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المحرضون عليها معروفون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان في بلدانهم

ك�سف ادعاءات خ�سوم الوحدة الترابية اأمام مجل�س حقوق الإن�سان بجنيف
واألربعني  الرابعة  بالدورة  املغربي  الوفد  كشف 
ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف، أول أمس الخميس، 
التي  املضللة  واالدعاءات  الكاذبة  املعطيات  عن 
نشرتها مجموعة صغيرة معادية للوحدة الترابية 
أجل  من  أنفسهم  أعضاؤها  يدان  والتي  للمملكة، 

انتهاكاتهم لحقوق اإلنسان.
الدائم  املمثل  السفير  شجب  للرد،  حق  وفي 
عمر  بجنيف،   املتحدة  األمم  مكتب  لدى  للمغرب 
الدوافع  وذات  اللئيمة  املتكررة  "املحاوالت  زنيبر، 
وحدته  في  عبثا،  املغرب،  ملهاجمة  السياسية 

الترابية".
عن  املنبثقة  املحاولة  "هذه  أن  زنيبر  وأوضح 
سوى  تمثل  ال  والتي  صغيرة،  معادية  مجموعة 
هذه  احترام  عدم  أخرى  مرة  تجسد  نفسها، 
األكاذيب  إلى  بالنظر  وذلك  املجلس،  لهذا  البلدان 
اإلعالن،  هذا  في  الواردة  املتحيزة  والتفسيرات 

في ازدراء للتقارير، بما في ذلك تقرير األمني العام 
جسيمة  انتهاكات  عن  كشف  الذي  املتحدة،  لألمم 
تحت  تندوف،  مخيمات  في  املحتجزين  لحقوق 

سيطرة الجزائر واالنفصاليني".
هذه  أن  إلى  املغربي  الدبلوماسي  وأشار 
املجموعة الصغيرة، أخذت تتقلص بشكل ملحوظ 
منذ عدة دورات، وذلك بفضل الوعي حيال الطابع 

السياسي ملحرضيها الرئيسيني.
ودعا زنيبر "أعضاء املجلس إلى االطالع بعناية 
التي  الصغيرة،  املجموعة  هذه  أعضاء  قائمة  على 
تأثير  أي  لنشاطها  ليس  والتي  معزولة،  أضحت 
هي  "املفارقة  أن  إلى  مشيرا  املجلس"،  عمل  على 
أن هؤالء املحرضني هم أنفسهم معروفون بارتكاب 
بلدانهم،  في  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
هذا  أمام  تقارير  موضوع  فقط  ليسوا  والذين 

املجلس، بل يخضعون لبعض إجراءاته".
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خ�سائر منتجي البي�س فاقت 350 
مليون درهم ب�سبب الأزمة

القطاع  إن  االستهالك  بيض  ملنتجي  الوطنية  الجمعية  قالت 
وانخفاض  اإلنتاج  وفرة  فيها  تزامنت  مزدوجة  لصدمة  تعرض 
الطلب وبالتالي انخفاض أسعار البيض٬ الشيء الذي كبد خسائر 
فادحة ملنتجي بيض االستهالك تقدر ب 3,5مليون درهم في اليوم، 
أي ما يعادل 350 مليون درهم خالل الفترة املمتدة من 20 مارس 
قد  وما  باالنهيار  بأكمله  القطاع  يهدد  مما   ،2020 يونيو   30 إلى 
يترتب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على جميع مكونات 

القطاع وكذا على االقتصاد الوطني.

الأونكتاد: المغرب 
في ال�سف ال�سابع بين 
البلدان الأكثر تاأثرا 

باأزمة القطاع ال�سياحي

املتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صادر  تقرير  أفاد 
يحتل  املغرب  أن  (أونكتاد)،  والتنمية  للتجارة 
املرتبة السابعة بني البلدان األكثر تأثرا بأزمة 
السياحية.  الصناعة  قطاع  في   «19 «كوفيد 
وتوقع  التقرير األممي أن يؤدي ذلك إلى نمو 
املحلي  الناتج  من  املائة  في   5 بنسبة  سلبي 
حالة  في  بالسياحة  املرتبط  املغربي  اإلجمالي 

السيناريو املعتدل.
وأوضح التقرير أن االنخفاض الكبير في عدد 
السياح أدى إلى عطالة عدد متزايد من الكفاءات 
توقفت  التي  السياحة  قطاع  في  العاملة  واليد 
كبير  تراجع  من  تعاني  أو أصبحت  العمل  عن 
في مدخولها. وفي ما يتعلق بتوقعات البطالة 
في هذا القطاع الحيوي، كشف التقرير األممي 
أن املغرب يوجد في املركز التاسع بفقدان 6 في 
املائة من مناصب الشغل للسيناريو املعتدل، و8 
في املائة   بالنسبة للسيناريو الوسيط و10 في 

املائة  للسيناريو األكثر تشاؤما.
ويتوقع التقرير األممي أن تدفع األزمة الحادة 
التي يشهدها القطاع  في املغرب إلى  تخفيض 
  5 بنسبة  القطاع  في  العاملة  الكفاءات  رواتب 
في املائة  في السيناريو املعتدل، وهو ما يضعه 

في املركز 11 في هذا املجال
(- 7 % في السيناريو املتوسط   و - 9 % في 

السيناريو املتشائم).
املباشر،  السياحي  اإلنفاق  إلى  وباإلضافة 
فإن السياحة في املغرب لها أيضا تأثيرات غير 
مباشرة على االقتصاد. ال ترتبط بالقوى العاملة 
املال  رأس  وكذلك  فحسب  السياحة  قطاع  في 
(املوانئ واملطارات) ، ولكن تشمل أيضا العديد 
من املدخالت الوسيطة مثل الخدمات والتعليم 
والغذاء واملشروبات الكحولية والسفر املحلي.

املعتدل،  السيناريو  وحسب  املغرب،  وفي 
إلى  املباشرة  غير  العواقب  هذه  ستؤدي 
الخدمات  في  املائة   في    55 بنسبة  انخفاض 
واملطاعم  اإلقامة  مثل  وغيرها،   الترفيهية 
والخدمات. كما يتوقع التقرير انخفاضا بنسبة 
املائة  في  و2  اإلسكان،  قطاع  في  املائة  في   5
والتأمينية  املالية  والخدمات  والبناء  للتجارة 

والنقل الجوي واالتصاالت.

ما الذي يحدث داخل موؤ�س�سة 
»موؤمنون بال حدود«؟

وصل الحوار الذي فتحته مفتشية الشغل بني طاقم تحرير مجلة 
املدير  العاني  ومحمد  الصدور  عن  املتوقفة  اإللكترونية  «ذوات» 
العام ملؤسسة «مؤمنون بال حدود» التي تشرف على إصدار املجلة 
إلى الباب املسدود بعد آخر لقاء للطرفني بحضور مفتشة الشغل، 
والذي اقترح خالله مدير املؤسسة تحديد قيمة 70 باملائة من مبالغ 
ولن  األساسي  الراتب  أساس  على  تحتسب  الفصل  عن  التعويض 
املؤسسات  تمنحه  الذي  بالدعم  املؤسسة  توصل  بعد  إال  تصرف 
اعتبره  ما  وهو  لذلك،  زمن  سقفي  تحديد  دون  والداعمة  الشريكة 
املتضررون ال يرقى حتى للتعويضات القانونية التي تخولها مدونة 

قانون الشغل ، ودون استحضار لبنود قانون الصحافة.
وكانت الزميلة سعيدة شريف رئيسة تحرير املجلة، والتي تربطها 
عقدة عمل مع املؤسسة بصفتها صحافية مهنية، وهي الصفة التي 
صرحت  قد  الحوار،  جلسات  خالل  إنكارها  املؤسسة  مدير  حاول 
لنا في اتصال معها أن سير العمل كان عاديا داخل املؤسسة قبل 
بقرار  املاضي  19مارس  يوم  والعاملني  الصحفيني  إخطار  يتم  أن 
االشتغال عن بعد بسبب جائحة كورونا وسط أخبار غير مؤكدة عن 
السومة  ارتفاع  إلى مكان آخر بسبب  نية املؤسسة تحويل مقرها 

الكرائية.

في   خروج   متزامن   لرئيس   الحكومة   ورئيس   الديبلوماسية   

 المغرب   ي�سعد   من   لهجته   �سد " اأمن�ستي"  
 ويطالبها   بدلئل   على   اتهاماتها

ال�سحافة الفل�سطينية تحتفي بلقاء الكاتب الأول 
اإدري�س ل�سكر بال�سفير الفل�سطيني بالرباط

وكالة  ومنها  الفلسطينية،  الصحافة  احتفت 
الكاتب االول  الرسمية بالزيارة التي قام بها  «وفا» 
لشكر  ادريس  الشعبية  للقوات  الشتراكي  لالتحاد 
الفلسطينية، كما أوردت بإسهاب تفاصيل  للسفارة 
اململكة  في  الفلسطيني  بالسفير  جمعه  الذي  اللقاء 

القضية  بها  تمر  التي  العصيبة  الظروف  هذه  في 
الفسلطينية، وال سيما مخططات الضم التي قررتها 
دولة االحتالل، وأوقفتها لحد الساعة تحت الضغط 

الدولي.

حوار مع الدكتورة رجاء مار�سو: المعّقمات تمنع انت�سار البكتيريا 
وا�ستعمالها ب�سكل خاطئ يت�سبب في العديد من الم�ساعفات
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أمام  العدل،  وزير  القادر،  بنعبد  محمد  قدم 
الخميس  أمس  أول  الحكومي،  املجلس  أنظار 
الرقمي  للتحول  2 يوليوز، املخطط التوجيهي 
يتضمن  الذي  باملغرب  العدالة  منظومة  في 
حقيبة  حتى  التشخيص  من  بدءا  أبواب،   10

املشاريع.
و يهدف هذا املخطط  إلى تحقيق 3 غايات 
ميسرة  عدالة  منظومة  في  تتمثل  رئيسية 
وفعالة ومنفتحة، ومرفق قضائي يحمي حقوق 
مهمته،  صلب  في  املرتفقني  ويضع  املتقاضني 
الذكاء  تجعل  ذكية  محكمة  إلى  باإلضافة 

االصطناعي في خدمة األمن القضائي.
وفي ما يتعلق بالهدف األول، ينبغي توفير 
تمكني  و  للمرتفق  و مستمرة  متواصلة  خدمة 
ومآل  اإلجراءات  مسار  تتبع  من  املتقاضي 
املساس  دون  مجانا  بقضاياه  املتعلق  التنفيذ 
والسالسة  الشخصي،  الطابع  ذات  باملعطيات 
في الولوج إلى العدالة والبساطة في تصريف 

إجراءاتها.
وتكمن قيمة منظومة عدالة شفافة، في خلق 
اإلجراءات  فيها  تكون  معلوماتية  عدلية  بيئة 

واملساطر املتعلقة بالعدالة متاحة وفي متناول 
كل األطراف ومفهومة بما يكفي لضمان حقوقهم 
على قدم املساواة، باإلضافة إلى تيسير قنوات 
والقضائية  القانونية  املعلومة  على  الحصول 
مع تطوير منظومة التلقي و التتبع و معالجة 
وتظلماتهم،  واقتراحاتهم  املرتفقني  مالحظات 

وإرساء ركائز إعالم قضائي متخصص.
املساواة  في  فيتجلى  الثاني،  الهدف  أما 
املتوفرين  واملرتفقني  املتقاضني  جميع  بني 
بينهم ألي  تمييز  أي  دون  الشروط  نفس  على 
سبب، وتكريس حقوق الدفاع من خالل ضمان 
سلسة  بطريقة  الدفاع  مؤسسة  مع  التواصل 
خدمات  جودة  من  الرفع  من  تمكن  وسريعة 

الدفاع.
الرقمي  للتحول  التوجيهي  املخطط  وينص 
القضائي  األمن  العدالة، على تكريس  ملنظومة 
والقانوني من خالل توفير قاعدة بيانات سهلة 
مختلف  و  القضائية  لالجتهادات  االستغالل 
استغالل  عن  فضال  التشريعية،  النصوص 
الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تسريع 
للملفات  بالنسبة  خاصة  القضائية  العملية 

املماثلة مع إمكانية الحرص على إفراد امللفات 
التي تعرف خصوصية معينة.

ملنظومة  الرقمي  التحول  مجاالت  بني  ومن 
العدالة، التقاضي عن بعد، الذي يعتبر املحور 
التحول  جوانب  كل  به  تعلق  الذي  األساس 
وتبسيط  للعدالة  الولوج  وتسهيل  الرقمي، 
مستويات  بتحقيق  واإلجراءات،  املساطر 
الزمن  تدبير  وحسن  النجاعة  من  متقدمة 
القضائية  املعلومة  اإلجرائي،  فضال عن نشر 
التي  املجاالت  من  يعتبر  الذي  والقانونية، 
يستطيع مخّطط التحول الرقمي أن ُيقّدم فيها 
اآلليات  ِقبل  من  ُتضاهى  أن  يمكن  ال  مستوى 
من  النوع  هذا  على  الحصول  في  التقليدية 
في  السرعة  مستوى  على  سواء  املعلومة، 
في  الدقة  أو  املطلوبة  املعلومة  إلى  الوصول 
ترتيبها وتصنيفها أو القدرة على استرجاعها 
متى لزم األمر، وأيضا على مستوى الكم الهائل 
من املعطيات القانونية والقضائية التي يمكن 
البحث  أو  إرسالها  أو  تحميلها  أو  تخزينها 

فيها واستثمارها.

محمد بنعبد القادر: التحول الرقمي في منظومة 
العدالة بالمغرب: 3 غايات رئي�سية مي�سرة 

وفعالة ومرفق ق�سائي يحمي حقوق المتقا�سين  
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المصادقة على مشروع قانون 
مؤسسة األعمال االجتماعية 

لموظفي وأعوان الجماعات الترابية  

37.18

أعلنت النيابة العامة ا�سبوع 62.99
الماضي التحقيق مع الراضي 

لالشتباه في "تورطه في قضية 
الحصول على تمويالت من الخارج 

لها عالقات بجهات استخبارية"

المحرضون عليها معروفون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان في بلدانهم

كشف ادعاءات خصوم الوحدة الترابية أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف
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 في خروج متزامن لرئيس الحكومة ورئيس الديبلوماسية

المغرب يصعد من لهجته ضد »أمنستي« 
ويطالبها بدالئل على اتهاماتها

 فخيتة لحميدي إدريسي 
في ذمة ا�
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مكتب الرباط : 
محمد الطالبي
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التقرير ا�ممي يتوقع فقدان السياحة في المغرب لـ 10  %من مناصب الشغل
دعا الحكومة إلى حماية الساكنة التي تعيش من القطاع ودعم 

الشركات السياحية المهددة با�فالس

يرتكز هذا المخطط 
على دعائم أساسية 

للتحول الرقمي للعدالة، 
ويتعلق ا�مر با�جراءات 
والعمليات ا�فقية  التي 
من شأنها إنجاح المخطط 
الرقمي وإنجاز المشاريع 
المبرمجة وبالتالي بلوغ 
ا�هداف المتوخاة من 

خالله

يهدف هذا المخطط  إلى 
تحقيق ٣ غايات رئيسية 
تتمثل في منظومة عدالة 
ميسرة وفعالة ومنفتحة، 

ومرفق قضائي يحمي 
حقوق المتقاضين ويضع 

المرتفقين في صلب 
مهمته
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العاصمة  في  فلسطني  دولة  سفارة  أمت 
املغربية الرباط عددا من الوفود التضامنية 
رفيعة املستوى من بينها زيارة وفد من حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية برئاسة 
الجمعية  ووفد  لشكر،  إدريس  العام  األمني 
املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني برئاسة 
عبرت  حيث  األندلسي،  بنجلون  محمد 
الوفود عن رفضها لقرار الضم اإلسرائيلي 
والشعب  للقيادة  الكاملة  ومساندتها 

الفلسطيني وحقوقه املشروعة.
من جانبه، أطلع سفير دولة فلسطني في 
املغرب جمال الشوبكي الوفود الزائرة، على 

بالقضية وطبيعة  املتعلقة  املستجدات  آخر 
لتصفية  الرامية  اإلسرائيلية  النوايا 
الضم،  الفلسطينية عبر مخططات  الحقوق 
مبينا أن املوقف الثابت للقيادة الفلسطينية 
ألهداف  التصدي  في  الشعبي  وااللتفاف 
االحتالل اإلسرائيلي قد استطاع خلق موقف 
الغربية وما  دولي عام رافض لضم الضفة 
يترتب عنه من إنهاء فرص استقرار املنطقة 
تراخي  من  محذرا  فيها،  السالم  وإحالل 
مواقفه  عن  اإلعالن  في  الدولي  املجتمع 
امللتزمة بالشرعية الدولية في مواجهة هذا 
وضرورة  املتطرف  اإلسرائيلي  الجموح 

إجراءات  عبر  االحتالل  لدولة  حد  وضع 
�ل  وفي  أبيب  تل  أن  إلى  مشيرا  عملية، 
حالة االرتباك التي تمر بها نتيجة املواقف 
سياساتها  من  تغير  لم  الراهنة  الدولية 
بنيامني  بزعامة  تسعى  إنما  وخططها، 

تنفيذ  عبر  واملراوغة  املناورة  إلى  نتنياهو 
مخطط الضم على مراحل، وهو ما يقتضي 

اليقظة.
املغربية  للوفود  الشوبكي  السفير  وعبر 
الزائرة عن شكره وتقديره للموقف املغربي 
ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن الحقوق 
إسناد  على  والحرص  العادلة  الفلسطينية 
القيادة والشعب الفلسطيني في كل املحافل، 
مشيرا إلى دور اململكة الهام إقليميا ودوليا 
لجنة  رئيس  السادس  محمد  امللك  بقيادة 
القدس  القضية وحماية  القدس، في نصرة 

وتعزيز صمود املقدسيني.
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  أكد  بدوره، 
لشكر  إدريس  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
لالتحاد  واملبدئية  التاريخية  املواقف  على 
تشكل  التي  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
امتدادا ملواقف الشعب املغربي وقواه الحية 
، الحزبية والنقابية واملجتمعية في مناصرة 

االحتالل،  ضد  الفلسطيني  الشعب  نضال 
للمملكة  والحيوي  التاريخي  الدور  مبرزا 
املغربية بقيادة جاللة امللك محمد السادس، 
رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق 
أجل  من  اململكة  وجهود  الفلسطينية، 
التوصل إلى تسوية سلمية، وعادلة، ودائمة 
وشاملة للصراع العربي اإلسرائيلي، وذلك 
عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة جغرافيا 

وعاصمتها القدس الشريف.
للسفير  لشكر  إدريس  أعرب  كما 
املتهورة  للخطوة  إدانته  عن  الفلسطيني 
التجاهل  تعكس  التي  الصهيوني  للكيان 
السالم  وجهود  الدولية  ل�رادة  التام 
واالنتهاك الخطير لقرارات ومعاهدات األمم 
للضغط  التضامن  بموجة  منوها  املتحدة، 
على الكيان الصهيوني وحمله على التراجع 
عن هذا القرار الخطير، معلنا إطالق حملة 
إلى  فلسطني  نداء  لدعم  النطاق  واسعة 

شعوب ودول العالم.
بنجلون  محمد  قال  ذاته،  السياق  في 
املغربية ملساندة  الجمعية  األندلسي رئيس 
عريقة  جمعية  وهي  الفلسطيني،  الكفاح 
الوطنية  الحركة  أحزاب  يد  على  تشكلت 
اإلسرائيلية  املخططات  «بأن  قال  املغربية، 
من  الفلسطيني  الشعب  تجريد  إلى  ترمي 
يستدعي  ما  وهو  املشروعة،  حقوقه  كل 
السالم  إلنقاذ  ودوليا  عربيا  جادة  وقفة 
واستقرار املنطقة، مؤكدا أن اململكة املغربية 
وشعبا،  وحكومة  ملكا  كافة  بمكوناتها 
في  يأتي  الذي  بالكامل  الضم  قرار  ترفض 
في  جهدا  تدخر  ولن  القرن،  صفقة  إطار 
إفشال  على  والعمل  موقفها  عن  التعبير 

الصفقة بأكملها».
األحزاب واالتحادات  العديد من  أن  يذكر 
تضامنية  رسائل  بعثت  املغربية  والقوى 
إلى سفارة دولة فلسطني في الرباط، مؤكدة 
وشعبيا  رسميا  املغربي  املوقف  ثبات  على 
في مواجهة مخططات الضم وصفقة القرن، 
فيما يجري اإلعداد لعقد مؤتمر وطني عام 
في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة أمناء 
مختلف  وممثلي  املغربية  األحزاب  عامي 
فلسطني  دولة  وسفير  والنقابات  القوى 
الضم  قرار  ملناقشة  وذلك  الشوبكي،  جمال 
املستوى  على  مواجهته  وسبل  اإلسرائيلي 
اإلفريقي والدولي، حيث سيعقد املؤتمر عبر 
الظروف  مع  تماشيا  املرئي  االتصال  تقنية 
كورونا  وباء  تفشي  عن  الناتجة  الصحية 

املستجد.

رفضها ملخطط  املستوى  رفيعة  مغربية  وفود  أكدت 
الضم اإلسرائيلي ومساندتها الكاملة للقيادة والشعب 

الفلسطيني وحقوقه املشروعة،ألنه
ويعكس  الدولي،  للقانون  صارخا  انتهاكا  يشكل 
السالم،  وجهود  الدولية،  ل�رادة  التام  التجاهل 

واالنتهاك الخطير لقرارات ومعاهدات األمم املتحدة.
من بني هذه الوفود، وفد من حزب االتحاد االشتراكي 
لشكر،  إدريس  العام  األمني  برئاسة  الشعبية  للقوات 
الفلسطيني  الكفاح  ملساندة  املغربية  الجمعية  ووفد 

برئاسة محمد بنجلون األندلسي.
لشكر  إدريس  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  وأكد 
على املواقف التاريخية واملبدئية لالتحاد الذي يشكل 
«الحزبية،  وقواه  املغربي  الشعب  ملواقف  امتدادا 
الشعب  نضال  مناصرة  في  واملجتمعية»  والنقابية، 

الفلسطيني ضد االحتالل.
التاريخي  الدور  للسفارة  زيارته  لشكر خالل  وأبرز 
محمد  امللك  جاللة  بقيادة  املغربية  للمملكة  والحيوي 
السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق 
إلى  التوصل  أجل  من  اململكة  وجهود  الفلسطينية، 
للصراع  وشاملة  ودائمة  وعادلة،  سلمية،  تسوية 
فلسطينية  دولة  إقامة  عبر  وذلك  اإلسرائيلي،  العربي 

مستقلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشريف.
لحكومة  املتهورة  للخطوة  إدانته  عن  أعرب  كما 
مطالبا  الضم،  مخطط  تنفيذ  نيتها  بشأن  االحتالل 

بالضغط عليها لكي تتراجع عن القرار الخطير، معلنا 
إلى  فلسطني  نداء  لدعم  النطاق  واسعة  حملة  إطالق 

شعوب ودول العالم.  
املغربية ملساندة  الجمعية  قال رئيس  السياق،  وفي 
«إن  األندلسي  بنجلون  محمد  الفلسطيني  الكفاح 
الشعب  تجريد  إلى  ترمي  اإلسرائيلية  املخططات 
الفلسطيني من كل حقوقه املشروعة، وهو ما يستدعي 
واستقرار  السالم  إلنقاذ  ودوليا  عربيا  جادة  وقفة 

املنطقة.
كافة  بمكوناتها  املغربية  اململكة  أن  األندلسي  وأكد 
بالكامل،  الضم  قرار  ترفض  وشعبا  وحكومة  ملكا 
«صفقة القرن»، ولن تدخر جهدا  الذي يأتي في إطار 
الصفقة  إفشال  على  والعمل  موقفها  عن  التعبير  في 

بأكملها».
جمال  املغرب  لدى  فلسطني  دولة  سفير  أطلع  وقد 
الشوبكي الوفود الزائرة على آخر املستجدات املتعلقة 
بالقضية، وطبيعة النوايا اإلسرائيلية الرامية لتصفية 

الحقوق الفلسطينية عبر مخططات الضم.
وبني الشوبكي أن املوقف الثابت للقيادة الفلسطينية 
االحتالل  ألهداف  التصدي  في  الشعبي  وااللتفاف 
اإلسرائيلي قد استطاع خلق موقف دولي عام رافض 
لضم الضفة الغربية وما يترتب عليه من إنهاء فرص 
من  محذرا  فيها،  السالم  وإحالل  املنطقة،  استقرار 
تراخي املجتمع الدولي في اإلعالن عن مواقفه امللتزمة 

بالشرعية الدولية في مواجهة هذا الجموح اإلسرائيلي 
عبر  االحتالل  لدولة  حد  وضع  وضرورة  املتطرف، 

إجراءات عملية.
وتقديره  شكره  عن  الزائرة  املغربية  للوفود  وعبر 
الدفاع عن  املغربي ملكا وحكومة وشعبا في  للموقف 
إسناد  على  والحرص  العادلة  الفلسطينية  الحقوق 
مشيرا  املحافل،  كل  في  الفلسطيني  والشعب  القيادة 
امللك  بقيادة  ودوليا  إقليميا  الهام  اململكة  دور  إلى 
محمد السادس رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية 

وحماية القدس وتعزيز صمود املقدسيني.
والقوى  واالتحادات  األحزاب  من  العديد  أن  يذكر 
دولة  سفارة  إلى  تضامنية  برسائل  بعثت  املغربية 
فلسطني في الرباط، مؤكدة على ثبات املوقف املغربي 
الضم وصفقة  في مواجهة مخططات  رسميا وشعبيا 
القرن، فيما يجري اإلعداد لعقد مؤتمر وطني عام في 
العامني  األمناء  بمشاركة  الجاري  الشهر  من  الرابع 
القوى والنقابات،  لألحزاب املغربية، وممثلي مختلف 
الضم  قرار  ملناقشة  وذلك  الشوبكي،  والسفير 
اإلفريقي  املستوى  على  مواجهته  وسبل  اإلسرائيلي، 
االتصال  تقنية  عبر  املؤتمر  سيعقد  حيث  والدولي، 
عن  الناتجة  الصحية  الظروف  مع  تماشيا  املرئي، 

تفشي وباء كورونا املستجد.

n س.ك 

احتفت الصحافة الفلسطينية، ومنها وكالة »وفا« 
الرسمية بالزيارة التي قام بها الكاتب االول لالتحاد 
الشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر للسفارة 

الفلسطينية، كما أوردت بإسهاب تفاصيل اللقاء الذي 
جمعه بالسفير الفلسطيني في المملكة في هذه 
الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفسلطينية، 

وال سيما مخططات الضم التي قررتها دولة االحتالل، 
وأوقفتها لحد الساعة تحت الضغط الدولي.

هنا بعض المقاالت  التي تناولت الحدث..
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حاورها: وحيد مبارك
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«االتحاد االشتراكي» تحاور  الدكتورة رجاء مارسو

 É¡dÉª©à°SGh ÉjÒàµÑdG QÉ°ûàfG ™æ“ äÉª q≤©ŸG
 äÉØYÉ°†ŸG øe ójó©dG ‘ ÖÑ°ùàj ÅWÉN πµ°ûH

مكتب تطوان

 « »

100

»

 «

C&O)
 ( )  (Marketing

54

26 12
77 743

79 23

-19
21

54
48

6

31
15

«
»  ( 36) «
( 35)«

»
( 69) «-19

49
20

16

3
4 10

18

18

 ( 90)
80

-19

-19
50

-19

30
 « »

41
3 2

40
67)

(
( 52)

 ô«HóJ º¡J »àdG á«ª«¶æàdG äGAGôLEÓd É¡bôN ÖÑ°S
 äÓaÉM øe GOóY ∞bƒj ¿Gƒ£J øeCG ...»eƒª©dG π≤ædG

É¡≤M »a äÉØdÉîe ô°VÉëe Qôëjh ¢ù«dÉà«a ácô°T

 ¿ƒ££îj êQÉîdÉH ø«ª«≤ªdG áHQÉ¨ªdG øe % 54
  Üô¨ªdÉH á«Ø«°üdG º¡à∏£Y AÉ°†≤d

أصبح للمعّقمات حضور قوي في المشهد اليومي للمواطنين، بالمنازل وفضاءات العمل 
واألسواق التجارية ومختلف المحالت وغيرها، وتعددت أشكال هذه المطّهرات وأنواعها 
وأحجامها، لكن الغاية واحدة، البحث عن حماية فعلية من فيروس كوفيد 19 والحيلولة دون 
انتقاله، والقضاء عليه، إلى حين العودة وغسل اليدين بالماء والصابون، كخطوة تكميلية للتدابير 
االحترازية المّتبعة في الحرب ضد هذا الفيروس الذي غّير من طريقة الحياة وتفاصيلها اليومية.

معّقمات، بالقدر الذي ارتفع اإلقبال عليها، فقد ارتفع حجم التساؤالت المرتبطة بها، حول 
نجاعتها، سالمتها، ومدى مأمونيتها وعدم تسببها تداعيات على الجلد وعلى الصحة بشكل 
عام، وهي األسئلة التي نقلتها »االتحاد االشتراكي« إلى الدكتورة رجاء مارسو، الطبيبة الممارسة 
في الطب العام، التي قّدمت جملة من األجوبة عن االستفسارات المرتبطة بالموضوع من خالل 
الحوار التالي.

االستخدام المبالغ 
فيه قد يؤدي إلى 

آثار جانبية على الجلد 
كا�صابة بالجفاف، 

الحكة، تشققات في 
الجلد.»

إذا كانت ا�يدي 
متسخة فإن المعقم 
يفقد فعاليته، وفي 

هذه الحالة يجب 
غسل اليدين بالماء 

والصابون جيدا

يجب التأكد من جفاف 
اليدين من المعقم 

تفاديا للحروق، وإغالق 
القارورة بإحكام للحفاظ 

على تركيزه وقدرته 
على قتل الفيروسات 

والجراثيم 
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عقوبات على 
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قانون األمن 

ا�قومي �ي �ون� 
كون�  �ق�ا� 
األع�ا� ي�ي��

 استهداف بكين 
لمؤسسات على 

خلفية مسائل 
سياسية، وبشكل 

خاص ردة الفعل 
القوية تجاه شركة 
طيران هونغ كونغ 

كاثاي باسيفيك 
بسبب تقارير عن 
دعم موظفيها 

للتظاهرات المطالبة 
بالديموقراطية.
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االشتراكي

07

لحسن ملواني 
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قراءة في أعمال المغربي إبراهيم شاكر
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د.أماني الجرار تبحث في "االتجاهات الفكرية لحقوق ا�نسان" اتفاقيات للشراكة  بين وزارة الثقافة والمؤسسة الوطنية المتاحف

باحثون دون تعويضات، سعيدة شريف تفك االرتباط بها
والمؤسسة تشارك في لقاء بصفتها دار نشر !
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ثمة أسئلة كبرى تطرح على النخب الثقافية العربية التي كانت تقف، في بعض نماذجها القوية، على 
محك التنافر القطري، غير قادرة على رسم طريق التكامل الثقافي الغربي. غير أن أطروحات كثيرة 
أنجزها مثقفون ومفكرون عرب ما زالت حتى اآلن تطفو على السطح، لراهنيتها وقوة مضامينها، ذلك 
أن البالد العربية ما زالت مستهدفة أكثر  من أي وقت آخر، زمانيا ومكانيا، مع العلم بأن تلك النخبة 
تعلم يقينا أن األحداث التاريخية العربية زاخرة بالصراعات، التى ما زالت تتكرر بصورة طبق األصل 
فى تاريخنا الحديث- بغض النظر عن تلك المرحلة التي كان العرب يتبؤون فيها عالميا الهرم 
السياسي والحضاري.
في ما يلي حوارات فكرية مع بعض أعالم الثقافة والفكر في الوطن العربي.

ح��وارات فكرية
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خالد السليكي

في بنية الن�م
البحث  سوى  البالغي،  الخطاب  أمام  هّم  من  يكن  لم 
عن أوجه الجمال في البنى التركيبية، وما ينتج عنها من 
صور فنية وجمالية. يقول الرماني “وليست البالغة إفهام 
المعنى، ألنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ واآلخر 
عيّي؛ وال البالغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى، ألنه 
قد يحقق بليغ اللفظ على المعنى وهو غّث مستكره ونافر 
متكلف. وإنما البالغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ”. ومن ثم صار القرآن معجزا ألنه جاء 
-حسب الخطابي- بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف 
مضمنا أصح المعاني. وتكمن أهمية البالغية في النص 
القرآني، في كونه استطاع أن يجمع بين مجموع مقومات 
الكالم، من لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم.
غير أن الدرس البالغي، بقدر ما اهتم بالنص القرآني، 
فإنه اهتم بالخطاب الشعري، نظرا لما بين الخطابين من 
تداخل وتشابه. فالنص القرآن يتميز بَنَفس شعري، لعدة 
جانب  إلى  للغة،  الشكلية  بالبنية  اهتم  كونه  اعتبارات، 
المعنى، كما أن الوعي اللغوي كان أكثر قوة وحضورا، 
في  بها  يعتد  كان  التي  اإليقاعية  للبنية  خرقه  مقابل  في 
هذا  نزوعه  في  القرآن،  أن  ذلك  إلى  أضف  الشعر. 
جديدة،  وتركيبية  داللية  النزياحات  أسس  قد  المنحى، 
إن  أي  العربي،  المتلقي  لدى  معتادة  غير  تكن  لم  لكنها 
االنزياح المتحقق تم من داخل النسق الموظف والمعهود 
في االشتغال الفني اللغوي العربي. لذلك فاالنزياحات قد 
أنتجت بنيات فنية متقاربة ومتشابهة، جعلت من الدرس 
البالغي وما أنتجه من مفاهيم صالحا للبنيتين معا. وهذا 
ما وعاه العديد من البالغيين وحتى علماء اللغة، إذ نجد 
الخطابي يقول”وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم 
تعتبر  وإنما  منظره،  فخامة  إلى  وال  النبي  به  يأتي  ما 
العادات  مجاري  عن  خارجا  أمرا  تكون  بأن  صحتها 

ناقضا لها” .
لقد استطاع النص القرآني أن يحقق انزياحا في بنية 
اإليقاعي  النمطين  تكسير  من  تمكن  وقد  الفنية،  الكتابة 
واللغوي اللذين كانا سائدين بعد أن بلغا درجة من الكمال 
القيس،  امرئ  أمثال  كبار، من  أيدي شعراء  الفني على 
وزهير، وغيرهما، وهو ما كان له أثره حتى على النفس 
القرآني، بحيث نجد بعض العبارات التي تداولها الخطاب 
الشعري حاضرة بنفس الَنفس في النص القرآني..ومن ثم 
ال يمكن القول بأن اإلعجاز اللغوي كان يشكل استثناء أو 
ثورة عميقة في الكتابة الفنية، وإنما شكل “قوال مختلفا” 
واآليات،  والسور  النص،  فطبيعة  الشعري.  القول  عن 
هي التي شكلت خروجا على النمطية التي كانت سائدة؛ 
واإلعجاز يكمن في جنس الكتابة الذي لم يكن نثرا -على 
شعرا،  وال  ساعدة-  بن  قس  مثل خطب  الخطب،  قياس 
وإنما كان نصا يوظف تقنيات لغوية، حافظت على البنية 
النحوية العربية التي رأت في لغة قريش نموذجها، وهذا 
ثقافي  النص نزل في سياق  ال يشكل أي استثناء، مادام 

كانت  وتاريخي  ولغوي 
فيه الهيمنة لسادة قريش. 
قيمة  بأن  القول  ويمكن 
في  تكمن  الفنية،  القرآن 
والفني  اللغوي  الوعي 
تعميق  أي  والجمالي، 
حيث  من  اللغة  قيمة 
وقيمة  وهدف  أداة  هي 
أن  ذاتها، خصوصا  في 
سياق  في  وجد  القرآن 
ثقافي وحضاري، مؤثث 
كانا  سماويين  بنصين 
التقديس  على درجة من 

واألهمية، بما يحمالنه من “حقائق” ماضية ومستقبلية.
وقد عرفت مفاهيم اإلعجاز اللغوي والبالغي ضربات 
نظريات  وظهور  اللغوية،  العلوم  تطور  مع  موجعة، 
جديدة في اللسانيات وفي البالغة الغربية والنقد األدبي، 
وظهور تحديات جديدة بفعل الثورة العلمية الهائلة، مما 
منافذ جديدة  يبحثون عن  القرآني  أنصار اإلعجاز  جعل 
المطلق  المرجع  مادام  اإلعجاز،  أسرار  بعض  إلبراز 
يعتبرونه  المسلمون  دام  وما  القرآن،  هو  للمسلمين 
الحديث  فازدهر  الغزالي-،  رأى  العلوم-كما  مستودع 

حول ما عرف بـ”اإلعجاز العلمي”.

في اإلعجاز العلمي
يعتقد المسلمون أن القرآن يحمل كل أسرار الكون، وإن 
كل ما سيأتي من اكتشافات هو موجود سلفا في القرآن، 
التكنولوجيات  أكثر  إلى  الفيزيائي  بالمفهوم  الذرة  من 
تعقيدا. فهل في القرآن ما يفيد العلم بوجود أسرار الكون، 
علمية  وحقائق  نتائج  على  توفره  على  والتنصيص 

متطورة؟ وهل هو كتاب معجز علميا حقا؟
إن العجز الحضاري الرهيب الذي يعيشه المسلمون، 
لإلعجاز  بدائل  عن  البحث  وراء  من  كان  اليوم، 
العلمي  والمنطق  بالتقنية  محكوم  العصر  مادام  اللغوي، 
واالبتكار. هكذا يجتهد سدنة الفكر الغيبي في البحث عن 
القرآني لما جاءت  النص  للبرهنة على استباق  تأويالت 
يكون  أن  يمكن  ال  أنه  والحال  الغربية.  الحضارة  به 
ديني وْعظي  القرآن نص  هناك من إعجاز علمي، ألن 
الديني  المنطق  الخاص، هو  له منطقه  بالدرجة األولى، 
لمجتمع  واإلرشاد  الهداية  على  ينبني  الذي  الميثولوجي 
الحضارة،  إلى  البدائية منه  إلى  أقرب  بدوي صحراوي 
فكيف  منطقي.  علمي  تصور  أي  يحتوي  أن  يمكنه  وال 
الجزئيات  لكل  السرية  الكشوفات  نتحدث عن  أن  يمكننا 

الدقيقة التي وصلها العلم؟
بحضارة  يتمتع  يكن  لم  مجتمع  في  نزل  القرآن،  إن 
تكون حضارة  أن  فأحرى  المجاالت،  ذات شأن في كل 
العلم  أن  والحال  وفلسفة.  وحساب  ومنطق  وعلوم  تقنية 
ال يزدهر إال في بيئة السؤال والشك، ألن العلم ال يقبل 
وال يسلم بالجواب الجاهز، في حين أن الدين ال يتحقق 
إال بوجود الحقيقة الواحدة والمطلقة. فالعلم يتأسس على 

دفعة  نزلت  الدينية  الحقيقة  أن  حين  في  درجات،  شكل 
واحدة، على وسيط بين السماء واألرض تجسد في النبوة. 
والقرآن نزل بهدف اإلفهام وليس التعجيز، إذ ليس هناك 
شغل  كان  ما  بقدر  باإلعجاز،  االنشغال  على  داللة  من 
ثم  ومن  “سماوية”.  رسالة  بوجود  اإلقناع  هو  الرسول 
فإن ما يسمى بإعجاز القرآن هو مجرد تعسف في تأويل 
األلفاظ، وحملها على أن تصبح دالة على ما توصل إليه 
بالبحث  الذي لم يعد المسلمون، يساهمون فيه إال  العلم، 
لدى  العلمي  اإلنتاج  فتحول  كتابهم.  في  مرجعيات  عن 
المسلمين، إلى بحث وتأويل وتعسف لَمركزة الحقيقة كلها 
الكتاب؛ وهو ما سبق لإلمام األكبر محمود شلتوت  في 
الناس  عند  راجت  إذا  نستبعد  قائال”لسنا  منه،  سخر  أن 
في يوم ما -نظرية دارون مثال- أن يأتي إلينا مفسر من 
قد  داروين  نظرية  أن  فيقول  الحديثين  المفسرين  هؤالء 
قال بها القرآن الكريم منذ مئات السنين” واعتبر الرجل-

في كتابه تفسير القرآن ص13- أن “هذه النظرة للقرآن 
خاطئة من غير شك، أوال: ألن هللا لم ينزل القرآن ليكون 
كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق 
أصحابها  تحمل  ألنها  ثانيا:  المعارف،  وأنواع  الفنون 
والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويال متكلفا يتنافى مع 
اإلعجاز وال يستسيغه الذوق السليم، ثالثا: ألنها تعرض 
القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، 
والعلوم ال تعرف الثبات وال القرار وال الرأي األخير فقد 
يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدا من الخرافات”.

لعل النص القرآني، من النصوص األكثر ابتعادا عن 
الوعظي  الخطاب  إلى  انتمائه  بسبب  العلمي،  المنطق 
الشريعة-  فقهاء  كل  -حسب  ينظم  الذي  والتشريعي 
المعامالت  العالقات بين األفراد والجماعات، كما ينظم 
فيما بينهم. وهو ما تثبته الحقائق التاريخية، وكذا الطريقة 
التي تعامل بها الرسول مع الوحي. أي إن النبي لم يعرف 
انشغل  ما  بقدر  وحقائقها،  العلمية  باألمور  ولعه  عنه 
لم  التي  الدعوة  ونشر  والجماعات،  األفراد  بسلوكات 
تكن دعوة علمية، وإنما دعوة دينية تحمل أوجها سياسية 
واجتماعية، همها هو إحداث ثورة في البنيات االجتماعية 
أي  فإن  ثم  ومن  والتعبدية.  واالقتصادية  واألخالقية 
تبقى مجرد  العلمي،  اإلعجاز  أوجه  للبحث عن  محاولة 
استمناء معرفي وتعسف ال طائل من ورائهما. بل يمكن 
إساءة  أكثر  الدين،  عن  الدفاع  وجهة  من  ذلك،  اعتبار 
تضعيف  من  العكسية  النتائج  إليه  ستؤدي  ما  بسبب  له، 

للنصوص المقدسة التي يتم تحميلها أكثر مما تحمل.

دراسات قر�نية

قال إبراهيم ال�طابي � 
319ه�388�ه�� في �بيان إعجاز 
القر�ن� إن الناس انقسموا إلى 
�ا�فتين إ� زعمت �ا�فة �أن 
إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من 
اإلخبار عن الكوا�ن في مستقبل 
ال�مان كما زعم �خرون أن إعجازه 
من جهة البالغة وهم ا�ك�رون 
من علماء أهل الن�ر، وفي 
كيفيتها يعر� لهم اإلشكال، 
ويصعب عليهم منه االنفصال، 
ووجدت عاّمة أهل هذه المقالة 
قد جروا في تسليم هذه الصفة 
للقر�ن على نو� من التقليد 
وضرب من غلبة ال�ن دون 
التحقي� له وإحا�ة العلم به�..

واضح من كالم الرجل أن اإلعجاز 
القر�ني، يأتي من مستوى 
االشتغال الداللي اللغوّي، أي 
إّنه نّ� له معنى، وهذا المعنى 
ال يتحّق� إال انطالقا من ا�داة 
اللغوية المو�فة في الن�. 
والحال أن المستويين معا 
يحضران بقوة في الن� القر�نّي. 
وقد زادت سلطة المقدس من 
تعميقهما، مما جعل االعتناء 
بهما حاضرا �وال مراحل إنتا� 
الفكر الديني اإلسالمي. غير أّن 
المرحلة ا�ولى من حياة النّ� 
القر�نّي، تمي�ت بهيمنة البح� 
في المستوى اللغوّي، أي بالّنس� 
اللغوّي اّلذي يتأّس� عليه. في 
حين كان االهتمام بالمستوى 
الداللّي وما يحمله من تطّلع إلى 
الغيب والمستقبل حدي�ا، بعد 
أن استنفدت الدراسات البالغية 
واللغوية كل معينها، وتراجعت 
بع� الحقا�� التي اعتبرت 
مطلقة فيما ي�� اللغة، أمام 
التطور المهول والمفاج� 
للعلوم في سا�ر نواحي الحياة.

(2)

بطاقة:
هشام جعيط فيلسوف ومفكر ومؤرخ 

تونسي أصدر كتبا علمية وتأليفية 
معمقة ودراسات نوعية عن التاريخ 

والتراث العربي ا�سالمي ترجم أغلبها 
بعدة لغات. كما كتب وحاضر عن 

المستجدات في البلدان العربية وشارك 
بطريقته في النضاالت من أجل ا�صالح 

السياسي والديمقراطية وحقوق 
االنسان.

من بين أبرز مؤلفاته : «الشخصية 
العربية ا�سالمية والمصير العربي» 

و»أوروبا وا�سالم: صدام الّثقافة 
والحداثة» و»الكوفة: نشأة المدينة 
العربية ا�سالمية» و»الفتنة: جدلية 

الدين والسياسة في ا�سالم المبكر» 
و»أزمة الثقافة ا�سالمية» و»في السيرة 

النبوية 1: الوحي والقرآن والنبوة» 
و»تأسيس الغرب ا�سالمي» و»في 
السيرة النبوية 2: تاريخية الدعوة 

المحمدية» و «السيرة النبوية 3: مسيرة 
محمد في المدينة وانتصار االسالم» 

و»في السيرة النبوية.3: مسيرة محمد 
في المدينة وانتصار ا�سالم». ه�ام جعي�
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 يعود الفضل في تقديم أجمل تأويل ��كا� الع�قة 
 � ضحية في ا�س�م �لى المتصو� بين الحلم والت�
اني ع�ر�. فقد أدر� ه�ا  األندلسي� ابن عربي� �القرن ال��
ت� عن ”حضرة الخيا�“. ا��كا� في �طار نظري�

 “ ر� م� ؤ� ا ت� ل� م� ع� ت� اف� ب� ا أ� انطلق ابن عربي� من جواب ا�بن � ”ي�
ضحية بأكملها �لى رهان تأويل الحلم،  خضع مسألة الت� لي�
فهو يقو� � ”والولد عين أبي�. فما رأى [الوالد] ي�بح سوى 
نفس�.“وفدا� ب�بح عظيم”فظهر بصورة كب� من �هر 
بصورة �نسان. و�هر بصورة ولد، بل بحكم ولد من هو عين 
الوالد.“ وهك�ا، ف�ن� مو�و� الحرمان ال�� يخضع �لي� 
فل. و�  ت�، وعن طريق ا�بن، هو الط� األب من حيث ماهي�
م� ابن عربي� يندر� في �طار  أويل ال�� قد� ��� أن� ه�ا الت�
ضحية  � يقوم على اعتبار ”الت� صو� تقليد عريق في الت�
ف� هي la psyché، وهي  ف�. والن� الكبرى“ تضحية بالن�
وح، وهي التي تظهر في  الج�� الحيواني� الفاني من الر�
حو  م قربانا، وعلى ه�ا الن� صورة الحمل الوديع المقد�
. يسلم الغنوصي� نفس� �لى الفنا� في ا�لهي�

مها في  ة التي قد� ظري� ��� أن� طرافة ابن عربي� تكمن في الن�
ات  ظري� ق ب�سحا�. فهي من أرقى وألطف الن� “ المتعل� ”الف��
ق بما يعتمل في األب من �و� �لى  لة للحلم المتعل� المؤو�
فل، وللمرور من الفعل الخيالي� �لى الواقع � قتل الط�

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al Ichtiraki 12.583فسحة10  1441 13-12 2020 5-4 -

ن�را� �ي ال�صو�
 IôNB’Gh É«fódG äÓjÉîe

(3)

�ال� ���د ��ا�  

ولد مانويل فازكي� مونطالبان بمدينة بر�لونة ا�سبانية عام ���� ، وتوفي في ����. أديب 
متعدد المواهب� كاتب مقا�ت و�اعر وروا�ي. عر� السجن في فترة حكم الديكتاتور فرانكو، كتب 
أولى مغامرات �بيبي كار لفالهو�، �خصيت� البوليسية، في ���� تحت عنوان� قتلت كينيد��. حاصل 
على عدة جوا�� �سبانية في األدب البوليسي وترجمت أعمال� الى أربع وع�رين لغة أجنبية. من 

أعمال� �الو�م� ����، جريمة في اللجنة المرك�ية� ����، �رجل حياتي� ����.

 ÉªFGO ∑Éæg : ¿ÉÑdÉ£fƒe õ«cRÉa πjƒfÉe
(2)  ÖJÉµdG ¬Môà≤j Ée »a É«LƒdƒjójEG

�انوي� �ازكي� �ون�البا� 

عبد الكريم الوزاني

ع�ي� ال���

تر���� عبد ال��� �� �د� ال�ر�ا��

Éª¶àæe ’ƒNóe hCG GôLCG ÖLƒà°ùj ÓªY ¢ù«d ,»∏«µ°ûàdG øØdG :»fGRƒdG ºjôµdG óÑY
 فر�ت جا�حة �كورونا�، ومن دون ��عار مسبق، قرار حظر التجو� على الفنانين الت�كيليين، ما جعلهم يغلقون أبواب بيوتهم ومحترفاتهم 
عليهم طواعية وكرها، ويلتحقون بالعالم ا�فترا�ي كروا� بديل للم�اركة عبر الملصق أو التصوير، �سهاما في التحسي� بخطورة الجا�حة .

اختلف الفنانون الت�كيليون في أمر هات� الع�لة ا�نسانية المضروبة عليهم، هل يمكن اعتبارها فترة انكفا� على ال�ات في البعد الديني 
والبعد الروحي، أم �د خنا� على حرية البدن والنف�، أم مناسبة �ط�� العنان للفكر والخيا� وا�بدا� و�عادة ترتيب أوراقهم والت�اماتهم 
والتأقلم مع الوافد الجديد.. من خ��  منج� تعبير� يو�ق لهواجسهم وقلقهم وتوترهم وتجاربهم اليومية، ينف�ون بعضها بما لديهم من مواد 
وأخرى بواسطة الفن الرقمي.

ول�ن كان الفنان الت�كيلي  يترقب من� وقت طويل اعترافا رسميا ب�..ولم يتأت لحد ا�ن، ف�ن كورونا �اعف من معانات�، وأعا� تحركات�. ف�مة 
من ي�كل الفن الت�كيلي دخل� الوحيد �

 نحاور اليوم عبد الكريم الوزاني� فنان ت�كيلي وناحت تطواني،من ما بعد جيل الرواد�أحمد العمراني، مكي مغارة سعد بن�فا��ال�� هو 
اليوم طريح الفرا�، بار� ا� في عمر��. عر� ب�فريقيا و�سيا وأوروبا وأمريكا. اعتبر الراحل �دمون عمران المالح تجربت� متفردة و�ير 
مسبوقة في تاريخنا الت�كيلي.أما نقاد الفن في أوروبا فيعدون� أحد كبار الفنانين المتوسطين المعاصرين. �مة من يطلق علي� لقب �بيكاسو� 
ح� فناننا بوسام الجمهورية الفرنسية من درجة فار� في الفنون وا�داب سنة ����، ووسام  �� أو � كالدير�، أو �نيرو� أو��اعر األلوان �. وقد و�
المملكة البلجيكية من درجة فار� سنة ����، والوسام الملكي ا�سباني من درجة فار� سنة ���� كما تسلم  سنة����وسام ا�ستحقا� من 
درجة فار� من يد�� ج�لت� الكريمتين. 

ال��انو� ال��كي�يو� �ي� �ا��� �كو��نا� �ا��صا� �� الدعم

ا� كيف تصبح كاتب�
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كاتب. المغرب

ل�� ه�ا ال�تاب  �الصحو�� الن�و� ال�هو�� في الو�يات المتحد� األمري��ة� 
، بل هو كتاب يتجرأ على  مجر� س�ر� �ات�ة سا�ر� ل�خ� مث�ر للجد� جدا�
مواجهة أكثر القضايا تحديا� في العصر الحديث ب�ما�ة فا�قة�

ين بنظم  ل�� كتاب �ي��د �يو� �الصحو�� لضعا� القلوب، أو ألولئك المعتد�
معتقداتهم، بل ألولئك ال�ين � يخ�و� من أ� تح��هم الحقا�� واألف�ار التي ربما 
تضع المعتقدات الراسخة مو�ع ت�ا��� ��� كتاب ثور� ت�ور� ربما �يه� الحضار� 
من األعما�� كما يقو� �ل�د ويتني �Glade Whitney� العالم ال�ار� في علم الوراثة 
ال�لوكي� ي�ر� �ي��د �يو� معظم كتاب� لوجهة �ظر� في األعرا� وتضم�ناتها 
المجتمع�ة والت�ورية، ول�ن� ��اية مث�ر� لرجل عر� بو��� �ور� كاري�اتورية 
رسمتها ل� وسا�ل ا�ع�� المعا�ية�

أعتقد أن الجسد ما يزال 
غامضا،  لم نستغور 
طبقاته الخفية كما يجب، 
ولم نتسلل إلى المناطق 
ا�شد غورا وعمقا، ا�كثر 
التباسا وإلغازا في غرابة 
كيميائه

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

Al Ittihad Al Ichtiraki 12.583فسحة11  1441 13/12 2020 5/4 /

لي� لي أ�ي� دور� بما كنت�
كانت مصادفة� أ�ن أكون�

را� ... ك� ذ�
ومصادفة� أ�ن أ�رى قمرا�

�� بالساهرات تحر� �ا�با� مثل� ليمونة ي�
ولم أ�جتهد�

كي أ�جد�
ية� � ر� �امة� في أ��د� موا�ع جسمي� س�

�محمود دروي��
كان مصادفة أن ولدنا في أجسادنا. الجسد غالفنا 

ال�ي يقدمنا �ل� العالم بهويات يحددها المجتمع. 
كي� يتعامل ال�ا���� مع ه�ا المجسم ا�جباري ال�ي 

جد في�� هل سا�� يوما عالقت� ب�� هل يم�ن� أن  و�
ي�تار التدخل في� لتجمي�� أو �حوي���

�م �ن ال�ا����، ل� قدر� اختيار الجسد ال�ي ي�تب�، فيتحو� ا�مر �ل� نو� من 
المساكنة داخل هويات جنسية أخرى. هل يتدخل ال�ا���� في ه�ا ا�ختيار� وهل 

يسم� ل��ات وهي ��ت� أن �ن�ا� لستستقر داخل جسد م�ت�� عن جنس��

لع�نا في لح�ة قاسية من التحو� العني� 
ل��من، � نرى من� �� ما نحيا� من أيا� 
وليا� �قي�ة ومت�ير�. فال نجد �� من يبصر ه�ا 
التحو� في القيم والوجدان وا�ف�ار لدى م��رين 
وأدبا�، وبع� كبار ال�اع�ين ممن امت��وا �دوسا 
استثنا�ية.

وه�� الح�قات اختيارات من أقوا� لم��رين 
وفالس�ة وسياسيين وأدبا� من م�ت�� 
التعبيرات، من عصرنا ومن عصور سابقة ، ينتمون 
ال� �يارات م�ت��ة، كان لهم ���ير من خال� 
كتابا�هم او أفعالهم. أقوا� هي و�ايا م�تو�ة 
ع�� العقل والوجدان، هدفها ا�نسان والمجتمع 
والحيا�، �ت�� �ي�ة ال�بر وال��ا� و�نتصر 
ل�مل..

:
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 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

59 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

øjô«a å«dÉãfƒZ ƒ«∏«eEG `d zkÉHôY Éæc ÉeóæY{
كتب لها وقع
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��ماعيل غ�ال�

�عدا�� �اطمة ال��را� 
الرغيوي

(2/1)

غ�� ال�تا�

(4)  الجسد المشتهى
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الكلمات  المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىال���ة الم����ة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل ال���ة الم����ة

abousalma10@gmail.com���ا�� أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
���ة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو ���ة
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الفجر......................4و37
الظهر...................13و40
العصر...................17و20
املغرب...................20و49
العشاء.................22و20
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AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX �,�� EURO

���� �� ���
1936

 1975 -12- 18
 ����� ����

�������� �����

������� ����
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

 � ������ � ������ � �������
������ � ��������� � �������
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجي� امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

������ ������ 
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراك�: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراك�
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
الكتابة العامة 

قسم امليزانية والصفقات 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2020/05

على   2020 غشت   18 يوم   في 
سيتم  صباحا  العاشرة  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات  قاعة  في 
 - الصخيرات  لعمالة  العامة 
املتعلقة  اال�رفة  فتح  تمارة 
ألجل:  أثمان  عروض  بطلب 
والنظام  الشبكة  أجهزة  اقتناء 
والتجريد  للرقمنة  املعلوماتي 
لعمالة  اإلدارية  للمساطر  املادي 
على  موزع  تمارة  الصخيرات 

ثالثة حصص. 
الحصة 1: اقتناء ووضع البنية 
.(Data centre) التحتية لنظام
اقتناء ووضع البنية  الحصة 2: 

التحتية للتبديل.
العتاد  3: اقتناء  الحصة 

املعلوماتي.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمكتب مصلحة الصفقات بعمالة 

الصخيرات تمارة.
من  الكترونيا  نقله  يمكن  كما 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في:

ألف  وعشرون  1: خمسة  حصة 
درهم (25.000,00درهم).

االف  2 عشرة  حصة 
درهم:(10.000,00درهم).

ألف  وعشرون  3: خمسة  حصة 
درهم (25.000,00درهم).

األعمال  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد 
في: 

وثالثة  ومائة  مليون   :1 حصة 
درهما  وستمئة  الفا  عشر 

(1.113.600,00درهم).
وثالثة  مئة  ثال�   :2 حصة 
درهم  ومئتي  الفا  وأربعون 

((343.200,00درهم)
حصة 3: مليون ومئتني وخمسة 
درهم  وستمئة  الفا  وأربعون 

(1.245.600,00درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة27  ملقتضيات  مطابقني 
و29 و31 من املرسوم رقم -349
جمادى   8 في  الصادر   12-2
(20مارس2013)   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني إما:

البريد  طريق  عن  إرسالها     *
إلى  التسلم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
وصل  مقابل  ا�رفتهم  إيداع   *

بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
بداية  عند  األ�رف  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح اال�رفة.
بوابة  عبر  إلكترونيا  إرسالها   *

صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
الوثائق  إن   :1 رقم  حصة 
املوجزة  والبيانات  الوصفية 
طلب  ملف  يستوجبها  التي 
بمكتب  إيداعه  يجب  العروض 
غشت   17 أقصاه  يوم  الضبط 
القصوى  الساعة  على   2020

العاشرة صباحا.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 5 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1987/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلي���ة
إقلي�م النواصر

جماعة دار بوعزة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2020/05
جلسة عمومية

غشت    04 الثالثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2020
بمقر  سيتم  صباحا  عشرة 
األ�رفة  فتح  بوعزة  دار  جماعة 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
بأشغال  املتعلق  مفتوح  أثمان 
تهيئة الطرق واإلنارة العمومية 
 3001 اإلقليميتني  للطريقني 
 - بوعزة  دار  بجماعة  و3012 
سحب  يمكن  النواصر.  إقليم 
ملف طلب العروض من مصلحة 
بوعزة  دار  بجماعة  الصفقات 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمان املؤقت للمشاركة محدد 
350.000,00درهم  مبلغ  في 

(ثالثمائة  وخمسون ألف درهم).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
(اثنان  22.518.409,20درهم  
وخمسمائة  مليون  وعشرون 
وأربعمائة  ألف  عشرة  وثمانية 
وعشرون  درهما  وتسعة  
جميع  متضمنة  سنتيما، 

الرسوم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابق 
و31  و29   27 املواد  ملقتضيات 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   08 الصادرفي 
املتعلق  1434(20مارس2013) 

بالصفقات العمومية .
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
مقابل  أ�رفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب مصلحة الصفقات 

بجماعة دار بوعزة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  العروض عند  مكتب طلب 

الجلسة وقبل فتح األ�رفة.
عبر   الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات
الوصفية  والوثائق  العينات  إن 
التي  املوجزة  والبيانات 
العروض  طلب  ملف  يستوجبها 
مصلحة  بمكتب  إيداعها  يجب 
الثالثاء  يوم  قبل  الصفقات 
الساعة   على    2020 غشت   04
كساعة  زواال  والنصف  الرابعة 

قصوى إليداع العينات.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1993/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة
باشوية تمنار
جماعة تمنار

مديرية املصالح 
مكتب الدراسات والصفقات 

العمومية
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2020/04/ج.ت
على   2020 غشت   04 يوم  في  
والنصف  العاشرة  الساعة 
رئيس  مكتب  في  صباحا، سيتم 
املجلس الجماعي لجماعة تمنار 
بطلب  املتعلقة  األ�رفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
فنيتني  منشأتني  بناء  أشغال 

بمركز تمنار إقليم الصويرة.
يمكن سحب ملف طلب  العروض 
والصفقات  الدراسات  بمكتب 

بجماعة تمنار.
من  الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
على  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
30.000,00درهم  مبلغ:   في 

(ثالثون ألف درهم).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في  مبلغ: 
(مليون  1.279.140,55درهم 
ألف  وسبعون  وتسعة  ومائتان 
ومائة وأربعون درهما، وخمسة 

وخمسون سنتيما).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
املتعلق  1434 (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أ�رفتهم  إرسال  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الدراسات  مكتب  إلى  باالستالم 

والصفقات بجماعة تمنار.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *

باملكتب املذكور. 
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
مكتب طلب العروض  عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األ�رفة.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
ببوابة  املشروع  صاحب  إلى 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
لعني  ميدانية  زيارة  تقرير  تم 
بتاري�  وذلك  األشغال  مكان 
الساعة  على   2020 يوليوز   27

العاشرة والنصف صباحا.  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   04 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/1995/ا.د ع.س.ن /1985/ إدع.س.ن /1984/ إد

ع.س.ن /1986/ إد

ع.س.ن /1988/ إد

ع.س.ن /1989/ إد

ع.س.ن /1994/ إد

ع.س.ن /1990/ إد
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أوضح مصدر مطلع أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم باشر 
اتصاالته مع الجامعة الكاميرونية من أجل برمجة نصف نهائي 

دوري أبطال إفريقيا بملعب جابوما.
وأشار مصدرنا إلى أن تواجد فوزي لقجع في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للكاف سهل الحسم في أمر احتضان مجمع األمير 
موالي عبد اهلل بالرباط نصف نهائي كأس الكاف، فيما فرض 
عدم حضور أي مسؤول كاميروني عدم الحسم في أمر الملعب، 

الذي ستتم فيه برمجة نصف نهائي عصبة األبطال.
الكاف  بين  الحاصل  االتفاق  أن  ذاته على  المصدر  وشدد 
والجامعة الكاميرونية يتعلق بلقاء النهائي، وبالتالي يتعين 
فتح قناة االتصال من جديد لمناقشة احتضان مبارتي نصف 
النهائي، اللتين قرر االتحاد اإلفريقي أن تكونا في مباراة فاصلة 

وعلى ملعب محايد.
ينازل  بينما  المصري،  األهلي  سيواجه  ال��وداد  أن  يذكر 

الرجاء الزمالك.
واعتبر مصدرنا أن القرار األخير للكاف في صالح الفريقين 
المغربيين، ألنهما سيعمالن على حسم األمور في مباراة واحدة، 
بعدما كان مقررا في السابق خوض إياب لقائي نصف النهائي 

بالديار المصرية.
ال��دوري  إل��ى  الحياة  ع��ودة  أن  ذات��ه  المصدر  وأض���اف 
االحترافي من جديد سيكون صالح الفرق المغربية المشاركة 
في االستحقاقات القارية، حيث سيتمكن الالعبون من خوض 
مباريات أكثر، وسيصلون إلى لمربع الذهبي في جاهزية عالية.
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عقدت وزارة الشباب والرياضة والثقافة واالتصال واللجنة 
الوطنية األولمبية المغربية، يوم األربعاء الماضي، اجتماعا 
بمقر الوزارة، خصص لمناقشة موضوع  تخفيض الميزانية 
التي تخص السنة المقبلة، بسبب الظروف الحالية التي تعيشها 

المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكشف مصدر مطلع أن االجتماع ناق� جميع االحتماالت 
يجعل  منظور  وفق  الرياضي،  النشاط  باستئناف  الخاصة 
الرهان  الوزارة واللجنة األولمبية تشاركية، طالما أن  عالقة 
المشترك هو الرياضي واستعداداته لتحقيق أفضل االنجازات 

في االستحقاقات الدولية واالولمبية.
وقد مثل الوزارة في االجتماع نادية بن علي، الكاتبة العامة 
لوزارة الشباب وفريد الجديدي، رئيس قسم الرياضة القاعدية 
وسعيد إيزكا، رئيس قسم رياضة المستوى العالي، وعبد الواحد 

أولحاج، رئيس قسم الميزانية.
بينما مثل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية كل من عبد 
أمين  باللي،  ومحمد  للكنوم،  العام  الكاتب  ادمحمة،  اللطيف 

المال، وحسن فكاك، المدير التقني للكنوم.

����� �ل�اع� ����� 
ل�م��� 24 عالميا

للمركز  القاعة  القدم داخل  لكرة  المغربي  المنتخب  ارتقى 
بشهر  الخاص  الشهري  التصنيف  بعد  وذل��ك  عالميا،   24
رانكين�»،  وورد  «فوتسال  موقع  أص��دره  ال��ذي  يوليوز، 
«الفيفا». القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  طرف  من  به   المعترف 
وجاء المنتخب المغربي، حسب المصدر ذاته، في المركز الثاني 
على المستوى اإلفريقي برصيد 1255 نقطة، خلف المنتخب 
المصري الذي احتل المركز 23 عالميا بمجموع 1259 نقطة، 
فيما عاد المركز الثالث للمنتخب الليبي برصيد 1095 نقطة 
31 قبل  الرتبة  (41 عالميا). وكان المنتخب المغربي يحتل 
بطولة كأس إفريقيا لألمم، التي توج بلقبها مؤخرا على حساب 
 نظيره المصري بمدينة العيون (5 – 0)، ليرتقي للمركز 25.

ولم يطرأ أي تغيير على المنتخبات المحتلة للمراكز الثالثة 
األولى، حيث حافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة برصيد 
ثم   ،1801 برصيد  إسبانيا  بمنتخب  متبوعا  نقطة،   1810

المنتخب األرجنتيني ب� 1694 نقطة.

قال سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، إن الالعب محمد الناهيري 
على  أكد  الفيفا  ألن  القانون،  بقوة  الفريق  تداريب  إلى  بالعودة  مطالب 
يونيو  شهر  نهاية  في  عقودهم  ستنتهي  الذين  الالعبين  إنهاء  ضرورة 

الموسم مع فرقهم.
وشدد الناصري في اتصال هاتفي مع الجريدة على أن الوداد يصر على 
عودة الناهيري إلى التداريب، ولن يسمح برحيله في هذا الوقت لحادة 

المجموعة لخدماته.
أوضح  الناهيري،  بها  يطالب  التي  المستحقات  وبخصوص 

التوقيع،  منحة  من  الثالث  الشطر  في  فقط  تتجلى  أنها  على  الناصيري 
والتي يتسلمها الالعبون في نهاية الموسم، مضيفا أن الناهيري حصل 

على كافة مستحقاته، وحددها في ما يناهز 50 مليون سنتيم فقط.
الالعبين توصلوا  كافة  أن  الوداد  أمور  األول على  المسؤول  وأوضح 

بمستحقاتهم المالية، نافيا وجود أي أزمة مالية داخل الفريق األحمر.
ونفى مصدر جامعي أي سلطة للجامعة في هذا الخالف، طالما أن هناك 
عقد يجمع الطرفين، حيث يتعين االتفاق بين الالعب الناهيري ومسؤولي 
الوداد وإيجاد تسوية ودية، مشيرا إلى أن الفيفا كان حاسما في هذه النقطة، 
ألنه اعتبر أن العقود تجمدت خالل فترة التوقف االضطراري، وبالتالي سيتم 
إكمالها بمجرد رفع الحجر الصحي واستئناف النشاط، مؤكدا على أن عقد 

الناهيري سيمتد تلقائيا حتى نهاية الموسم يوم 13 شتنبر.
وبخصوص قرار الكاف بلعب نصف نهائي دوري األبطال أمام األهلي 
المصري في مباراة واحدة على ملعب واحد، أوضح الناصري أنه قرار 
جيد للغاية، لكن المهمة ستكون صعبة بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن 
الوداد مطالب بالتحضير الجيد واالستعداد بشكل مثالي لهذه المباراة، 

التي سيدخلها الوداد بشعار التأهل إلى النهائي.
يذكر أن محمد الناهيري خلق جدال كبيرا بإصراره على إنهاء ارتباطه 
بالوداد بسبب عدم توصله بمستحقاته، التي يعتبر الحصول عليها شرطا 

أساسيا لاللتحاق بتداريب الفريق األحمر. 
وفي موضوع ذي صلة، رحب مدير الكرة بالنادي األهلي المصري، سيد 

واحدة،  مباراة  في  الوداد  بمواجهة  القاضي  الكاف  بقرار  الحفيظ،  عبد 
وعلى ملعب محايد.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحافية يوم الخميس إن «الظروف 
الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة «كاف» من أجل عودة النشاط 
واستئناف ما تبقى من دوري األبطال»، موضحا� أن إقامة نصف النهائي 
المقبل من مباراة واحدة وفي بلد محايد، يحقق مبدأ تكافؤ  في شتنبر 
الفرص، طالما تم تطبيقه على الفرق األربعة التي وصلت للمربع الذهبي.
وما  كورونا،  جائحة  بسبب  العالم  عاشها  التي  الظروف  أن  وأضاف 
تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري 
الرياضية  والحياة  األنشطة  تعود  الحلول حتى  هذه  مثل  على  الموافقة 

لطبيعتها تدريجيا�.
وأوضح أن األهلي ينتظر استئناف مسابقة الدوري المحلي ويطالب بسرعة 
إعالن جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.
وأضاف: «يجب أن تعود مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن؛ من أجل 
التأخر في  اإلفريقي، خاصة وأن  المشوار  اإلعداد بشكل جيد الستكمال 
استئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبا� على خطة اإلعداد لمباريات إفريقيا».

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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الناهريي مدعو إىل احرتام عقده مع الوداد                                 تصوير مومن

االتحاد االشتراكي 
– وكاالت 

أشرف  المغربي  الدولي  الظهير  انتقل 
الماضيين  الموسمين  الذي خاض  حكيمي، 
األلماني،  دورتموند  بوروسيا  الى  معارا 
اإلسباني  مدريد  ري��ال  األصلي  ناديه  من 
 ،2025 حتى  يمتد  بعقد  ميالن  إنتر  إل��ى 
الخميس. ي��وم  الناديان  أعلن  ما   بحسب 
وق����ال ن����ادي ك���رة ال���ق���دم اإلي��ط��ال��ي في 
بشكل  ح��ك��ي��م��ي  أش����رف  «أصبح  ب��ي��ان 
ب��أن  م��وض��ح��ا  إنتر»،  ف��ي  الع��ب��ا  رس��م��ي 
أع��وام.  لخمسة  عقدا  وق��ع  عاما   21  اب��ن 
م��ن ج��ه��ت��ه، ش��ك��ر ري���ال ال��الع��ب ال��دول��ي 
أيضا  يشغل  أن  بإمكانه  ال��ذي  المغربي، 
من  األع���وام  ه��ذه  كل  «على  الجناح  مركز 
منذ  المثالي  والسلوك  واالحتراف  التفاني 
 ،«2006 ع��ام  في  أكاديميتنا  إل��ى  قدومه 
الجديدة. رحلته  في  التوفيق  له   متمنيا 
تفاصيل  أي  ري����ال  أو  إن��ت��ر  ي��ذك��ر  ول���م 
ب���ش���أن ق��ي��م��ة ال��ص��ف��ق��ة، ل��ك��ن وس��ائ��ل 
بحدود  بأنها  أف���ادت  اإليطالية  اإلع���الم 

ك��م��ك��اف��آت. م��الي��ي��ن  "40 م��ل��ي��ون ي����ورو، إض��اف��ة ال���ى خمسة 
إلى  مدريد  خيتافي ضواحي  في  نشأ  الذي  حكيمي،  انضم  وقد 
في جميع  العمر ولعب  من  السابعة  ابن  مدريد وهو  ريال  فريق 
أن يسجل  يزال  دائما وال  وكان حلمه  الميرينغي)   ) فريق  فئات 
مرة.  13 ل�  ألورب��ا  بطال  ت��وج  ال��ذي  ال��ن��ادي  تاريخ  في   اسمه 
وكان حكيمي المدافع السريع والشرس، والذي يمتلك إحساسا 
قويا بالمبادرة وروح قتالية عالية مع ذكاء تكتيكي مبهر قد قدم 

19 سنة. ريال مدريد ألقل من  بفريق  يلتحق  أن  قبل  رائعا   أداء 
وشارك الالعب الدولي المغربي في دوري أبطال أوربا ألقل من 19 سنة 
 خالل موسمي 2015 – 2016 و2016 – 2017 ووصل إلى نصف النهاية. 
 2017  –  2016  ) ال��م��وس��م  نفس  خ��الل  حكيمي  لعب  كما 
ب)،  (الفريق  كاستيا  م��دري��د  ري���ال  ف��ري��ق  م��ع  م��ب��اراة   28  (
اإلسبانية. الثالثة  ال��درج��ة  أن��دي��ة  ضمن  ي��م��ارس  ك��ان   ال��ذي 
والمتالكه مؤهالت جد عالية أثار حكيمي انتباه المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان، الذي كان يستدعيه للمشاركة في التربصات والتداريب 

التي يخضع لها الفريق األول للريال، إلى جانب 
 النجوم الكبار الذين يمارسون ضمن الفريق. 
بدأ  كارفاخال ألسباب صحية  غاب  أن  وبعد 
حكيمي في الفاتح من أكتوبر 2017 مسيرته مع 
الفريق األول للنادي الملكي في مباراة بالبطولة 
اإلسبانية ضد نادي إسبانيول برشلونة، وبعد 
شهرين من ذلك التاريخ سجل حكيمي هدفه 
أثناء  سانتياغو برنابيو )  األول في ملعب ( 
مباراة ضد فريق إشبيلية، وهي المباراة التي 
انتهت بفوز ساحق لفريق ريال مدريد بخمسة 
أهداف لصفر، ليصبح بذلك أول العب عربي 
ريال  فريق  مع  يلعب ويسجل هدفا  ومغربي 

مدريد في مباراة رسمية.
ألوروبا  بطال  توج  الموسم  نفس  وخالل 
بين  من  اسمه  وكان  اإلسباني  المنتخب  مع 
كما شارك  العالم.  في  50 العبا شابا  أفضل 
األطلس،  أس��ود  مع   2018 العالم  كأس  في 
المنافسة  في  العب  أصغر  ثالث  جعله  مما 
مبابي. وك��ي��ل��ي��ان  أرزان����ي  دان��ي��ال   خ��ل��ف 

وبعد استقالة زين الدين زيدان من تدريب 
فريق ريال مدريد في عام 2018 اعتبر أشرف 
حكيمي أن فرصته في أن يصبح العبا رسميا 
في الفريق الملكي قد ضاعت، ليقرر الدخول في 
 مغامرة جديدة بحثا عن التألق ومواصلة تطوير أدائه وصقل إمكانياته.

وكانت محطته الموالية هي فريق بروسيا دورتموند، حيث لعب موسمين 
على سبيل اإلعارة خاض خاللهما مع نادي (الرور ) 73 مباراة وسجل 
"12 هدفا، متقدما بذلك على أحد أهم الالعبين في الدوري األلماني.
وأنهى الالعب مغربي، الذي أصبح ال غنى عنه ضمن خطط المدرب 
لوسيان فافر البطولة األلمانية هذا الموسم كسادس أفضل ممر في 

الدوري األلماني ب� 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة.
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حكيمي يبدأ تجربة جديدة

بعد أن غاب كارفاخال 
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مسيرته 2017 

مع الفريق األول للنادي 
الملكي في مباراة 

بالبطولة اإلسبانية ضد 
نادي إسبانيول برشلونة، 

وبعد شهرين من ذلك 
التاريخ سجل حكيمي 

هدفه األول في ملعب ) 
سانتياغو برنابيو ( أثناء 

مباراة ضد فريق إشبيلية، 
وهي المباراة التي انتهت 

بفوز ساحق لفريق ريال 
مدريد بخمسة أهداف

خالد الطويل
بمدينة  مغلق  تربص  في  المقبل،  االثنين  يوم  من  انطالقا  الفاسي،  المغرب  فريق  يدخل 
أكادير لمدة 20 يوما، سيجري فيه مقابلتين وديتين أمام كل من اتحاد طنجة وحسنية أكادير .
وأكد رئيس الفريق، إسماعيل الجامعي، في تصريح خص به الجريدة، أن المقابالت المتبقية 

ستلعب بملعب الحسن الثاني الثاني أو المركب الرياضي بفاس. 
و من خالل المقابالت الثمانية المتبقية، سيواجه ممثل العاصمة العلمية بفاس الجمعية 
الدشيرة واالتحاد  ليستقبل كال من  الخنيفرة،  أطلس  لمواجهة شباب  ثم سيرحل  السالوية 
الموسم بفاس  إلى سيدي قاسم والمحمدية ومراك�، فيما سينهي  البيضاوي، ثم سيرحل 

أمام تمارة .
ويتعين على الفريق تحقيق 5 انتصارات لجمع 54 نقطة، تجعله في مأمن من كل الحسابات.
أن  قبل  المسير،  المكتب  الماص مع أعضاء  الفريق قد وضع خارطة طريق  وكان رئيس 
يعقد اجتماعا مع المدرب منير الجعواني لوضع إستراتيجية المرحلة المتبقية من البطولة.

وحث الرئيس المدرب على العمل الجدي والفعال من أجل االستمرار في صدارة الترتيب، 
كما عمل على تحفيز الالعبين ورفع معنوياتهم، ليعودوا للبطولة وكأنها لم تتوقف، داعيا جميع 

مكونات الفريق إلى العمل على تحقيق انتظارات الجمهور الفاسي.
وفي هذا الصدد توصل الالعبون بمستحقاتهم المادية التي كانت في ذمة المكتب المسير، 

حتى ال تبقى هناك أي حجة ألي كان داخل رقعة الملعب من أجل تحقيق النتائج اإليجابية. 

وبعد التحليالت الطبيبة المخبرية، والتي جاءت في مجملها سلبية، دخل الفريق في التداريب 
بفاس، بحصة صباحية  الرياضي  المركب  بملحق  الجامعة  اليومية تحت إشراف ممثل عن 
تمتد 45 دقيقة، وتنطلق على الساعة 9 صباحا بثالثة مجموعات، كل واحدة تضم 10 العبين.

 وقد استرجع الفريق الفاسي جل العبيه، حيث يتدرب بمجموعة 30 العبا، بعد عودة الهداف 
اإليفواري ديدجي غيزا الذي خضع لعملية على مستوى الركبة، ألزمته الراحة لمدة 20 يوما، 
كما عاد المهاجم يونس رشيد بعد شفائه من اإلصابة و الالعب الشرقي البحري وأنس عازم .
منير  المدرب  يعتمد عليها  قد  والتي  الشابة،  العناصر  الفريق مجموعة من  ويتدرب مع 
الجعواني في المستقبل، منهم العلمي، حمزة الجناتي، حمزة العيساوي، نبيل مرموق الذي 
: إسامعيل الجامعييعتبر ربحا كبيرا للمغرب الفاسي، ثم جالل الودغيري والهداف حسين كوردي وأيوب لخضر. 
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