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حتسن في املراعي وارتفاع حقينة السدود وانتعاشة للمحاصيل

األمطار تبعث األمل في موسم فالحي جيد
محمد حجيوي
أن���ق���ذت األم���ط���ار األخ���ي���رة ال��ت��ي
يشهدها املغرب ،منذ نهاية األسبوع
امل��اض��ي ،امل��وس��م ال��ف�لاح��ي م��ن شبح
اجلفاف والصقيع الذي ضرب البالد،
مبعدة بذلك سيناريو السنة املاضية،
ال���ذي دف���ع احل��ك��وم��ة ،خ�ل�ال الفترة
الزمنية ذاتها ،إلى تخصيص أكثر من
مليار دره��م ملساعدة امل��زارع�ين الذي
تأثروا بشح السماء وتقلبات اجلو.
وأب������دى ف�ل�اح���ون ،م���ن مختلف
املناطق ،استبشارا بعد التساقطات
امل��ط��ري��ة األخ���ي���رة ،ال��ت��ي ب��ع��ث��ت في
أوس��اط��ه��م ارت��ي��اح��ا وآم���اال ف��ي إنقاذ
املوسم الفالحي ،واعتبروها مؤشرا
لطالئع موسم فالحي واع��د في حال
استمرارها على نفس الوتيرة حتى
مطلع شهر مارس القادم.
ووص���ف أح��م��د أوع��ي��اش رئيس
الكونفدرالية املغربية للفالحة والتنمية

القروية «كومادير» في تصريح لبيان
ال��ي��وم ،تأثير ه��ذه التساقطات على
املوسم الفالحي بـ «اإليجابي» بالنظر
إلى حجمها وكذلك بالنظر إلى كونها
همت جميع املناطق الزراعية باملغرب.
واعتبر أوعياش أن «االرتفاع النسبي
وامللحوظ الذي عرفته درجة احلرارة
باملوازاة مع هذه التساقطات سيكون
ل��ه تأثير إي��ج��اب��ي على م��ردودي��ة كل
امل��ن��ت��ج��ات ال��ف�لاح��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
التحسن املهم ال��ذي ستعرفه مختلف
املراعي التي شهدت تدهورا خطيرا
خالل السنة املاضية ،مما سينعكس
إيجابا على جودة القطيع وعلى تربية
املاشية بصفة عامة».
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التساقطات
األخ��ي��رة ،يضيف رئ��ي��س «ك��وم��ادي��ر»
س��ي��ك��ون ل��ه��ا «اآلث����ار اإلي��ج��اب��ي��ة على
ارتفاع حقينة السدود وعلى منسوب
املياه اجلوفية ،التي تستفيد منها على
اخلصوص الفالحة الصغيرة باملناطق
النائية واملناطق اجلبلية التي تعتمد

على اآلب���ار والينابيع كسبيل وحيد
للسقي».
ّ
م��ن جانبه ،ق��ال عباس الطنجي
اخل��ب��ي��ر ال���زراع���ي واألس���ت���اذ مبعهد
احل��س��ن ال��ث��ان��ي ل��ل��زراع��ة والبيطرة،
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ب��ي��ان ال���ي���وم ،إن ه��ذه
التساقطات «تشكل مبعث أمل وتفاؤل
لكونها ج���اءت ف��ي ال��وق��ت املناسب،
وهمت كل املناطق الزراعية من طنجة
إل��ى أسفي ،وذل��ك بعد التخوف الذي
ان���ت���اب امل���زارع�ي�ن ج����راء ت��أخ��ر ه��ذه
التساقطات ملدة  40يوما».
وأض����اف ال��ط��ن��ج��ي ،ف��ي ات��ص��ال
أج��رت��ه م��ع��ه ب��ي��ان ال��ي��وم ،أن الفترة
احل��ال��ي��ة ،بعد ه��ذه التساقطات ،هي
ف��ت��رة التسميد وم��ح��ارب��ة األع��ش��اب
ال��ض��ارة خ��اص��ة بالنسبة للحبوب،
مم��ا يعني ارت��ف��اع الطلب على ش��راء
األس��م��دة وامل��ب��ي��دات ،م��ا يفرض على
وزارة الفالحة ،بحسبه ،أن «تراقب
األس��ع��ار وأن تتدخل لدعم امل��زارع�ين
ل��ش��راء ه��ذه امل���واد ،ألن التساقطات،

وإن كانت مهمة ،فهي وحدها ال تكفي،
في إشارة إلى الدور الذي يتعني على
الدولة القيام به في مجال دعم الفالح
لشراء األسمدة واملبيدات».
من جانب آخر ،ذكر كل من أحمد
أوع��ي��اش وع��ب��اس الطنجي أن ه��ذه
التساقطات ،سيكون لها تأثير على
بعض احملاصل الزراعية كاخلضروات
وال��ل��ي��م��ون وف���ي تأخير م��وس��م جني
قصب السكر.
وأوض���ح الطنجي أن االطمئنان
ع���ل���ى امل����وس����م ال����ف��ل�اح����ي« ،س���اب���ق
ألوان������ه» ،رغ���م اآلم�����ال ال��ت��ي بعثتها
ه��ذه التساقطات ،ألن املوسم «ال زال
طويال» ،معربا عن أمله في أن يعرف
فصل الربيع تساقطات مماثلة لضمان
موسم جيد.
وعلى العموم ف��إن ه��ذه األمطار
س��ت��ك��ون م���ف���ي���دة ،خ���اص���ة ب��ال��ن��س��ب��ة
للفالحة البورية التي متثل قرابة 90%
من املناطق الزراعية ،وتعتمد فقط على
التساقطات.

مغاربة العالم االفتراضي يودعون  MSN Messengerشهر مارس القادم
يوسف سعود
تستعد «ميكروسوفت» إلى توقيف العمل بخدمة
 ،Windows Live Messengerبداية من  15مارس
ال��ق��ادم ،لكنها في املقابل سمحت للمتوفرين على
حساب في «املسنجر» باستخدام خدمات «سكايب»
 SKYPEبنفس عنوان البريد اإللكتروني ونفس
احلساب.
وكشفت «ميكروسوفت» ،في رسالة عممتها قبل
أي�����ام ،وت��ت��وف��ر ب��ي��ان
ال����ي����وم ع���ل���ى ن��س��خ��ة

يــومــنـا
اخلطر اإلرهابي

اخل������ل������ي������ة
اإلره��اب��ي��ة التي
متكنت املصالح
األم�������ن�������ي�������ة م����ن
ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا م��ؤخ��را
ت��ط��رح حت��دي��ا آخ��ر
ي���رت���ب���ط ب��ال��ظ��رف��ي��ة
ال��زم��ن��ي��ة وب��ال��س��ي��اق
اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي،
ذل�����ك أن ت���ن���ام���ي ه���ذه
ال��ع��ص��اب��ات اإلج��رام��ي��ة
تالرقاص التي تواصل استقطاب
محتا 
ش��ب��ان م��غ��ارب��ة ل��ف��ائ��دة
ش��ب��ك��ات إره��اب��ي��ة مسلحة ت��رت��ب��ط ب��ـ «ال��ق��اع��دة»،
وتهجيرهم للقتال في مناطق مختلفة ،وإعدادهم
لتنفيذ مخططات إرهابية وتخريبية داخل املغرب،
بقدر ما يثير حتديات أمام السلطات األمنية ،فهو
ك��ذل��ك ي��ؤك��د اس��ت��م��رار اس��ت��ه��داف اململكة وأمنها
واستقرارها.
إن التحدي األمني ال��ذي ميثله تنامي أع��داد
اخلاليا اإلرهابية وتوسع جغرافية انتشارها داخل
البالد يتكثف هذه األيام ،اعتبارا ملا يجري في مالي
ومنطقة الساحل اإلفريقي ،وبالنظر أيضا لتواتر
اخلرجات اإلعالمية التكفيرية مؤخرا لبعض رموز
املتطرفني السلفيني ،ث��م ل��ك��ون «ال��ق��اع��دة» ص��ارت
منذ فترة حت��اول نقل عملها اإلج��رام��ي وتركيزها
االستقطابي والدعائي إل��ى شمال وغ��رب إفريقيا
بعد أن جرى حصارها في مناطق أخرى من العالم،
عالوة على أن املآالت التي انتهت إليها التحوالت
التي شهدتها بعض بلدان «الربيع الدميقراطي»،
تزيد من إع��داد األرضية املناسبة للفكر املتطرف،
وك��ل ه��ذا يحتم ال��ي��وم رف��ع منسوب االن��ت��ب��اه في
بالدنا إلى اخلطر اإلرهابي املتربص باستقرارنا
وأمننا ،وبأفقنا الدميقراطي املنفتح.
بالفعل ،إن السلطات األمنية جنحت حلد اآلن
في مقاربتها االستباقية الوقائية ،وبالتالي ،فإن
متكنها من تفكيك عديد خاليا إرهابية في الشهور
األخيرة يؤكد جناعة األسلوب ،وهو ما يجعلنا نؤكد
على ذلك ،ونضيف أنه بقدر ما أن املقاربة األمنية
لوحدها تبقى غير كافية ،فهي ضرورية ،وجتسد
مسؤولية ال��دول��ة جت��اه مواطناتها ومواطنيها
حلماية حقهم في احلياة وفي السالمة اجلسدية
واألم��ن والطمأنينة واالس��ت��ق��رار ،وه��ذه كما يعلم
الكل مبادئ حقوقية كونية معروفة ،وننطلق منها
للتسطير على اجلهد املهم واألس��اس��ي للمصالح
األمنية في مواجهتها خلطر اإلرهاب.
وفي السياق نفسه ،فإن مواصلة اإلصالحات
ال��ك��ب��رى ف���ي ب�ل�ادن���ا ،واإلص�������رار ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة
االقتصادية واالجتماعية لفائدة شعبنا ،واالستمرار
ف��ي متتني دول��ة القانون وامل��واط��ن��ة واملؤسسات،
وترسيخ احلرية والدميقراطية واملساواة واحلداثة
وحقوق اإلنسان ،هي كلها مداخل للرد املجتمعي
املغربي على اإلرهاب ،فضال على ضرورة حتصني
املجتمع بتعزيز جبهة شعبية وثقافية ودينية
وإعالمية للمواجهة وللدفاع عن أسس مشروعنا
احلداثي الدميقراطي.
اليوم ،علينا كلنا أن جندد التمعن في فرادة
النموذج املغربي ،وقراءته انطالقا مما يجري في
محيطنا اإلقليمي ،ومن ثم اإلص��رار على التشبث
به ،والدفاع عنه ،أي الدفاع عن االستقرار السياسي
واملؤسساتي واالقتصادي واالجتماعي في بالدنا،
والعمل اجلماعي من أجل االنتصار على اإلرهاب،
ومن أجل التنمية واحلرية والدميقراطية والتقدم
والعدالة االجتماعية.

mahtat55@yahoo.com

منها ،أن خ��دم��ات «املسنجر» ستتوقف ف��ي جميع
أنحاء العالم باستثناء الصني.
وبهذا القرار ،سيتمكن املغاربة املتوفرون على
حساب في «املسنجر» من استخدام «سكايب» املمنوع
في عدد من الدول العربية.
وكل ما يحتاجه مغاربة «املسنجر» هو حتميل
نسخته األخيرة «سكايب» وتثبيتها مهما كان نظام
التشغيل ال���ذي يعمل س���واء «وي��ن��دوز» أو «م���اك»،
بحيث ميكن تسجيل الدخول إلى حساب «سكايب»
بواسطة معلومات دخ��ول حساب «ميكروسوفت»
وسيجدون كافة جهات االتصال ضمن البرنامج.
وعند تسجيل الدخول إلى «سكايب» عبر معلومات

دخول «ميكروسوفت» ستظهر شاشة دمج احلسابني
معا وبعدها تظهر قائمة جهات االتصال للخدمتني
معا وميكن فرزها بحيث تظهر فقط جهات اتصال
«املسنجر» أو فقط جهات اتصال «سكايب» أو كليهما.
وق��ب��ل ظ��ه��ور «ال��ف��اي��س��ب��وك» ،ك���ان «املسنجر»
من أهم تطبيقات الدردشة واحملادثة الفورية لدى
املغاربة ،خاصة في سنوات  2006و ،2007وجتاوز
عدد مستخدميه  600مليون عبر العالم.
وتشير املعطيات التي كشفت عنها ميكروسوفت
في مدونتها ،أن مستخدمي «املسنجر» يقضون 163
بليون دقيقة في الشهر ،وأزيد من  1.5بليون محادثة
يوميا ،و 9باليني رسالة يوميا.

كرمي تاج في «قضايا وآراء»

نبيل بنعبد الله يلتقي وفدا عن املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان
عقد األم�ين العام حلزب التقدم واالشتراكية
محمد نبيل بنعبد الله لقاء مع وفد عن املنظمة
امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان اس��ت��ع��رض اجل��ان��ب��ان
خالله وضعية حقوق اإلنسان في املغرب وآفاق
العمل للنهوض بها.
وق��دم وف��د املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان
ب��ق��ي��ادة محمد ال��ن��ش��ن��اش ،رئ��ي��س املنظمة ال��ذي
ك��ان م��رف��وق��ا بنائبه امحمد اك��ري��ن وأم��ي��ن��ة مال
املنظمة نادية بلكاري ،لألمني العام حلزب التقدم
واالش��ت��راك��ي��ة ،اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ملخطط عمل
املنظمة خ�لال س��ن��ة  2013وك���ذا أوج���ه النشاط
املمكن القيام به مع احلزب.
وخ�لال هذا اللقاء ال��ذي جرى في جو أخوي
وبناء ،عبر األمني العام حلزب التقدم واالشتراكية،
ال��ذي ك��ان مرفوقا بعبد السالم الصديقي عضو
امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ،ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ع��م��ل املنظمة
املغربية حلقوق اإلنسان التي تساهم ،من خالله،
بقوة ،في تطوير حقوق اإلنسان ببالدنا.
كما ج��دد بنعبد ال��ل��ه دع��م وم��س��ان��دة حزب
التقدم واالشتراكية ،سواء على مستوى البرملان
أو من داخل احلكومة ،لألنشطة واملبادرات التي
تقوم بها املنظمة في هذا املجال.

نبيل بنعبد الله ومحمد النشناش

املهنيون تكبدوا خسائر كبيرة بعد عيد األضحى وقلصوا من إنتاجهم
وارتفاع األثمنة ال عالقة له بالبرد

أسعار الدواجن تعود لالستقرار بداية فبراير..
مصطفى السالكي

ق����ال ي���وس���ف ال��ع��ل��وي رئ���ي���س ال��ف��ي��درال��ي��ة
البيمهنية ل��ل��دواج��ن ،إن االرت��ف��اع ال��ص��اروخ��ي
ألسعار الدواجن يعود إلى التدني امللحوظ للعرض
مقارنة بالطلب املرتفع.
ون��ف��ى ي��وس��ف ال��ع��ل��وي ،ف��ي ات��ص��ال أجرته
معه بيان ال��ي��وم ،وج��ود أدن��ى عالقة بني ارتفاع
الكيلوغرام الواحد للدجاج الرومي إلى  21درهما،
أم��س االثنني ،وانخفاض درج��ات احل��رارة خالل
اخلمسة ع��ش��رة ي��وم��ا امل��اض��ي��ة ،وال��ت��ي ل��م تصل
مطلقا إلى مستوى ما شهده املغرب خالل مرحلة
«ال��ش��رك��ي» التي جنمت عنها ،خ�لال ب��داي��ة شهر
دجنبر امل��اض��ي ،خسائر كبيرة همت العديد من
القطاعات الفالحية من ضمنها قطاع الدواجن.
وب��رر رئيس الفيدرالية البيمهنية للدواجن
االنخفاض الشديد للعرض بـ «عزوف املهنيني عن
مواصلة اإلنتاج بعد تكبدهم خسائر منذ الفترة
الزمنية ال��ت��ي تلت عيد األض��ح��ى وال��ت��ي تعرف
إجماال نقصا واضحا في إقبال املواطنني على
شراء اللحوم البيضاء».
ويتوقع رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن أن تعود األسعار إلى االستقرار تدريجيا
مطلع الشهر القادم نتيجة «التوازن املرتقب بني
العرض والطلب» ،ما سيسمح للكسابة بتعويض
خسائرهم التي بلغت حوالي مليار سنتيم ،موزعة
على  200مليون سنتيم كتكلفة مباشرة لكساد
األسواق بعد عيد األضحى ،و 800مليون سنتيم

سيحل ك��رمي ت��اج ،عضو ال��دي��وان السياسي حل��زب التقدم واالشتراكية ،ومدير
ديوان وزير السكنى والتعمير وسياسة املدينة ،ضيف ًا على برنامج قضايا وآراء ،الذي
تبثه القناة األول��ى مباشرة وينشطه الزميل عبد الرحمان العدو؛ ملناقشة موضوع:
«سؤال االنسجام احلكومي ومدى قدرة مكوناته األربع على جتاوز االختالفات من أجل
تسريع وثيرة األداء ورفع إيقاع معاجلة امللفات اآلنية وامللحة في ظل ارتفاع سقف
االنتظارات والتطلعات» .وذلك يومه الثالثاء ابتدا ًء من الساعة التاسعة والربع مسا ًء
بعد نشرة األخبار الرئيسية .وسيشارك في هذه احللقة إضافة إلى كرمي تاج ممثلون
عن األحزاب املكونة للتحالف احلكومي.

كقيمة لألرباح الضائعة والتكاليف اإلضافية.
ووف�����ق م��ه��ن��ي��ي ق���ط���اع ال����دواج����ن ،سجلت
االستغالليات الصغيرة ،املتراوح دروتها اإلنتاجية
بني  2500و 5000رأس ،أكبر اخلسائر وأهمها
نتيجة االنخفاض امللموس للطلب.
فالكمية اإلجمالية املنتجة خالل شهري دجنبر
ويناير بلغت على التوالي  31100طن و16200
ط��ن ،فيما ك��ان اإلن��ت��اج يصل ف��ي ف��ت��رات مماثلة
وعادية إلى ما بني  34600و 18200طن.
وبخصوص مستقبل القطاع ومدى صموده
ف��ي وج���ه التقلبات اجل��وي��ة احملتملة مستقبال
وتأثيرات ذلك على األسعار ،قال يوسف العلوي
للجريدة إن «القطاع أضحى اليوم مجهزا بأنظمة
التسخني والتبريد من أجل حماية الدواجن عند كل
ارتفاع أو انخفاض قياسي لدرجات احل��رارة ،ما

حادث بني العيون والسمارة

توفي شخص ،مبستشفى م��والي احلسن
بن املهدي بالعيون ،متأثرا بجراح أصيب بها
ضمن حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة
بني العيون والسمارة.
ه����ذه ال���واق���ع���ة ال���ت���ي أس���ف���رت أي���ض���ا عن
جريحني ،يرجح اقترانها باإلفراط في السرعة
وعدم حتكم السائق في السيارة التي انقلبت،
وتعود ملكيتها إلحدى شركات االتصاالت.

يسمح له بضمان استقرار معدل النفوق السنوي
في نسبة ال تتجاوز  3إلى .% 4
وش��دد العلوي على أن جميع املهنيني «على
دراية بالقانون رقم  99/ 49املتعلق بعملية تركيز
ال��دواج��ن ف��ي ط��ور التربية ( 12وح���دة ف��ي املتر
املربع) وباإلمكانات التي يتيحها التأهيل ،إذ
ميكن لهذا املعدل أن يصل إلى  15وحدة في املتر
املربع الواحد ،شريطة تزويد االستغاللية بنظام
أوتوماتيكي لتغذية الدواجن؛ بل قد يرتفع إلى 18
وحدة في املتر املربع الواحد عند تبني نظام «باد
كولني» أو نظام التبريد.
وه���و م��ا يعني ت��وظ��ي��ف اس��ت��ث��م��ارات هامة
ومكلفة ساهمت ال����وزارة ال��وص��ي��ة ف��ي تخفيف
كلفتها ،يقول املتحدث ،استفادت منها حوالي
 5800ضيعة خاصة بتربية الدواجن.

مجلس للحكومة

ينعقد مجلس احلكومة برئاسة عبد اإلل��ه بنكيران ،يومه الثالثاء ،في الساعة
العاشرة والنصف صباحا.
وأوض��ح بالغ لرئاسة احلكومة أن املجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع
قانون يتعلق مببادئ حتديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ،ثم مرسومني يتعلق
األول بتغيير وتتميم امل��رس��وم بتطبيق القانون املتعلق بنظام التبغ اخل��ام والتبغ
املصنع ،فيما يتعلق الثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين األطر .كمـــا سيتدارس املجلس مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا
ألحكام الفصل  92من الدستور.

جمعية إنصاف تستنكر استغالل الطفالت القاصرات
اجليش املغربي يرفع من درجة يقظته خوفا
في البيوت كخادمات
القوات الفرنسية واملالية تستعيد مدينة ديابالي
شمال البالد

حسن عربي
اس��ت��ن��ك��رت ج��م��ع��ي��ة إن���ص���اف،
اس����ت����م����رار اس����ت����غ��ل�ال ال���ط���ف�ل�ات
ال��ق��اص��رات ف��ي ال��ع��م��ل ف��ي البيوت
كخادمات.
وأضافت اجلمعية في بيان لها،
توصلت بيان اليوم بنسخة منه ،إن
حالة الطفلة التي حاولت االنتحار
دل��ي��ل ع��ل��ى امل���أس���اة التي تعيشها
الفتيات ال��ق��اص��رات امل��ن��ح��درات من
أس��ر فقيرة .وأش���ار ذات البيان أن
جمعية إنصاف تسعى رفقة عدد من
اجلمعيات للعمل على استصدار
ق���ان���ون مي��ن��ع ت��ش��غ��ي��ل ال��ق��اص��رات،

من تسلل إرهابيني داخل التراب املغربي

وأن اجل��م��ع��ي��ة أن��ق��ذت  200قاصر
ب���ش���ي���ش���اوة و 50أخ�������رى ب��ق��ل��ع��ة
السراغنة ،ومت إدماجهن في الوسط
امل��درس��ي من بينهن فتاتان حصلتا
علي ال��ب��اك��ال��وري��ا السنة املنصرمة
«وه��و ما مكن من احل��د من االجت��ار
بالقاصرات في تلك املناطق إلى حد
كبير» ،يقول بيان اجلمعية.
وف����ي ه����ذا ال����ص����دد ،ق����ال عمر
الكندي رئيس جمعية إن��ص��اف ،أن
إص��دار ه��ذا البيان ،يأتي في سياق
ت��ن��ام��ي ظ��اه��رة اس��ت��غ�لال الطفالت
القاصرات ،وتسجيل اجلمعية لعدة
خ���روق���ات ف��ي ب��ع��ض امل����دن ،آخ��ره��ا
إق���دام خ��ادم��ة على االن��ت��ح��ار ب��ال��دار
البيضاء مؤخرا.
تتمة ص 2

اس��ت��ع��ادت ال��ق��وات احلكومية مب��ال��ي مدعومة
ب��ال��ق��وات الفرنسية ،ص��ب��اح أم��س االث��ن�ين ،مدينة
«ديابالي» الواقعة شمال البالد ،التي كانت تسيطر
عليها اجلماعات املتطرفة .في الوقت الذي أعلن فيه
أن اجليش اجل��زائ��ري متكن من اعتقال خمسة من
املتورطني في عملية احتجاز الرهائن مبنشأة «إن
أميناس» النفطية.
وال زال���ت ردود الفعل املتباينة ،ح��ول سماح
املغرب للطائرات الفرنسية املشاركة في احلرب مبالي،
تتوالى ،بني مؤيد ومعارض .فيما تشير مصادر إلى
أن القوات املسلحة امللكية رفعت من درجة يقظتها
على الشريط احلدودي مع اجلزائر ،خوفا من تسلل
إرهابيني داخل التراب املغربي.

وأع��ل��ن ص��ب��اح أم���س أن كتيبة م��ن امل��درع��ات
من اجليش الفرنسي وامل��ال��ي متكنت من استعادة
السيطرة على مدينة «ديابالي» التي تبعد بحوالي
 350كلم شماال عن العاصمة باماكو ،بعدما كانت
حتت سيطرة متمردي اجلماعات املتطرفة ،منذ 14
من الشهر اجلاري.
وذك���رت تقارير إعالمية أن ال��ق��ي��ادة املشتركة
للقوات الفرنسية واملالية تتقدم منذ صباح اإلثنني
للسيطرة الكاملة على املدينة التي غادرها املتمردون
بعد اشتداد الطوق عليهم ،بعدما كانوا يتحصنون
بها ويتخذونها مركزا متقدما لشن عمليات مضادة
على القوات احلكومية والفرنسية.

تتمة ص 2

سمير الشماع« :سماب» ملتقى مثالي للمستثمرين اإلماراتيني واألجانب واملغاربة الباحثني عن فرص شراء منزل في اململكة املغربية

نبيل بنعبدالله يفتتح معرض العقار املغربي في أبو ظبي بعد غد اخلميس

أبو ظبي :بيان اليوم
يقام بعد غد اخلميس في العاصمة اإلماراتية
أب��و ظبي وعلى ام��ت��داد ثالثة أي��ام معرض العقار
املغربي «سماب أبو ظبي» ،وذلك في مركز أبو ظبي
الوطني للمعارض ،وه��ي امل��رة األول��ى التي يحط
فيها املعرض رحاله في منطقة الشرق األوسط بعد
أن رسخ مكانته وشهرته في أوروب��ا على مدى 16
عاما.
وسيتميز افتتاح املعرض بحضور محمد نبيل
بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة املدينة،
وعبد اللطيف معزوز ال��وزي��ر املنتدب ل��دى رئيس
احلكومة املكلف باملغاربة املقيمني ف��ي اخل���ارج،
حيث ستكون الرباط هي مدينة الشرف في معرض
«س��م��اب أب��و ظبي» ه��ذه السنة ،وستخصص لها
مساحة مميزة في فضاءات املعرض الستعراض
منط احلياة املغربي واألنشطة التجارية التي تعكس
التنوع والثقافة الغنية والتراث العريق للمملكة،
ك��م��ا س��ت��ق��دم االس���ت���ش���ارات ال��س��ي��اح��ي��ة للمهتمني
باستكشاف املغرب.
وسيعرف «سماب أبو ظبي» هذا العام حضور
عدة شركات مغربية رائ��دة في مجال العقار مثل:
أل��ي��ان��س للتطوير ال��ع��ق��اري ،وش��رك��ة ب���اب البحر
للتطوير ،والدار البيضاء مارينا ،ومجموعة األمان،
وهيفرناج غاردن مراكش ،وهوملاركوم ،ومارشيكا،
ومارين دور ،وأونابار ،وبالم العقارية ،وستتولى
ع��رض وت��ق��دمي مختلف مشاريعها ال��رائ��دة بأرقى
مناطق املدن املغربية ،مثل :مراكش ،أكادير ،الرباط،

ال���دار البيضاء ،طنجة ،ف���اس ،ت��ط��وان ،الناضور
والسعيدية.
وس��ت��ن��ظ��م ع���ل���ى ه���ام���ش امل����ع����رض ن�����دوات
للمستثمرين ف��ي دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة
متكنهم م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة
ف��ي القطاع العقاري باملغرب ،وه��و القطاع ال��ذي
استقطب ق���در ًا مهما م��ن االس��ت��ث��م��ارات األجنبية
املباشرة عام .2012
وق����ال س��م��ي��ر ال���ش���م���اع ،ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ملجموعة سماب املنظمة للمعرض ،في تصريحات
صحافية في أبو ظبي ،إن املعرض سيكون ملتقى
مثالي ًا للمستثمرين اإلماراتيني واألجانب املقيمني
بدولة اإلم��ارات الباحثني عن فرص شراء منزل في
اخلارج ،مبن فيهم  40ألف مغربي يقيمون في دولة
اإلمارات العربية املتحدة حاليا.
وأش����ار ال��ش��م��اع إل���ى أن اإلم������ارات وامل��غ��رب
رس��خ��ا ع��ل��ى م���دى أك��ث��ر م��ن ث�لاث��ة ع��ق��ود ع�لاق��ات
مميزة وروابط متينة ،وشهدت ارتفاع حجم التبادل
الثقافي والسياسي واالقتصادي بني البلدين على
مر تلك العقود ،وما زال مستمر ًا حتى اليوم.
وقال إن املعرض يشكل فعالية عقارية موجهة
ل�لإم��ارات��ي�ين وال���واف���دي���ن ،وب��خ��اص��ة اجل��ال��ي��ات
الفرنسية والبريطانية واملغربية الراغبة في شراء
منزل ثان في املغرب بأسعار جد تنافسية ومغرية.
وي��ذك��ر أن معرض أبو ظ��ب��ي يعتبر احملطة
األولى ضمن سلسلة من املعارض التي ستقام في
أوروب��ا على امتداد ع��ام  2013الستعراض فرص
االستثمار العقاري في املغرب.
ف��ب��ع��د االن���ط�ل�اق م���ن ال��ع��اص��م��ة اإلم���ارات���ي���ة،

سمير الشماع
سيتوجه امل��ع��رض إل���ى ك��ل م��ن ف��رن��س��ا وإيطاليا
وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا ليختتم
فعالياته في مدينة جدة بالعربية السعودية.
وأوضح الشماع أن قرار إقامة هذا املعرض في

دول مجلس التعاون اخلليجي مت لسببني :األول،
اقتصادي بحت نظرا ألن منطقة اخلليج لم يتأثر
اقتصادها ب��األزم��ة العاملية مثل أوروب����ا ،كما أن
املواطنني اخلليجيني واألجانب املقيمني في دولة
اإلمارات مبن فيهم املغاربة لم يتأثروا باألزمة مثل
املغاربة املقيمني في أوروبا.
وخلص الشماع إلى القول إن املغرب يقدم ،من
خالل هذا املعرض ،املطلوب لهؤالء خاصة بالنسبة
للعائالت التي ترغب اليوم في اقتناء بيت في بلد له
تقاليد إسالمية ومعاصر في نفس الوقت ،ويتمتع
باألمن واالستقرار ،زي��ادة على كون أسعار العقار
فيه تظل معقولة مقارنة مع األس��ع��ار في أوروب��ا،
وبالتالي هناك مؤهالت جتعل من املغرب وجهة
جاذبة لهؤالء.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن معرض «س��م��اب أبو
ظبي» سيتيح تقدمي مجموعة واسعة من العروض
اخل��اص��ة ب��ال��ع��ق��ارات تقدّمها امل��ق��اوالت املغربية،
إلى جانب عدد كبير من مقاوالت البناء واألشغال
العمومية ،وبحضور مؤسسات التشغيل املغربية
واإلم��ارات��ي��ة ،وأي��ض��ا ج��ه��ات قانونية ،وال��وك��االت
العامة امل��روّ ج��ة لالستثمارات ،وشركات التمويل
ّ
وال���ب���ن���وك ،ب���اإلض���اف���ة إل����ى امل��ص��ال��ح واخل���دم���ات
القنصلية والدبلوماسية....
وب���ح���س���ب امل���ن���ظ���م�ي�ن ،ف���إن���ه س��ي��ت��م ت��وج��ي��ه
املستثمرين املؤسساتيني اإلم��ارات��ي�ين واملغاربة
منصة ت��ب��ادالت ون��دوات
داخ��ل امل��ع��رض م��ن خ�لال
ّ
مخصصة للترويج لالستثمارات،
متعدّدة القطاعات
ّ
ّ
املنظمات املصرفية التي تقدّم خدمات تتراوح
ودعم
ب�ين خ���ي���ارات ال���ق���روض ودراس�����ة مختلف ف��رص

االستثمار والتعاون املغربي -اإلم��ارات��ي وص��و ًال
إلى فتح احلسابات وتسهيالت أخرى للعمليات في
اخلارج...
ي��ق�دّم معرض  SMAP EXPOأب��و ظبي ّ
كل
ه���ذه ال��ع��ن��اص��ر حت��ت س��ق��ف واح����د ،وه���و احل��دث
األكثر تنوّ ع ًا واستقطاب ًا في مجال العقارات للسوق
املغربية التي يعتبرها املختصون اليوم من ضمن
األسواق األكثر ديناميكية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
ويتيح املعرض تقدمي كافة املعلومات املطلوبة
إلجن���از أي عملية ش���راء أو اس��ت��ث��م��ار ف��ي مجال
العقارات في اململكة املغربية ،امتالك أو بناء منزل
للعطلة ،االستثمار في ملكية للتقاعد ،واالستثمارات
الشخصية أو االستثمارات األكثر ربحية؛ ّ
كل هذه
اخلدمات تستهدف أزي��د من  40ألف مغربي مقيم
ف��ي دول���ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل � ّت��ح��دة ،ف��ض�لا عن
اإلماراتيني الذين يحافظون على تقاليد الصداقة
القدمية مع اململكة.
ّ
ويشكل م��ع��رض ( SMAP EXPOأب��و ظبي
 )2013محور ًا فريد ًا للتبادالت وال ّلقاءات املباشرة،
حيث يسمح بتفاعل املستثمرين احملتملني من
جهة ،واألخصائيني احملترفني في مجال العقارات
وال��ف��ع��ال��ي��ات الرئيسية ف��ي التطوير االق��ت��ص��ادي
والسياحي ب�ين اململكة املغربية ودول���ة اإلم���ارات
العربية املتحدة من جهة أخرى ،وهو من دون شك،
احلدث الفريد في هذا املجال ضمن منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

www.smapgroup.com

