
  > حسن بن جوا

منذ أم��س ال��ث��اث��اء تحمل امل��ارك��ة 
املغربية للسيارات وساما ملكيا على 
ص����دره����ا ب���ع���دم���ا ت����م ت���ق���دي���م ل��ج��ال��ت��ه 
مغربي«  »مصنع  أول  س��ي��ارة  ن��م��وذج 
وال������ن������م������وذج األول������������ي مل����رك����ب����ة ت��ع��م��ل 
بتطويرها مغربي،  قام  بالهيدروجني 
وهما مشروعان مبتكران من شأنهما 

تعزيز عامة »صنع باملغرب«، وتدعيم 
مكانة اململكة كمنصة تنافسية إلنتاج 

السيارات.
وت����ن����س����ج����م ه������ات������ان امل�����ب�����ادرت�����ان 
ال���ص���ن���اع���ي���ت���ان ت����م����ام االن����س����ج����ام م��ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ل��ك��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ال��رام��ي��ة 
إل������ى ت���وج���ي���ه ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ن��ح��و 
االس�����ت�����ث�����م�����ار امل�����ن�����ت�����ج، الس�����ي�����م�����ا ف���ي 
ال���ق���ط���اع���ات امل���ت���ط���ورة وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

وت���ح���ف���ي���ز ان����ب����ث����اق ج����ي����ل ج�����دي�����د م��ن 
املقاوالت في اململكة. كما يكرس هذان 
لجالة  املستنيرة  ال��رؤي��ة  امل��ش��روع��ان 
امل���ل���ك ب��خ��ص��وص ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
وتعزيز الطاقات املتجددة، السيما في 

قطاع الهيدروجني األخضر الواعد.
ويضع هذا املشروع الرائد املغرب 
ف��ي ص��ل��ب ال��دي��ن��ام��ي��ة امل��ت��ج��ددة، على 
تطوير  إل��ى  الرامية  العاملي،  املستوى 

أش�����ك�����ال ج�����دي�����دة ل���ل���ن���ق���ل ت���ج���م���ع ب��ني 
النجاعة واحترام البيئة.

رئيس ومؤسس شركة »نامكس« 
ف�����وزي ن���ج���اح أك����د أن ال���س���ي���ارة، ال��ت��ي 
سيتم إنتاجها في متم 2026، أشرفت 
ع���ل���ى ت��ص��م��ي��م��ه��ا ال����داخ����ل����ي ك����ف����اءات 
مغربية شابة، وأن عمر بطارية املركبة 
ال��ج��دي��دة يصل إل��ى 800 ك��ل��م، م��ع مدة 

شحن ال تتجاوز 4 دقائق.
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تهريب النية!
أينما وليت وجهك تجد أو تسمع كلمة »سيييير«، 
ال��س��م��ع ستصادف  ن��اظ��ري��ك، أو ح��رك��ت  وأي��ن��م��ا أدرت 

»ديرو النية«. 
ق��ال��ه��ا ول���ي���د ال���رك���راك���ي ف���ي امل���ون���دي���ال ال��ق��ط��ري، 
ورافقت نجاح منتخبنا في إنجازه غير املسبوق، وكان 
التميز،  في  راغبة  أن تصبح صنوا ألي خطوة  عاديا 
حاملة بالنجاح، لكن ملن نقول العبارتني؟ وهل نقولهما 

بالصدق الحقيقي الضروري لهما من أجل االكتمال؟ 
ال أدري، وحقيقة يخشى املرء أن يكون إفراطنا في 
استعمال العبارتني طريقة فقط إلفراغهما من املعنى، 
الكام، فقط ال  وجعلهما كلمتني ال تتجاوزان مرحلة 

غير. 
أكثر من هذا، استولى عدد كبير من غير القادرين 
على الجلوس والوقوف طويا، أي عدم السير نهائيا، 
من  مهم  ج��زء  املسكينة، وسطا  »سييير«  ع��ب��ارة  على 
»ق��ال��ني ال��ن��ي��ة« األص��ل��ي��ني ع��ل��ى ع��ب��ارة »دي����رو ال��ن��ي��ة« 
ال��ي��ت��ي��م��ة، وه���ذا ف��ي ك��ل امل���ج���االت، أو ف��ي أغ��ل��ب��ه��ا على 
األقل، حتى صارتا مسكوكتني تنطقان لفظا فقط، بل 

وتعنيان عكس املراد منهما تماما. 
بدارجته  ال��ع��ب��ارة،  ق��ال  عندما  ال��رك��راك��ي  الجميل 
امل���غ���رب���ي���ة ال��ج��م��ي��ل��ة، ك�����ان ي���ري���د أن ي��ف��س��ر ل��ل��م��غ��ارب��ة 
املنبهرين بنتائج لم ينتظروها أن النية الصادقة حني 
ت��راف��ق ال��ع��م��ل ال��ج��دي ت���ؤدي إل���ى ن��ت��ائ��ج طيبة بشكل 

سحري. 
العبارة  م��ن  التقطوا  امل��ف��اه��ي��م«  قلب  »ع��ل��م��اء  لكن 
بأكبر  معنا  العمل  وواص��ل��وا  اللفظي،  ظ��اه��ره��ا  فقط 
ق���در م��م��ك��ن م��ن ق��ل��ة ال��ن��ي��ة، م��ع ص��رخ��ة يطلقونها في 
ال��ن��ي��ة... قبل أن ينزلوا  وجوهنا كلما رأي��ن��اه��م: دي��رو 
معنا إل��ى املستوى األس��ف��ل م��ن ال��ق��ول وه��م يصرخون 

فينا: سييير... 
دون أن يقولوا لنا إلى أين... لحسن الحظ طبعا.

املسلسل الرتكي! 
مبالغا  تركيا  بانتخابات  اهتمام بعضنا  لي  بدا 

فيه حد العته فعا. 
أهلنا هناك في إسطنبول وأن��ق��رة، من أه��ل كمال 
بأسماء  الذين نعرفهم  املمثلني  وم��راد وبقية  وف��ري��دة 
التخييل  في  أسمائهم  وغير  الحقيقية  أسمائهم  غير 
كانوا  إن  ي��روا  لكي  يقترعون  الغبية،  الدبلجة  بسبب 
قادرين على التخلص من أفندينا أردوغان أم أنه الزال 
ب��اق��ي��ا م��ع��ه��م ح��ت��ى ال��خ��ت��ام، أي أن األم����ر داخ���ل���ي يهم 

األتراك فقط ال غير. 
لكن اهتمام البعض هنا وصل مراحل مرعبة فعا 
ح��د تقسيم ش��اش��ات ع��رب��ي��ة، ف��ي ب��ل��دان ال ان��ت��خ��اب��ات 
ف��ي��ه��ا، إل���ى ع��ش��ري��ن ش��اش��ة، وإق��ام��ة س����رادق انتخابي 
الكبيرة  أياما طويلة، وتقديم الصغيرة قبل  كبير دام 
باعتبارها  نتائجها  وان��ت��ظ��ار  االن��ت��خ��اب��ات،  ه��ذه  ع��ن 
ل���أول،  ال��ف��ت��ح  ب��ع��د  العثمانية  للخافة  ال��ث��ان��ي  ال��ف��ت��ح 
ال��ذي م��س بلظاه ك��ل ال���دول العربية، ول��م يسلم منه - 

لحسن حظ باد البركة - إال املغرب العظيم. 
أية استيهامات يحياها هؤالء املنبهرون باملكان 

هناك؟ 
ال أعرف، لكنني متأكد منذ زمن أن شيئا ما ثمينا، 
نفيسا، غاليا، يربحه حجاج تركيا منذ القديم الزلت 

عاجزا عن تحديده حتى اآلن. 
تراه أمر مرتبط باملسلسات التركية التي تتطلب 

غباء خرافيا لفهمها واإلدمان عليها؟ 
وإن   - االهتمام  على  وتشكرات  أفندينا  أعلم  الله 

كان بليدا - بطبيعة الحال. 

نية هاربة ومسلسل تركي!!!
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  > األحداث المغربية

اح���ت���ف���ل���ت م����ص����ال����ح األم�����ن 
الوطني، أمس الثاثاء 16 ماي، 
ب���ال���ذك���رى ال���س���اب���ع���ة وال��س��ت��ني 
ل���ت���أس���ي���س امل�����دي�����ري�����ة ال���ع���ام���ة 
املناسبة  وه��ي  الوطني،  لأمن 
ال���ت���ي ت����م خ���ال���ه���ا اس��ت��ح��ض��ار 
اإلن�����������ج�����������ازات وال����ت����ض����ح����ي����ات 
رج��ال  يبذلها  ال��ت��ي  الجسيمة، 
ون���س���اء األم�����ن ال���وط���ن���ي خ��دم��ة 
ل���ل���وط���ن وامل�����واط�����ن، وال����وق����وف 
ع��ل��ى م��ن��ج��زات ه���ذه امل��ؤس��س��ة، 
وال���ت���ي ش��ك��ل ع��ن��وان��ه��ا ال���ب���ارز 
مواصلة  املاضية  السنة  خ��ال 
األمنية  الحكامة  آل��ي��ات  إرس���اء 
وت����وط����ي����د ال���ت���خ���ل���ي���ق امل���رف���ق���ي 

وتعزيز شرطة القرب.
وق�������د ت������م ت����ق����دي����م ع������روض 
ب���م���خ���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق األم���ن���ي���ة 

ب���امل���م���ل���ك���ة، ع���ل���ى غ�������رار م��دي��ن��ة 
ال����دارال����ب����ي����ض����اء، ح���ي���ث ت��ل��ي��ت 
ك��ل��م��ة ت��وج��ي��ه��ي��ة ت���ط���رق���ت إل���ى 
العامة لأمن  مواصلة املديرية 
الوطني االلتزام املطلق لحماية 
املمتلكات،  األش��خ��اص وص��ون 
ووف����اء دائ���م مل��ؤس��س��ات ال��ب��اد، 
ت�����ح�����ت ال������ق������ي������ادة امل���س���ت���ن���ي���رة 
ل��ج��ال��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس، 
م��س��ت��ع��رض��ة م��خ��ت��ل��ف م���راح���ل 
ت��ح��دي��ث ال���خ���دم���ات وال��ب��ن��ي��ات 
األم����ن����ي����ة، وم���ت���اب���ع���ة ال���ج���ه���ود 
املبذولة لتدعيم الشعور باألمن 
عن  فضا  الجريمة،  ومكافحة 
التدبير الرشيد للمسار املهني 
يضمن  ب��م��ا  ال��ب��ش��ري  للعنصر 
ت���م���ك���ي���ن���ه م������ن م�����ن�����اخ وظ���ي���ف���ي 
م��ن��دم��ج ي��س��م��ح ل���ه ب��ال��ن��ه��وض 
األم����ث����ل ب���واج���ب���ات���ه ف����ي خ��دم��ة 

قضايا األمن.

  > عبد الكبير اخشيشن

في كل مرة يطرح سؤال على 
الديمقراطية  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة 
ال���ح���ال���ي���ة ي���ت���م ت���ج���دي���د م���وق���ف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة امل��ؤس��س��ات��ي، 
ي����ن����س����اق الن����ت����ظ����ارات  ال���������ذي ال 
األن����ظ����م����ة االس����ت����ب����دادي����ة، ال��ت��ي 
ت����ص����رف امل����اي����ي����ر ل�����ش�����راء ذم���م 
إفريقيا  ف��ي  مواقفها  تغير  دول 
وأمريكا الاتينية حتى تحصل 
فضيحة كما حصل في البيرو. 

ول�����ت�����أك�����ي�����د ه���������ذا ال����س����ل����وك 

ج�����������ددت ال���������والي���������ات امل�����ت�����ح�����دة، 
اإلث��ن��ني األخ��ي��ر، دعمها ملخطط 
الحكم الذاتي املغربي، باعتباره 
»ج��ادا، وذا مصداقية وواقعيا« 
ب��غ��ي��ة ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل نهائي 
للنزاع اإلقليمي حول الصحراء 
امل��غ��رب��ي��ة. وق����ال ن��ائ��ب امل��ت��ح��دث 
ال��خ��������������������ارج��ي��ة  وزارة  ب���اس�������������������م 
األم����ري����ك����ي����ة، ف����ي����دان����ت ب���ات���ي���ل، 
اليومي:  الصحافي  لقائه  خ��ال 
»ن���������واص���������ل اع������ت������ب������ار امل����خ����ط����ط 
املغربي للحكم الذاتي جادا، وذا 

مصداقية، وواقعيا«.

األمن الوطني يحتفي 
بذكرى التأسيس

اإلدارة األمريكية تؤكد 
على سمو الحكم الذاتي

في تصريحات متواترة لمسؤولين 
أمريكيين بخصوص مغربية الصحراء 

  > الرباط ع.عسول

تنظيم  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  ق���ررت 
مسيرة وطنية احتجاجية، يوم األحد 04 يونيو 2023 

بالدارالبيضاء. 
وج�����اء ه����ذا اإلع������ان ع��ق��ب االج���ت���م���اع األس��ب��وع��ي 
»كدش« املنعقد األربعاء 10 ماي  التنفيذي لل� للمكتب 

2023، بالدار البيضاء.
املسيرة  ه��ذه  تنظيم  أن  الكونفدرالية  ب��اغ  وأف���اد 
جولة  خ��ال  الحكومة  تنبيه  بعد  ي��أت��ي  االحتجاجية 
أب��ري��ل 2023 إل���ى ت��ف��اق��م ال��وض��ع االج��ت��م��اع��ي، ال���ذي ال 
ي��ط��اق، وخ��ط��ورة االس��ت��م��رار ف��ي ال��ت��ج��اه��ل والتملص 
القيام بإجراءات استثنائية  االلتزامات، وض��رورة  من 
ملواجهة موجة الغاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات 

الطبقة العاملة وعموم املواطنات واملواطنني.
وجدد املكتب التنفيذي مطالبته الحكومة بااللتزام 
بتعهداتها تجاه الطبقة العاملة وعموم املأجورين، من 
امليثاق االجتماعي  التعجيل بتنفيذ مقتضيات  خال 
ومضامني اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا اإلجراءات 
الدخل  وتحسني  النقابية  الحريات  باحترام  املرتبطة 
االجتماعية  النزاعات  وحل  الشرائية،  القدرة  وحماية 

وعدم املس بمكتسبات التقاعد.

  > الرباط الجياللي بنحليمة

البرملانية،  للنائبة  الصحية  الوضعية  تسببت 
ن��زه��ة أب��اك��ري��م، ع��ن ف��ري��ق ح���زب االت���ح���اد االش��ت��راك��ي 
إث��ارة غياب ولوجيات لتسهيل  الشعبية، في  للقوات 
ت��ن��ق��ل ال��ب��رمل��ان��ي��ني ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة بمقر 
امل��ج��ل��س. وأج���م���ع ال���ن���واب ال��ب��رمل��ان��ي��ون، ف���ي الجلسة 
ال��ع��م��وم��ي��ة األس��ب��وع��ي��ة مل��ج��ل��س ال���ن���واب، ي���وم اإلث��ن��ني 
املاضي، على التضامن مع زميلتهم التي غابت عن مقر 
املجلس ملدة ستة أشهر بعد عملية جراحية خضعت 
بكرسي  واالستعانة  املشي  على  ال��ق��درة  أفقدتها  لها 
م��ت��ح��رك. وم��ك��ث��ت ال��ن��ائ��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة أب��اك��ري��م أس��ف��ل 
املدرجات مفصولة عن باقي أعضاء الفريق االشتراكي 
ولم يكن بإمكانها باملطلق االقتراب من مصدر الصوت 

»امليكروفونات« حيث يمكنها الحديث.
واع���ت���ب���ر رئ���ي���س ال���ف���ري���ق االش���ت���راك���ي -امل���ع���ارض���ة 
أن  الرحيم شهيد،  ال��ن��واب، عبد  االت��ح��ادي��ة- بمجلس 
يتحول  أن  يجب  ال  الصحي  البرملانية  النائبة  وض��ع 
لوضع مهني للكرامة، مضيفا أنه يتوجب االستعانة 
بمساعدين لتسهيل تنقل ذوي االحتياجات الخاصة 
ب���م���ج���ل���س ال������ن������واب. وأوض���������ح ش���ه���ي���د، ف�����ي م��س��ت��ه��ل 
»إذا  املعنية  البرملانية  النائبة  أن  البرملانية،  الجلسة 

ب��م��ق��ع��ده��ا داخ���ل  ال��ج��ل��وس  ل��ل��ب��رمل��ان وأرادت  ج�����اءت 
مهينة  عملية  أم���ام  ال��ع��ام��ة سنصبح  الجلسات  ق��اع��ة 
خ���اص  ب���رمل���ان���ي���ة  أو  ب���رمل���ان���ي  »أي  وزاد:  ل���ل���ك���رام���ة«. 
ي��ج��ي أرب��ع��ة ال��ن��اس ي��ه��زوه ب���اش يتمكن م��ن حضور 
الفريق االشتراكي  البرملان«. وأض��اف رئيس  جلسات 
للمعارضة االتحادية أنه »حرام أن نجد أنفسنا داخل 

مؤسسة تشريعية تنعدم فيها الولوجيات«.
وأب��������دت رئ����اس����ة ال���ج���ل���س���ة ف����ي ش���خ���ص إدري������س 
أشطبي تضامنا مع وضعية النائبة البرملانية، مؤكدا 
مشاطرته ملا عبر عنه رئيس الفريق االشتراكي، قائا: 
البرملانية  بالنائبة  ونرحب  على ص��واب  »ماحظتكم 

أباكريم ونعتذر لها«.
 نجوى كوكوس، عضو فريق األصالة واملعاصرة 
أعلنت دعمها للفريق االشتراكي في مساعيه لتوفير 
ول���وج���ي���ات داخ�����ل ق���اع���ة ال��ج��ل��س��ات ال��ع��ام��ة بمجلس 
ال��ن��واب. وق��ال��ت ك��وك��وس: »نشاطر م��ا ج��اء ف��ي نقطة 
ن���ظ���ام ال���ت���ي ت���ق���دم ب���ه���ا رئ���ي���س ال���ف���ري���ق االش���ت���راك���ي 
بمجلس النواب ألن��ه ال يعقل أن نجد برملانية أو أي 

مواطن ال يملك حق الولوج 
التشريع������ية  الق�������بة  إل��ى 

الزيارة  م����������������������ن أج����������������ل 
واالطاع«.

»الولوجيات« تشعل جلسة برملانيةالغالء.. مسيرة كونفدرالية
الوضعية الصحية لنائبة اتحادية تعيد نقاشها لمجلس النواب المركزية النقابية تدعو إلى تفعيل اتفاق 30 أبريل 2022

أن  اللغوي، يمكنها  التميز  امل��دى في  ال كلمات، وإن بلغت 

تصف مقدار سعادتنا بأشبالنا األبطال، وما يفعلونه في قلب 

الجزائر من إنجاز سجل باسمهم إلى آخر األيام. 

أننا  على  آخ��ر  دل��ي��ا  أعطتنا  ال��ك��اب��ن سعيد شيبا  كتيبة 

نحقق  البعض  ببعضنا  نؤمن  وعندما  بأنفسنا،  نثق  عندما 
املستحيل. 

املستحيل  يصبح  يريدون  عندما  املغاربة  أخ��رى،  بعبارة 

ممكنا مغربيا سهل الصنع وميسر التحقق. 

وق���د راه���ن ال��ق��ائ��ل ع��ل��ى األش���ب���ال ق��ب��ل ال���ذه���اب إل���ى البلد 

ال���ذي يخلقه  ال��ت��وت��ر املصطنع،  امل��وج��ود ش��رق��ن��ا، واع��ت��ق��دن��ا أن 

املغربية، سيؤثر على  الراية  الكابرانات هناك ألي فريق يحمل 

صغارنا الكبار، لكن اتضح أن الصغير فينا كبير، وأن األشبال، 

مثل األس��ود تماما، ال ترضع إال حليب السباع، وال ترضع إال 

من ثدي املغربية الحرة التي تعلم ابنها فور املجيء أن الوطن أمر 

غال ونفيس يستحق مع العرض املوت دون��ه. لذلك أبهر هؤالء 

الصغار سنا، الكبار لعبا وتضحية وأداء الجميع. 

لهم الشكر الصادق، ولهم االمتنان الكامل، ليس فقط على 

الوصول إلى النهائي القاري ملقارعة إخواننا تيجانيي السنغال 

فقط، بل من أجل إعطائنا ق��درا إضافيا وكبيرا من األم��ل في 

مستقبل كرتنا ووطننا بشكل عام. 

الشكل  بهذا  ع��ن حماه  ي���ذودون  لديه صغار  بلدا  أن  ذل��ك 

من  نفسه  على  يخشى  أن  يمكن  ال  والعظيم،  وال��رائ��ع  الرهيب 

شيء... في الكرة، وفي غير الكرة بطبيعة الحال. 

شكرا أيها األمل املتجدد. شكرا شيبا ووليداتو على كل 

هذا الجمال املغربي الذي قدمتموه لنا طيلة هاته األيام.

من صميم األحداث

www.ahdath.info

ملحوظة
}  ال عالقة لها بما سبق  {

برملانيون يطالبون األغنياء بإعادة 20 مليار درهم
من أجل توجيهها إلى األسر الفقيرة المستحقة للدعم المباشر

  > الرباط ج. بنحليمة

دع�����������ا ع������ض������و ف�������ري�������ق األص�������ال�������ة 
وامل����ع����اص����رة ب��م��ج��ل��س ال������ن������واب، أدي����ب 
 20 اس��ت��رج��اع  إل��ى  الحكومة  بنبراهيم، 
م��ل��ي��ار دره����م م���ن األغ���ن���ي���اء ع��ل��ى شكل 

ضريبة للثروة.
بإتقانه  امل��ع��روف  البرملاني  واعتبر 
بإمكانها  ال��ح��ك��وم��ة  أن  امل��ح��اس��ب��ة  مل��ه��ن 
إل�����زام ال��ف��ئ��ات امل���ي���س���ورة ب���إع���ادة م��ب��ال��غ 
ال��دع��م التي صرفتها خ��ال األزم���ة على 
النقل وباقي القطاعات، وذلك بعد تحديد 
األسر الفقيرة املستحقة للدعم املباشر.

وأض�����اف ب��ن��ب��راه��ي��م خ����ال جلسة 
يوم  ال��ن��واب،  بمجلس  الشفوية  األسئلة 
االجتماعي  السجل  أن  امل��اض��ي،  اإلثنني 
امل���وح���د س��ي��م��ك��ن ال��ح��ك��وم��ة م���ن تحديد 
أن  مضيفا  والفقيرة،  امل��ي��س��ورة  الفئات 
الدعم  تعيد  أن  عليها  امل��ي��س��ورة  الفئات 
الذي منحته الحكومة لبعض القطاعات، 

حتى يستفيد منه الفقراء فقط.
ول���ف���ت ب��ن��ب��راه��ي��م االن���ت���ب���اه إل����ى أن 
املعطيات  جميع  »على  تتوفر  الحكومة 
ب���خ���ص���وص امل���س���ج���ل���ني ف�����ي ال���ض���م���ان 
العمومي،  القطاع  وموظفي  االجتماعي، 
وال����ع����م����ال غ���ي���ر األج����������راء وال����ش����رك����ات، 
وبإمكانها إلزام هذه الفئات بإعادة الدعم 

الذي تحملته الدولة خال األزمة«.
ولم يذكر برملاني البام الصيغة التي 
أجل  من  اعتمادها  الحكومة  على  يجب 

استرجاع هذه املبالغ لكنه باملقابل اقترح 
أو  االسترجاع في 150  مبالغ  أن تحدد 
200 دره����م ش��ه��ري��ا، وه���و م��ا سيمكن 
ال���دول���ة م��ن اس��ت��رج��اع 20 م��ل��ي��ار دره��م 
أن  يمكن  ال��دول��ة ال  أن  س��ن��وي��ا، مضيفا 
منه  ال��ق��ط��اع��ات وتستفيد  ب��ع��ض  ت��دع��م 

فئات ميسورة.
ودع���ا ال��ب��رمل��ان��ي ع��ن ف���رق األغلبية 
السجل  ب��إخ��راج  اإلس����راع  إل��ى  الحكومة 
االج��ت��م��اع��ي امل���وح���د إل����ى ال����وج����ود، من 

أجل دعم األسر املعوزة بشكل مباشر، 
ول���ت���ح���دي���د األس������ر امل���ي���س���ورة م����ن أج���ل 
ال��ت��ي تحملتها  اس��ت��رج��اع م��ب��ال��غ ال��دع��م 

الدولة.
اإلجراءات، التي قامت بها الحكومة 
مل���واج���ه���ة ال��ت��ض��خ��م، أف���ض���ل م���ن ال��دع��م 
امل��ب��اش��ر ف���ي ه���ذه ال��ظ��رف��ي��ة »ألن ال��دع��م 
لتلك  الشرائية  ال��ق��درة  من  يزيد  املباشر 
ال��ف��ئ��ة، ول���ك���ن ال ي���ؤث���ر ع��ل��ى ال��ك��ل��ف��ة في 
األس����واق، ف��ي ح��ني أن دع��م ق��ط��اع معني 

ي��خ��ف��ض م���ن ال��ك��ل��ف��ة، وب���ال���ت���ال���ي يمكن 
للتضخم أن ينخفض«، مضيفا أن الدعم 
املباشر لألسر الفقيرة يجب تفعيله بعد 
قول  املقاصة، على حد  ح��ذف صندوق 

املتحدث نفسه.
يذكر أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ 
لدعم  االستباقية  التدابير  من  مجموعة 
القطاعات بشكل  أو  امل��واد  مجموعة من 
مباشر. وقد تم تخصيص دعم مباشر 
دف��ع��ات،  تقديمه على  ت��م  ال��ن��ق��ل،  ملهنيي 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى أس���ع���ار ن��ق��ل امل��س��اف��ري��ن 
وال���ب���ض���ائ���ع، ف��ض��ا ع���ن ت��خ��ص��ي��ص 5 
م���اي���ي���ر دره������م ل���دع���م امل���ك���ت���ب ال��وط��ن��ي 
ل��ل��ك��ه��رب��اء ب��ه��دف ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أس��ع��ار 
كما  الحالية.  مستوياتها  ف��ي  الكهرباء 
ت�����م ت���خ���ص���ي���ص دع������م م���ب���اش���ر ل��ل��ك��ت��ب 
دره��م من  يناهز 110 مايني  املدرسية 
أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول 
امل����درس����ي وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى أس���ع���ار ه��ذه 

الكتب بدون تغيير.
م��ن جهة أخ��رى ت��م تخصيص 16 
م��ل��ي��ار دره����م ك��اع��ت��م��ادات، إض���اف���ة إل��ى 
ال��ت��ي ت��م تخصيصها  17 م��ل��ي��ار دره���م 
ل���ص���ن���دوق امل���ق���اص���ة ف���ي ق���ان���ون امل��ال��ي��ة 
لسنة 2022 لتصل االعتمادات املفتوحة 
إلى 32 مليار دره��م، هذا باإلضافة إلى 
واردات  على  الجمركية  ال��رس��وم  تعليق 
ال��ح��ب��وب وال��ق��ط��ان��ي وال����زي����وت ال��غ��ذائ��ي��ة 
الدولية  األسعار  وق��ع  من  للتقليل  الخام 

لهذه املواد على أسعارها الداخلية.

حريق جديد ضواحي تطوان
  > تطوان مصطفى العباسي

تمت السيطرة بصعوبة، زوال أمس الثاثاء، على 
ال��ن��ي��ران ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ب��غ��اب��ة ب��ج��وار م��ن��ت��زه »ب��وع��ن��ان« 
بتطوان، منذ مساء اإلثنني، واستمرت لقرابة 24 ساعة، 
ملتهمة عددا من األشجار واألعشاب باملنطقة الجبلية.
النيران  منها  انطلقت  ق��د  وك��ان��ت شعلة صغيرة 
التي امتدت ملساحة كبيرة، حيث ظهرت أعمدة دخان 
صغيرة، عصر اإلثنني، إال أن الرياح القوية التي تعرفها 
تطوان والضواحي ساعدت بسرعة في انتشار النيران 

بأماكن متفرقة.
وقد تدخلت فرق اإلطفاء في حينه، رجال الوقاية 
املدنية، املياه والغابات، وعناصر من اإلنعاش الوطني 
ومصالح أخرى، خاصة وأنه استحال وصول اآلليات 
لعني املكان بسبب عدم وجود الطرقات واملمرات، وتم 
االعتماد على اإلطفاء يدويا، وهو ما زاد من صعوبة 

العملية وطول مدتها.

صنع باملغرب.. رؤية ملكية رائدة
سيارة مغربية مائة بالمائة وأخرى تم تطوير طاقتها بابتكار مغربي
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