
الحركة   العدد : 10607

اإلثنني  13  فرباير  2023
3�شوؤون جهوية5 الحركة   العدد : 10614

األربعاء  22   فرباير  2023

تعبئة
بأكادير،  ان��ع��ق��د 
اجتماع عن بعد تناول 
ت����ق����ري����ب ال����خ����دم����ات 
ال����ص����ح����ي����ة ل���ف���ائ���دة 
المتضررة  ال��س��اك��ن��ة 
التقلبات  تداعيات  من 
مستوى  على  الجوية 

جهة سوس ماسة.
وأوض�����������ح ب����اغ 
الجهوية  ل��ل��م��دي��ري��ة 
والحماية  ل��ل��ص��ح��ة 

الجهوية،  المديرة  ترأسته  االجتماع  هذا  أن  ماسة،  بجهة سوس  االجتماعية 
لمياء الشاكري، بمشاركة المندوبين اإلقليميين، ورؤساء المصالح والوحدات 

بالمديرية الجهوية ومديري المراكز االستشفائية بالجهة.
والمساعدة  المواكبة  لتقديم  الجهود  لتنسيق  المسؤولين  جميع  ودعت، 
الضرورية للساكنة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء األحوال 
الجوية والتساقطات الثلجية المهمة األخيرة. كما شددت على ضرورة وضع 
خطة عمل استعجالية استجابة للتعامل مع تغير المناخ وضمان رعاية جيدة 
الخدمات  تقريب  ت��روم  استباقية  وتدابير  إج��راءات  تنفيذ  وك��ذا  للمواطنين، 
هذه  تداعيات  من  المتضررة  للساكنة  الازمة  واألدوي���ة  األساسية  الصحية 

التقلبات الجوية.

نشاط
جمعية  ن���ظ���م���ت 
الوزن  لسائقي  البوغاز 
نشاطا  بطنجة،  الثقيل 
وتوعويا  ت��ح��س��ي��س��ي��ا 
بمناسبة اليوم الوطني 
للسامة الطرقية. ويروم 
ال�����ذي جرى  ال���ن���ش���اط، 
التجارة  غ���رف���ة  ب��م��ق��ر 
والخدمات  والصناعة 
السائق  توعية  بطنجة، 

الوزن  ل��ع��رب��ات  المهني 
الوطني  الصعيدين  على  ال��ط��رق  بمخاطر  ال��دول��ي  النقل  وشاحنات  الثقيل 
والدولي، وضرورة اتخاذ االحتياطات الازمة لضمان سامتهم وسامة باقي 

مستعملي الطريق، إلى جانب تكريم عدد من السائقين المتقاعدين.
أن  بولعيش،  البشير  الثقيل،  الوزن  لسائقي  البوغاز  رئيس جمعية  وأكد 
للسامة  الوطني  اليوم  بمناسبة  التواصلية  التظاهرة  هذه  نظمت  الجمعية 
سامة  أهمة  ح��ول  المهنيين  السائقين  وتوعية  تحسيس  أج��ل  من  الطرقية 
مستعملي الطريق. وأضاف، أن هذه الفعالية تتميز أيضا بتكريم حوالي 20 
خبرتهم  نقل  بغاية  المهني،  بمسارهم  عرفانا  المتقاعدين  من  مهنيا  سائقا 
على  العاملين  السيما  الجدد،  المهنيين  السائقين  إل��ى  العمل  في  وتفانيهم 
مستوى النقل الدولي الطرقي. واعتبر السقاط أحمد، مسير شركة لبيع شاحنات 
الوزن الثقيل، أن هذا اللقاء يروم التحسيس بأهمية السامية الطرقية، وتكريم 
سامته  ضمان  في  تتمثل  مزدوجة،  مسؤولية  يتحمل  الذي  المهني،  السائق 
وسامة مستعملي الطريق على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان سامة 
حمولة البضائع التي يقوم بنقلها. وأن من أهم ركائز االقتصاد الوطني هناك 
قطاع النقل، وعموده السائق المهني الذي يتطلب منه جهود كبيرة، من بينها 
التكوين في السياقة وفي ميكانيك العربات الثقيلة، واإللمام بالمساطر المنظمة 
لنقل البضائع، وإجراءات التصدير واالستيراد بالنسبة لمهنيي النقل الدولي 
بين  الخبرة  نقل  في  المساهمة  التظاهرات  هذه  شان  من  أن  مبرزا  الطرقي، 

أجيال السائقين المهنيين. 

تظاهرة
مدينة  ت��ح��ت��ض��ن 
ال���ى   23 م�����ن  ط���ن���ج���ة 
فبراير  ش��ه��ر  م���ن   26
»إنسا  تظاهرة  الجاري 
التي  ال��ري��اض��ي��ة  ك���اب« 
طلبة  ف��ي��ه��ا  س��ي��ش��ارك 
الوطنية  ال������م������دارس 
التطبيقية  ل���ل���ع���ل���وم 

بالمغرب. 
وأفاد باغ لجمعية 
الوطنية  المدرسة  طلبة 
التطبيقية  ل���ل���ع���ل���وم 

بطنجة، المنظمة للتظاهرة برعاية من المديرية الجهوية للشباب، بأن الفعالية 
أن تشهد  يرتقب  إذ  بالمغرب،  الرباضية  الطابية  التجمعات  أكبر  أحد  تعتبر 
مشاركة أزيد من 1000 طالب من 13 مدرسة، تشرف عموما على تكوين أزيد من 

10 آالف طالب/مهندس.
النسخة  ه��ذه  شعار  مضمون  لمناقشة  مناسبة  التظاهرة  ه��ذه  تعد  كما 
فرصة  سيمنح  مما  شابة''،  لموهبة  توجيهها  وإمكانية  الجامعية  ''الرياضة 
للطلبة لممارسة الرياضة في محيطهم الجامعي كنشاط أساسي يعود عليهم 
بالنفع المعنوي والبدني، مع الرغبة في االرتقاء بالرياضة الجامعية في المغرب 
لمستوى يسمح بإنتاج ودعم مواهب شابة من قلب الجامعات المغربية. وتروم 
تظاهرة »إنسا كاب« الرياضية المساهمة في إحياء الرياضة الجامعية وتعزيز 
للعلوم  الوطنية  ال��م��دارس  شتى  من  الطلبة  بين  الرياضية  وال��روح  ال��رواب��ط 

التطبيقية بالمملكة المغربية. 
وحسب المنظمين، ال تعتبر »إنسا كاب« مجرد حدث رياضي فحسب بل 
وتكرس  الطلبة  لدى  الموجودة  الرياضية  المواهب  تبرز  رياضية  أيقونة  هي 
قبل  من  الرياضة  ممارسة  على  وتشجع  الرياضية  وال��روح  الشريف  التنافس 

مهندسي المستقبل.
من  األول��ى  تعتبر  بطنجة  التطبيقية  للعلوم  الوطنية  المدرسة  أن  ويذكر 
نوعها على الصعيد الوطني، إذ تأسست سنة 1998 والقت نجاحا كبيرا قبل أن 

يتم تأسيس 12 مدرسة وطنية تطبيقة ب 12 مدينة من مدن المملكة.

والمنتظم  الكافي  التموين  تأمين  شكل 
ل��أس��واق وض��ب��ط األس��ع��ار م��ح��ور اجتماع 

موسع، عقد اليوم الثاثاء بمقر عمالة سا.
ال����ذي انعقد  وي���ن���درج ه���ذا االج���ت���م���اع، 
تحت رئاسة عامل عمالة سا، عمر التويمي، 
والمحلية  األمنية  السلطات  من  كل  بحضور 
والمراقبين  المعنية  الخارجية  والمصالح 
الباحثين بالعمالة وممثلي التجار وجمعيات 
حماية المستهلك، في إطار تعزيز اإلجراءات 
والمنتظم  الكافي  التموين  لتأمين  المتخذة 
ل��أس��واق وض��ب��ط األس��ع��ار وح��م��اي��ة القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وان���ص���ب االج��ت��م��اع ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف عمل 
المتدخلين  جميع  ب��إش��راك  المراقبة،  لجان 
لتشمل على الخصوص سوق الجملة للخضر 
وال��ف��واك��ه وال��م��ج��ازر ال��ب��ل��دي��ة، وك���ذا جميع 
األسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع 
حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات 
المضاربة  م��ن  وال��ح��د  ج��ودت��ه��ا،  وم��راق��ب��ة 
للحد  التوزيع  وإع��ادة  البيع  ومراقبة سلسلة 
التفعيل  التأكيد على  أثمنتها، مع  ارتفاع  من 
الصارم للمساطر الزجرية الجاري بها العمل 

في حق كل المخالفين.
وستباشر لجن المراقبة عملها ابتداء من 

يوم األربعاء 08 فبراير 2023.

الحركة : مصطفى الصوفي
الدار  بمدينة  الجمهور  سيكون  المقبل  مايو   27 إل��ى   23 من  الممتدة  الفترة  خ��ال 
البيضاء على موعد مع النسخة الخامسة للمهرجان الدولي للسينما الهجرة واالندماج، 

التي تحمل الكثير من المفاجآت.
التعايش  قيم  ترسيخ  أجل  من  »السينما  تحمل شعار  التي  القادمة  ال��دورة  فعاليات 
المشترك« التي تقام بدعم من المركز السينمائي المغربي والتعاون مع عدد من الشركاء، 
ستتميز ببرمجة خصبة، تكرس البعد اإلنساني في السينما، وذلك عبر افام دولية تألقت 

في كثير من المناسبات والمهرجانات 
افام هذه التظاهرة التي تنظمها مؤسسة كازا أنفا العتيقة للتنمية البشرية والمواطنة، 
وسف تتبارى على عدة جوائز وهي، الجائزة الكبرى، لجنة التحكيم، السيناريو، أحسن 

دور رجالي، ثم جائزة أحسن دور نسائي.
كما تتضمن فعاليات الدورة، انطشة متنوعة، من ابرزها تكريم وجوه سينمائية وندوة 
فكرية، وماستر كاس، وورشات تكوينية حول اإلخراج السينمائي والتصوير السينمائي 

وكتابة السيناريو، وغيرها.

اجتماع موسع بسال لتأمني التموين الكافي واملنتظم لألسواق وضبط األسعار

“األدب  كتاب  لتوقيع  بمدينة شفشاون مؤخرا، حفا  والرياضة  والفنون  للثقافة  السادس  بمجمع محمد  المحاضرات  قاعة  احتضنت 
الشعبي في شمال المغرب: دراسة لأمثال السائرة بشفشاون وربوعها” للدكتور محمد أمال.

في بداية هذا اللقاء الذي نظمته جمعية ألوان للثقافة والفنون بشفشاون بشراكة مع جماعة المدينة، رحب األستاذ ياسين البوقمحي 
رئيس الجمعية المنظمة بالحاضرين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتنزل في سياق إسهام الجمعية في الحركة العلمية والثقافية بالمدينة، ومذكرا 

بأنشطة سابقة للجمعية في هذا اإلطار.
الباحثين  من  نخبة  ومشاركة  الخنيفي  الجواد  عبد  الدكتور  الشاعر  من  بتسيير  للعمل  التقديمية  الجلسة  أشغال  انطلقت  ثم       

والدارسين.
     استحضر الشاعر عبد الكريم الطبال، في المداخلة األولى، أهم األعمال التأليفية السابقة عن مدينة شفشاون كأعمال عبد القادر 
العافية، ومحمد بن عزوز حكيم، وامحمد جبرون، كما عرج على كتاب الدكتور محمد أمال واصفا صاحبه بأنه يبدأ تاريخا ثقافيا جديدا 

لشفشاون، وقائا إذا كان لتطوان محمد داود فإن لشفشاون محمد أمال.
     وناقش ذ.الطبال جوانب في الكتاب من أهمها مصطلح “األدب الشعبي”، وحضور األمثال والحكم في العلوم المختلفة، وفي القرآن 
الكريم، والحديث النبوي، والشعر العربي، مستبعدا أن تكون األمثال والحكم أدبا، ومستدال بصنيع عدد من مؤرخي األدب العربي كإحسان 

عباس وحنا الفاخوري وسواهم ممن لم يخّصوا األمثال والحكم بأبواب وفصول خاصة بها.
     كما توقف عند بعض الكرامات التي وردت داخل الكتاب في سياق الحديث عن عدد من أعام المدينة كموالي علي شقور، مبديا رأيه 

فيها، مستبعدا إمكان تحققها، مؤكدا، في ختام كلمته، أن عمل د.أمال مكتبة فاخرة بنبغي قراءتها كتابا كتابا.
     في المداخلة الثانية ذّكر الدكتور أحمد هاشم الريسوني بالسياق العلمي األكاديمي الذي أِعد فيه الكتاب، إذ هو في األصل أطروحة 
متميزة فريدة نال عنها صاحبها درجة الدكتوراه. وقال إن هذه األطروحة تأتي في سياق مشروع البحث في التاريخ األدبي والفكري بالمغرب 

بعد اهتمام سابق للجامعة المغربية بهذا التاريخ في المشرق.
     وأضاف أن من مزايا الكتاب بيانه لخصوصيات األمثال في شفشاون نطقا وتعبيرا وداللة، وأنه يقدم صورة موسعة للحياة الثقافية 

أخبار جهوية

واألنشطة  الفعاليات  من  ع��دد  تنظيم  تزنيت،  بإقليم  تم 
الوطني  باليوم  االحتفال  بمناسبة  والتحسيسية  التوعوية 
للسامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وذلك 

تحت شعار »حزام السامة إجباري داخل الحافات«.
واستهدفت هذه األنشطة والفعاليات، التي حضرها على 
رئيس  ونائب  خليل،  حسن  تزنيت،  إقليم  عامل  الخصوص، 
المجلس اإلقليمي لتزنيت، وممثلو عدد من المصالح الخارجية 
كيفية  على  ال��ض��وء  تسليط  وعسكرية،  مدنية  وشخصيات 
التعامل األمثل مع الطريق، واحترام قانون السير والجوالن، 

وأساسيات السامة الطرقية.
والوفد  ت��زن��ي��ت،  إقليم  ع��ام��ل  ال��س��ي��اق، حضر  ه��ذا  وف��ي 
المرافق له، أنشطة تربوية وفنية حول السامة الطرقية لفائدة 
التاميذ بمدرسة »الفضيلة« بالجماعة الترابية الركادة، شملت 
تطرقت  وتطبيقية،  نظرية  تحسيسية،  توعوية  عروض  تقديم 

السير  قانون  واحترام  الطرقية  السامة  وأساسيات  لقواعد 
والجوالن.

مدرسة  احتضنت  فقد  تزنيت،  الترابية  بالجماعة  أم��ا 
حول  متنوعة  وتحسيسية  تربوية  أنشطة  األول«  »الحسن 
التربية الطرقية لفائدة المتعلمين، همت بالخصوص االستعمال 

السليم واآلمن للطريق واحترام قانون السير والجوالن.
تزنيت،  بمدينة  الطرقية  للسامة  التفاعلي  وبالمركز 
نظمت ورشات تحسيسية حول السامة الطرقية بتنسيق مع 
جماعة تزنيت والمديرية اإلقليمية لأكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين.
وقدم رجال األمن الوطني وعناصر الدرك الملكي والوقاية 
والتوجيهات  النصائح  م��ن  مجموعة  بالمناسبة،  المدنية، 
وتطبيقية،  نظرية  ع��روض  خ��ال  م��ن  والتاميذ،  للتلميذات 
حول قواعد السامة الطرقية واحترام قانون السير والجوالن 

والوقاية من األخطار المحدقة للطريق.
وبنفس الجماعة الترابية، زار الوفد الخيمة التحسيسية، 
والوكالة  وال��م��اء  للتجهيز  اإلقليمية  المديرية  أطرتها  التي 
مجموعة  تقديم  خالها  تم  حيث  الطرقية،  للسامة  الوطنية 
باإلقليم  السير  ح��وادث  إحصائيات  حصيلة  حول  المعطيات 

خال المخطط الخماسي 2017-2021.
كما تم بالمحطة الطرقية لتزنيت، زيارة الجناح المخصص 
»أناروز«،  جمعية  من  بمبادرة  المنظمة  بالدم،  التبرع  لعملية 
اإلقليمية  النسائية والمندوبية  »األنوار«  وبشراكة مع جمعية 

للصحة والحماية االجتماعية، وبنك الدم.

ضريح الولي الصالح سيدي عبد الله 
اليابوري بالرباط يتعرض للسرقة

شدت األنظار نهاية األخير إلى العاصمة االقتصادية 
عاصمة  أي���ام  ث��اث��ة  طيلة  أي��ض��ا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  للمملكة، 
البطولة  باحتضانها  وذلك  بامتياز،  المدرسية  للرياضة 
الوطنية المدرسية للكرة الطائرة ذكورا وإناثا ألقل من 18 
سنة، والتي عرفت مشاركة 800 من الرياضيين التاميذ 
والتلميذات، بما في ذلك المدربين والمرافقين والمنظمين 
إضافة  األخصائيين،  والمتتبعين  والمدعوين  والحكام 
إلى رجال ونساء اإلعام الذين يمثلون مختلف المنابر 
الحدث  هذا  لتغطية  بكثافة  حضروا  والذين  الصحفية، 

الرياضي المدرسي الوطني الكبير.
التقني  انعقاد االجتماع  ال��دورة، هو  أولى محطات 
الدورة  مدير  ميلي  ال��س��ام  عبد  األس��ت��اذ  ت��رأس��ه  ال��ذي 
التربية  ب���وزارة  المدرسية  بالرياضة  االرت��ق��اء  وم��دي��ر 
والرياضة، بحضور مساعديه  األولي  والتعليم  الوطنية 
التي  ال��ح��ي��ان  ليلى  األس���ت���اذة  ضمنهم  وم���ن  األق��رب��ي��ن 
نهنئها بالمناسبة باستامها مسؤولية رئيسة مصلحة 
كما  المديرية،  بذات  المدرسية  الرياضية  األنشطة  تتبع 
نهنئ أيضا األستاذ فؤاد توفيقي الذي تعيينه في وفت 
الملكية  الجامعة  وممثلي  للجامعة،  إداريا  مديرا  سابق 
وسمير  حبيب  محمد  السادة  الطائرة  للكرة  المغربية 
الدولي،  الحكم  فاضلي  وعلي  التقنية  اللجنة  عن  دشار 
وقد أكد محمد حبيب بأن رئيسة الجامعة بشرى حجيج 
سعيدة بالشراكة التي تجمعها مع وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة، مضيفا بأن كل أطر الجامعة 

الرياضة  ق��ط��اع  م��ع  ج��ن��ب  إل���ى  جنبا  للعمل  مستعدة 
وتتبع  لمعاينة  مناسبة  هي  البطولة  وه��ذه  المدرسية، 
الوطنية،  بالمنتخبات  إلحاقهم  العناصر من أجل  أجود 
وأيضا تتبعهم بعناية لتطوير قدراتهم الفنية والتقنية. 

مدير  ميلي  السام  عبد  األس��ت��اذ  أش��ار  وم��ن جهته 
المدرسية  الرياضة  لجامعة  المنتدب  الرئيس  ال���دورة 
هو  هاجسها  ككل  وال����وزارة  والجامعة  المديرية  ب��أن 
االهتمام بالعنصر البشري الذي هو التاميذ والتلميذات 
الرياضيون، وذلك بفتح المجال أمامهم إلبراز مواهبهم 

وقدراتهم في الرياضة، لذلك على الجامعات أن تستثمر 
هذه الجهود الكبيرة للرياضة المدرسية لتحقيق تكامل 
جدي وبناء بين الرياضتين المدرسية والمدنية، وهدفنا 
وطنيا  المغربية  الرياضة  تألق  في  المساهمة  األسمى 

وخارج الحدود مستقبا.
فريقا   40 مشاركة  عرفت  التي  للبطولة  وبالعودة 
كما  نظمت  والتي  الشريفة،  المملكة  جهات  كل  يمثلون 
هو معلوم من طرف الوزارة بتعاون مع جامعة الرياضة 
البيضاء  ال��دار  جهة  أكاديمية  مع  وبتنسيق  المدرسية 

سطات، فقد تميزت أطوارها بمستوى تقني حسن، نوه 
به كل المتتبعين واألخصائيين في اللعبة، والذين تنبأوا 
جماهيرية  قاعدة  لها  التي  الرياضة  لهذه  مشرق  بغد 

عريضة ببادنا.
البطولة  بلقب  فاز  النهائية،  النتائج  صعيد  فعلى 
الوطنية في فئة أقل من 15 سنة ذكور فريق إعدادية خالد 
بن الوليد بسا بعد تجاوزه في النهائي فريق مؤسسة 

نخيل البشرى بقلعة السراغنة بجولتين مقابل صفر.
وف��ي فئة أق��ل من 15 سنة إن��اث أح��رز اللقب فريق 
تفوقه  بعد  يعقوب  بموالي  تاشفين  بن  يوسف  إعدادية 
الغزالي  اإلم��ام  إعدادية  فريق  على  النهائية  مباراة  في 
بجولتين لصفر. أما فيما يخص نهايتي أقل من 18 سنة 
االختتام  في حفل  أطوارهما  إناث، فجرت  ومثلها  ذكور 
الرياضيين  بثانوية  المغطاة  القاعة  احتضنته  ال��ذي 
بالمناسبة  نشد  حيث  بالبيضاء،  السبع  عين  بمنطقة 
وفريق  ميلي  السام  عبد  ال��دورة  مدير  يد  على  بحرارة 
عمله من المنظمين على اختيار هذه القاعة التي تعتبر 
التربية  وألس���رة  عليها  تتوفر  التي  للمؤسسة  مفخرة 
القاعات  تضاهي  لكونها  العموم،  وجه  على  والتكوين 
المدنية  الرياضة  منافسات  تحتضن  التي  الرياضية 

»نقطة حسنة«.
 18 من  أقل  فئة  في  األول��ى  المقابلة  وهكذا وخ��ال 
السبع  الرياضيين بعين  ثانوية  سنة ذكور، تمكن فريق 
من الفوز على نظيره ثانوية الشريف اإلدريسي بتطوان 

الثانية  النهائية  المباراة  بجولتين مقابل ال شيء، وفي 
في فئة أقل من 18 سنة إناث والتي تابعها جمهور غفير 
السلطان  بمرس  أن��زران  بئر  ثانوية  فريق  اللقب  أح��رز 
بالبيضاء بعد انتصاره على فريق ثانوية الفقيه داوود 

بالمضيق الفنيدق بنتيجة جولتين مقابل صفر.
والجامعة  المديرية  نظمت  البطولة،  هامش  وعلى 
عليه  ال��ج��م��ي��ع، وأش���رف���ت  أث��ل��ج ص���دور  بيئيا  ن��ش��اط��ا 
األستاذة رشيدة بايلي عن جمعية علوم الحياة واألرض 
بالمغرب، إذ تم غرس شجيرات من طرف ممثلي الجهات 
اإلثنا عشر من التاميذ والتلميذات، وذلك بحديقة ثانوية 
البطولة  في  المشاركين  جميع  رح��ب  وق��د  الرياضيين، 
على  الحفاظ  منها  الغاية  التي  الحسنة  المبادرة  بهذه 

صحة الفرد والمجتمع.
ولأمانة اإلعامية يمكن القول بأن البطولة الوطنية 
المدرسية للكرة الطائرة المقامة بالبيضاء، عرفت النجاح 
والفنية  التنظيمية  المستويات  مختلف  على  الكبير 
واللوجستيكية، وبذلك تكون الرياضة المدرسية الوطنية 
لارتقاء  الحالي  المدير  عهد  في  نوعية  قفزة  حققت  قد 
بالرياضة المدرسية ورجل المرحلة بامتياز األستاذ عبد 
السام ميلي، وذلك بتطبيق أساسيات تتمثل في العدالة 
مدرسية  ورياضة  الجنسين  بين  والمساواة  المجالية 
والتعريف  المدرسي  الرياضي  العرض  وتنويع  دامجة 

بالموروث الثقافي، إضافة إلى المحافظة على البيئة.
م. بنسعيد إخوتير 

اختتام البطولة الوطنية املدرسية للكرة الطائرة بالدار البيضاء

وقفة احتجاجية بسال إلسقاط الغالء

الحركة : مصطفى الصويف
نظمت الجبهة االجتماعية بسا مساء أول أمس، وقفة احتجاجية ضد ارتفاع األسعار وغاء المعيشة، شارك فيها عدد من 

المواطنين من مختلف األعمار.
هذه الوقفة، التي نظمت بحي الرحمة، على مستوى التقاطع المروري، المؤدي إلى طريق القنيطرة، رفعت شعارات منددة 

بتراجع الوعود التي أطلقتها الحكومة حول العدالة االجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة.
كما استنكر المحتجون، االرتفاع المهول في أثمان المحروقات وأسعار المواد الغذائية، التي أثرت على القدرة الشرائية 
أمام  الغاء والوقوف سدا منيعا  الجهود من أجل إسقاط  إلى تكثيف  داعين  الفقراء والمعوزين،  للمواطنين، وخاصة منهم 

المضاربين والمفسدين، وضرورة حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقات المسحوقة. 
وتتزامن هذه الوقفة االحتجاجية، والعديد من الوقفات بعدد من مدن المملكة، ضد الغاء الفاحش، الذي فاق كل التوقعات 
وطال كل المواد وخاصة المواد الغذائية األساسية، وضد سياسة الحكومة التي تزداد تعنتا، وعدم التفاعل الفوري مع مطالب 

المواطنين، الذين اكتووا بنار موجة الغاء الحارقة.

الحركة : رشيد قريش  
تقدم الحسين الجراري، المسؤول على تدبير وتسيير، ضريح 
الولي الصالح، سيدي عبد الله اليابوري بمقاطعة حسان الرباط، 
بشكاية إلى كل من وزير االوقاف والشؤون االسامية، وإلى رئيس 
المجلس الجماعي للرباط، ضد المسمى )ا.م( ذو سوابق عدلية في 
وضع  ان  وسبق  المدنية(  )الوقاية  الرسمي  بزيه  بالعنف  السرقة 
 ( الى  باالضافة  األم��ن.  لدى مصالح  الجراري، ضده عدة شكايات 
خ.ب(، ذو السوابق في النصب واالحتيال وانتحال الصفة، آخرها 
بأحد  القاطنة  )ف(  الثانية  وزوجته  العسكرية  المحكمة  في  قاض 
بالرباط. حيث جاء في الشكاية، ان الجانحين،  الهامشية  األحياء 
تطاولوا على ضريح سيدي عبد الله اليابوري بمقبرة لعلو المحاذي 
لشاطئ الرباط، من أجل الحصول على عطايا الناس والفتوح، إما 

بالتسول تارة أو االبتزاز واستفزاز الناس وتخويفهم. 
17 فبراير من السنة الجارية وبعد توجه الجراري  وفي يوم 
به،  الخاصة  والمتعلقات  وجوانبه  الضريح  حالة  لتفقد  الحسين، 
ممتلكات  نارية حاما  دراجة  متن  على  االول،  به  المشتكى  الحظ، 
ورايات  وزراب��ي  كراسي  من  السرقة  المنهوبة عن طريق  الضريح 
ومظات وخزنة من الزجاج واأللمنيوم وأدوات الطبخ و2 من قنينات 
غاز البوتان وخزنة خشبية من الحجم الكبير تم تفكيكها ونهبها 
وسرقتها وبخور من نوع العود ومبلغ مالي كان في الخزنة حوالي 
6000 درهم )صور للمعني باألمر حاما المسروق( بتحريض ودعم 
المشتكى بهما ثانيا، وعاينه بمجرد دخوله لخلوة الضريح وتدخل 
في خانة انتهاك حرمة الضريح واألموات، حيث التقط صورا لما 
التابوت  كتكسير  أث��ب��ات،  كوسيلة  فوضى،  من  الضريح  اليه  آل 
الخشبي )الدربوز( من عود العرعار والذي له قيمة تاريخية ربما 
مئات السنين وخزنة األلومنيوم التي بها المصاحف القرآنية غير 
متواجدة )ستجدون صور قبل وبعد ( وبعض البخور والشموع من 
اتار الشعوذة التي اعتادوا القيام بها وبعض السلوكيات السلبية 
المتكررة  تنبيهات  رغ��م  التاريخي  السور  ف��وق  الشموع  كإشعال 
الذي يتوجب علم  الخطير  الفعل  أما  فاتح.  لقائدة مقاطعة سيدي 
لصحة  المختصة  والسلطات  األمن  مع  والتنسيق  به  العام  الراي 
البئر  العامة( وهو تسميمه لماء  العام )الصحة  النظام  ألنه يمس 
الذي يعود للقرن 13م ويتم الغسل به والتبرك منه والسقي والشرب 
البنزين  بسكبه  لاشتعال  قابلة  بمادة  تلويته  تم  قد  تعقيمه  بعد 

داخله.
ويلتمس من الجهات المعنية والوصية اتخاذ ما يلزمه القانون 

في مثل هذه الحاالت التي تهين قدسية االضرحة الموقرة.

تزنيت: حمالت  حتسيسية حول أهمية السالمة الطرقية


