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لوالدها   بزيارة  سملى  اللة«  »األمرية 
جراحية  لعملية  خضوعه  بعد  بفاس  بناين”  “محيد 
عىل املياه البيضاء املعروفة بـ«اجلاللة«. اليت لكلت 
طريق  حبي  اخلاصة  املصحات  بإحدى  بالنجاح 

إميوزار بفاس القريبة من مقر سكنه.
اململكة  فاس يف  منطقة  يف  سملى« ولدت  »لال 
املغربية. تنيمت ألرسة فاسية عريقة فهي إبنة البناين 
الذي اكن يعمل مدرًسا يف املدرسة العليا لألساتذة. 

»اللة« سلمى تزور   والدها
قامت

الالعب   ، بنعا�شور(  )ب  الالعب 

واحلايل  الريا�شي  للوداد  ال�شابق 

يف  حب�شية،  بعقوبة  مهددا  املحمدية،  ل�شباب 

حال ما اإذا مت اإثبات مزاعم االغت�شاب املوجهة 

اأمن  �رشطة  طرف  من  اعتقاله  مت  بعدما  �شده، 

ق�شية  يف  للتحقيق  واأحالته  الربونو�شي، 

الع�رشينيات من  �شيدة يف  ادعتها   . اغت�شاب 

عمرها.

الذين  املــغــاربــة  الطلبة  معظم  ــاد  ع
الوطن  أرض  إىل  بربيطانيا  يدرسون 
عىل منت طائرة تابعة للخطوط امللكية 
اجتاه  يف  لندن  من  أقلهتم  املغربية 
مطار دمحم اخلامس بالدار البيضاء. 
غيثة رمي جنلة وزير اخلارجية املغريب 
من  بدورها  بوريطة اكنت يه  نارص 
مضن هؤالء الطلبة العائدين عىل منت 
هذه الرحلة اجلوية. غيثة رمي بوريطة 
كوليج«  »كينغ  جبامعة  تدرس  طالبة 
أهشر  من  واحــدة  تعد  والــيت  بلندن 

اجلامعات الربيطانية.

رمي بوريطة 
تعود إلى دار 
باباها وزير 

اخلارجية

حديثهم ... |     نورالدين مفتاح )مدير النشر أسبوعية األيام(
هذه الجائحة يجب أن توقظ المسؤولين من سباتهم الطويل. إن الشيء 

الوحيد الذي يبقى لإلنسان في نهاية المطاف هو وطنه.

األيام

أغنياء العالم 
يخسرون/

 444 مليار 
دوالر بسبب 
كورونا

واحد معكس دميا شاد الضد قالو ليه 
حصابو حيد ديك السنة ملسوسة هتسوس 
ليك السنان مشا عند الطبيب وبدا يقول ليه 
حيد ليا هادي وحيد هادي وحيد هادي خال 
غري السنة ملسوسة وقال لهيا بقييت بوحدك 

وشويف اش هتسويس دابا .
++++++++++++++++

واحد دميا كهيز يش حاجة من دارمه واحد 
الهنار شفر بورطابل ديال خوه تاصلو بيه 
من الدار قالو ليه رد البورطابل وقال لهيم 

نتوما اي حاجة متيش لصقوها فيا .

قال األمني العام حلزب األصالة واملعارصة، عبد اللطيف وهيب،  مبناسبة 
استقبال امللك له بالقرص املليك بالدار البيضاء، بالمتاس منه، وذلك إثر 
انتخابه مؤخرا أمينا عاما حلزب األصالة واملعارصة، أن امللك »قدم توجهياته 
الكرمية حول املستقبل السيايس لملغرب، وحول رضورة اضطالع احلزب 
امللكية  مكوناهتا««.«التوجهيات  جبميع  األحزاب  مجيع  مثل  مثله  بدوره 
السامية مهت أيضا »االهمتام مبصاحل الشعب املغريب ومصاحل املناضلني، 

وكذا الهتيئ لالستحقاقات املقبلة«.

FL Média تصدر عن شركة
 شهرية شاملة تصدر 

يوم 11 من كل شهر 
مدير النشر ورئيس التحرير

حاتم قسيمي

GSM: 06 61 44 80 33

journalbiladaloukhra@gmail.com
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سعيد سمران

مراقبة الطباعة والتوزيع
إدريس أكفاوي
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 INET CY

 اإلدارة
12 زنقة صبري بوجمعة الطابق 

األول شقة 6 الدارالبيضاء
البريد اإللكتروني
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الكاريكاتور
ناجي بناجي

السحب
 إيكوبرينت  عين السبع 

الدار البيضاء

التوزيع
شركة سابريس

سحب من هذا العدد
10100 نسخة
الترقيم الدولي

قيد اإلنجاز
اإليداع القانوني

2013pe00 90
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عبد الحميد جماهري
حبيبو
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نكيته مع نجم ...
امللك يتحرك بقوة 
حملارصة »كورونا«. 
دمحم السادس 
أعىط تعلمياته لسعد 
الدين العمثاين رئيس 
احلكومة املغربية 
الختاذ إجراء جديد 
حملارصة كورونا،  
واإلحداث الفوري 
صندوق خاص لتدبري 
ومواجهة الوباء. 
وجسل املغرب إىل 
حدود اليوم إصابة 
حوايل 60حالة.

أورد موقع بلومبريغ األمرييك أن ثروات أغىن 500 رجل 
مليار   444 مبقدار  املايض  األسبوع  تراجعت  العامل  يف 

دوالر مع اسمترار انتشار فريوس كورونا.
فيف أسواق األهسم يف مجيع أحناء العامل، اخنفض مؤرش 
داو جونز الصنايع أكرث من %12، وهو أكرب اخنفاض ملدة 
تبخرت  حيث   ،2008 عام  املالية  األزمــة  منذ  أيام  مخسة 

آنذاك أكرث من 6 تريليونات دوالر من األهسم العاملية.
املاكسب  حمو  إىل  املايض  األسبوع  الرتاجع  أدى  وقد 
500 خشص  أغىن  اليت مجعها  دوالر  مليار   78 البالغة 
»بلومبريغ  ملؤرش  وفقا  أيام،  قبل  وحىت  العام  بداية  منذ 

بليونريز«.
وأوحض املوقع أن ثالثة من أثرى أثرياء العامل قد تكبدوا 
جممتعني خسارة بنحو 30 مليار دوالر، ومه مؤسس رشكة 

»أمازون« جيف بزيوس، ومؤسس »مايكروسوفت« بيل غيتس، 
والرئيس التنفيذي ملجموعة »لويس فيتون« برينارد آرنولت.

وتكبد إيلون ماسك، وهو من أغىن 25 خشصا يف العامل، رابع 
أكرب خسارة أسبوعية 9 مليارات دوالر، حيث تراجعت أهسم 
رشكته لصناعة السيارات الكهربائية »تسال« بعد صعود حاد 

يف بداية العام، وتبلغ ثروته حاليا 36.3 مليار دوالر.
تصنيف  عىل  املجسلني  املليارديرات  من   80% حوايل  ويقع 
الذين  أولئك  ذلــك  يف  مبا  امحلــراء،  املنطقة  يف  بلومبريغ 

اكتحست الدراما العاملية أمعاهلم.
واحد« مييك  »كرنفال  رشكة  إدارة  جملس  رئيس  وخرس 
أريسون مليار دوالر هذا األسبوع، حيث احتجزت أكرب رشكة 
لتشغيل خطوط الرحالت البحرية يف العامل السياح عىل منت 

إحدى سفهنا يف اليابان، وتويف مخسة راكب عىل األقل.

هذا العدد/ الراقصة مايا

بات

هذا مادار بني امللك وأمني عام »البام«

رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة
ش.ج.ع/2017-97

المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أوال وتتصفحه دون نظر 
إلى غالفه.. قبل أن تحكم على مضمونه/

مصطفى محمود

الفرق بين الواقع و الحقيقة، هو نفس الفرق بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكون .

إمرسون
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سبعة أيام الفنان عالل يعىل )79 ســـنة(، 4
إحـــدى مصحـــات البيضـــاء 
بعـــد معلية أجراها هبا، إثر متاعب حصية 

انتابته يف الفرتة األخرية.
قيدوم املجموعة األســـطورية ناس الغيوان، 
اجتـــاز مرحلة اخلطر، وظـــل يتلىق عالجه 
حني أجرى العملية، قبل أن يعود إىل حمل 

سكناه حيث سيقيض فرتة نقاهة.

عالل يغادر املشفى
غادر

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

اآلن بات ممكنا 
عمود »زيد دردك« للصحافي 
حاتم قسيمي على الموقع 

اإللكتروني الساخر
journalbiladaloukhra@gmail.com

العدد 81  / 27 مارس 2020

يد دردك ز
حاتم قسيمي

koussaimyhatim@gmail.com

كورونا وعودة املكبوت
»إذا الشعب يوما أراد احلياة***فالبد أن يستجيب القدر***والبد لليل 
أن ينجيل***والبد للقيد أن ينكرس«، املغاربة اليوم، أمام اختبار تارخيي 
حقييق. اختبار اإلرادة والقوة والصرب والصمود والتحدي، واختبار التضامن والتآزر، 
قصيدته  مطلع  خليل جربان يف  اللبناين جربان  الشاعر  لكام  وأشقلب  أقلب  ودعوين 
»املواكب«، ألقول الرش يف الناس مصنوع إذا جربوا، واخلري يف الناس ال يفىن وإن 

قربوا«.
فريوس كورونا حرك فينا أحاسيس كنا نعتقد أهنا ميتة، أمام سطوة التفاهة واملاديات 
املكوث يف  املغاربة إىل  يدعو  ولد من رمح وعينا امجليع  األنانية... هاشتاغ  ونزعات 
منازهلم »جلس فدارك«، خرج من الشعب ومل خيرج من ردهات مطاخب القرار مكا هو 

احلال يف إيطاليا وفرنسا وقبلهام الصني.
الشباب محلوا األبواق وصاروا جيوبون الشوارع حلت املواطنني عىل املكوث مبنازهلم 
تفاديا النتشار الوباء، وشباب آخر دعا إىل التعامل جبدية مع هذا الفريوس حىت النسقط 
يف اخلطأ الذي وقعت فيه إيطاليا عندما راحت تخسر من كورونا فاكنت الطامة الكربى 

اليت حصدت اآلالف من األرواح والبقية تأيت.
الوباء،  حماربة  صندوق  لفائدة  وتربوعوا  املسرية،  هبذه  التحقوا  بدورمه،  األثرياء 

واملشاهري سامهوا يف توعية مجهورمه خبطورة الوضع.
وصارمة،  قوية  إجراءات  بإعالنه  مبكرا،  انطلقت  الوباء،  هذا  امللك حملارصة  مبادرات 
الحرص هلا. ولرمبا حيق لنا القول، أن امللك دمحم السادس عرب هذه اإلجراءات والبعد 

اإلنساين احلار الذي يطبع خشصيته، أهلم شبابنا وشعبنا وصنع بريقا من األمل.. 

بعد

يتوب على

 فيديو متهور 
عن »كورونا« 

خطير«  »بشكل  الطالق  معدل  ارتفاع 
شهد

»يم  بامس  الهشرية  اليوتوبر املغربية  تلقت 
موقع  إدارة  قامت  بعدما  موجعة  رضبة  نعمية« 
أزيد  يتابعها  واليت  قناهتا  حبذف  »اليوتوب« 
عقب  جاء  القناة  حذف  ألف خشص.   500 من 
التبليغات،  بآالف  العاملي  املوقع  إدارة  توصل 
وذلك بسبب فيديو عن كورونا قامت »يم نعمية« 
حيث  كبرية،  مغالطات  تضمن  والذي  بنرشه 
البادية،  من  سيدة  ويه  املتحدثة،  فيه  رصحت 

بأن فريوس كورونا جمرد إشاعات.

املغرب ارتفاعًا كبرياً يف عدد حاالت الطالق خالل ال�شنوات االأخرية، اإذ ارتفع العدد 

عوامل  »اإىل  ال�شبب  خمت�شون  وُيرجع  �شنوات،  خم�س  خالل  ال�شعف  من  اأكرث  اإىل 

قانونية واقت�شادية واجتماعية تهدد بن�شف بنية االأ�رشة«.

�شجل املغرب عام 2013 حواىل 40 األف حالة طالق، وعام 2017 و�شل ذلك العدد اإىل 100 األف 

حالة.

حاصلة على عالمة

كيف يشرب الناس الخمر و فى قلوبهم كل هذا الرحيق
مصطفى محمود
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أمريكية؟ صناعة  حقا  هو  هل 
الحئة  ولدينا  الغرب،  يف  يعيشون 
لُعملاء  اخُلصوص  هذا  يف  طويلة 
عهنم  جحهبا  جرى  عرب  وُأدباء 
وَمواقفهم  ّ عهنم  َمريضيِ غري  ألهّنم 

أمريكّيًا وأوروبّيًا وإرسائيلّيًا.
اخُلرباء الصينّيون وصلوا “تطّوًعا” 
إىل ايران وإيطاليا ولك بلد منكوبة 
املُساعدة،  تطلب  الفريوس  هبذا 
“الربوباغندا”  عن  بعيًدا  وجّماًنا، 
خبرًيا  أّن  نمسع  ومل  الدعائّية، 
هذه  إىل  وصل  واحًدا  أمريكّيًا 
إدارة  أّن  ذلك  من  واألكرث  الدول، 
ترامب مل تتعاطف ُمطلًَقا مع الّشعب 
اإليراين يف حمنته احلالّية، وترفع 
املفروض  ق  اخلانيِ صار  احليِ بالّتايل 
هيلع ولو ُمؤقًَّتا، ويف وقٍت ُتَبّيض فيه 
دول جُسوهنا من املُجرمني تعاطًفا، 
وجَتنًُّبا إلصابهتم بالفريوس واملوت 

بعيًدا عن ُأرسمه.
عن  حديثنا  يف  األخرية  الّنقطة 
هبا،  ُنؤمن  اليت  التآمرّية  النظرّية 
يف  وُنشاهده،  نقرأه،  مبا  تتعّلق 
التلفزيونّية  والقنوات  الّصحف 
ُمعظم  أّن  وُملّخصها  الغربّية، 
عىل  ُتركِّز  األوروبّية  احُلكومات 
العالج  للّشباب يف  األولوّية  إعطاء 
“العَجزة”  وترك  كورونا،  وباء  من 
ُيواجهون  الـ70  أو   60 سن  فوق 
أو  رمحة  أّي  وُدون  مصريمه، 
احُلكومات  هذه  حال  وكأّن  شفقة، 
من  العالية  الّنسبة  إهّنم  يقول 
ُشعوهبم من املُتقاعدين )مُيثِّلون 30 
تقريًبا(  الساّكن  مجموع  من  باملئة 
عبًئ  ون  ُيشكِّ وباتوا  املُنتجني  غري 
الصحّية،  وخَدماهتا  الدولة  عىل 
خشصّيًا ال أستبعد هذه “املُؤامرة” 
يف زمن اهلمينة الرأمسالّية الميينّية 

َشة. املُتوحِّ
يف  ستتكّشف  كثريٌة  حقائٌق 
ومحند  املُقبلة،  واألهشر  األسابيع 
يف  بديلة  ُخربات  ُهناك  أّن  اهلل 
ُتَشكِّ  أن  مُيكن  وغريها،  الصني 
واهلُل  نأَمل،  هكذا  أو  “طوق جناة” 

أعمل.

عيد الباري عطوان

د، ومن  عادت احُلكومة الصينّية لُتؤكِّ
الل حقائق جديدة ُمتوفِّرة لدهيا،  خيِ
األمريكّية يه  املتحدة  الواليات  أّن 
املصدر األسايّس لفريوس “كورونا 
يف  نرشه  تعّمدت  وأهّنا  اجلديد” 
واكلة  مُعالء  الل  خيِ من  الصني 
“يس  املركزّية  األمريكّية  املُخابرات 

آي إيه”.
بامس  املتحّدث  جيان،  يل  تشاو 
متّسك  الصينّية،  اخلارجّية  وزارة 
عن  أمس  وأعلن  األوىل  براويته 
هذا  أّن  تؤّكد  إثباتات  وجود 
من  وتطويره  اعه  اخرتيِ مّت  الفريوس 
 ،2015 عام  أمريكيني  ُعملاء  قبل 
 Nature Medicine جملة  وأّن 
األمريكّية أّكدت يف حبٍث نرشته يف 
أّي  نفسه  العام  يف  أعدادها  أحد 
الواليات  ُعملاء يف  أّن   ،2015 عام 
عىل  احُلصول  من  متّكنوا  املتحدة 
له  كورونا  فريوس  من  جديٍد  نوٍع 
وقال  اإلنسان،  عىل  خطرٌي  تأثرٌي 
يف  شاركوا  أمريكيني  ُجنوًدا  إّن 
العاملّية  العسكرّية  األلعاب  دورة 
اليت  ووهان  مدينة  يف  جرت  اليت 
َتنافس فهيا 10 آالف عسكري من 
ترشين  يف  العامل  أحناء  ُمتلف 
الذين  مه  املايض،  )أكتوبر(  أّول 

نقلوا الفريوس إىل هذه املدينة.
لكامّيًة  حرًبا  ُهناك  أّن  جّيًدا  ُندرك 
الفريوس  بنرش  ُمتبادلة  واهّتامات 
والصني،  املتحدة  الواليات  بني 
الّثانية  حيث اهّتمت األوىل )أمرياك( 
)الصني( بتصنيع هذا الفريوس يف 
ووهان،  مدينة  يف  معاملها  أحد 
عىل  ا  رّدً املدينة  إىل  مهنا  وترّسب 
قبل  ا  هبيِ أدىَل  سابقٍة  ترصحياٍت 
الصيين  املتحّدث  أّيام  بضعة 
هذه  أعاروا  قليلني  ولكّن  نفسه، 
أّي  للصني  األمريكّية  االهّتامات 
اهمتام، ألّن تارخي الواليات املتحدة 
وإدارهتا حافٌل باألاكذيب، واخُلطط 
األوبئة، عالوًة عىل  التآمرّية ونرش 
جتارّيٍة  حبرٍب  للصني  دافها  اسهتيِ
وختفيض  صادها  اقتيِ لرضب 
يتفّوق عىل  ال  ُنّوه، حىت  ُمعّدالت 
به من  وُيطيح  األمرييّك،  صاد  االقتيِ

املرتبة األوىل عاملّيًا.
دونالد  األمرييك  الرئيس  عرض 
رشكٍة  عىل  خيالّيًا  مبلًغا  ترامب 
قاهلا  انتيِ ُمقابل  فاك”  “كيور  أملانّيٍة 
إىل الواليات املتحدة، وجعل نتاجئ 
املُتقّدمة  الطبّية  املعملّية  باراهتا  اختيِ
“مصل”  إنتاج  عىل  ك  ُتوشيِ اليت 
فريوس  حضايا  لعالج  ودواء 
هذا  وجعل  اجلديد،  الكورونا 
المرياك  “حرصّيًا”  العيمل  اإلجناز 
فقط، هذا العرض املايّل ُيؤّكد أيًضا 
نظرّية املُؤامرة، ولكن وزير الداخلّية 
األملاين هورست زهيوفر الذي أّكد 
حّصة هذه اخلطوة، قال إّن “أملانيا 
وأّن بالده ُتريد إنتاج  ليَست للبيع” 
للعامل  “ليكون  املُضاد  الّلقاح  هذا 
الرّشكة  أّن  عىل  ُمشدًِّدا  لّكه”، 

ستبىق عىل األرض األملانّية.
هذا  ترامب  إّن عرض  نقول  عندما 
د نظرّية املُؤامرة، فإّننا نعين أّن  ُيؤكِّ
أمرياك  َيد  الّلقاح يف  حرصه هلذا 
به،  املُتحكِّ  ستكون  أهّنا  يعين 
أن  مُيكن  اليت  الّشعوب  أو  والّدول 
والّدول  الّشعوب  أّي  إلهيا،  ُيصدَّر 
أو  املتحدة،  للواليات  الّصديقة 
لك املُعادية  العميلة هلا حتديًدا، أّما تيِ
وستكون  علهيا،  حتصل  فلن 
بفريوس  مسهتدفة  ُشعوهبا 

الكورونا ُمسَتقباًل.

الكورونا  أزمة  أّن  اهلل  محند 
ًما  احلالّية أثبتت أّن الصني أكرث تقدُّ
غربّية  ودول  املتحدة  الواليات  من 
بالّنظر  امليِضامر،  هذا  يف  عديدة 
إىل الّنجاحات الُكربى اليت حّققهتا 
هلا  التصّدي  يف  وطبّيًا  إدارّيًا 
 ، وتطويق أرضارها يف زمٍن قيايسٍّ
بيمنا ما زالت األنمظة واملُؤّسسات 
لو  وحىّت  تتخّبط،  الغربّية  الصحّية 
ستكون  فإهّنا  إلهيا  الفريوس  عاد 

هيلع  والقضاء  ملُواجهته  ُمستعّدٌة 
حُبك خربهتا اليت أثبتت فاعلّيهتا.

غربّية  البيولوجّية  األسلحة 
تكون  قد  والكورونا  باألساس، 
الّتذكري  ُيفيد  ورمّبا  أدواهتا،  أحد 
ا نرشته حصف وحمّطات تلفزة  مبيِ
أمريكّية وأوروبّية عىل نطاٍق واسٍع 
راق  العيِ غزو  لتربير  “أاكذيب”  من 
عن  حتّدثت   ،2003 عام  واحتالله 
رايق  العيِ الرئيس  إرسال  ال  احمتيِ
حبقائب  إرهابيني  حسني  صدام 
حُمتواها  ُيفرِّغون  “سامسونايت” 
شارع  يف  “الفايروسات”  من 
أو  لندن،  يف  سرتيت  أكسفورد 
ا ُيؤدِّي إىل  ماهناتن يف نيويورك، مبيِ

ئت اآلالف. مقتل عرشات، َبل ميِ
عىل  األعني  فتحت  نفهسا  األزمة 
وبيولوجّيًا،  طبّيًا،  الصني  تقّدم 
هذا  يف  الغربّية  الدول  وتراُجع 
“نوبل”  لُك جوائز  أّن  امليدان، رمغ 
الغربيني  للُعملاء  سنوّيًا  مُتَنح  اليت 
يف هذا املجال وغريه من املجاالت 

العملّية اأُلخرى.
جيري  اليت  “املُسّيسة”  فاجلائزة 
ليست  الغربيني  للُعملاء  منحها 
اإلطار،  هذا  موضوعّيًا يف  عياًرا  ميِ
لُعملاء  منحها  جرى  مّرًة  فك 
َحت  ُمنيِ وإذا  روس؟  أو  صينيني 
فإهّنا غالًبا ما تكون لُعملاء صينيني 

الصين تعيد التأكيد رسميا وباألدلة على »نظرية 
المؤامرة« وتتهم المخابرات األمريكية بنشر 

فيروس »كورونا« في ووهان في يناير األول 
الماضي.. وقال المحلل عبد الباري عطوان، »لماذا 

نميل إلى ترجيحها بعد محاولة ترامب شراء 
شركة أبحاث ألمانية بمبلغ خيالي الحتكار الدواء 
واألمصال؟ وهل بدأت أسطورة التقدم العلمي 

الغربي في التآكل؟«.

فيروس كورونا 

الخبراء الصينيون 
وصلوا “تطوعا” 

إلى ايران وإيطاليا 
وكل بلد منكوبة 
بهذا الفيروس 

تطلب المساعدة، 
ومجانا، بعيدًا 

عن “البروباغندا” 
الدعائية، ولم نسمع 
أّن خبيرًا أمريكيا 
واحدًا وصل إلى 

هذه الدول
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الغــال
مشاهير 

دوزو 
احلبس

يبدو أن قضبان السجن، 
بدأت تغازل المطربة دنيا 
بطمة بعد تورطها في 

قضية »حمزة مون بيبي«، 
دنيا لن تكون األولى وال 
األخيرة من المشاهير 

للي دوزوا الحبس، وعلى 
رأسهم طبعا، رئيس 
الحكومة الحالي، سعد 

الدين العثماني، وإن اختلفت 
األسباب والظروف.

في هذا الغالف، تكشف 
»البالد األخرى«، حكايات 
وقصص نجوما ينتمون 

إلى مجال الفن والسياسة 
والرياضة واألزياء وجدوا 
أنفسهم وراء القضبان.

قراءة ممتعة!

حاتم قسيمي

جتا  يف تطّور جديد بقضية حســـاب »محزة مون بييب«، مت اعتقال ابتسام بمطة شقيقة دنيا بمطة، اللتني ُأدريِ
مضن املتوّرطني يف هذا احلساب، الذي اكن يهشر ويبزّت املشاهري. وحبسب ما ذكر املصدر، فإّن وكيل امللك 
باحملمكة االبتدائية مبدينة مراكش، أمر باستمكال التحقيق مع ابتسام، ويه رهن االعتقال، وإيداعها جسن 
الوداية. يأيت اعتقال ابتسام بعد أقل من هشر من اعتقال مصّممة األزياء عائشة عياش اليت اكنت تقمي يف 
ديب، ومت جلهبا عرب »االنرتبول« والتحقيق معها، لتنكشف الكثري من احلقائق معن يقف خلف احلساب، إذ 
ذكرت امس اإلعاليم املغريب املقمي يف الواليات املتحدة األمريكية سميو بنبشري، ويتوّقع املتابعون أن يصدر 

خالل األيام املقبلة أمٌر باعتقال دنيا بمطة.

القـــمل  تلّقامهـــا صاحـــب  طعنتـــان 
األمحر: األوىل حك قضايئ بالجسن 
ملـــدة ســـنة، والثانية ختـــيّل صديقه 
ورشيكه دمحم العسيل عنه وتصفية 
اليت  يف جريـــدة »املســـاء«  »إرثـــه« 
 اكنت األوســـع انتشـــارًا يف اململكة.
بعـــد القبـــض هيلع يف )أبريل2012(، 
ها يه حممكة االســـتئناف يف الدار 
البيضـــاء تصدر حمكًا عىل رشـــيد 
نيـــين بالجسن ســـنة واحـــدة نافذة 
وغرامـــة ماليـــة. احلك جـــاء ليعّزز 
حك احملمكـــة االبتدائية قبل أهشر، 
ليدخـــل ملّف مدير جريدة »املســـاء« 
املغربيـــة، واكتـــب العمـــود األكـــرث 
 شـــعبية يف اململكة يف نفق مسدود.
جاء احلك عىل مدير اجلريدة، األكرث 

مبيعًا يف اململكة، ليدق آخر املسامري 
يف نعش آمـــال عائلته واملقربني منه، 
عملـــًا بأّن الصحـــايف أودع الجسن 
بهتمـــة نرش »أخبـــار زائفـــة« تنتقد 
الداخلية  االســـتخبارات  جهاز  معل 
 املعـــروف اختصارًا بـ«الديســـيت«.

معاناة نيين اسمترت يف الجسن، إذ 
اكنت عائلته وحماموه ينقلون أخبارًا 
عن وضع مزٍر يعيشه وراء القضبان، 
إىل جانب وضعـــه يف جناح جسناء 
احلـــق العـــام، حرم صاحـــب القمل 
األمحـــر من احلصول عـــىل األوراق 
واألقـــالم واجلرائـــد. ناهيـــك، عـــن 
احلـــرشات مثل الناموس وشـــنيوال، 
اليت دجب حوهلم حاكيات مشوقة بعد 

خؤوجه من الجسن.

نا�ش���دت والدة املمثلة املغربية مرمي ح�ش���ن املغاربة للتدخل من اأجل م�شاعدة 

ابنتها للخروج من ال�شجن. وقالت والدة مرمي املقيمة باخلليج، يف بث مبا�رش 

على ح�ش���اب ابنتها مبوقع ان�شتغرام، اإن حفيدتها مل ت�شتطع النوم بعد فراق 

اأمها، مطالبة “كل من ي�ش���تطيع” م�ش���اعدتها للو�ش���ول اإىل حل م�ش���تعجل. 

وكان���ت ال�رشط���ة االإماراتية قد اعتقلت مرمي ح�ش���ن، لتنفيذ حكم �ش���ادر 

�ش���دها باحلب�س ملدة �ش���هر ومن ث���م االإبعاد عن الدولة بناء على ما اأ�ش���درته 

حمكم���ة دبي، فرباي���ر 2020، ب�ش���اأن اتهامها ب�«هتك عر�س بالر�ش���ا« يف 

مقطع فيديو رق�ش���ت فيه مع املغني االأمريكي تايغا يف اإحدى احلفالت التي 

اأقيمت يف االإمارات.

»بدر الدين بن. ع« حار�س الوداد املعار لفريق �ش���باب 

املحمدية، مت اإعتقاله بتهمة اإغت�شاب �شابة ع�رشينية.

ال�ش���ابة الع�رشيني���ة تقدمت ب�ش���كاية يف املو�ش���وع 

مع���ززة ب�ش���هادة طبية تعزز تعر�ش���ها لالإغت�ش���اب 

واالإعتداء اجل�شدي.

الالعب يوجد رهن االعتقال االحتياطي ب�ش���جن عن 

ال�شبع »عكا�شة«، وذلك بعد اتهامه باغت�شاب �شابة يف 

عقدها الثاين.

الفنـــان املغرىب ســـعد ملجـــرد مت اإلفراج عنه 
بكفالة عقب اهتامه باغتصاب فتاة فرنسية ىف 
ســـان تروبيه جنويب فرنسا يف غشت 2018، 
وقد أودع بالجسن ألكرث من مرة هلذا السبب.
احلاكيـــة بدأت يـــوم األحد 26 غشـــت2018، 
بعد إلقاء القبض هيلع ىف مدينة ســـان تروبيه 
الســـاحلية جنويب فرنســـا عقب اهتـــام فتاة 
فرنسية يف التاسعة والعرشين من معرها إياه 
باالعتداء علهيا جســـدًيا وجنسًيا، ومت توجيه 
هتمـــة االغتصاب إليه رمسًيـــا من قبل االدعاء 
الفرنـــي وقهتـــا، وأودع يف الجســـن يومني 
عـــىل ذمة التحقيقات، حـــىت انترشت األفراح 
املؤقتة عىل مواقع التواصل باإلفراج عنه حتت 
ممسى »الرباءة«، إال أهنا اكنت جمرد »إطالق 
رساح مـــرشوط« عـــىل ذمـــة التحقيقات اليت 
وصفها القضاء بـ«قضية معقدة«، إثر تضارب 

األقاويل بني ملجرد والفتاة.

رشيد نيني )صحافي( / ناموس وظلمة وطعنه ذوي القربى

مريم حسين )ممثلة(  / اإلمارات فيها حتا احلبس

بدر الدين بن.ع )حارس الوداد المعار(  /

 عشرينية طيحاتو 
في شباك السجن   

 سعد الدين العثماني )رئيس الحكومة( / 

اعتقل في الثمانينات ثم اختبأ من األمن 6 أشهر
يف افتتاح ملتىق شـــبيبة حزبه بالدار البيضاء، قال ســـعد الدين العمثاين، رئيس 
احلكومة، يف افتتاح ملتىق جهوي لشـــبيبة حزبه بالـــدار البيضاء، إنه اعتقل يف 
15 دحنـــرب 1981 من مزنله بالدار البيضاء، فأحيل عىل »كوميســـارية« املعاريف 
مث درب مـــوالي الرشيف. وأفاد العمثاين، بأنه طوال مدة اعتقاله مل حيامك، واكن 
معصب العينني ومقيد اليدين، وممنوع الكام، مشـــريا إىل أنه اكن ينتظر أن يظل 
حمتجزا حلوايل 15 ســـنة، قبل أن يفرج عنه بعد أهشر، ويف ســـنة 1985 اعتقل 

عدد من اإلخوان، مفا اكن له إال أن هيرب وخيتبأ لستة أهشر من األمن.
وأوحض العمثـــاين، أن مـــن اعتقل يف تلك الفرتة ظل مجسونا لعرش و15 ســـنة، 
مضيفـــا، »يعـــمل اهلل آش اكن غادي يوقـــع يل، وواحد الهنـــار أصبحت رئيس 
احلكومة، أليس هذا من غرائب الزمان، كنت مطاردا فأصبحت رئيسا للحكومة«.

سعد لمجرد )مطرب(  /

املعلم  طلع  »ماشي ساهل«

إبتسام بطمة )عارضة أزياء( / أنا واختي على إبن عمي
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الدار  إثر تفجريات  عىل  اعتقل  الفزيازي،  »الفقيه« 
 30 بالجسن  2003 وحمكت هيلع احملمكة  البيضاء 
مضن السلفية  تارة  الفزازي  دمحم  يصنف  عاما. 
يرصح  العملية لكنه  مضن السلفية  اجلهادية وتارة 

برفضه هلذه التصنيفات ويكتيف بأنه مسمل فقط.
مت اعتقاله يف 28 مايو2003، وهو خارج من مجسد 

صالة  من  انهتائه  مدينة طنجة بعد  يف  الداخلة 
متت  البيضاء حيث  إىل الدار  أخذه  مت  العشاء. 
حمامكته وصدر حبقه حك بجسنه ثالثني عاما مع 
النفاذ. اكنت الهتمة املوجهة له يه الدعوة والتنظري 
عن  مسؤولة  الدولة  اعتربهتا  واليت  اجلهادي  للفكر 
تفجريات الدار البيضاء اليت حدثت يف مايو 2003.

محمد الفيزازي )فقيه( / الفيزازي نهار شدوه في جامع

قضــــت حممكــــة  أن  بعــــد  الجســــن،  احلــــوات  ولــــد  ســــعيد  الشــــعيب  الفنــــان  ســــيغادر،   ،2015 مــــارس  يف 
 االســــتئناف برباءتــــه مــــن هتمــــة اغتصــــاب فتــــاة قــــارص، والــــيت قــــى بســــبهبا هشــــورا يف جسن عاكشــــة.
الفتــــاة اهتمــــت الفنــــان الشــــعيب باالغتصــــاب، بعدما تعرفــــت هيلع يف ملهــــى لييل حيث تبــــادال األرقــــام اهلاتفية، 
 ليطلــــب مهنــــا احلضــــور إىل مزنلــــه دون أن  تعــــرتض، زامعة أنــــه وضع هلــــا منومــــا يف العصري لتفقــــد الويع.

واستند حمايم الفنان الشعيب باخلربة الطبية، حيث أدىل بهشادة تؤكد أن الفتاة تعرضت الفتضاض باكرهتا منذ فرتة 
طويلة، عكس ما ادعت والدهتا، حيث زمعت تعرضها لالغتصاب قبل 15 يوما من تارخي الهشادة الطبية.

قصـــة مأســـاوية بك املقاييـــس، عارضـــة األزيـــاء اكميليا اللعـــيب توفيت 
بجســـن بوراكيـــز بفـــاس. وبيمنـــا تقـــول مصـــادر إخباريـــة إهنـــا ماتت 
بســـبب اإلمهـــال الطيب، تنـــيف إدارة الجســـون املغربية عملهـــا بإصابهتا 
 بـــأي مـــرض مزمـــن. واكنت مشـــدودة عىل اســـهتالك املخـــدرات الصلبة.
وتوفيت عارضة األزياء، اكميليا اللعيب )23 ســـنة( يف جناح النســـاء بجسن 

بوراكيـــز يف مدينة فـــاس، أول 
بعد أزمـــة  ينايـــر2020، 

حصية أملت هبا.
عـــىل  القبـــض  وألـــيق 
اللعيب بهتمة امتالك مكية من 
املخدرات رفقـــة مجموعة من 
وذكر  اآلخريـــن.  األخشاص 
بيـــان إدارة الجسن: »بتارخي 
ظهـــرت  ينايـــر2020،   24
عىل املعنية باألمـــر حالة من 
االضطـــراب يف الـــويع، ما 
اســـتدىع نقلهـــا فـــورًا إىل 
بفاس،  الغســـاين  مستشىف 
املراقبة  حيث وضعت حتـــت 
الطبية، إىل أن توفيت بتارخي 

26 يناير باملستشىف نفسه«.

يف 7 فرباير 2017، جسن املالمك العاملي املغريب يف رياضة الكيك بوكسينغ، بدر 
هاري ملدة ســـنتني، مهنا عـــرشة أهشر موقوفة التنفيذ. وذلـــك عىل خلفية اهتامه 
 بالتعرض واهلجوم العنيـــف بالرضب عىل رجل األمعال اهلولندي كوين إيفرينك.
وسبق هلاري أن قى مثانية أهشر يف الجسن هبولندا بسبب القضية املذكورة، 
لتتبىق ســـتة أهشر أخرى من املدة احملكومة، ســـيقضهيا املالمك املغريب. هاري 
اهتـــم يف العديد من القضايا اليت هلا عالقة باملشـــاجرات خـــالل احلياة الليلية 

هبولندا.

منري الرماش، اكن طفال بريئ حيمل حبياة ســـعيدة، 
انتقل صدفة من بائع جسائر يف شوارع تطوان إىل 

أكرب مروج مدرات يف أفريقيا اكملة.
منري الرماش اكنت عاندو شعبية كبرية لدى ساكن 
المشال حيت اكن من الصعب أن تثبت هيلع الهتمة 
ألنـــه اكن مورط معاه جنرياالت وكولونريات، لدرجة 
أن األحـــزاب يف المشـــال اكنـــت اكتلجـــأ ليه يف 
اإلنتخابات. مكا أنه اكن كيبييض فلوسو بالعقارات 
واألرايض واكن كيدير اخلري مىع الناس خصوصا 

فتطوان.
إال أن حاكيـــة املجـــرم “احملبوب” ســـتهنار، واحد 
املفضلـــة  هويتـــو  كميـــارس  امللـــك  اكن  الهنـــار 
“اجليتســـيك” مبنطقـــة خاصة لمير مهنـــا الرماش 
بيخته الفاخر وميل حبسوه احلرس قدم راسو كأنه 
أكرب رجال األمعال يف تطوان، وبىغ يشـــوف امللك 
رضوري. وهـــذي يه أول وآخر مرة غدي يشـــوف 

فهيا دمحم السادس مبارشة .
من بعـــد يف 2002 اكن برفقة صاحبتو من هولندا، 
وقامو يش وحدين باستفزازه وجبد علهيم الفردي، 
وتـــريا ومات واحد مهنم. يف تلـــك االتناء اكن امللك 
كيـــدوز صيفه هناك يف املدينة، وفاش مسع باخلرب 

أمر السلطات بالقبض هيلع فورا وتقدميه للعدالة.
وحـــىت الوكيل يل اكن مكـــف بالقضية لكفو امللك 
خشصيا باش يتابع القضية.  وطوال احملمكة ظل 
الرماش يقول أنه يريد مســـاعدة املغرب اقتصاديا، 

لكن حاكيته انهتت حبك 25 سنة يف 2003.

سعيد ولد الحوات )فنان الشعبي( / نزوة مكلفة

 عبد الفتاح جوادي )كوميدي(   / 
دوز قليل والسبب طليقته

خالد عليوة )الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي(  /  خرج ولم يعد  

 كاميليا اللعبي )عارضة األزياء( /  
نهاية حزينة للحسناء 

 بدر هاري )المالكم المغربي(  / 
حياة الليل واملالهي والراس السخون

 منير الرماش )أكبر مروج مخدرات 
 في أفريقيا( /  

خرجت عليه الزعاما  قضت حممكة »غرونوبل« الفرنسية، قبل حوايل سنة عىل الكوميدي عبد الفتاح جوادي 
بالجســــن ملدة 6 أهشر موقوفة التنفيذ، وذلك بهتمــــة العنف اللفظي والهتديد بالقتل يف 

حق زوجته.
وغابــــت زوجة جــــوادي، املنفصلة عنه، والــــيت تعيش بالقرب من مدينــــة غرونوبل، عن 

اجللسة املذكورة، مكا أهنا مل تكن ممثلة من طرف أي جهة.
وأدين جوادي بالهتم املذكورة، إذ حك بالجسن 6 أهشر مع وقف التنفيذ واملراقبة ملدة 

عامني، مع حظر االتصال بالضحية وااللزتام مبتابعة الرعاية النفسية.
واكنت أخبار راجت منذ مدة حول توقيف الفنان املذكور بهتمة »االغتصاب«، بيمنا اكن 

األمر يتعلق بزناع مع زوجته.

يـــوم 20 مـــارس 2013، منحت 
مبحمكـــة  اجلنحيـــة  الغرفـــة 
البيضاء٬  بالـــدار  االســـتئناف 

الرساح املؤقت خلالد عليوة٬ 
الرئيـــس املديـــر العام الســـابق 
للقرض العقاري والسيايح٬ مع 

إخضاعه لملراقبة القضائية.
مكا قضت الغرفة بحسب جواز 
سفر الوزير السابق٬ الذي يتابع 
بهتمـــة »تبديـــد أمـــوال معومية 
واســـتغالل النفوذ واملشاركة«٬ 
واعتقـــل القيـــادي االحتادي يف 
الــــ29 من يونيو 2012، بناء عىل 
التحقيقات اليت أجرهتا الرشطة 

القضائيـــة، وذلـــك عـــىل خلفية 
اهتامـــات هتّم »اختـــالالت مالية 
وفســـاد إداري تضمهنـــا تقرير 
للحســـابات«،  األعىل  املجلـــس 
التقاريـــر املذكور  حيث كشـــف 
أن عليوة »اســـتفاد من امتيازات 
حظي هبا، رفقة عائلته ومعارفه. 
واكن خالـــد عليـــوة، وبناء عىل 
ُمّكن من  »تعلميـــات عليا«، قـــد 
يومني اكملني حلضور مراســـمي 
تشـــييع والدته وذلك بعدما اكن 
وزير العدل واحلريات، مصطىف 
الرميد، قد منحه ساعتني للتواجد 

بذات مراسمي التشييع.



صــحـــفـــي بــالغ 

في 28 فبراير 2020، انعقد المجلس اإلداري للبنك الشعبي المركزي واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب برئاسة السيد محمد كريم 
منير ، وذلك لدراسة تطور نشاط المجموعة وحصر حساباتها إلى غاية 31 دجنبر 2019. 

+1,9 %
بماليين الدراهم

+9,7 %
بماليين الدراهم

العائد الصافي البنكي لمجموعة البنك الشعبي المركزي

+4,7 %
بماليين الدراهم

17 816

17 020
دجنبر 2018
دجنبر 2019

النتيجة الصافية الموطدة

3 888

3 543
دجنبر 2018
دجنبر 2019

النتيجة الصافية حصة مجموعة البنك الشعبي المركزي

2 999

2 943
دجنبر 2018
دجنبر 2019

الشعبي  البنك  مجموعة  عززت   ،2019 المالية  السنة  خالل 
كما  الدولي،  تطورها  من  وسرعت  بالمغرب  ريادتها  المركزي 

يدل على ذلك تطور مؤشراتها الرئيسية للنشاط والربحية. 

4,7 % ليصل إلى  وهكذا، تعزز العائد الصافي البنكي بنسبة 
المهنية.  األقطاب  جميع  ألداء  نتيجة  وذلك  درهم،  مليار   17,8
انخفضت  المحفظة،  جودة  لتحسين  المبذولة  الجهود  وبفضل 
كلفة المخاطر بنسبة 19 % لتصل إلى 2,6 مليار درهم. وتحسنت 
3,9 مليار  9,7 % لتصل إلى  النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 
بنسبة المجموعة  حصة  الصافية  النتيجة  ارتفعت  كما   درهم. 

1,9 % لتصل إلى 3 مليار درهم.

وعلى مستوى حسابات شركة البنك الشعبي المركزي، تحسنت 
2,6 مليار درهم. 5,1 % لتصل إلى  نتيجتها الصافية بنسبة 

أجرت  المالية،  أسسها  تعزيز  أجل  ومن  ذلك  على  عالوة 
بمبلغ  لمستخدميها  مخصصة  رأسمالها  في  زيادة  المجموعة 
درهم.  مليار   2 بمبلغ  ثانوي  لدين  وإصدارا  درهم  مليار   2,2
وارتفعت األموال الذاتية للمجموعة إلى 47 مليار درهم, بتطور 

نسبته 13,5 %.

تموقعها  المجموعة  مؤشرات  لكافة  اإليجابي  التوجه  ويجسد 
الصعيد  على  النشيطة  واستراتيجيتها  المغرب  في  القوي 

الدولي.

تطور مستمر لنشاط البنك في المغرب

في  البنك  واصل  للزبناء،  الواسعة  قاعدته  و  الجهوي  تجذره  بفضل 
المغرب تحسين منجزاته التجارية.

استقطاب  من   2019 سنة  خالل  المغرب  في  البنك  تمكن  وهكذا، 
صاف للودائع قدره 4,7 مليار درهم، معززا موقعه الرائد بحصة في 
26,1 %. وضمن هذا النطاق، استقطب البنك  سوق الودائع بلغت 
اإلضافي  من   %  80 من  أزيد  الجهوية  وبنوكه  المركزي  الشعبي 
لمغاربة  المقدمة  الخدمات  سوق  صعيد  على  القطاع  في  المسجل 
العالم، مما حسن حصته في هذه السوق ب32 نقطة أساس لتصل 
فئة  في  المجموعة  سلكته  الذي  ذاته  التوجه  %. وهو   52,7 إلى 
الخواص المحليين، حيث حسنت من تموقعها بثالثين نقطة أساس. 
وبفضل هذه التطورات، تحسنت بنية الموارد، إذ باتت حصة الموارد 

بدون مكافأة تشكل 68,3 %. 

موازاة مع ذلك، تعتمد المجموعة على قربها من الفاعلين االقتصاديين، 
مواصلًة دعمها للمقاوالت في تلبية احتياجاتها التمويلية. وساهمت 
قدمها  التي  القروض  إضافي  ضمن   %  64 حدود  في  الفئة  هذه 
واصل  المشترين،  قروض  مستوى  وعلى  بالمغرب.  لزبنائه  البنك 
أزيد من ربع إضافي  ريادته لهذه السوق من خالل استقطاب  البنك 

القطاع. وتطور جاري القروض لالقتصاد إلى غاية متم 2019 بنسبة 
3,2 %، مما يوافق حصة في السوق تناهز 24 %.

المغرب  في  البنك  زبناء  فائدة  هامش  تدّعم  الجهود،  هذه  وبفضل 
بنسبة 1,6 % ليصل إلى 7,6 مليار درهم، على الرغم  من الظرفية 

التي اتسمت بتراجع مردود القروض.
2019 لتصل  4,6 % في  وارتكازا على قاعدة واسعة من الزبناء ) + 
إلى 6,4 مليون زبون( واصل هامش العموالت ديناميته الجيدة بتطور 
بلغ 6,7 % في 2019 ليصل إلى 1,6 مليار درهم. ويعزى هذا األداء 

أيضا للتحسن المستمر لنسبة تغطية الزبناء. 

تاريخي  المركزي، فاعل  الشعبي  البنك  مجموعة 
في مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة 

المالي وتعزيز الشمول 

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 
الله، ساهم البنك الشعبي إلى جانب الفاعلين اآلخرين ضمن القطاع 
البنكي في وضع صندوق بغالف مالي قدره 8 مليار درهم وتم تزويده 
من طرف الدولة وصندوق الحسن الثاني والبنوك بهدف ضخ دينامية 

جديدة لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع والمقاوالت الصغرى.



الــمؤشــرات الــرئــيــســيــة للـمـجـموعــة 

مجموع الحصيلة الموطدة
(+8,8%)

النتيجة الصافية حصة المجموعة431
(+1,9%)

األموال الذاتية الموطدة
(+13,5%)

عدد الزبناء البنكيين47
8 ماليين

العائد الصافي البنكي
(+4,7%)

حجم الشبكة17,8
نقطة توزيع

النتيجة الصافية الموطدة
(+9,7%)

تصنيف المجموعة3,9

BB / STABLE / B (S&P)
BA1 / STABLE (MOODY’S)
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مليار درهم

المقاولة  تدابير وآليات مهمة لتسريع نمو  البنك الشعبي  كما أطلق 
الصغرى والتي تضمنت إحداث شبكة مختصة بلغ تعدادها 181 وكالة 
ومزودة بفضاءات الستقبال المقاوالت الصغرى عالوة على كفاءات 
Almoukawilchaabi. عنوان  تحت  رقمية  ومنصة  التأهيل  عالية 

التي سبق  الدينامية  بتعزيز  تسمح  أن  التدابير  هذه  . ومن شأن   ma
البنك  قام   ،2019 سنة  فخالل  القطاع.  هذا  في  ضخها  للمجموعة 
بتمويل 000 95 مقاولة صغرى معظمها يسجل رقم معامالت أقل 
للتمويل  التوفيق  مؤسسة  أكدت  جهتها،  ومن  درهم.  مليون  من 
األصغر التزامها تجاه حاملي المشاريع الصغرى عبر اإلفراج عن حوالي 
2,5 مليار درهم، عبر رفع سقف  000 190 ملف بغالف مالي قدره 
ومن  درهم   150 000 إلى  الصغرى  للمقاوالت  الممنوحة  القروض 

خالل وضع نظام المقاول الذاتي.
البنك  خصص  والمتوسطة،  الصغيرة  المقاوالت  وبخصوص 
بغرض  المقاوالت  من  الفئة  هذه  لدعم   2019 سنة  الشعبي 
الصعيد  على  منتدى  بتنظيم  المجموعة  فقامت  االستثمار.  إنعاش 
المساعي،  لهذه  وتبعا  جهوية.  بجولة  قيامها  عن  فضال  الوطني 
بلغ االستثمار  لقروض  إنتاج  مع  ملحوظة  منجزات  تسجيل   تم 

1,2 مليار درهم، بتطور ناهز 10 % من سنة ألخرى، وهم القطاعات 
االستراتيجية التي تساهم في خلق فرص الشغل.

محرك   : بالمغرب  للمجموعة  التابعة  الشركات 
للمجموعة بالنسبة  تنموي 

الشركات   أكدت  المجموعة،  استراتيجية  مع  تام  انسجام  في 
ديناميتها   2019 سنة  في  بالمغرب  للمجموعة  التابعة  المتخصصة 
التنموية. وهكذا، فاق أداء فيفاليس أداء القطاع مع تسجيلها لتطور 
الجيد  التوجه  بفضل   %  12,9 نسبته  البنكي  الصافي  عائدها  في 
لقطاعات القروض الشخصية و تأجير السيارات مع خيار الشراء. من 
ناحية أخرى، تميزت ميديافينانس، بنك اإليداع للمجموعة, خالل سنة 
.%  40,5  + بنسبة  البنكي  الصافي  لعائدها  ملحوظ  بتطور   2019 

وهو التوجه نفسه الذي سلكته مجموعة أبالين التي تواصل كسب 
مسجلة  المهنية،  أنشطتها  مختلف  في  السوق  حصص  من  المزيد 
في اآلن نفسه تحسنا في رقم معامالتها الموطد بنسبة 49,2 %.

شراء  خالل  من  للمجموعة  الدولي  البعد  تعزيز 
ثالثة بنوك جديدة

التدابير  بإتمام   2019 سنة  تميزت  الدولي،  الصعيد  على 
مجموعة لدى  إفريقيا  في  جديدة  بنوك   3 بشراء   المتعلقة 
الخطوة مع طموحات  وتتماشى هذه   .  BICEC، BMOI، BCI( BPCE(

مجموعة البنك الشعبي المركزي على الصعيد الدولي.
2019 تطورا  الدولي في سنة  المصرفية  التجزئة  بنك  وهكذا، سجل 
 % 57,4 بنسبة  زبنائه  موارد  تحسن في  مع  في مؤشرات حصيلته 
وقروض الزبناء بنسبة 31,8 %. وعلى الرغم من كون إدراج الشركات 
2019، فقد  األخير من سنة  الربع  يتم سوى في  لم  الجديدة  التابعة 
تمكن بنك التجزئة المصرفية الدولي من تسجيل نسبة نمو من رقمين 

لعائده الصافي البنكي بلغت + 16,8 %.
وعلى نطاق ثابت، يظل أداء بنك التجزئة المصرفية الدولي جيدا من 

خالل ارتفاع الودائع بنسبة 15,1 % والقروض بنسبة 6,9  %.
ومن خالل شراء هذه البنوك الجديدة، تعتزم مجموعة البنك الشعبي 
على  جديدة  مناطق  ولوج  خالل  من  الجهوية  ريادتها  تعزيز  المركزي 

مستوى إفريقيا جنوب الصحراء.
المكلفة  التابعة  الشركة   ،AMIFA مجموعة  تواصل  أخرى،  ناحية  من 
في  للقارة  تغطيتها  تعميم  إفريقيا  في  األصغر  التمويل  بتطوير 
السينغال،   : جديدة  دول  ثالث  أنشطتها في  إطالق  مع   2019 سنة 

بوركينافاسو ورواندا.

الحفاظ  من  الرغم  على  للمخاطر،  قوي  تحسن 
على سياسة حذرة للتموين

 % 19 بنسبة  المخاطر  كلفة  انخفضت   ،2019 المالية  السنة  برسم 
بالنسبة  التغطية  نسبة  تحسنت  كما  درهم.  مليار   2,6 إلى  لتصل 

للزبناء. القروض  لجميع فئات 
بحوالي  العامة  للمخاطر  مؤونتها  المجموعة  عززت  أخرى،  ناحية  من 
إلى  جاريها  رفع  2019، مما  المالية  السنة  480 مليون درهم برسم 
150 مليون  4,7 مليار درهم. كما تم تزويد صندوق الدعم بأزيد من 

3,4 مليار درهم. درهم ليبلغ 

جدد المجلس اإلداري للبنك الشعبي المركزي تهنئته لكافة العاملين في المجموعة على المنجزات التجارية 
والمالية المسجلة، كما عبر عن شكره لجميع حاملي الحصص وكافة الشركاء على مساهمتهم المستدامة في 

ازدهار المجموعة على الصعيدين الوطني والدولي.

8 دراهم للسهم الواحد،  وسيقترح المجلس اإلداري للبنك الشعبي المركزي على الجمعية العامة دفع ربح بمقدار 
بارتفاع نسبته 6,7 % .



فريد بن لحسن الدليمي )شقيق أحمد الدليمي أقوى جنرال في عهد الحسن الثاني( يكشف

عائلة الجنرال 
تعيش 
حياتها 

بطريقة عاديَة 
في كل 

من الرباط، 
الدار البيضاء، 
وسيدي قاسم

تفاصيل حياة الدليمي..هل 
حقا كان أحد عوامل موته 
تحرير الصحراء، كما يقول 

البعض؟
أمحد  اجلـــرال  أكيـــد. جشاعـــة 
الدلـــي، واســـتقامته املهشود له 
هبام وطنيا ودوليـــا، مث انتصاراته 
يف الصحـــراء، وكذلك طبيعة املهام 
اليت اكنت تســـند إليـــه وإخالصه 
مللكـــه اكنت أشـــياء ال تـــرى بعني 
الرضا من طرف بعض املقربني من 
امللك الراحل احلســـن الثاين رمحه 

اهلل.
فاجلـــرال الدلـــي اكن، إىل أن 
وافتـــه املنيـــة، حـــارضا يف مجيع 
املراحل اليت عرفهتا قضيتنا األوىل 
من الهتييء لملسرية اخلرضاء إىل 
تنفيذهـــا، ومن التصـــدي هلجامت 
مرتزقة البوليساريو إىل شل مجيع 
حتراكهتـــم بعـــد االنهتاء مـــن بناء 

احلائط األمين.

هل لديك معلومات بخصوص 
مساهمة شقيقك الجنرال في 

هذه العمليات التي تحدثت 
عنها؟

يف الفـــرتة املمتدة مـــن 1975 إىل 
البوليســـاريو  1978 اكن مرتزقـــة 
بواســـطة  هبجـــامت  يقومـــون 

القويـــة اســـتطاع الفريق يف ذلك 
املـــومس )1967-1966 ( أن يصعد 
إىل القســـم الوطين األول، و ذلك 

ألول مرة يف تارخيه.

لو سمحت لتتحدث لنا عن 
طبيعة معاملة الجنرال أحمد 

الدليمي مع أفراد أسرته 
الصغيرة، أبناؤه أو أشقاؤه 

وأعمامه..الخ
اكن يتعامل مع مجيع أفراد عائلته 
بطريقـــة جد عاديـــة: كأب، كأخ و 
كقريب. لكن اكنت له عالقة خاصة 
مع الوالـــد، رمحـــة اهلل علهيام، 
حيت اكنا عىل اتصال دامئ، واكنا 
يستشـــريان بعضهام البعض يف 
األمور العائلية وغري العائلية، مثل 
املســـائل اليت تتعلق باخلصوص 

بفريق سيدي قامس لكرة القدم.
وبصفة عامة اكن كرميا مع مجيع 
أفراد عائلتـــه، إال أنه اكن صارما 
واكن  باألخـــالق،  يتعلـــق  فميـــا 
رصحيا، وال حيب الكذب والنفاق. 

هذه روايتك لنتف من الحياة 
األسرية للجنرال.. لكن حياته 

المهنية كانت مثار جدل، 
وموته كان محط غموض.. 

لنبدأ لو تفضلت ببعض 

كيف تعيش أسرة الجنرال 
أحمد الدليمي، وأين؟

عائلة اجلرال أمحد الدلي رمحة 
اهلل هيلع تعيـــش حياهتـــا بطريقة 
عاديـــَة يف لك مـــن الربـــاط، الدار 
البيضاء، وسيدي قامس، مثلها مثل 

مجيع املغاربة.

هل يمكنك رسم بعض 
المالمح من عالقتك الشخصية 

مع شقيقك األكبر الجنرال 
الراحل أحمد الدليمي؟

يطبعهـــا  باملرحـــوم اكن  عالقـــيت 
االحـــرتام واملودة، عالقـــة أخ بأخ 
يكربه ســـنا. فلقاءايت به، حني اكن 
يـــح وقته بذلـــك، اكنـــت عائلية 
إلحيـــاء صلة الرمح فقط، مث إنه كنا 
نتالىق بطلب منه إما ليســـألين عن 
أمور اكن يريد معرفهتا، أو يأمرين 
بالقيـــام بأمور هتم فريـــق االحتاد 
الريايض لسيدي قامس، واكن ذلك 
منذ أواسط السبعينات إىل أن وافته 

املنية.
وحدث مرة أنه اتصل يب يف ساعة 
متأخـــرة من الليـــل، واكن ذلك يف 
هشـــر يونيو1981 ليطلـــب مين أن 
أتصـــدى لتـــرصف غـــري ريايض 
لفريـــق غرمي، اكن هدفـــه النيل من 
مسعـــة فريق احتاد ســـيدي قامس 
فـــاكن جوايب له، رمحـــه اهلل، لقد 

مقت بالواجب فميا يتطلبه األمر. 
وهناك صـــورة لويل العهـــد آنذاك 
يـــوحش احلـــاج  الســـادس  دمحم 
االستحقاق  بوسام  الدلي  حلسن 
الريـــايض يف ملعـــب الفتح بالربط 
إثـــر هنايـــة كأس دمحم اخلامـــس 

الدورة 15 غشت 1976.
مولعـــا  اكن  اجلـــرال  أن  ومبـــا 
بكـــرة القـــدم، أتذكر وأنـــا مازلت 
يافعـــا، واكن ذلـــك يف هناية 1966 
وبدايـــة1967، أنين كنـــت أبعث له 
ملـــا اكن مجسونا يف باريس بنتاجئ 
البطولـــة املغربيـــة للقســـم الوطين 
األول والثاين، وخاصة نتاجئ فريق 
احتاد سيدي قامس الذي اكن يتوىل 
رائســـته الفعلية الوالد رمحه اهلل، 
والـــذي بكفاحـــه املميـــت وعزميته 

املراكز  بعـــض  عىل  كوموندهـــات 
القوافـــل  بعـــض  أو  املعزولـــة، 
ويرجعون  املدنيـــة،  أو  العســـكرية 
فـــوق  املوجـــودة  قواعـــدمه  إىل 
الـــرتاب اجلزائـــري، حيـــث اكنوا 
يتلقون التدريبـــات اخلاصة حبرب 
العصابات، عىل يد مستشارين من 
أملانيـــا الرشقية، ومن كوبا، بمتويل 

من نظام القذايف.
مث بعد ذلك، جاءت مرحلة الوحدات 
املتنقلة للقوات املسلحة امللكية اليت 
اكنـــت مهمهتا تشـــطيب األرايض 
املسرتجعة من بعض املرتزقة الذين 
متركزوا لفـــرتة يف بعض األماكن 
بدأت  وقـــد  اجلبليـــة اكلورقزيـــز. 
هـــده املرحلة بالضبـــط يف أواخر 
هشر أكتوبر من ســـنة 1979. هذه 
الوحـــدات اكنـــت تعرف بــــ )أحد، 
الزالقة، بدر واألرك(، فاكن اجلرال 
يتـــوىل خشصيـــا قيـــادة وحـــدة 
»أحد« والتنســـيق بني هذه األخرية 

والوحدات األخرى.
يف  »الورقزيـــز«  معركـــة  وبعـــد 
هشر مايـــو 1980 اكنـــت أقالمينا 
الصحراوية آمنـــة بعد االنهتاء من 
تشييد اجلدار األمين، والذي أجرب 
مرتزقـــة البوليســـاريو عىل القبوع 
يف قواعـــدمه بعدما شـــلت مجيع 

حتراكهتم.
وهذا اجلدار اكن ميتد، منذ مارس 
1981 ، مـــن طانطـــان مشـــاال إىل 
مسارة وبوكـــراع، مث بعد ذلك إىل 
منطقـــة بوجدور، ابتـــداء من هشر 
يونيو 1982 عىل مسافة تفوق 500 
لكم. بيمنا مدينة الداخلة اكنت تتوفر 
عىل نظام أمين خاص هبا، مع بداية 
1983، يتكون من حزام أمين يمشل 
أجهزة إلكرتونية للكشف ورادارات 
جد متطـــورة. وهذا اإلجناز الكبري، 
الذي اكن موضوع تبادل رســـائل 
بني الراحلني امللك احلســـن الثاين 
واجلـــرال الدلي، مكـــن املغرب 
من محاية الســـاكنة وكذا ثرواهتم 

ومنشآهتم االقتصادية.

بالقدر الذي كان البعض 
يعترف بالدور الحاسم الذي 

فالش باك 10

ليست كتابة املاضي، إنها كتابة املستقبل.
كيف نفهم حاضرنا؟ ونصنع مسقبلنا؟
كيف تستدرك األجيال اجلديدة ما فاتاها 
من لقطات ساخنة طبعت صحافتنا، 
ورسمت مالمح هويتنا السياسية.
يقال أن "الصحيفة هي وثيقة" وهي 
كذلك وستظل دوما. شاهدة أمينة على 
عصرها.
كيف نعيد االعتبار إلى ذاكرتنا، كيف 
نزيل الغبار عن األرشيف ونحوله إلى ثروة 
معرفية ترسم خطوات املستقبل؟
وكيف بوسعنا أن نتسلل إلى حجرة 
صحافة األمس لننهل منها ما يفيد كتابة 
املستقبل، رغم سيوف احلرس، وأنياب 
أمناء املكاتب السياسية املغلقة؟
تلك هي احلكاية إذن، هاتان الصفحتان 
إطاللة على أرشيف صحافتنا الوطنية منذ 
انطالقتها. حكاية تتعدد فيها احلوادث 
والشخصيات واملواقف.. وتتضمن أكبر 
عدد من األفكار واآلراء...
لألرشيف أشعة، بإمكانها أن تضئ طريق 
احلاضر وتعيد كتابة املستقبل: مقاالت.. 
خطب.. حوارات.. وثائق.. رسومات... 
ساهمت في صنع حلظات أساسية من 
تاريخ بلدنا.
هنا على األقل، ميكننا أن نقرأ عما قد 
ننساه في زحمة األشياء، أوما ما نريد أن 
نعيد قراءته وتأمله بعني احلاضر.
هنا على األقل، ميكن لسياسيينا أن 
يروا وجوههم.. ويعيدوا تأمل أفكارهم 
املاضية..
أرشيف صحافتنا، ليس ملكية خاصة، 
وليس عليه خامت: سري جدا، ومن العار أن 
نقفل عليه في صندوق أسود ليملؤه الغبار 
ويطويه النسيان.
إنه ملك مشاع، فلنتأمله جمعيا علنا نكون 
من املفلحني. 

راسلونا
أو اتصلوا على

لجميع إعالناتكم-أخباركم- شكاياتكم-أرائكم
الهاتف: 0522200611 - الفاكس: 0522208777
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أعظم تقدير للحقيقة هو استخدامها .

إمرسون

ال يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب.. وال حقيقة 
نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت

مصطفى محمود

تفاصيل احلياة اخلاصة للجنرال الذي حاول قتل احلسن الثاني

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

الوحيد الذي كان يتقاسم معه أسراره ومشاكله املهنية هو والده 
هل كان الجنرال الدليمي يتحدث ألسرته عن مشاكله 

في مهامه وعن أعدائه مثال؟
الوحيد الذي اكن يتقامس معه أرساره ومشـــالكه املهنية هو 
والده الذي اكن يتفاىن يف احرتامه واإلخالص إليه. حيث إن 
هذا األخري اكن ذا جتربه واســـعة حبك املهام اليت مارهسا 
يف حياتـــه؛ مكوظـــف بوزاريت العـــدل والداخليـــة من جهة 
وكنائب برملاين ورئيس مجاعـــة قروية ونائب رئيس املجلس 
اإلقلي ملدينة القنيطرة من جهة أخرى، فضال عىل خصاله 

اإلنسانية.

لكـــن وقع لـــه أن حتدث ميع خشصيا بصفة اســـتثنائية يف 
أواخـــر الســـبعينات من القـــرن املايض خبصـــوص قضية 
أقالمينا املسرتجعة، حيث قال يل إن اسرتجاع هذه األقالمي، 
واحلفاظ علهيا، مل يكن بالهسل، عكس ســـبتة ومليلية، رحبنا 
املعركة عسكريا وال أحد ميكنه أن خيرجنا من هناك«. وعندما 
أعلن عىل ما مسي آنذاك باالستفتاء التأكيدي تأكد يل أنه مل 

يكن متحمسا هلذا األمر. 
أما بالنســـبة لألعداء. فعال سبق له أن رصح يل خشصيا أن 

أعداءه كثريون..
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أما بعد ...
عبد الحميد الجماهري

حنن أمام امتحان للحاكمة وأخالق املسؤولية عندما تكون 
مؤسساتية، وهنا ميكن اإلبداع يف التدبري السيايس لألوضاع إنه سؤال القدرة عىل تدبري وضع استثنايئ بسالسة  حمايثة وجماورة للاكرثة وبالقرب مهنا.

5/ ال أحد ميلك اجلواب، أو عىل األقل ليس هذا العبد الفقري  ، لك الرشاكء الدستوريني….
لكن عرفت اآلونة األخرية معطيات يف رضورة التفكري يف هذا  إىل رمحة ربه وعفوه..

 األمر،
وطنية شاملة قادرة عىل أن جتد يف لكامه ما يمطنئ بأن األحد املايض، هو أنه مل يستطع أن يقدم لنا خطابا لتعبئة لعل االختالل األكرب يف تواصل رئيس احلكومة، ليلة السبت  بعضها هيم االختالالت وبعضها هيم االنشغاالت:

القادم من األيام سيكون حتت 
 السيطرة.

اكن رئيس احلكومة ، رمبا بغري 
قصد منه، يقدم لك املسوغات 

ليك نبحث عن جواب يف ماكن ما 
بعيدا عن رائسة احلكومة، وعن 
خطاهبا،وعن مسوغات تدبريها 

ملرحلة استثنائية حادة يف تارخي 
 بالد حماطة بالداء واألعداء!!!

إذ مل يسبق أن عاشت بالدنا ، 
يف جوار دويل وقاري وإقلي 
مشابه لنا، وضعية القطيعة مع 

اخلارج، مكا تعيشه اليوم.والظرف، 
بصعوبته أو بالتحك فيه، مصدر 

ملقاربة استثنائية تستوجب وضعية 
الدميقراطية واحرتام املؤسسات ويف احلاكمة أو يف تدبري االنقطاع عن العامل ، ليس فيه انقطاع عن مبادئ العامل، يف  استثنائية.
فقد اكن الرتكزي أكرث عىل القطاعات يف البحث عن أجوبة  نشعر به لألسف الشديد مع السيد رئيس احلكومة….ولدهيا وضوح يف التعامل ويف خطاب األزمة نفسه، وهو ما مل ولدهيا مستويات العجز والقدرة اليت تضعها نصب أعيهنا ، وضعها الذي تواجهه مبا ترامك لدهيا من وسائل وجتارب، كإشاكل إنساين واقتصادي واجمتايع ، لكن، لك بالد ال سميا وأن لك الدميقراطيات حلد الساعة، تعيش الاكرثة  األزمات،

حدود املمكن السيايس واالقتصادي واالجمتايع.استرشايف وممطنئ يف حدود املمكن العيمل واليحص ال يف أكرث مما هو يف البحث عن خطاب شامل ومتناسق، مكا أن الرتكزي عىل الوعظ واإلرشاد، ورمبا الوعظ واالغتسال،  مبترسة وغري مكمتلة..

وضع غير عاد

11فالش باك

أرساره ومشـــالكه املهنيـــة هو 
والـــده الـــذي اكن يتفاىن يف 
إليـــه.  احرتامـــه واإلخـــالص 
حيـــث إن هذا األخـــري اكن ذا 
جتربه واسعة حبك املهام اليت 
مارهســـا يف حياتـــه؛ مكوظف 
العـــدل والداخليـــة  بـــوزاريت 
مـــن جهـــة وكنائـــب برملـــاين 
ورئيـــس مجاعة قرويـــة ونائب 
رئيس املجلـــس اإلقلي ملدينة 
القنيطـــرة مـــن جهـــة أخرى، 
فضال عىل خصاله اإلنسانية.

لكـــن وقـــع له أن حتـــدث ميع 
استثنائية يف  بصفة  خشصيا 
القرن  من  الســـبعينات  أواخر 
املـــايض خبصـــوص قضيـــة 
قال  أقالمينا املسرتجعة، حيث 
يل إن اسرتجاع هذه األقالمي، 
يكـــن  مل  علهيـــا،  واحلفـــاظ 
بالهسل، عكس ســـبتة ومليلية، 
رحبنا املعركة عسكريا وال أحد 
ميكنـــه أن خيرجنا من هناك«. 
وعندمـــا أعلن عـــىل ما مسي 
التأكيدي  باالســـتفتاء  آنـــذاك 
تأكد يل أنه مل يكن متحمســـا 

هلذا األمر. 
أما بالنسبة لألعداء. فعال سبق 
لـــه أن رصح يل خشصيا أن 

أعداءه كثريون..

من هم؟
بـــاالمس..  أيخ  يذكـــرمه  مل 
أخشاص اكنت تزجعهم املهام 
الـــيت اكنت مســـندة إليه، مكا 
اكن يزجعهم كثـــريا إخالصه 
مللكه املرحوم احلســـن الثاين. 
وخبصوص أرسته، فال عمل يل 

هبذا الشأن.

به أطراف رمسية مغربية أيضا..
وأتذكـــر متاما البالغ الصادر عن 
وزارة الترشيفات والقصور امللكية 
واألومسة يوم 27 يناير 1983 بعد 
وفاة اجلرال، حيث أشاد ببطوالته 
يف أقالمينـــا الصحراوية، واعترب 
فقدانه خســـارة للشعب املغريب، 
نظـــرا ملاكنتـــه داخـــل األوســـاط 
الشعبية اليت اكنت تقدره لوطنيته 
للحـــق  وانتصـــاره  وجشاعتـــه، 
وتفانيـــه يف خدمـــة الوطن وحبه 

مللكه.
ويف نفـــس اليوم أذكـــر أن مؤرخ 
اململكـــة آنـــذاك عبـــد الوهاب بن 
املغـــرب  لواكلـــة  أدىل  منصـــور 
العـــريب لألنباء بتـــرصحي قال ما 
مجمله أن »اجلرال الدلي اكن 
وسياسيا حمناك  ضابطا حماربا 
وملزتمـــا بوطنيتـــه، ويمتتـــع بثقة 
امللـــك، وأدى مهمته يف الصحراء 
 بكفـــاءة عاليـــة وعزميـــة قويـــة«.
وهذه الثقـــة تبلـــورت أحيانا يف 
متثيـــل امللـــك الراحل عســـكريا 
الناحيـــة  مفـــن  ودبلوماســـيا. 
العسكرية حدث أن قام مقام القائد 
األعـــىل للقوات املســـلحة، وبأمر 
 Palmes « منه، بتوشيح مجموعة
الضبـــاط،  مـــن   »  de Guerre
وضبـــاط الصف واجلنود بأعىل 
األومسة العســـكرية : واكن ذلك 
يـــوم 30 غشـــت  يف »أباتيـــح« 

 .1980

هل كان الجنرال الدليمي 
يتحدث ألسرته عن مشاكله 

في مهامه وعن أعدائه 
مثال؟

الوحيد الـــذي اكن يتقامس معه 

لعبه الدليمي في قضية 
استرجاع األقاليم الصحراوية، 
كما تفضلت اآلن بالحديث عن 
ذلك، هناك أيضا من نفى عنه 

قيامه هذا الدور.. ما قولك؟
جوابا عىل سؤالك هذا البد يل أن 
أستحرض ما خصصته الصحافة 
الدوليـــة والوطنية آنذاك يف العديد 
مـــن حتقيقاهتا املتعلقـــة ببلدنا من 
حزي هـــام للدور احملـــوري الذي 
قام به اجلـــرال يف مجيع مراحل 

اسرتجاع أقالمينا اجلنوبية.
ومكثال عـــىل ذلك كتب عبد العزيز 
الدمحـــاين، املبعوث اخلاص ملجلة 
»جـــون أفريـــك«، يف عـــدد 1029 
بتارخي 24 شـــتنرب 1980، حتقيقا 
بعنوان »sahara le tournant، أن 
اجلـــرال أمحد الدلي اكن حمط 

ثقة امللك..
ويف نفس الســـياق، جاء يف مقال 
ملجلة »املجلة« عدد 156 بتارخي 05 
فربايـــر 1983 و اليت اكنت تصدر 
بلنـــدن »أن الـــدور البـــارز الذي 
البـــد أن يفتقده املغـــرب يف غياب 
أمحد الدلـــي هو دوره يف حرب 
الصحـــراء... فإنه بال شـــك أحد 
كبار صانـــيع انتصارات اجليش 
املغـــريب يف حـــرب الصحراء مع 
جهبة البوليساريو. واكن يقود 80 
ألف رجل وضعوا حتت إمرته منذ 

سنة 1976 ».
وكتـــب عـــالء الدين حمســـن يف 
جملة الوطن العريب بتارخي 04/10 

فرباير 1983 ماييل:
»اجلـــرال الدلـــي »مـــن جيـــل 
الضبـــاط الشـــباب الذيـــن بدؤوا 
حياهتـــم العســـكرية يف بواكـــري 
وكمتانه  االســـتقالل...مصته  عهد 
ووالؤه أهلـــه لتوليـــه مســـؤولياته 
واألمنية.فهو  والعســـكرية  احلالية 
كبـــري الضبـــاط املرافقـــني لمللك، 
وهو منصب يعادل رائســـة أراكن 
العســـكري  واملستشـــار  اجليش، 
لمللـــك معا. ولذلك فهو دامئ التنقل 
بـــني اجلنـــوب والمشـــال. هو يف 
خندق أو رأس جبل أو موقع متقدم 
أو يف طائرة هليكوبرت. مث هو جفأة 
يف مكتبـــه بالربـــاط أو يف القرص 

إىل جانب امللك.«

ما أدليت به اآلن، أستاذ 
فريد، هو شهادات إعالميين 
ومراقبين من خارج المغرب.. 

لكن ما الذي يعضد أطروحتك 
هذه من داخل البالد؟

دور الدلـــي يف انتصارات حرب 
الصحراء ضد البوليساريو أشادت 
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اشتراك عن طريق:                 شيك بنكي      دفع نقدي

إيداع عبر البنك:.......................................................................................................................................................
التاريخ:................................................................................................................................................................................
اإلمضاء:............................................................................................................................................................................

اإلسم العائلي:.......................................................................................................

اإلسم الشخصي:................................................................................................
المؤسسة:..................................................................................................................
العنوان:..........................................................................................................................
الهاتف:..........................................................................................................................
البريد اإللكتروني:.............................................................................................
مكان اإليداع:.......................................................................................................

150
درهم سنويا

أشخاص كانت 
تزعجهم 

المهام التي 
كانت مسندة 

إليه، كما 
كان يزعجهم 
كثيرا إخالصه 

لملكه 
المرحوم 

الحسن الثاني
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كل إنسان أصادفه البد أن يفوقنى من ناحية أو أخرى، ولذلك 
أحاول أن أتعلم منه.

إمرسون

السعادة ال يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة بل 
هي في )) ماذا نفعل بالمال و القوة و السلطة.

مصطفى محمود

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

ليس أمامنا 
سوى أن نقبِّل 
هذه األرض، 
ونبحث لها 
عن مستقبل 
، وحياة 
بعيدا عن 
حسابات الربح 
والخسارة

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

هل صحيح أنه كان مهتما وشغوفا بنادي 
سيدي قاسم؟

ومبا أن اجلرال اكن مولعا بكرة القدم، أتذكر 
 1966 هناية  يف  ذلك  واكن  يافعا،  مازلت  وأنا 
وبداية1967، أنين كنت أبعث له ملا اكن مجسونا 
للقسم  املغربية  البطولة  بنتاجئ  باريس  يف 

فريق  نتاجئ  وخاصة  والثاين،  األول  الوطين 
رائسته  يتوىل  اكن  الذي  قامس  سيدي  احتاد 
الفعلية الوالد رمحه اهلل، والذي بكفاحه املميت 
وعزميته القوية استطاع الفريق يف ذلك املومس 
الوطين  القسم  إىل  يصعد  أن   )  1966-1967(

األول، و ذلك ألول مرة يف تارخيه.

 كنت أبعث له ملا كان مسجونا في باريس 
بأخبار فريق احتاد سيدي قاسم 
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كان المولى سليمان منشغال بتوحيد البالد 
ومد سلطته إلى النواحي الجنوبية 

وإخضاع القبائل المتمردة، حين عصف 
بالبالد وباء الطاعون في سنتي -1799

.1800
وألن هذا الطاعون كان األشد فتكا من 

سابقيه وكانت له عواقب اجتماعية 
وسياسية وخمية وصفه الناجون من 

معاصريه بالطاعون الكبير حتى يميزوه 
عن األوبئة التي كانت أخف وطأة منه. 

رغم أن هذا الوباء كاد يفني المغاربة إال 
أن المخزن كان هو المستفيد الوحيد منه، 

رغم تضرره هو اآلخر في جوانب أخرى.

لقد عرفت بلدان مشال إفريقيا سلســـلة من األوبئة خالل 
النصـــف الثاين مـــن القرن الثامن عـــرش، لكن املغرب مل 
يتأثر هبا، إذ نعمت البالد بعافية دامت نصف قرن، لكهنا 
يف احلقيقة مل تكن سوى هدنة انهتت حبلول سنة 1799.

املؤرش الـــذي جعل الناجني من الطاعـــون الكبري ينعتونه 
هبذا االمس هو أرقام الضحايا اليت مل يســـق أن حصدها 
وباء مـــن قبل، حيث وصل عدد املـــوىت بفاس خالل وباء 
1750 إىل 300 قتيـــل يف اليـــوم حكـــد أقـــى، يف حني 
تضاعف هذا الرمق مثان مرات يف سنة 1799، اي حوايل 
2500، مكا أشـــار إىل ذلك الفشـــتايل يف »االبتســـام« و 

دمحم األمني الزباز يف »األوبئة واملجاعات«.
والنظر إىل أعراض هذا الوباء مكا وصفها معارصوه فإن 
األمـــر يتعلق بالطاعون الدميل. لقد ترسب هذا الوباء إىل 
املغـــرب من اجلزائر عرب احلدود الرشقية، إذ مل مير عىل 
ظهوره باجلزائر ســـنة واحدة حىت انتقلـــت العدوى إىل 
املغـــرب. اكن من املمكن احليلولة دون دخول هذا الوباء أو 
عـــىل األقل التخفيف مـــن حدته لو معل املوىل ســـلميان 
بنصاحئ ممثيل الدول األوربية املمتثلة يف احلجر اليحص، 
لكن الســـلطان رفض األخذ هبـــذه اإلجراءات اليت أقامها 
القنا صلـــة األوربيـــون بطنجة، معتربا اللجـــوء إىل هذه 

اإلجراءات الوقائية أمرا مالفا للرشع.
من بني العوامل أيضا اليت ســـاعدت عىل انتشـــار الوباء 
هزالـــة احملاصيـــل الزراعيـــة لســـنة 1798، بـــل وحىت 
حمصول ســـنة 1799 الـــذي اكن ينتظر منـــه أن يعوض 
خصاص الســـنة املاضيـــة ضاع جراء اكتســـاح اجلراد 
لبعـــض املناطق. هكذا مهـــد اجلوع الطريق أمـــام الوباء 

وصري أجساد الناس مرتعا خصبا له.

المخزن ينشر الوباء
رمغ أن الوبـــاء ترسب مـــن احلدود الرشقيـــة إال أن أول 
أعراضه ظهرت مبنطقة الريف ومهنا انتقل إىل مدينة فاس 

وضواحهيا... أما املناطـــق اجلنوبية فقد وصلها الوباء عن 
طريق حركة اجليش باجتاه الرباط واجلنوب.

بعد أن انهتى املوىل ســـلميان من متهيـــد البالد قرر زيارة 
منطقة أســـيف وعبـــدة ليجعلها يه األخـــرى حتت حمكه، 
وليتلـــىق خشصيا بيعة عبد الرمحان بـــن نارص الذي ظل 

متأرحجا بني اخلضوع والعصيان إىل آخر حلظة...
خالل هـــذه احلركة رافق املوكب الســـلطاين عدد كبري من 
جيـــيش العبيـــد والوداية املصابـــني أصال بالوبـــاء، اكن 
الســـلطان »قد هنض جبندين، جند من العســـكر وجند من 
الوبـــاء« مكا قـــال دمحم الضعيـــف الربـــايط يف »تارخي 
الضعيف«... فســـامهت هذه احلركـــة يف انتقال الوباء من 

فاس إىل الرباط واملناطق الساحلية.
لقد زادت تنقالت السلطان عرب الهسول األطلسية اجلنوبية 
مـــن رسعة تفـــيش الوباء، وهـــو األمر الـــذي جعل حركة 
الســـلطان حمل انتقـــاد من طرف معارصيـــه نظرا النعدام 
احلاجة امللحـــة لذلك. يقول صاحب »االبتســـام«: »مل يكن 

لسفره دليل وال موجب«.
حبلول هشر أبريل من ســـنة 1799 بلغ الوباء ذروته بك من 
فاس ومراكش، إذ وصل عدد الوفيات، يف الفرتة املمتدة بني 
أبريل ويوليوز من نفس الســـنة، يف فـــاس 1000 يف اليوم 
الواحد. لقد جعـــز األحياء عن دفن موتامه وضاقت املقابر 
باجلثث ومل يبىق متســـع من الوقت لتشـــييع اجلنائز فلجأ 
الناس إىل دفن املوىت يف مقابر مجاعية. فيف مراكش اليت 
بلغ فهيا عدد املوىت 1800 يف اليوم أصبح ساكهنا عاجزين 
عـــن دفن املـــوىت رمغ توظيف حـــوايل مائة خشص مجلع 

اجلثث من األزقة.
وحبلول فصل الصيف خفت حدة الوباء بشك كبري وتقلص 
عدد الوفيات بشـــك ملحوظ. مل تكـــد البالد تململ جراحها 

حىت ارتفعت حدة الوباء من جديد حبلول فصل اخلريف.

الوباء أكثر حدة في الجنوب
اكن الوبـــاء أكرث حدة يف اجلزء اجلنـــويب من البالد، أما 

اجلـــزء المشايل فمل يتأثر بكيفيـــة خطرية إال خالل فصل 
الربيع من سنة 1800. فيف تطوان مل يظهر الطاعون إال يف 
فرباير من نفس الســـنة. ويف مارس ارتفع عدد الضحايا 
هبـــا ليصل 20 يف اليوم، ليصل بعد ذلك يف أبريل ما بني 
130 و150 حضيـــة يف اليـــوم، وهو ما شـــك ذروة الوباء 

باملدينة.
أمـــا يف طنجة فمل تتجاوز عدد اخلســـائر البرشية 30 يف 
اليوم. وبانهتاء ســـنة 1800 اكنت البـــالد قد ختلصت من 
 الطاعـــون، لكن آثـــاره ظلـــت بادية عىل مظاهـــر احلياة.
اكن لوبـــاء 1800-1799 آثار دميغرافية بليغة، لقد أشـــار 
إىل أن  دمحم املنصور يف كتاب »املغرب قبل االستعامر« 
املغرب فقد جـــراء هذا الوباء ما بـــني الربع والنصف من 
مجموعة الساكن. لقد تقلص عدد الساكن إىل درجة جعز 

فهيا األحياء عن مجع احملاصيل الزراعية.
فيف فاس، ويه أكرث حوارض املغرب ســـاكنا آنذاك، ظلت 
العديد من املنازل فارغة بعدما قى الوباء عىل قاطنهيا.

المخزن يستفيد من الوباء
اكن املخـــزن هو املســـتفيد الوحيد من هـــذا الوباء، فعىل 
املســـتوى الســـيايس ســـاعد الوباء يف دمع جهود املوىل 
ســـلميان يف ترسيخ ســـلطته، وذلك بإضعاف قبائل عبدة 
وداكلة املمتردة. مـــن جهة أخرى هسل الوباء عىل املخزن 

إخضاع بعض املناطق الساحلية اليت طال عصياهنا. 
لقـــد وجدت هذه املناطق نفهسا جمربة عىل اخلضوع بعد 
 جهرة التجـــار األوربيني بعـــد تراجع التجـــارة البحرية.
وخّلص الوباء املوىل ســـلميان من خصوم األمس. فأخواه 
املوىل هشام واملوىل سلميان اللذان نازعاه عىل احلك ملدة 
ســـت ســـنوات، لقيا حتفهام يف هذا الوباء. وهو املصري 
الـــذي لقيه العديد مـــن املمتردين. يؤكـــد صاحب كتاب » 
املغرب قبل االستعامر« أن هذا ما جعل القنصل الربيطاين 
يكتب بعد انهتاء الوباء مبارشة: »إن املوىل سلميان يتحك 
اآلن يف البالد بكيفية تامة. فقد أصبح من املســـتحيل عىل 
األقالمي الســـاحلية اليت فقدت ساكنهتا أن تقوم بأي مترد 

ذي شأن«.
واكن الوباء ســـببا وراء تكـــدس األموال يف خزينة املخزن 
وحل مشـــالكه املالية. فاســـتيالؤه عىل أمـــالك العائالت 
اهلالكة مكن املوىل ســـلميان من ثروة هامة. فيف ســـوس 
وحدهـــا اكن متخلف اهلالكـــني هاما لدرجـــة جعز معها 
موظفوا املخزن عن مجعه. وهو األمر الذي جعله يســـتغين 

عن عائدات التجارة البحرية.
لكن هذا الوباء سامه من جهة أخرى يف إضعاف املخزن، 
فقد ترضر اجلهاز اإلداري بشك كبري جراء هالك العديد 
من املوظفني األكفاء الذين يصعـــب تعويضهم. ناهيك عن 
هـــالك العديد من املنارصين خصوصـــا الفقهاء والعملاء 

ومن هلم ماكنة يف املجمتع.
 األمر الذي فتح البـــاب أمام جيل جديد من العملاء، وجد 

املوىل سلميان صعوبة يف مد جسور التواصل معهم.
رمغ جســـامة األرضار الدميغرافية للطاعون، اســـتطاعت 
البالد تعويضها عىل املدى املتوسط، نظرا لالرتفاع اهلام 
يف نسبة الوالدات يف بداية القرن التاسع عرش، ناهيك عن 
الرخاء الـــزرايع ووفرة احملاصيل خالل العقد األول من 

القرن التاسع عرش، وغياب األوبئة.
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عندما فقد املغرب نصف 
 ساِكنته في القرن 18

الطاعون الكبير 

هناك من يناضلون من أجل الحرية وهناك من يطالبون بتحسين شروط 
العبودية

مصطفى محمود

الكتب هى اآلثار األكثر بقاء على الزمن.
إمرسون

كان لوباء 
 1799-1800
آثار ديمغرافية 
بليغة، لقد أشار 
محمد المنصور 

في كتاب 
»المغرب قبل 
االستعمار« 

إلى أن المغرب 
فقد جراء هذا 
الوباء ما بين 
الربع والنصف 
من مجموعة 

السكان



األميرة لالخديجةألبوم
إعداد: أكرم ماجدي

الصورة التي سحرت قلوب المغاربة في بداية ربيعها االول

في سنتها األولى، حيث يظهر الملك بسروال دجينز متحررا من بروتوكول القصر

قفطان مطرز وتاج الملكات وابتسامة ساحرة

لالخديجة برفقة زميالتها بالمدرسة المولوية حيث تتلقى تعليمها األساسي

رفقة شقيقها ولي العهد األمير موالي الحسن وأميرات العائلة الملكية
 تعزف الجيتار بمهارة كما تحب االستماع إلى 

مختلف أنواع األغاني الشبابية

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

             

سعيا منها لتعزيز طاقمها اإلداري والتقني والصحفي بمؤهالت 
جديدة، تعلن جريدة »البالد األخرى«، حاجتها إلى

 مسؤولة تجارية تتوفر فيها الشروط التالية:

تتوفر على اإلجازة على األقل.

تتوفر على تجربة التقل عن 2سنة.

قاطنة بالدارالبيضاء، أو نواحيها.

تجيد اللغة الفرنسية.

المرجو إرسال نهج السيرة )CV( إلى البريد اإللكتروني التالي:

تـ�شـغـل

13ألبوم
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إشترك في الصفحة الرسمية  

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

على الفاسيوك
صحيفة البالد األخرى

لصحيفة البالد األخرى

https://www.facebook.com -  صحيفة البالد األخرى

الوسيلة الوحيدة الكتساب األصدقاء هى أن تكون أحدهم.
إمرسون



15-14

اتخذت طريان االإمارات مزيداً من اخلطوات االإ�شافية التي تفوق متطلبات 

واأنظمة ال�شناعة ل�شمان �شحة وراحة عمالئها، ومنحهم الثقة والطماأنينة 

عند تخطيط رحالتهم. وتاأتي هذه االإجراءات يف اأعقاب اأحدث تطورات 

انت�شار فايرو�س »كوفيد19-« عرب العامل.

الإجراءات  دبي  تغادر  التي  طائراتها  جميع  االإمارات  طريان  وُتخ�شع 

مكثفة  ب�شورة  الركاب  مق�شورات  وتعقيم  تنظيف  تت�شمن  احرتازية 

و�شاملة. 

طيران اإلمارات  / تُطمئن العمالء

البنك الشعبي /    يوقع شراكة لدعم املقاوالت الناشئة

ارتفعت معامالت 
التجارة 

اإللكرتونية داخل 
املغرب العام 

املايض بنسبة 
46 يف املائة 

مقارنة مع سنة 
2018، إذ بلغت 
4.04 ماليري 

درمه، مجسلة 
زيادة بقمية فاقت 

املليار درمه.
وسامه هذا 

الزتايد املتنايم 
يف نشاط هذا 

القطاع يف نرش 
ماوف داخل 
أوساط جتار 
املواد الغذائية 

التقليديني، الذين 
يؤكدون أن جحم 
معامالهتم تراجع 

يف السنوات 
األربع األخرية 
بشك الفت، 
نتيجة ظهور 
مواقع جديدة 

لتسويق املنتجات 
االسهتالكية 

الغذائية واملزنلية 
عرب القنوات 

الرمقية.

46

الضمان اإلجتماعي /  يعفي مؤسسات العالجات 
من املوافقة املسبقة على طلب التحمل

الوطين  الــصــنــدوق  أعــلــن 
،اليوم  االجمتايع  للضامن 
مــؤســســات  أن  امجلـــعـــة 
العالجات ،التابعة للقطاعني 
من  معفاة  واخلــاص،  العام 
املسبقة  املــوافــقــة  طــلــبــات 
العالجات  محتل  أجــل  من 
نظام  إطـــار  يف  املـــدرجـــة 

قبل  من  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  عقب  ،وذلك  املؤدي  الثالث 
إىل  بالنظر  إنه   ” للصندوق  بالغ  يف  وجــاء  املختصة.  السلطات 
احلالة االستثنائية املتعلقة جباحئة كوفيد 19 وإعالن البالد عن حالة 
الطوارئ الصحية وتقييد احلركة يف البالد ابتداء من يومه امجلعة 
20 مارس 2020 عىل الساعة السادسة مساء ، و من منطلق ويع 
الصندوق الوطين للضامن االجمتايع باحلاجة إىل مضان الولوج 
خلدمات املساعدة الطبية خالل هذه الفرتة ، حييط الصندوق مجيع 
مؤسسات العالجات ، يف القطاعني العام واخلاص ،عملا أهنا معفاة 
من طلبات املوافقة املسبقة من أجل محتل العالجات املدرجة يف اطار 

نظام الثالث املؤدي”.

»ليبانافرياكن«  ملنتدى  الثالثة  الــدورة  فعاليات  البيضاء،  الــدار  يف  اختمتت 
أولويات مطط  ترتيب  املنتدى عىل  بتصويت اإلعالميات اإلفريقيات عضوات 
معل 2020، حيث مت وضع موضوع: »الوسائل اإلعالمية فاعل رئيي للتغيري« 
من األصوات املعرب  عىل رأس أولويات مطط معل هذه السنة، بنسبة 24 % 
عهنا. وجاء يف الرتبة الثانية موضوع:  »األثر اليحص للتغريات املناخية« )19 
تدبري  »إشاكلية   : %(، وموضوع   15( املائية«  %(، مث موضوع:  »تدبري املوارد 

النفايات« )13 %(.
فميا احتل موضوع التمنية املستدامة باملدن اإلفريقية املرتبة اخلامسة )10 %( 
وموضوع   ، إلفريقيا«  الطايق  التحول  ورهانات  »حتديات  مبوضوع  متبوعا، 

»الفالحة املستدامة )8 % لك مهنام(.

خسائرها  من  التخفيف  إىل  هتدف  خطوة  يف 
بسبب فريوس »كورونا«، أقدمت رشكة اخلطوط 
إجــراءات  اختــاذ  عىل  )الرام(  املغربية  امللكية 
واملستخدمني  العاملني  مستوى  عىل  تقشفية 

لدهيا.
نرشة داخلية إىل مجيع  »الرام«  إدارة  ووجهت 
العاملني يف الرشكة بشأن إعادة تنظمي ظروف 
عرشات  بإلغاء  املرتبطة  ــة  األزم بفعل  العمل 
الرحالت اجلوية من وإىل عدد من بلدان العامل 

اليت تعرف تفشيًا لوباء »كورونا«.

أرقام

هواوي / 

تستعني مبطوري تطبيقات  الهواتف باملغرب
مزيانية خاصة مبطوري تطبيقات اهلواتف الذكية باملغرب، سعيا مهنا إىل تعزيز  ضاعفت رشكة »هواوي« 

.HUAWEI AppGallery احملتوى الرمقي املغريب عىل منصة التطبيقات
يف مشال إفريقيا، »نعمل حاليا مع مجموعة من  وقال إيريك لوجنفينج، مدير شؤون املسهتلكني بـ«هواوي« 
مطوري التطبيقات باملغرب من أجل توفري حمتوى رمقي ممتزي عىل صعيد اململكة، يتيح ملستعميل منصة 

HUAWEI AppGallery الولوج إىل تطبيقات مبتكرة هتم جماالت عديدة««.
بتقسمي التطبيقات إىل 18 فئة متلفة، من مضهنا األخبار، والتواصل االجمتايع،  وتقوم حاليا »هواوي« 
والرتفيه، واأللعاب، وغريها، تتيح تطبيقات مثل سناب شات، وTikTok وغريها، مكا أنه تضم بعض األلعاب.

إعداد: حسناء كرام
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 شركة الرام  / 
 تُخفض عدد ساعات العاملني وتتخُذ إجراءات تقشفية

اختتام الدورة 3 ملنتدى »ليبانافريكان«

حديثهم ... |  حفيظ العلمي )وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي(
منع التجمعات ال يهم أنشطة الفاعلين االقتصاديين 

الخواص ومستخدميهم.
لقاء

وقــعــت مجمــوعــة الــبــنــك الــشــعــيب املــركــزي 
املــقــاوالت  الحتضان   HSEVEN ومؤسسة 
الــرشاكت  لتجشيع  رشاكــة  اتفاقية  الناشئة 
يف  املسامهة  أجل  من  الناشئة،  التكنولوجية 
عالية  إماكنات  ذات  تكنولوجية  إبراز رشاكت 

يف القارة اإلفريقية.
يف  املغربية،  املرصفية  املجموعة  وأوحضــت 
بيان حصايف، أن هذه االتفاقية تتيح للرشاكت 
آلية   HSEVEN قبل  من  واملدعومة  املختارة 
أو  األهســم  متويل  خالل  من  مناسبة،  متويل 
مردودية  ومدى  ملستوى  وفقا  البنيك  المتويل 

املشاريع املقرتحة.
من  الغرض  بــإن  البنكية  املجموعة  وأفـــادت 
العرض املقدم هو دمع اخلطوات األوىل حلاميل 
املشاريع، السميا يف استمثاراهتم غري املادية 
)الدراسات والمناذج األولية واالختبارات، وما 
بشك  للتطور  ــدادمه  إع أجل  من  ذلك(،  إىل 
الدويل،  الصعيد  وعىل  إفريقيا  يف  مستدمي 

برشوط  متويل  بعرض  يتعلق  األمــر  أن  خاصة 
والنسب  األداء  تأجيل  مستوى  عىل  حتفزيية 

املطبقة وحىت الضامنات املفروضة.
وقالت مسية العيمل الوايل، مديرة بنك املقاوالت 
لدى مجموعة البنك الشعيب املركزي: »من خالل 
املشاريع  بــدمع  ملزتمون  حنن  الــرشاكــة،  هــذه 
يستجيب  الذي  املايل  الدمع  توفري  عرب  املبتكرة 
مبتطلبات حاميل املشاريع، من أجل متكيهنم من 

إطالق أنشطهتم يف ظروف جيدة«.
 :HSEVENمؤسس اهلزاز،  أمني  قال  جهته  من 
تضع  وخرباهتام  جهودمها  توحيد  خالل  »من 
املركزي يف  الشعيب  والبنك   HSEVEN من  لك 
للنجاح:  مفتاحني  الناشئة  ــرشاكت  ال متناول 
وسمينح  فعال.  ومتويل  املستوى  رفيع  الــدمع 
تأجيل األداء غري املسبوق املمنوح من قبل البنك 
حاميل  سميكن  حقيقيا  دمعا  املركزي  الشعيب 
األمعال  ريادة  مغامراهتم يف  بدء  من  املشاريع 

بشك أكرث راحة«.



2020، حيل  سنة  )تركيا(  وأنطاليا   2019 سنة  )إيطاليا(  بعد مدينة اكلياري 
منتدى »CONNECT« مبدينة طنجة ألقامة نخسته الثامنة عرشة خالل سنة 

.2021
اجلوي يف  الربط  لتطوير  لقاء سنوي مصص  هو   »CONNECT« منتدى 
اجتاه أوروبا، وهو حدث بارز بالنسبة لملطارات ورشاكت الطريان واملزودين 
يف جمال صناعة النقل اجلوي ومهنيي القطاع السيايح. وسيستقطب هذا 
متلف  من  مشارك   600 من  أكرث  أيام  ثالثة  مدى  عىل  الدويل  املعرض 
الدول، يوفر هلم فضاء للنقاش وعقد اللقاءات بني رشاكت الطريان واملطارات 

وصناع القرار يف صناعة السياحة.

  Maroc Impactاأعلنت كل من ال�رشكة العامة باملغرب و

امل�شاهمة  بهدف  التغيري"  اأجل  من  "التاأثري  اتفاقية  توقيع 

الب�رشية  ل�شالح  اجتماعية  اقت�شادية  ديناميكية  اإحداث  يف 

وقع  ذات  وابتكارية  �شاملة  برامج  اإن�شاء  عرب  واالأقاليم 

اجتماعي.

وبف�شل هذا التعاون، قررت كل من ال�رشكة العامة باملغرب و

Maroc Impact   توحيد �شفوفهما يف ظل روؤية انفتاحية 
االأ�شخا�س  اإىل  موجهة  ملمو�شة  اأعماال  تت�شمن  وطوعية، 

ال�شاعن اإىل مبا�رشة االأعمال.

»2021 CONNECT« الشركة العامة بالمغرب  /   توقع اتفاقية لدعم االبتكار االجتماعي منتدى

مجموعة القرض الفالحي /

عبأت  السادس،  دمحم  امللك  اجلاللة  لصاحب  السامية  للتوجهيات  تنفيذا 
مجموعة القرض الفاليح لملغرب، الفاعل التارخيي يف جمال مواكبة ومتويل 
العامل القروي، مجيع طاقاهتا من أجل مضان تزنيل برناجم املستمثر القروي 

بشك أمثل وفعال يف مجموع جهات اململكة
الصغرى  املقاوالت  من  عدد  أكرب  ومتكني  الربناجم،  هذا  جناح  ولضامن 
والصغرية جدا يف العامل القروي من االستفادة من عروضه المتويلية برشوط 
تفضيلية ومن منتجاته، وضعت مجموعة القرض الفاليح لملغرب آلية خاصة 
مدعومة جبولة جهوية لطامقها اإلداري من أجل تعبئة وحتسيس رأمساهلا 

البرشي عرب شبكة نقط البيع.
من أجل مضان توفري مواكبة دامئة وفعالة لتزنيل برناجم املستمثر القروي، 
أطلق رئيس جملس إدارة مجموعة القرض الفاليح لملغرب، مرفوقا بطامقه 
اإلداري، جولة عرب متلف جهات اململكة هبدف تعبئة وحتسيس لك فعاليات 

شبكة املجموعة من أجل إجناح برناجم املستمثر القروي.

تعبئ طاقاتها لتنزيل 
برنامج املستثمر القروي

اإلكرتونيك�س«، جمددا خالل  »اإل جي  ارتقت �رشكة 

4K Nan ل�شا�شتها- جديدة  مبعايري   2020  �شنة

Cell LCDامل�شممة لتوفري جودة مذهلة لل�شورة 
بت�شميم مبتكر مع حت�شن االأداءات وميزات مدعمة 

االأفالم،  للم�شتخدمن  تقدم  اال�شطناعي  بالذكاء 

جديدة  جتربة  يف  االإلكرتونية  واالألعاب  الريا�شة 

وحيوية غري م�شبوقة.

8K NanoCellاحلديثة العديد من  وت�شم �شا�شات 

التقنيات االأ�شا�شية املتطورة، واأبرزها املعالج اجلديد 

 .α )Alpha( 9 Gen 3 الثالث”  اجليل   9 “األفا 
املعززة وخوارزميات  املعاجلة  اال�شطناعي قوة  الذكاء  بتقنية  واملدعم  املتقدم  املعالج  وي�شتخدم هذا 

مع متكن  “اإل جي”  �شا�شات  بها  امل�شتهرة  ال�شورة  لتح�شن جودة  اال�شطناعي  للذكاء  العميق  التعّلم 

ذلك  مبا يف  املحتويات  من  واأنواع خمتلفة  املتخ�ش�شة  امليزات  من  اال�شتفادة من جمموعة  امل�شاهدين 

االأفالم واالألعاب والريا�شة، لتوفري جتربة م�شتخدم مميزة باآفاق جديدة.

تلفزيونات LG Nanocell / حتقق أحالم عشاق الشاشة الفضية

هيونداي تكشف عن Elantra الجديدة كليا
ن�رشت �رشكة هيونداي مقطع فيديو �شورته يف هوليوود، ا�شتعر�شت فيه النموذج اجلديد من �شيارة Elantra مع�شوقة املالين. واأ�شبح طول هذه املركبة 4 اأمتار و67 �شم، وعر�شها 182 �شم، وارتفاعها مرت 

واأربعون �شنتيمرتا، اأما امل�شافة بن قاعدتي العجالت فاأ�شبحت 272 �شم. و�شممت ال�شيارة اجلديدة وفقا الأحدث معايري االأيروديناميكية.

اإلدارة  جملس  رئيس  أحـــزيون،  السالم  عبد  عرب 
للنتاجئ  ارتياحه  عن  املغرب،  التصاالت  امجلاعية 
املالية والتقنية اليت حققهتا مجموعة اتصاالت املغرب 
التارخيي حىت 31 دجنرب من سنة 2019، بشك فاق 
لك التوقعات، سواء تعلق األمر بأنشطة املجموعة يف 

املغرب أو عىل صعيد بايق فروعها األفريقية.
حيث قال السيد عبد السالم أحزيون رئيس  اإلدارة 
امجلاعية التصاالت املغرب يف هذا الصدد : » خارج 
تأثري غرامة الواكلة الوطنية لتقنني املواصالت، متكنت 
مجموعة اتصاالت املغرب من حتسني أداهئا  وحتقيق 
نتاجئ مزتايدة ، تفوق األهداف السنوية اليت تسطرها 

.وتؤكد بذلك  أمهية اسرتاتيجيهتا املبنية عىل شباكت أكرث فاعلية و خدمات تتكيف مع انتظارات السوق 
احمللية مكا هو احلال يف الفروع. . لتحسني جتربة زبناهئا والفعالية التشغيلية ملنظومهتا 2020 ستواصل 
و  ربناهئا  جتربة  لتحسني   2020 خالل  الرمقنة  معلية  وترسيع  االستمثارية  جهودها  املغرب  اتصاالت 

الفعالية التشغيلية ملنظومهتا «
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