
 قراءة الصحف: إماراتيون يقدمون عرضا القتناء "سامير" وحملة اختطافات في تندوف

منها التي تحّدثت عن "َحملة اختطافات  ، 2019يونيو  20نستهل قراءة الصحف اليومية المغربية، الصادرة يوم الخميس 

ماليير سلمها إلياس  4في تندوف"، و"وساطة وزير حقوق االنسان تضع طلبة الطب أمام امتحان جديد"، و"حكاية 

 اعتقال شخص دون سند قانوني". العماري للحموتي" و"القضاء يدين مديرية الحموشي بسبب

 وتفاصيل أَْوفَى نعرضها لكم في العناوين التالية:

 إماراتيون يقدمون عرضا القتناء "سامير"

قالت يومية "الصباح" أن إماراتيين تقدموا بعرض القتناء مصفاة "سامير" مع االلتزام بتقديم ضمانة بنكية الثالثاء المقبل 

 لتمويل العملية. من البنك، الذي سيقدم القرض 

وكشفت مصادر "الصباح" أن األمر يتعلق بالشركة االماراتية "بتروين إنجينيرينغ دي أم سي"، التي قدمت عرضا في 

 مليار درهم(.  24مليون درهم )ما يناهز  500األسبوع الماضي بقيمة مليارين و 

إدارية بنكية أخرت العملية لتمنح "سامير"  وكان مقررا أن يقدموا ضمانة بنكية أول أمس )األربعاء( لكن إجراءات

 اإلماراتيين مهلة النهائها.

 حملة اختطافات في تندوف

كشفت يومية "الصباح" أن بوليساريو أطلقت حملة اعتقاالت مشبوهة تستهدف إعالميين وحقوقيين ومدونين مهددين 

اضة ضد سياسة تكميم األفواه والتضييق على بالسجن بال محاكمة، أو التسليم للجزائر، ما تسبب في إشعال فتيل انتف

حرية التعبير وتهديد األصوات المخالفة ونهج أسلوب التنكيل، ردا على المطالبين بالديمقراطية والدفع بمشكل الصحراء 

 نحو الحل.



ة وحسب "الصباح" فقد طالت االختطافات محمود زيدان وأبا بوزيد وفاضل بريكة، ومازالت بوليساريو تروج قائم

مستهدفين بالعشرات لحمل مدونين شباب على مغادرة المخيمات، وإخماد أصوات المعارضين في محاوالت لطمس 

تحقيقات وتقارير عن فساد الزعيم إبراهيم غالي حتى تنهي الجبهة مؤتمرها، الذي سيبدأ التحضير له في األيام القليلة 

 المي والمدون محمود زيدان بحرالمقبلة. ولم تتردد مليشيات بوليسايو في احتجاز اإلع

األسبوع الجاري، إثر استدعاء موجه له من قبل ما يسمى شرطة مخيم والية بوجدور بتندوف، جراء خوضه في ملف 

 فساد القيادة واالعتناء الفاحش لرموز الجبهة.

 ماليير سلمها إلياس العماري للحموتي 4حكاية 

ي حزب االصالة والمعاصرة أن الخالفات القائمة بين أطرافه أججتها كشفت يومية "أخبار اليوم" حسب مصدر قيادي ف

أكثر خالفات حول مالية الحزب، مضيفا أن األمين العام حكيم بنشماس كان قد استدعى خصمه مخمد حموتي، الذي كان 

عماري قد سلمها يشغل منصب أمين مال الحزب، وطالبه باسترداد مبالغ مالية مهمة كان األمين العام السابق إلياس ال

ماليير سنتيم، ضمنها مساهمة برلمانيي "البام" في مالية الحزب، باإلضافة إلى المنحة التي  4للحموتي، تقدر بحوالي 

 قدمها مجلس المستشارين للفرق البرلمانية.

مته يتجاوز وأضاف نفس المصدر للصحيفة أنه بعد لقاء بنشماش والحموتي نفى هذا األخير أن يكون المبلغ الذي في ذ

 مليون سنتيم في أمور تتعلق بتدبير الحزب، لكن بنشماش رفض تسلم الباقي. 500صرف نحو  ملياري سنتيم، مضيفا أنه 

 وساطة وزير حقوق االنسان تضع طلبة الطب أمام امتحان جديد

طب بالتواصل مع الجهات قالت يومية "أخبار اليوم" أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق االنسان، طلب من طلبة ال

 المعنية، وإبالغها بالخروقات التي اعتبروا أنهم تعرضوا لها وأسرهم، وذلك وفق ما كشفه مصدر مقرب من الرميد.

وأضافت اليومية، أن الرميد تعهد لطلبة الطب بأن يكون محاميهم إن قاربوا حركتهم بصيغة جديدج تتأسس على العودة 

 النظرية والتطبيقية، واجتياز االمتحان نهاية شهر شتنبر باتفاق مع األساتذة والوزارة الوصية.إلى األقسام لتدارك الدروس 



 القضاء يدين مديرية الحموشي بسبب اعتقال شخص دون سند قانوني

نمر إلى صحيفة "المساء" التي أوردت أن المحكمة اإلدارية بفاس قضت بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين 

 مديرية العامة لألمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث.تابعين لل

ألف درهم،  30على نسخة منه، بحصول المتضرر على تعويض قدره « المساء»وأقرت المحكمة في حكمها، الذي حصلت 

 اعتبارا لنوعية وحجم األضرار المادية والمعنوية التي لحقت به

 ضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن األخطاء المنسوبة لمرفقواعتبرت المحكمة أن األ

األمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه عالقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر 

حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق المسؤولية اإلدارية قائمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ 

بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بوالية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده « "جاكراند

 إلى والية األمن دون إشعاره بدواعي توقيفه.

 مجلس النواب يجمد مهام رقابية لمؤسسات عمومية تتحكم في مئات المليارات

أن مكتب مجلس النواب قرر، ومن جديد، وضع عدد من طلبات المهام االستطالعية  نقرأ « المساء»نفس اليومية  ومن

 في الثالجة، وخاصة تلك المرتبطة بمؤسسات عمومية صدرت بشأنها تقارير سوداء عن المجلس األعلى للحسابات.

فإن المجلس قرر تأجيل اتخاذ قرار بشان ثالثة طلبات تقدمت بها لجنة « المساء»ووفق المعطيات التي حصلت عليها 

البنيات األساسية والطاقة والمعادن والبيئة للقيام بمهمة استطالعية مؤقتة تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 

يضا المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو الطلب الذي تقدمت به اللجنة بعد للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وأ

 الخالصات المقلقة التي تضمنها تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن المديونية.

 مسؤول بوزارته 21العلمي يطيح ب



ارة واالقتصاد الرقمي، زلزاال وإلى صحيفة "األخبار" التي قالت إن موالي احفيظ العلمي، وزير الصناعة واالستثمار والتج

 قويا بعد إصداره، بداية األسبوع الجاري، لجملة من اإلعفاءات هي األكبر منذ تعيينه في حكومة عبد اإلله بنكيران.

مندوبين  6رئيس مصلحة و 15مسؤوال بوزارته من بينهم  21وكشفت مصادر مطلعة لـ"األخبار" أن العلمي أعفي 

كانوا يرأسون المصالح الخارجية لوزارة موالي عبد الحفيظ بفاس ووجدة وبني مالل وبوجدور  إقليميين لوزارة الصناعة

 والرباط وورزازات. 

وأضافت المصادر ذاتها أن العلمي أصبح غير مقتنع بأداء مندوبية ورؤساء مصالحهم، مما تسبب في الزلزال الذي أطاح 

 نه سيتم الكشف عنها الشهر المقبل.بهم في انتظار دفعة ثانية. وحسب مصادر اليومية، إ

 الفرقة الوطنية تستدعي مستخدمين بتعاضدية الموظفين

أنه وبعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بالرباط تعميق البحث في ملف تزوير  ومن نفس المنبر الورقي نقرأ 

مستخدمة  28الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات المرض بالتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية، استدعت 

 بمصلحة تسوية ومراقبة ملفات المرض بالتعاضدية، خصوصا اللواتي يتوفرن على أقنان سرية.

وحسب معطيات وصفتها اليومية "بالموثوقة"، أن هناك مفاجآت خطيرة في هذا الملف، من بينها تمكين مستخدمات 

ة تمكنهن من االطالع على المعطيات الشخصية للمنخرطين وهو ما يتنافى مع بإحدى الشركات الخاصة من أقنان سري

 مضمون اتفاقية تفويض تدبير التغطية الصحية األساسية الموقعة بين "كنوبس" والتعاضديات.

 مليون دوالر لرأسمال بنك إفريقيا 200

المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا، أعلن ونختم جولتنا الصحفية من يومية "األحداث المغربية" التي أوردت أن البنك 

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «. CDC»عن التوقيع على شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل التنموي البريطانية 

مليون  200من رأسمال البنك عبر عملية للزيادة في رأس المال قدرها  5هذه األخيرة بشراء مساهمة تناهز نسبتها %

 ي.دوالر أمريك



كما سبق وأعلن عن ذلك عثمان بن جلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا، خالل 

 .2018ندوة تقديمه للنتائج المالية للمؤسسة المصرفية برسم سنة 

فاعال مهما في دعم ويندرج توقيع هذه الشراكة في سياق التوجه اإلفريقي للمجموعة، والتي تراهن عليها لتكون 

، ذي البعد اإلفريقي، والذي ستخصص له اعتمادات  2021/2019االقتصاديات اإلفريقية وفي صلب المخطط االستراتيجي 

 ماليير درهم. 6مالية تصل إلى حوالي 

 


