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مقرب من ماجيدي يستعد إلصدار مجلةبن عيسى: ال أعمل حاليا حلساب أي أحد
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أساتذة مكناس يستنجدون 
بالوزيرة العابيدة

 الفاسي يلمح إلى تعديل دستوري 
ما بعد االنتخابات
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الجريدة األولى

قال خالد الناصري، وزير االتصال الناطق 
إضراب  تعليق  إن  احلكومة،  باسم  الرسمي 
ال��ن��ق��ل  ك���ان ث��م��رة الج��ت��م��اع ال���وزي���ر األول 
عباس الفاسي أول أمس مع النقابات األكثر 
املتفق  اإلض��راب  أن وقف  متثيلية، موضحا 
مناقشة  و أن  الزمن،  في  محدد  غير  بشأنه 
مدونة السير ال تعني »احل��رب مع أي أحد« 
التي  ال��ط��رق  ح��رب  ه��ي  ف��احل��رب احلقيقية 
تودي بحياة 4000 مواطن سنويا وهو ما ال 

ميكن السكوت عنه، حسب قوله. وبخصوص 
ل��دور ح��زب األصالة  إش��ارة بعض الصحف 
وامل��ع��اص��رة ف��ي إي��ق��اف إض���راب النقل، قال 
أسئلة  على  إجابته  معرض  في  الناصري، 
الصحفيني خالل ندوة عقدها أمس بالرباط، 
إن ذلك يدخل في إطار الدور الطبيعي الذي 
ينبغي أن تضطلع به جميع األحزاب مع فارق 
الكاميرات  أضواء  يشتغل حتت  البعض  أن 

وآخرين بعيدا عن ذلك حسب قوله.
غ��ي��ر أن ال��ط��اه��ر ش���اك���ر، امل���س���ؤول في 
»ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة« وعضو 

واملعاصرة،  األصالة  حلزب  الوطني  املكتب 
املذكورة  النقابة  أن  األول��ى«،  ل�»اجلريدة  أكد 
النقل  قطاع  في  السبع  الوطنية  بجامعاتها 
مبختلف أشكاله هي التي دعت إلى اإلضراب 
مببادرة  أوقفته  التي  وهي  ونظمته  وسنته 
م��ن ح��زب األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة بعدما تبني 
أن »وزير النقل والوزير األول واحلكومة لم 

يكونوا في املستوى«.
في  يشارك  الذي  النقابي  املسؤول  وتابع 
قيادة حزب ينتمي لألغلبية احلكومية قائال: 
اإلض��راب  تعليق  على  املضربني  مع  »اتفقنا 

املشؤومة  امل��دون��ة  تلك  إق��ب��ار  ه��و  وره��ان��ن��ا 
مصلحة  تراعي  وطنية  بأخرى  وتعويضها 
نقاش  بفتح  املضربني  وعدنا  كما  اجلميع، 

وطني حول املوضوع«.
عن  جهته  م��ن  فقال  ال��ن��اص��ري  خالد  أم��ا 
ملجلس  الداخلي  القانون  إن  املدونة،  مصير 
سحب  ح��ري��ة  للحكومة  مينح  املستشارين 
مشروع مدونة السير متى شاءت في الفصل 
198 غير أنها فضلت عدم إعمال ذلك والتأني 

في مناقشة هذا املوضوع الهام.
تفاصيل......................ص3

الجريدة األولى
اخلارجية  وزي��ر  عيسى  ب��ن  محمد  ق��ال 
السابق في تصريح ل�»اجلريدة االولى« إن 
رئاسة  في  حاليا  تنحصر  مهامه  أو  عمله 
م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة أص��ي��ل��ة واألم���ان���ة 
انه  منتدى أصيلة، مؤكدا  العامة ملؤسسة 
ال يعمل حاليا حلساب أي مؤسسة سواء 
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل����اص أو ال��ق��ط��اع ال��ع��ام. 
افتتاح  ع��ن  أي��ام  بعد  التصريح  ه��ذا  ج��اء 
ملواسم  املنظمة  أصيلة،  منتدى  مؤسسة 

أصيلة الثقافية الدولية، مؤخرا، ملكتب لها 
في الرباط. وأوض��ح محمد بن عيسى، أن 
مؤسسة منتدى أصيلة وقعت يوم 3 ابريل 
في  للمؤسسة  مكتب  إيجار  عقد  اجل��اري 
الرباط يقع في بناية البنك املغربي للتجارة 
اخل��ارج��ي��ة ب��ش��ارع اجل���زائ���ر، ك��م��ا وقعت 
يوم  املغرب«  »اتصاالت  مع  عقدا  املؤسسة 
والفاكس  الهاتف  »إلدخ���ال  أبريل  س��ادس 
واالن���ت���رن���ت. وك��ان��ت أخ��ب��ار حت��دث��ت عن 
تعيني بن عيسى مسؤوال في البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية.

بشرى الضوو
ال���رف���وش، جنل ولد  خ��ل��ق جن��ي��ب 
أول  ق��رر،  ح��ني  املفاجأة  العروسية، 
يوم أمس )األربعاء(، االلتحاق بحزب 

األصالة واملعاصرة.
ل�"اجلريدة  الرفوش  وكشف جنيب 
األولى" أن "التحاقه باحلزب جاء بعد 
الله  حصوله على موافقة والده عبد 
الرفوش"، مشيرا إلى أن "والدي ليس 

وحضاري  متفتح  فهو  متزمتا  رجال 
مباركة  في  واح��دة  يتردد حلظة  ولم 

التحاقي باحلزب".
التحاقه  يعقل  ك��ان  إذا  ما  وح��ول 
بحزب لم يكن يتردد والده في انتقاد 
م��ؤس��س��ه ف����ؤاد ع��ال��ي ال��ه��م��ة، علق 
االنتخابات  "تلك  إن  بالقول  الرفوش 
وّل������ى زم���ن���ه���ا ون���ح���ن ن���ت���ح���دث ع��ن 

انتخابات أخرى".
تفاصيل أكثر.............ص 3

الجريدة األولى
في الوقت الذي أكد فيه صحافيون أن 
السابق  العام  الكاتب  تلمساني،  رشيد 
"أون��ا" وأحد املقربني من محمد  ملجموعة 
يلتحقوا  كي  بهم  اتصل  ماجيدي،  منير 
اإلع����داد اختار  ف��ي ط��ور  مبجلة ج��دي��دة 
لها اسم "أكتييل"، نفى املعني باألمر ذلك 
األولى"  ل�"اجلريدة  وقال  جملة وتفصيال، 
بعد أن تساءل عن "الكيفية التي حصلنا 
كنوجد  "م��ا  الشخصي"  هاتفه  على  بها 

والو". لكن ناشر "أكتييل" يستمر في لقاء 
الصحافيني مبكتبه حي السييال في الدار 

البيضاء.
تلمساني كان اتصل بأكثر من صحافي 
عارضا  أسبوعية،  ملجالت  يعمل  بعضهم 
ل��ك��ن ع��ددا  عليهم االل��ت��ح��اق مب��ش��روع��ه، 
منهم رفضوا الفكرة نظرا لعالقته القوية 
مع منير ماجيدي، باإلضافة إلى رفضهم 
واملمجد  للدولة  املهادن  التحريري  اخلط 
االستثمار  تلمساني  وينوي  ملنجزاتها. 

في الصحافة اإللكترونية.
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من هنا يبدأ اخلبر

األولى

احتــاد 
اخلميسات

 مدير النشر: علي أنوزال

الفاسـي يوبـخ شبـاط الطقس اليوم
طنجة

القصوى:
الدنيــا:

18°
12°

اجلديدة

القصوى:
الدنيــا:

21°
12°

إسماعيل بالوعلي
ع��ل��م��ت »اجل���ري���دة األول�����ى« أن 
فاس  مدينة  عمدة  ش��ب��اط،  حميد 
حلزب  التنفيذية  اللجنة  وعضو 
"شديد  توبيخا  تلقى  االستقالل، 
اللهجة" من  عباس الفاسي، الوزير 
األول و األمني العام للحزب، على 
التي  األخيرة  تصريحاته  خلفية 
بنبركة  امل��ه��دي  على  فيها  تهجم 

واصفا إياه ب�»القاتل«.
ون��ق��ل��ت م���ص���ادر م��وث��وق��ة عن 
ال���ف���اس���ي ق���ول���ه ل���ش���ب���اط »أن����ت 
حزب  ب��اس��م  رسميا  ناطقا  لست 
ل��ك باحلديث  االس��ت��ق��الل وال ح��ق 

باسمه«.
وذكر الفاسي شباط بأن »االمني 
الوحيد  الناطق  هو  للحزب  العام 

الرسمي باسم حزب االستقالل«.
أن عبد  وذكرت بعض املصادر 
العام  الكاتب  ال��راض��ي،  ال��واح��د 
اتصل  االشتراكي،  االحتاد  حلزب 
شباط،  ليشتكيه  بالفاسي  هاتفيا 
مشيرة إلى أن »تصريحات شباط 
االحتاديني  على  فيها  تهجم  التي 
غير  كانت  بنبركة  امل��ه��دي  وعلى 
بريئة«. وكان حميد شباط قد شن 
قبل أيام هجوما وصف ب�»العنيف« 
على ح��زب االحت���اد االش��ت��راك��ي، 
س��ن��وات  م��س��ؤول��ي��ة  إي���اه  محمال 
الرصاص واإلع��دام��ات واألح��داث 
الريف.  ف��ي  وقعت  التي  ال��دام��ي��ة 
ك��م��ا ح��م��ل��ت ت��ص��ري��ح��ات ش��ب��اط 
اتهامات مباشرة للقائد االحتادي 
فترة  أثناء  بالقتل  بنبركة  املهدي 

بداية استقالل املغرب. 

anouzla@gmail.comأول الكالم

العبث !

سافر إلى كونغو 
الدميقراطية 

محروما من 3 العبني

الناصـري: لسنـا فـي معركـة و احلـرب احلقيقيـة هـي حـرب الطـرق

الرياضــــــــة

ياسين عمري 

ك���ش���ف���ت ال����ص����اب����ري ف���اط���م���ة، 
احمل��ام��ي��ة ض��ح��ي��ة ه���ج���وم حفصة 
معطيات  امل���ل���ك،  خ��ال��ة  أم����ح����زون، 
عليها،  االعتداء  قضية  عن  جديدة، 
وأشارت أن االعتداء يدخل في إطار 
تصفية احلسابات وقالت: »سبق أن 
عدد  في  السيدة  تلك  ترافعت ضد 
لذاتكن  أمام احملكمة،  القضايا  من 
لي حقدا وملا هاجمت محطة البنزين 
التابعة مللكية زوجي، وجدتني هناك 

طاردتني واعتدت علي«.
كانت  ال��ت��ي  الضحية  وأض��اف��ت 
تتحدث ل� »اجلريدة األولى« منتصف 
يوم أمس اخلميس من داخل إحدى 

املصحات اخلاصة مبدينة مكناس، 
قبل  أشبعتها ضربا  امللك  أن خالة 
أبيض  ب��س��اح  ت��ط��ع��ن وج��ه��ه��ا  أن 
وق���ال���ت : »خ���ال���ة امل���ل���ك ض��رب��ت��ن��ي 
بنتيها  وتكلفت  ال��وج��ه،  في  بسكني 
وخ��ادم��ت��ه��ا ب��ض��رب��ي ب��ع��ص��ي على 
ال����رأس أم���ام م��ق��ر ال��ش��رط��ة، حتى 

كادوا أن يزهقوا روحي«. 
وأقسمت الضحية بأنها متشبثة 
وقالت:  قضائيا  امللك  خالة  مبتابعة 
»هاد القضية غادي نعطيها روحي، 
وإن اقتضى األمر أن تصل إلى امللك  
الله سيدنا كينصر  وقالت: »احلمد 
لي  كيبغيش  وم��ا  املغربي،  املواطن 

كيتعدى على الناس«.
تفاصيل........ص7

محمد المودن

ي��ص��در  أن  ي��ن��ت��ظ��ر 
اإلس��ب��ان��ي  للصحافي 
فيران ساليس كتابا عن 
ال��س��ادس  امل��ل��ك محمد 
أط���ل���ق ع��ل��ي��ه »م��ح��م��د 
الذي  األمير  ال��س��ادس 
لم يرغب في أن يصبح 
أبريل.   23 ي��وم  ملكا« 
 220 ف��ي  يقع  الكتاب 
صفحة وق��د ص��در عن  
ك��ت��ارات��ا«  »ك��اس��ا  دار 

اإلسبانية. سلط الكتاب الضوء على 
التغيير الذي عرفه املغرب مع اعتاء 
الباد،  عرش  السادس  محمد  امللك 
ال��راح��ل  ب��وال��ده  بعاقته  اه��ت��م  كما 
من  انطاقا  وذل��ك  الثاني،  احلسن 
فترة مهمة  م��ن  ترسبت  ذات��ي��ة  رؤي��ة 

في حياته التي عاشها 
في  م��راس��ا  صحافيا 
فيران  أكد  كما  املغرب 

ل�»اجلريدة األولى«. 
وق�������ال ف����ي����ران ع��ن 
»أردت  النشر:  دواع��ي 
ل���ل���ق���ارئ  أش�������رح  أن 
امللك  هو  اإلسباني من 
ومن  ال��س��ادس،  محمد 
ه���و م��ح��م��د ال���س���ادس 
ب���ال���ن���ظ���ر إل�����ي وذل����ك 
ب���ن���اء ع���ل���ى جت��رب��ت��ي 

اخلاصة«.
خصص الكاتب جزءا للحديث عن 
عاقته بامللك محمد السادس وجزءا 
آخ����ر ع���ن ح��ك��م م��ح��م��د ال���س���ادس. 
»رؤي��ة ذاتية  الكتاب  أن  وش��دد على 

للملك«.
تفاصيل ......... ص 8 

ضحية حفصة امحزون: خالة امللك 
طعنتني بسكني في الوجه

صحافي إسباني: محمد السادس 
لم يرغب في أن يصبح ملكا

>  غالف الكتاب

من يقرأ البيان الصادر عن املكتب السياسي حلزب 
االحتاد االشتراكي سيتساءل للوهلة األولى هل ما زال 

احلزب مشاركا في حكومة عباس الفاسي؟ 
ملاذا طرح مثل هذا السؤال؟ ألن البيان الذي وضعت له جريدة احلزب 
عنوانا مثيرا يقول: "االحتاد االشتراكي يعبر عن رفضه للطريقة املنافية 
للدستور في تعليق مدونة السير"، حمل العديد من العبارات القاسية في 
انتقاد أداء احلكومة املشارك فيها. فقد جاء فيه أن احلزب "يعبر عن قلقه 
العميق من الطريقة التي يتم بها تدبير هذا امللف )أي مدونة السير( بعد 
عرض مشروع مدونة السير على أنظار مجلس املستشارين". واملعروف 
أن من يدبر هذا امللف هي نفس احلكومة التي ينتمي إليها حزب االحتاد 
االشتراكي. وفي فقرة أخرى من نفس البيان يحمل احلزب على احلكومة 
"يعبر عن رفضه  التشريعية عندما  لتطاولها على اختصاصات املؤسسة 
بها  التعامل  التي مت  ولكل األعراف  للدستور  املنافية  للطريقة  واستنكاره 
يخلص  أن  قبل  التشريعية".  املؤسسة  على  معروض  قانون  مشروع  مع 
إليه االحت��اد االشتراكي  يدعو  التأكيد على "ص��واب ما  إلى  البيان  نفس 
للقوات الشعبية من ضرورة التعجيل باإلصاحات السياسية والدستورية، 

الضرورية حلماية دميقراطيتنا وتطويرها".
ب��ي��ان االحت���اد االش��ت��راك��ي ج��اء ليفضح م��رة أخ��رى 
يكشف  ال��وق��ت  نفس  وف��ي  احل��ك��وم��ي،  التضامن  ف��ري��ة 
عن ازدواجية خطاب احلزب الذي يريد أن يحتفظ برجل داخل احلكومة 
وبأخرى  بني صفوف املعارضة. إنه مبثابة إعان نهاية حتالف حكومي 
هش فرض على أهله فرضا من فوق، وهو قبل ذلك ميثل مستوى العبث 
الذي بلغته السياسة في هذا البلد. فليست هذه هي املرة األولى التي تخرج 
فيها إلى العلن اخلافات القائمة بني أكبر حزبني داخل االئتاف احلاكم. 
وال يعرف اآلن ما الذي يجمع كل عناصر هذا التحالف املهلهل، اللهم إال 

مصالح أصحابه واملستفيذين من ريعه.
كان حريا بحزب املهدي بنبركة أن يعلن انسحابه من حكومة عباس التي 
لم يعد يجمعه مع أعضائها سوى امتيازات كراسي الوزارة، أما البرامج 
واألفكار فالكل يعرف أن حكومة عباس ال تفعل سوى تنفيذ تعليمات امللك، 

كما أكد ذلك عباس الفاسي في حواره أول أمس مع القناة الثانية !

قذافيات

ولد العروسية: التحقت بحزب الهمة بعد موافقة والدي

> قيادات من حزب »األصالة واملعاصرة« أثناء اجتماعهم مع ممثلي النقابات قبل اإلعان عن تعليق اإلضراب                                                                                                                                )أيس بريس(


