 

والتهميش.

واختتم اللقاء برفع اكف الدعاء لجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، متمنني 

له التوفيق والنرص والعز والتمكني.

تم يوم الخميس، 8 يوليوز، وبحضور الكاتب العام 

لعاملة مقاطعات الفداء مرس السلطان ، واملندوب 

املبادرة  قسم  ورئيسة  الوطني  للتعاون  اإلقليمي 

التأهيل  مركز  افتتاح   ، البرشية  للتنمية  الوطنية 

ذهنية  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  لفائدة  املهني 

وطيف التوحد التابع لجمعية املتخصصني يف الرتبية 

بعاملة  عياض  القايض  االبتدائية  باملدرسة  واإلعاقة 

مقاطعات الفداء مرس السلطان الدار البيضاء.

جمعية  بني  مشرتكة  مببادرة  املركز  هذا  وأحدث 

اإلقليمية  واملديرية  واإلعاقة  الرتبية  يف  املتخصصني 

مبقتىض  السلطان  مرس  الفداء  والتكوين  للرتبية 

املبادرة  من  وبدعم  الطرفني  بني  مربمة  رشاكة 

الفداء  مقاطعات  لعاملة  البرشية  للتنمية  الوطنية 

مرس السلطان.

متنوع  وتربوي  فني  حفل  بتنظيم  االفتتاح،  ومتيز 

محرتف،  تنشيطي  طاقم  فقراته  الفقرات،نشط 

إىل  املركز،  أطفال  قدمها  راقصة  لوحات  خالل  من 

جانب وصالت غنائية ، والتي تجاوب معها الحضور 

ورقة  عرض  الحفل  تضمن  كام   . وفرح  بتلقائية 

يف  أبوابه  فتح  الذي  واملركز،  الجمعية  عن  تعريفية 

وجه األطفال يف وضعية إعاقة خالل املوسم الدرايس 

.2019-2020

الدرايس  املوسم  خالل  استقبل  الذي  املركز،  ويقوم 

الحايل حوايل 50 طفال وشابا يستفيدون من تكوين 

يف مجاالت الطبخ والحلويات والصباغة عىل الزجاح 

الذي  الشعار  ترجمة  إىل  يهدف  والذي   … والحيل 

يف  الطفل  دمج  أجل  من  جميعا   « الجمعية  رفعته 

مع  تتالئم  تكوينية  مسارات  إىل   » إعاقة  وضعية 

من  مجموعة  يف  الفئة،  هذه  وإمكانات  حاجيات 

متخصص  تربوي  فريق  بتأطري  وذلك  التخصصات 

واالجتامعي،  النفيس  الدعم  لهم  يقدم  اإلعاقة  يف 

جانب  إىل  والذهنية،  الجسدية  قدراته  حسب  كل 

األنشطة الثقافية والرتبوية والرياضية والرتفيهية التي 

تساهم يف تنمية شخصية الطفل يف وضعية إعاقة.

الطبية  املواكبة  عىل  زيادة  املستفيدون  ويتلقى 

كل  صعوبة  حسب  معدة  حصصا  طبية،  والشبه 

الذي  الفردي،  الرتبوي  املرشوع  إطار  يف  مستفيد 

مستفيد،  لكل  الضعف  ونقط  القوة  نقط  يحدد 

بهدف تقويتها عرب إرساء برنامج متكامل يساعدهم 

من  واالستفادة  املجموعة  داخل  االندماج  عىل 

تساعدهم  مهنة  الكتساب  يؤهلهم  مهني  تكوين 

عىل االندماج يف املجتمع.

ويف كلمة لها باملناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية نادية 

شاغل، أن املركز الذي انشئ مبنطقة درب السلطان، 

يستهدف 50 متعلام من أرس فقرية ومعوزة، يف مهن 

أجل  من  الزجاح،  والصباغة عىل  والحلويات  الطبخ 

تعزيز قدراتهم ومساعدتهم عىل اإلندماج يف سوق 

الشغل. مضيفة أن املرشوع يندرج يف إطار املرحلة 

الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، بهدف 

التكوين  الشباب يف وضعية إعاقة يف مجال  مواكبة 

بتلبية  تقوم  الجمعية،  أن  إىل  مشرية  والتشغيل. 

االحتياجات الطبية وشبه الطبية لألطفال يف وضعية 

إعاقة من خالل االستفادة من خدمات الجمعية يف 

التأهيل،  مركز  أن  معتربة  واملواكبة.  الرتبية  مجال 

وتأهيل  تجهيز  عىل  أوىل،  مرحلة  يف  اقترص  الذي 

كافة  بتعبئة  املهني،  للتكوين  وحدات  خمس 

الذاتية  اإلمكانيات  عىل  اعتامدا  الرضورية  الوسائل 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  ودعم  الجمعية  ألعضاء 

انتظار  يف  متكامل،  تربوي  فريق  وتوفري  البرشية، 

الزيادة مستقبال يف عدد املستفيدين وفتح تكوينات 

جديدة، وذلك بفضل دعم ومساندة كل الرشكاء .

ويشار إىل ان جمعية املتخصصني يف الرتبية واإلعاقة 

تأسست سنة 2011 باملدينة القدمية بالدار البيضاء 

من طرف كفاءات علمية متخصصة بهدف تحسيس 

رعاية  من  يقدمونه  فيام  اآلباء  ومساعدة  وتوعية 

يف  أطفال  مع  التكيف  عىل  وقدرة  نفسية  صحية، 

تكوين  مبستوى  واالرتقاء  وبالنهوض  إعاقة  وضعية 

جيد  متدرس  أجل  من  اإلعاقة  مجال  يف  العاملني 

لألطفال يف وضعية إعاقة.

العمل  عىل  تأسيسها  منذ  الجمعية،  دأبت  وهكذا، 

يف ميادين متعددة وأهمها مجال التكوين والتأطري 

لفائدة  بعقد ندوات وملتقيات وطنية  اهتمت  كام 

طلبة  اإلعاقة،  مبجال  العاملني  واملربيات  األساتذة 

آباء  وكذلك  املدين  املجتمع  جمعيات  الجامعات، 

وأمهات وأولياء األطفال يف وضعية إعاقة. باإلضافة 

التحسيسية  التواصلية،  الرتبوية،  األنشطة  إىل 

العمومية. التعليمية  باملؤسسات  والرتفيهية 

التجارب  املتواصل وتراكم  املثابرة واالجتهاد  وبفضل 

الثامن  خالل  الجمعية  عمل  فريق  جهود  وتظافر 

بخلق  املجهودات  هذه  توجهت  األخرية،  سنوات 

مركز التأهيل املهني لألطفال يف وضعية إعاقة ذهنية 

الفداء  مبقاطعة  عياض  القايض  االبتدائية  باملدرسة 

مبدينة الدار البيضاء وفتح أبوابه بداية شتنرب 2019

منذ  بنسليامن،  تحولت 

“ورش  إىل  عديدة،  أسابيع 

مفتوح”، بالنظر إىل مشاريع 

البنيات التحتية التي يسارع 

املجلس الجامعي

املعلقة عىل  فتة  الال  يف  ليس  تكلفت رشكة  ملا  اإلنجازات  من ترسيع هذه    

مدار جحا اي مدة محددة لهذه االشغال او تكلفة املرشوع وال هاتف الرشكة 

املعنية باألمر بينام نجدها تحث العامل عىل العمل يوم االحد والذي هو مبتابة 

ذلك  من  اكرت  بل  القدس  حي  لساكنة  إزعاج  يشكل  مام  املوظفني  راحة  يوم 

السائقني يدخلون  العديد من  بالجملة مام يجعل  السري  فاألمر  يعرقل حركة 

يف مناوشات ببعض األحيان بعد  إغالق بعض الطرقات فيام تم التقليص من 

مساحة أخرى، وهو ما يساهم يف زيادة “االختناق” الكائن عىل مستوى بعض 

املحاور الطرقية بل بعد مالحضة االشغال املنجزة تجد أن عامل الرشكة فقط 

يقوم بإزالة قرشة من أجل وضع فرشة اوخرى جديدة ليبقى السؤال املطروح 

هل هذه الشوارع ستصمد فرتة من الزمن ام ال ؟

ام ستقوم األمطار يف فصل الشتاء إلضهار الحقيقة ولنبحث عن ميزانية اوخرى
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البرلماني واعمرو يعطي انطالقة التراكتور 
بجماعة أوالد اصبيح

االشغال العمومية تسير سير 
بنسليمان  بمدينة  السلحفاة 



فتح باب الترشيح لجائزة 
المغرب للكتاب 2021

والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارة  أعلنت 

)قطاع الثقافة(، عن فتح باب الرتشيح للدورة 

سنة2021  برسم  للكتاب  املغرب  لجائزة   53

لهذه  املرتشح  يف  يشرتط  أنه  إىل  وأشارت 

أن يكون من جنسية مغربية، وأن ال  الجائزة 

السنوات  بها خالل  فاز  أن  له  يكون قد سبق 

املرشح  العمل  يف  يراعى  وأن  املاضية،  الثالث 

أال يكون قد أجيز من جهة وطنية أو عاملية.

وأضافت الوزارة أنه تقبل الرتشيحات للجائزة 

واملؤسسات  النارشة،  املهنية  الهيئات  من 

تقبل  كام  والرتبوية،  واألكادميية  الثقافية 

أن  مؤكدة  اللغات  بجميع  الصادرة  الكتب 

يوليوز   22 هو  الرتشيحات  لقبول  أجل  آخر 

النتائج نهاية  الجاري عىل أن يتم اإلعالن عن 

شهر نونرب 2021.

أصناف  تسعة  للكتاب  املغرب  جائزة  وتشمل 

قصة،  )رواية،  للرسد  املغرب  جائزة  هي 

وجائزة  للشعر،  املغرب  وجائزة  مرسحية(، 

األمازيغي،  األديب  لإلبداع  التشجيعية  املغرب 

والروائية  الشعرية  األعامل  لها  وترشح 

للكتاب  املغرب  وجائزة  والقصصية،  واملرسحية 

اإلبداعات  لها  والشباب، وترشح  للطفل  املوجه 

واليافعني،  األطفال  تستهدف  التي  واألعامل 

وجائزة  اإلنسانية،  للعلوم  املغرب  وجائزة 

املغرب  وجائزة  االجتامعية،  للعلوم  املغرب 

وجائزة  واللغوية،  والفنية  األدبية  للدراسات 

الثقافة  للدراسات يف مجال  التشجيعية  املغرب 

األمازيغية، وجائزة املغرب للرتجمة.

طلب  من  للجائزة  الرتشيح  ملف  ويتكون 

ومثانية  املؤلف،  طرف  من  موقع  خطي 

األوىل  طبعتها  يف  الصادرة  الكتب  من  نسخ 

خارجه،  أو  املغرب  داخل  سواء   2020 سنة 

 ،)PDF( بصيغة  للكتاب  إلكرتونية  نسخة  أو 

املرشح  الكتاب  أصل  من  نسخة  جانب  إىل 

يثبت  مبا  اإلدالء  مع  مرتجام،  الكتاب  كان  إذا 

الرتجمة.  حقوق 

للجائزة  الرتشح  يف  الراغبني  الوزارة  ودعت 

اإللكرتوين  املوقع  عرب  طلباتهم  تقديم  إىل 

 ،http://prixlivre.minculture.gov.ma

إلكرتونية  إما عىل شكل نسخة  الكتب  وإرسال 

يف  أو  نفسه،  اإللكرتوين  املوقع  عرب   )PDF(

إىل  العادي  الربيد  عرب  توجه  ورقية  نسخ  مثان 

العنوان التايل “وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

والخزانات  الكتاب  الثقافة-مديرية  قطاع   –

واملحفوظات،17 شارع مشليفن، أكدال، الرباط.

تمديد االستفادة من الدعم المالي الخاص بكوفيد19- 
للعاملين في عدة قطاعات مهنية

بيعت لوحة فنية للرسام الفرنيس جان أونوريه 

منذ  مفقودة  كانت  فراغونار)1732-1806(، 

أكرث من 200 سنة، ببلدية ايربناي بإقليم مارن 

مليون   7.68 بقيمة  العلني  باملزاد  الفرنيس، 

أورو، حسب ما نقلت وسائل إعالم محلية.

وتم اكتشاف اللوحة التي متثل »فيلسوفا يقرأ« 

حسب  املنرصم،  مارس  يف  ملرياث  جرد  خالل 

أعلنته عنه دار املزادات )أنشري شامباين( ورشكة 

التأكد  تولت  التي  باريس  )توركان( يف  الخرباء 

من صحة القطعة.

 )1768-1770( حقبة  إىل  اللوحة  هذه  وتعود 

التي تجرأ خاللها فراغونار عىل تحرير أسلوبه 

إلضفاء متعة الرسم.

واستقر املزاد عىل هذه اللوحة يف 3ر6 مليون 

أورو، وبيعت مببلغ إجاميل بقيمة 68ر7 مليون 

أورو بعد إضافة مصاريف الرشاء )22 يف املائة(.

وكان خبري املزادات أنطوان بويت يجري جردة 

ملرياث يف شقة، فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية 

معلقة عىل جدار يف غرفة املعيشة مل تكرتث بها 

األرسة عىل مدى أجيال.

والحظ بويت نقشا قدميا غري واضح عىل الجزء 

تبني  املذهب،  الخشبي  اإلطار  من  الخلفي 

)توركان(  رشكة  وأكدت  فراغونار،  توقيع  أنه 

املتخصصة يف األعامل الفنية القدمية أن اللوحة 

تعود بالفعل إىل الرسام الفرنيس.

االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  أعلن 

املايل  الدعم  من  االستفادة  فرتة  متديد  عن 

بقطاع  العاملني  لفائدة  بكوفيد19-  الخاص 

الثقافية  الصناعات  ومقاوالت  السياحة، 

وقاعات  الخاصة،  الحضانة  ودور  واإلبداعية، 

الرياضة الخاصة.

وأوضح بالغ للصندوق،، أنه تم متديد إمكانية 

من  املمول  الجزايف،  التعويض  من  االستفادة 

 19 كوفيد  جائحة  بتدبري  الخاص  الصندوق 

لفائدة  سامية،  ملكية  بتعليامت  املحدث 

أجل  من  التكوين  قصد  واملتدربني  األجراء 

اإلدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة 

برسم  الصندوق  لدى  بهم  واملرصح  الجائحة 

يونيو  شهر  أيضا  لتشمل   ،2020 فرباير  شهر 

الثقافية  الصناعات  مبقاوالت  وذلك   2021

وقاعات  الخاصة،  الحضانة  ودور  واإلبداعية، 

الرياضة الخاصة، باإلضافة إىل الفاعلني الذين 

الفرعية  القطاعات  يف  نشاطهم  ميارسون 

بقطاع السياحة.

التي  السياحة  بقطاع  الفرعية  والقطاعات 

يشملها القرار هي مؤسسات اإليواء السياحي 

من  لها  املرخص  األسفار  ووكاالت  املصنفة، 

بالسياحة  املكلفة  الحكومية  السلطة  قبل 

املرخص  لألشخاص  بالنسبة  السياحي  والنقل 

املكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  من  لهم 

عقد  عىل  املتوفرة  املناولة  ومقاوالت  بالنقل 

املتعلقة  الفرعية  القطاعات  يف  املشغلني  مع 

السياحيني  املرشدين  وكذا  السياحة  بقطاع 

وأضاف  االجتامعي،  الضامن  بنظام  املسجلني 

املصدر ذاته أنه يتعني عىل الراغبني يف استفادة 

املتعلق  املايل  الدعم  العاملني لديهم من هذا 

بهم  بالترصيح  يقوموا  أن   2021 يونيو  بشهر 

عرب بوابة covid19.cnss.ma ابتداء من بداية 

يوليوز وإىل غاية منتصف ليلة 3 غشت 2021.

األضحى  عيد  لحلول  االعتبار  بعني   وأخذا 

من  ابتداء  قرر  التعويض  أداء  فإن  املبارك، 

الذين  لألشخاص  بالنسبة   2021 يوليوز   15

منتصف  قبل  البوابة  عىل  بهم  الترصيح  تم 

بالنسبة لآلخرين،  أما  يوليوز 2021.  ليلة 11 

من  ابتداء  لفائدتهم  التعويض  رصف  فسيتم 

10 غشت 2021.

بيع لوحة لفراغونار مفقودة منذ 
200 عام بـ7.68 مليون أورو
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االعالن عن شروط جديدة لالستفادة من تصريح التصوير للصحافة اإللكترونية

أعلن املركز السيناميئ املغريب أن املرسوم املتعلق 

بتحديد كيفيات االستفادة من ترصيح للتصوير 

الذايت املتعلق باإلنتاج السمعي البرصي املوجه 

لخدمة الصحافة االلكرتونية، قد صدر بالجريدة 

يونيو   24 بتاريخ  وذلك   6998 رقم  الرسمية 

.2021

وأوضح املركز يف بالغ اليوم الجمعة، أن املرسوم 

رقم 2.19.170 الصادر يف 23 من رمضان 1442 

املادة  ملقتضيات  تطبيقا  يعد   )2021 ماي   6(

بالصحافة  املتعلق  القانون رقم 88.13  35 من 

رم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  والنرش 

 10(  1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.122

غشت 2016(.

الصحيفة  لتستفيد  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 

لإلنتاج  الذايت  التصوير  ترصيح  من  اإللكرتونية 

املركز  مدیر  يسلمه  الذي  البرصي،  السمعي 

عمل،  أيام   8 أجل  داخل  املغريب،  السيناميئ 

الصحيفة اإللكرتونية لدى مكتب ضبط  تتقدم 

إيداع،  وصل  مقابل  املغريب  السيناميئ  املركز 

بطلب موجه ملدير املركز موقع ومختوم باسم 

مدير النرش؛وباستامرة البطاقة التقنية التي تعبأ 

للتوقيع  منه  للمركز وتحمل  اإللكرتوين  باملوقع 

1866-www.( :عليها وختمها باسم مدير النرش

ccm.ma/ar/actualite(، إىل جانب نسخة من 

من  نسخة  أو  بالنرش  الترصيح  إيداع  شهادة 

املادة  )وفق  املختصة  للمحكمة  النهايئ  الحكم 

23 من القانون رقم 88.13.

يسلم  الذي  الترصيح  فإن  البالغ،  وحسب 

واسم  صالحيته  مدة  يتضمن  باألمر  للمعني 

کام  والتزاماتها  االلكرتونية  الصحيفة  وعنوان 

هي منصوص عليها يف املادة الثانية من املرسوم 

املذكور.

األمثل  التفعيل  وبغية  أنه،  إىل  البالغ  وخلص 

املغريب  السيناميئ  املركز  سيضع  املرسوم،  لهذا 

إدارية  وحدة  اإللكرتونية  الصحف  إشارة  رهن 

لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤالتها الخاصة 

للمزيد  أنه  إىل  مشريا  املرسوم،  أحكام  بتطبيق 

املوقع  عىل  االطالع  ميكن  املعلومات،  من 

.www.ccm.ma االلكرتوين للمركز



FlashInfo24.com

24.com15 ترفيه



عيد  مبناسبة 

وبظهور  االضحى، 

البطيخ  فاكهة 

»الدالح«  االحمر 

مجموعة  صارت 

املدن  شوارع  من 

االسلحة  التطبيع مع  مع  املغربية يف موعد 

البيضاء..

وصار منظر حمل السكاكني الكبرية والتلويح 

بها ببساطة وسط الشارع صار مشهدا عاديا 

مبختلف  الدالح  باعة  بانتشار  جديد،  من 

استخالص  يف  استعملها  بدعوى  الشوارع، 

قطع للتذوق لفائدة الزبناء، رغم ان سكاكني 

الدور،  نفس  لعب  ميكنها  العادية  املطبخ 

الحجم  من  مخيفة  لسكاكني  الحاجة  دون 

الكبري والتي يشبه جلها السيوف.

املناسبة  يعترب  االضحى  عيد  ان  ومعلوم 

جديد  من  البيضاء  االسلحة  لتداول  االكرب 

اي  دون  مخيف،  بشكل  معها  والتطبيع 

جل  ان  علام  البيع،  لعمليات  يذكر  تقنني 

ميلكون  جزارين  عىل  تعمتد  املغربية  االرس 

السكاكني  فإن  ذلك  ومع  اشتغالهم،  ادوات 

وباسعار  مكان  كل  يف  تنترش  الكبرية 

مشجعة، ويف متناول كل الفئات دون رقيب 

لنتباىك  بعدها  نعود  ان  قبل  حسيب،  او 

اصناف  مختلف  انتشار  وحجم  هول  من 

الجرمية باستعامل االسلحة البيضاء.

السكاكني  بيع  بتقنني  مهتمون  ويطالب 

ومختلف االسلحة البيضاء و اتاحتها فقط يف 

السيطرة عىل  الكربى، حيث ميكن  االسواق 

معايري  عىل  التوفر  واشرتاط  البيع  عمليات 

معينة تحول دون وقوع هذه االسحة يف يد 

قارصين ومجرمني.

تم بحمد الله ومنته يوم االربعاء 30 يونيو 
ممدوح  الصحايف  الزميل  قران  عقد  املايض 
بندرويش مدير جريدة فالش انفو24 وسط 

اجواء من الفرحة و الرسور.

وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم فريق عمل ” 
فالش انفو24 ” باحر التهاين للزميل ممدوح 
الله  من  راجني  املصون  وحرمه  بندرويش 
عليهام  ويبارك  للزوجني  يبارك  أن  وجل  عز 
عليهام  السرت  ويتم  خري  يف  بينهام  ويجمع 
باملودة  ويكرمهام  قلوبهام  بني  ويؤلف 
والرحمة و الذرية الحسنة من فضل الكريم.

مدير جريدة فالش انفو24

عيد االضحى يعيد مظاهر 
التسلح للشوارع

ممدوح بندريوش
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اهتزت منطقة ساحة الثريان مبدينة طنجة، يوم 

السبت 26 يونيو، عىل إثر اعتداء شنيع بواسطة 

السالح األبيض ارتكبه شاب يف حق أفراد أرسته.

تعرضت  التي  والدته،  وفاة  عن  اإلعتداء  وأسفر 

إلصابات خطرية يف أنحاء مختلفة من جسدها ، فيام 

نقل فردين ٱخرين من أرسة املذكور إىل مستشفى 

محمد الخامس لتلقي العالجات الرضورية.

الجاين  اقتحم  بعدما  الواقعة  أطوار  وتعود 

منزل العائلة يف حالة هستريية، وأخذ يف عملية 

اىل  ارسته  افراد  تعريض  مع  االثاث  تحطيم 

الرضب والجرح باستعامل سالح ابيض.

رهن  وضعه  و  الجاين،  توقيف  تم  وقد  هذا 

تدابري الحراسة النظرßية لتعميق البحث معه، 

عىل  إقدامه  مالبسات  و  ظروف  عن  للكشف 

ارتكاب هذا الفعل الشنيع، فيام تم إيداع جثة 

اخضاعها  أجل  من  األموات  مستودع  والدته 

للترشيح الطبي بأمر من النيابة العامة املختصة

مذبحة عائلية بساحة الثيران بطنجة تسفر عن وفاة سيدة

FlashInfo24.com

24.com

األخيرة

محالت التدليك والدعارة المقننة .. فقيرات و"مرغمات ال بطالت"
"تحول اعداد مهمة لمحالت التدليك الى اوكار لدعارة المقننة"

تهنئة

مريم الفياليل 

رغم أن املرشع املغريب جرم العالقات الجنسية 

الدعارة  ممتهنات  ويعاقب  الرشعية،  غري 

السلطات  تدخالت  ورغم  بالسجن  وزبائنهن 

مراكز  عىل  الرقابة  بتشديد  املغرب  يف  األمنية 

والحاممات  واالسرتخاء  التدليك  وصالونات 

أوكار  إىل  تتحول  ال  حتى  السياحية،  املدن  يف 

تنتهك  أو  الحياء  تخدش  سلوكيات  ملامرسة 

األخالق.

يف  التدليك  مراكز  من  مهمة  أعداد  تحولت 

إىل  أدى  ما  للدعارة،  رسية  أوكار  إىل  املغرب 

تشويه سمعة العاملني يف هذا املجال.

 وتدر هذه الفضاءات أمواالً طائلة عىل ملكيها، 

وسط تذمر العائالت لكونها تحولت إىل »بوابة 

آمنة« للخيانة الزوجية بعيدا عن أعني األمن.

انترشت الصالونات العادية والراقية يف مجموعة 

من املدن املغربية، خاصة السياحية منها.

 غري أن هذه الصالونات مل تعد كلها فضاء فقط 

لالسرتخاء والهروب من مشاكل الحياة اليومية، 

بل أضحت »أوكارا لدعارة مقننة« تقبل عليها 

مختلف الرشائح، حتى الشباب.

داخل  املقدمة  الجنسية  الخدمات  تتنوع  وقد 

هذه الصالونات بني »جنس سطحي« ومامرسة 

جنسية كاملة، حسب القدرات املالية للزبائن، 

الذين أصبح عدد كبري منهم »مدمنا عىل هذا 

النوع من الجلسات«.

اللذة  عن  الباحثون  يعد  مل  جنسية  عروض    

الفتيات  عن   البحث  عىل  مجربون  الجنسية 

الذي  واملكان  الليلية  واملالهي  الشوارع  يف 

صالونات  أن  لكون  شهواتهم،  فيه  سيقضون 

يف  املتطلبات  هذه  كل  توفر  أصبحت  تدليك 

عرض واحد.

لجلسة  درهم    400 بني  ما  األسعار  وترتاوح 

يف  درهم   200 تقديم   مع  الواحد،  التدليك 

حالة االستفادة من خدمة »الجنس السطحي«، 

 500 بني  ما  تكلف  فقط  الكاملة  املامرسة  أما 

و1000 درهم .علام انه ليس كل من يلج هذه 

الفضاءات يستفيد من خدمة جنسية.

الفتاة  تضطر  األمنية  املالحقة  من  فالخوف 

الزبون  ملعرفة  األسئلة  من  مجموعة  طرح  إىل 

الذي أرشد الزبون الثاين عىل الصالون، قبل أن 

تكشف عن عروضها الخاصة، التي تخفيها وراء 

قناع جلسة املساح.

رحلة البحث عن جسد جديد جعلت مجموعة 

من  العرشات  عىل  يرتددون  الزبائن  من 

الصالونات يف مدن مختلفة، وهو ما دفع ماليك 

هذه الفضاءات إىل تغيري الفتيات باستمرار حتى 

تقترص  ال  الجنسية  الخدمة  إن  الزبون  ميل  ال 

عىل صالونات املساج، بل حتى عىل الحاممات 

العرصية، التي يعمل فيها الجنس الناعم.

باملامرسة  هذه  املثرية  التدليك  جلسات  تنتهي 

الحق  للشابة  يكون  أن  دون  الكاملة  الجنسية 

يف الرفض.

تدليك جسدي   بعض الصالونات ذهبت بعيدا 

يف العروض املقدمة خالل جلسات التدليك.

إىل  لالسرتخاء  التدليك  جلسات  من  فانتقلت 

عليها  يدر  الذي  وهو  بجسد،  »جسد  تدليك 

أمواال طائلة.

يف الصالونات الهاي كالص تكون الخدمة مختلفة 

والسعر أيًضا فجلسة التدليك الجسدي تصل إىل 

1000 درهم مع رضورة تقديم مبلغ مايل للفتاة 

ان  اىل  االشارة  ،وتجدر  يقل عن 400 درهم  ال 

هذا النوع من التدليك قد يكون بفتاة واحدة 

أو حتى أربعة يف وقت واحد حسب اإلمكانيات 

املادية للزبون.

الطبقة  من  يكونون  الزبائن  أغلب  ان  كام 

الذين  العرب  األجانب  وحتى  امليسورة، 

السنوية«    عطلتهم  لقضاء  للمملكة  يتوجهون 

صالونات  تعد  ،فيام  املهنة  شوهت  مامرسات 

أجل  من  املتزوجني  الرجال  فرصة  التدليك 

والعزاب  الزوجية،  عش  رسير  من  الهروب 

تعترب  فإنها  الجنسية،  رغباتهم  إشباع  أجل  من 

من  عريضة  لفئة  محرتم  لدخل  مدرة  »مهنة« 

الفتيات  الفتيات ومع فشل رشيحة مهمة من 

يف الحصول عىل وظيفة تؤمن لهن مبلغا جيدا 

هذه  عىل  يقبلن  جعلهن  أرسهن  به  يساعدن 

الواحدة ما بني 4 و6  التي قد تدر عىل  املهنة 

آالف درهم شهريا.

إما بطريقة رشيفة أو بغريها وقد يكون املبلغ 

العرض  زيادة جرعة  حالة  بكثري يف  بذلك  أكرب 

التدليك«  »جلسات  أن  العلم  مع  الجنيس« 

تجذب زبائن من مختلف رشائح املجتمع.

وأخرى  بريئة(  تدليك  )جلسات  هناك  فعال   

)تخفي وراءها لحظات جنسية ساخنة(.

أن أوكار الدعارة هاته شوهت سمعة العامالت 

الجنس  عاملة  صورة  أن  علام  املجال  هذا  يف 

أضحت لصيقة بالفتيات العامالت يف هذا املجال  

واخري اللوم ليس عىل املجتمع، بل عىل عدد من 

املراكز التي جعلت منها أوكارا للدعارة«.


