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سيطير األلم بهذا القلب ، يا عدنان 
سبقتنا قلوب كثيرة إلى هذا األلم

سبقتنا أفئدة هائلة إلى الوجع الباهظ
كأننا كنا جميعا، أطفاال وقتلى ومغتَصبني..

انفـطر قلب امللك
وقربه انفطر قلب ابنتي ميساء

وانفطر قبلهما قلب األم
 وقلب األب 

وقلب االخوة
وقلب القلب

كان األلم أكبر بشاعة في تاريخ املغرب الحديث..
كان عدنان سورة

في تربتها آية في كتاب املحنة..
وفي جنون الجنون.

ال أحد يغفر للقاتل أنه استدرج يوسف إلى بئر جريمته.
ال أحد نسي القتيل الجميل الطري الولد
حتى تحت طائلة الجائحة وكورونوس..

آاااه 
اتكأنا على قلوبنا

قل قلبنا الواحد في جسد الطفل القتيل
يا قلب ،أتنبض في جسد الطفل القتيل؟
ويا قلب،أتنبض فينا من  تحت التراب..

 ويا قلب، كم توحدنا في الشجن وفي الغضب..!
سبقتنا األرض،

البنها الطني 
 سبقتنا السماء إلى هذا األلم 

ألنه ابنها النبي الصغير 
ألنه عريس الجنة

سبقتنا 
للولد الطري

الولد القتيل….
ثقيل هذا الهواء، ألن السماء انحنت ُتربِّت على ابنها عدنان….

ال أحد كان يريد لهذه الطفولة أن تنتهي
ال أحد صدق أن الحيوان سيخرج من طني اهلل 

وال أحد صدق أن الذئاب  تسكن في حي بطنجة 
ال أحد يصدق بأننا مزقنا صفحة آدم الصغيرة

في دفتره اإللهي
األزرق

مثل سماء البداية..
مثل األرق..

ال!
لم يكن عدنان موضوع موت،

 لكي نضع في شبكة  االحتمال اإلعدام كسلوان 
أو كتعزية

..
ال أحد يستحق الحياة في وطن تتجول الذئاب فيه متنكرة في قماش راشد 

عمر 24سنة..
اسمها  ماكرو-كوسموبوليتية،  مدينة  وسط  غابة  في  نفسه  وجد  عدنان 

طنجة
عدنان وجد نفسه في ظلمة

في واضحة النهار 
وفي شارع عام..

عدنان وجد نفسه في فخ، َبَنته الصدفة في برهة من نسيان وغفلة..
عدنان لم يجد الوقت الكافي ليترك وصية توصي بالحفاظ على البشرية، 

لهذا اختطفته الذئاب  
وترك جثته الصغيرة صفحة وصايا..

ال تصدقوا أننا نقترب من اهلل، ففينا شياطني
ال تصدقوا أن الحضارة تحميكم من  شراسة الغابة

ال تصدقوا غير قلب األم..
لهذا أستعير،  في استثناء عاطفي نادر عندي، 

قلب أم اسمها آالء
كتبت آالء 

»شاهدت املقطع...الفاجعة!!
مشى معه، وكأنه يمشي على قلبي، إلى املجهول.

املصير  حيث  إلى  قادته  بخطى  يتبعه  كي  اللعني،  ذاك  أخبره  بما  ترى 
املهول؟؟؟

حسب أقوال صاحب متجر الحي، عدنان دخل إلى املتجر ثم عاود الخروج 
دون أن يتبضع... ملقيا بذلك نظرته األخيرة على املكان!

ترى فيما كان يفكر؟ هل كان يحس أنه على موعد مع قدره والوحش؟
هل استدرجه صدفة، أم أنه خطط لجرمه عن سابق إصرار وترصد؟ 

أسئلة كثيرة تلف هذه الواقعة املوجعة.
تسائلنا جميعا...

أين وكيف بدأت الجريمة؟؟؟
كم من جريمة أخرى تقع في الخفاء؟

األزقة  أبواب  أبواب كثيرة، غير  لها  ُفِتحت  أبناءنا من ذئاب  كيف نحمي 
والبيوت، أبواب العصرنة والتكنولوجيا والهواتف الذكية واألنترنيت...
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عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

�سبقتنا الأر�ض، 
�سبقتنا ال�سماء 
اإلى هذا الألم 

بنك المغرب: مبيعات العقارات ال�سكنية هبطت بـ 55 %  
�سدمة »كوفيد19« ت�سببت في تراجع اأرباح بنك CIH بـ 70 %

قال بنك املغرب إن أسعار العقارات السكنية عرفت خالل الفصل الثاني من 
2020 تراجعا بنسبة  4 يف املئة مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي، وذلك 

6.7 يف  بـ  املنازل  أسعار  وتراجع  املئة  3.7 يف  بـ  الشقق  أسعار  انخفاض  بفضل 
املئة بينما نزلت أسعار الفيالت بناقص 0.8 يف املئة، كما هبطت أسعار األراضي 
العقارية بحوالي 3 يف املئة، وهو ما جعل مؤشر أسعار األصول العقارية بصفة 
عامة يعرف خالل الربع الثاني من العام اجلاري انخفاضا نسبته 3.8 يف املئة.

العقاري  القطاع  الركود يخيم على  مازال  تراجع األسعار،  الرغم من  وعلى 
الرواج  حلجم  املستمر  التدهور  يؤكده  ما  وهو  التوالي،  على  اخلامس  للعام 
التجاري، حيث سجل الفصل الثاني من العام اجلاري تراجعا يف حجم املبيعات 
االجمالية بنسبة 55.3 يف املئة وذلك راجع باألساس إلى الركود الكبير الذي 
ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 54.9 يف املئة و مبيعات املنازل التي 
املئة.  يف   54.5 بـ  انخفضت  فقد  الفيالت  مبيعات  أما  املئة،  يف   66.6 بـ  نزلت 
وينضاف إليها تراجع مبيعات األراضي العقارية يف املجال احلضري بـ 53.5 يف 

املئة واحملالت التجارية بـ 11 يف املئة.

أثرت تداعيات األزمة الوبائية كوفيد 19 سلبا على النتائج املالية ملجموعة 
السنوية  نصف  الصافية  أرباحها  تراجعت  التي  والسياحي،  العقاري  القرض 
مليون   45.7 حدود  عند   2020 يونيو  متم  يف  لتستقر  املائة،  يف   70 بحوالي 

درهم عوض 140.7 مليون درهم املسجلة خالل نفس الفترة من العام املاضي.
العقاري  القرض  ملجموعة  العام  املدير  الرئيس  السقاط،  لطفي  وأوضح 
والسياحي، خالل ندوة صحفية عن بعد، أن البنك واصل خالل الشهور الستة 
سجلته  الذي  النمو  املناسبة،  بنفس  مستعرضا  تطوره،  دينامية  األخيرة 
وعلى   .2020 املالية  السنة  من  األول  النصف  برسم  ونتائجه  البنك  أنشطة 
النصف  خالل  الوطني  االقتصاد  شهدها  التي  الصعبة  الظرفية  من  الرغم 
األول من العام، فقد متكن بنك CIH، اململوكة معظم أسهمه للدولة املغربية، 
من حتقيق أداء جيد حد من آثار أزمة كوفيد على حساباته نصف السنوية، 
وشهدت املجموعة املصرفية زيادة يف قروضها املوطدةبأكثر من 17 ٪ مقارنة 
٪ مقارنة بشهر دجنبر املاضي لتصل إلى 58   9.2 2019 وبنسبة  بشهر يونيو 

مليار درهم.

رحيل الفنان والموؤلف 
الم�سرحي اأنور الجندي

لبى نداء ربه أول أمس الثالثاء بأحد مستشفيات 
أنور  المسرحي  والمؤلف  الممثل  الفنان  الرباط، 
الجندي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 

سنة، وذلك وفق ما علم لدى أسرة الراحل.
والراحل أنور الجندي يعتبر ابن أسرة فنية بامتياز 
فوالده هو الراحل الملقب بـ «العمالق» محمد حسن 
الجندي الذي أثرى بأعماله الفنية المشهد المسرحي 
والسينمائي المغربي والعربي، إلى جانب والدته 
الراحلة الفنانة فاطمة بنمزيان التي بصمت بدورها 
المشهد الفني بأعمال مسرحية وأخرى سينمائية 

وتلفزية عديدة.

جريمة التعدي على   الطفل عدنان  وقتله تهز 
المغاربة من قمة الى القاعدة..
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د. اأحمد العاقد: في تحويل 
الأزمة اإلى حافز لالإقالع التنموي

الف�سائل الفل�سطينية ت�سعى للتوحد  
ميدانيا في مرحلة بالغة التعقيد

عادل زعري الجابري:  عندما 
يدح�ض رئي�ض الدبلوما�سية 

الإيرلندية ادعاءات اللوبي 
الم�ساند للبولي�ساريو
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معركة قضائية جديدة ضد رشيدة داتي

عقد
تعاون
مع

كارلو�ض 
غ�سن 
يهدد 
م�سارها 
ال�سيا�سي
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الولد  عائلة  إلى  وجهها  تعزية  برقية  يف 
السادس  محمد  امللك  ندد  عدنان،  القتيل 
بـ"الفعل اإلجرامي الشنيع" معربا عن "تأثره" 

لـ »نبأ الفاجعة«.
وكان ذك أوج التفاعل اجلماعي للمغاربة مع 

احلادثة.
11 عاما    وقدأثارت جرمية قتل ولد عمره 
موجة  طنجة،  يف  جنسيا  عليه  التعدي  بعد 
تطالب  أصوات  عدة  ارتفعت  حيث  غضب 

بتطبيق عقوبة اإلعدام بحق اجلاني.
املغرب  يف  سارية  اإلعدام  عقوبة  تزال  وال 
جدل  وسط   ،1993 منذ  تطبق  لم  أنها  غير 
بها  العمل  إلى  الدعوات  وجتدد  إلغائها  حول 
الرأي  يف  تعبئة  تثير  كبرى  قضايا  وقوع  عند 

العام.
منذ  لعدنان"  بـ"العدالة  كثيرون  ويطالب 
العثور على جثته ليل اجلمعة السبت مدفونة 
حتت شجرة قرب منزله يف أحد أحياء طنجة 

الشعبية.
غادر  بعدما  املاضي  اإلثنني  الفتى  وفقد 
الشرطة  فأبلغت عائلته  منزله لشراء غرض، 
شبكات  على  واسع  بشكل  صورته  ونشرت 

التواصل االجتماعي.
ونشر بعض مستخدمي املواقع مشاهد رديئة 
النوعية التقطتها كاميرا مراقبة ويظهر فيها 

الصبي وهو ميشي برفقة شخص مجهول.



الذي  الليبي  بالحوار  الثالثاء،  الدولي،  األمن  مجلس  أعضاء  من  العديد  رحب 
احتضنته مدينة بوزنيقة، بالمغرب، وبنتائجه، معتبرين أن األمر يتعلق بـ»خطوة 

إيجابية» نحو استئنا� سريع للعملية السياسية وإيجاد حل ل�زمة في ليبيا.
وأكدت البلدان األوروبية الخمسة األعضاء الحاليين والمقبلين في مجلس األمن، 
بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا، في إعالن مشترك، أن «نتائ� محادثات 
الوساطة التي جرت في سويسرا والمغرب تمثل خطوات إيجابية نحو استئنا� 

سريع للعملية السياسية الليبية».
وشدد البيان، الذي صدر خالل مؤتمر صحفي بمقر األمم المتحدة عقب اعتماد 
مجلس األمن للقرار 2542 الذي ين�، على الخصو�، على تعيين، «دون تأخير»، 
مبعو� خا� جديد ل�مم المتحدة في ليبيا، أيضا على أنه «ال يوجد حل عسكري 
وعلى أن حل األزمة ال يمكن أن يكون إال «سياسيا ويقوم على رو�  للنزاع الليبي» 

من اإلشراك، تحت رعاية األمم المتحدة».
كما رحبت بلدان أخرى أعضاء في مجلس األمن بعقد الحوار الليبي في بوزنيقة 

واالتفاق الذي تم التوصل إليه خالل هذه الحوار.

وأشادت جنوب إفريقيا بعقد الحوار بين الليبيين في المغرب، حيث قال سفيرها لدى 
األمم المتحدة في تعليله للتصويت على القرار 2542، «نرحب بالحوار الليبي األخير 
الذي استضافته المملكة المغربية في بوزنيقة والمحادثات في مونترو بسويسرا، 
ويقودها  يجريها  عملية  في  األطرا�  مختلف  بين  التقارب  تحقق  أن  يمكن  والتي 
الليبيون والتي ستفضي، كما نامل، إلى سالم دائم في ليبيا». من جانبه، أعرب سفير 
إندونيسيا عن امتنان بالده لـ»الجهود الدولية» المبذولة من أجل ليبيا «بما في ذلك 

الوساطة في الحوار الليبي من قبل المملكة المغربية».
وبدورها، أشادت فيتنام ب�جراء هذا الحوار في المغرب الذي ضم وفدي برلمان 

طبرق والمجلس األعلى للدولة الليبية.
«نرحب بالحوار الليبي الذي جرى  وقال السفير الفيتنامي لدى األمم المتحدة 
والذي يمكن أن يكمل محادثات السالم الثالثية تحت رعاية األمم  في بوزنيقة (...) 
المتحدة»، مجددا موقف بالده الثابت بأن عملية سالم شاملة يقودها الليبيون هي 

«الحل الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للنزاع».
وضم الحوار الليبي بوزنيقة وفدي المجلس األعلى للدولة وبرلمان طبرق بهد� 

الحفاظ على وقف إطالق النار وفت� مفاوضات لوضع حد للنزاعات بين األطرا� الليبية.
وفي أعقاب إطالق هذا الحوار، أشادت األمم المتحدة بـ «الدور البناء» للمغرب 
الذي ساهم منذ اندالع األزمة الليبية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي 
ل�زمة في ليبيا. وأكد المتحد� باسم األمين العام ل�مم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
أن «المملكة المغربية لعبت، منذ بداية األزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود 

األمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي».
وقال دوجاريك «نرحب بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية 
ل�زمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود األخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي 

المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب».
من جانبهما، أعرب وفدا المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب الليبي عن شكرهما 
وتقديرهما لجهود المملكة في إطالق الحوار الليبي وموقفها النزيه، وما وفرته من 

منا� وظرو� مالئمة للحوار.
وأعلن الوفدان، في البيان الختامي المشترك، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول 

المعايير وا�ليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى ربك راضية مرضية، 
فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي».     

 صدق ا� العظيم

حميد خرمودي في ذمة اهلل. 
بــأحــد  اهلل  ــــي  داع ــبــى  ل
المستشفيات بالدارالبيضاء 
مساء االثنين 13شتنبر 2020 
المرحوم حميد خرمودي إثر 

وعكة صحية مفاجئة.
وأمــــــام هــــذا الــمــصــاب 
الجلل، يتقدم األستاذ الموثق 
بأحر  عمارين  عبدالواحد 

وابنيها  فاطمة  الحاجة  المرحوم  لوالدة  التعازي 
البودالي وعبدالرزاق واختهما نجية وكل االصهار 
أن  المولى عز وجل  السبع� سائال  والجيران بعين 
يرحم الراحل حميد خرمودي وان يسكنه فسي� جناته 

ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 وقد خلفت وفاة المرحوم حميد خرمودي حسرة 
وأسى عميقين لدى أبناء عين السبع الذين نوهوا 
بهم  الــراحــل  تربط  كانت  التي  الطيبة  بالعالقة 
والمعامالت االنسانية تجاههم من قبله رحمه اهلل .

عزيز الساطوري
 

قررت الحكومة اإلسبانية مواصلة إغالق حدودها مع 
المغرب، موضحة أن ذلك جاء انسجاما مع قرار االتحاد 
األوروبي الذي سحب المغرب من الئحة الدول المسمو� 
لرعاياها دخول دول االتحاد في 28 غشت الماضي، معللة 
ذلك بالمعاملة بالمثل، حيث يواصل إغالق حدوده أمام 
أعــداد  وبارتفاع  استثنائية،  حــاالت  في  إال  األجانب 

المصابين بفيروس كورونا.
في هذا اإلطار نشرت أمس الجريدة الرسمية إلسبانيا 
المؤقت  اإلغالق  بتمديد  المتعلق  الداخلية  وزير  قرار 
القرار،  هذا  من  مستثناة  دولة  ب11  والئحة  للحدود 

والتي ال تشمل المغرب. 
غير أن الالئحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، والتي 
أيضا  القرار، ضمت  المستثناة من هذا  بالدول  تتعلق 

المعاملة  بمبدأ  تلتزم  لم  األخيرة  أن هذه  رغم  الصين، 
بالمثل مع االتحاد األوروبي. 

الرسمية  الجريدة  نشرتها  التي  الالئحة  وتضم 
اإلسبانية، 11 دولة معفاة من قرار اإلغالق المؤقت للحدود 
وهي أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، 
كوريا الجنوبية، تايالند، تونس، األوروغواي والصين.  
وسبق للدبلوماسية اإلسبانية أن أوضحت أن المجال 
الجوي سيظل مفتوحا أمام المغرب بالنسبة للخطوط 
الملكية المغربية والعربية للطيران، حيث تواصل هاتان 
الشركتان ضمان نقل المغاربة الذين يعيشون في أوروبا، 
والطالب المغاربة الذين يواصلون دراستهم في إسبانيا، 
باإلضافة إلى المواطنين اإلسبان المقيمين في المغرب. 
الجزيرة  بين  البحري   الربط  أن  مدريد  وأوضحت 
الخضراء وميناء طنجة المتوسط   متواصل، حيث يتم 
تنظيم رحالت بحرية لفائدة الرعايا اإلسبان والمغاربة 

المقيمين بالجار الشمالي.
ومعلوم أن االتحاد األوروبي كان قد ضم المغرب إلى 
يوليوز   1 في  رعاياها  بدخول  المسمو�  الدول  الئحة 

الماضي والتي ضمت آنذاك 15 دولة.
 وجاء اختيار هذه القامة آنذاك استنادا إلى مجموعة 
األوروبي  االتحاد  التي حددها  والمعايير  الشروط  من 
وعلى رأسها الوضعية الوبائية، القدرة على تطبيق تدابير 
الحجر الصحي خالل السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، 
مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من 
قبيل المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، 
القائمة كل أسبوعين  االتحاد تحيين هذه  وقررت دول 

بناء على الوضع الصحي بكل واحدة منها.   
في  كورونا  بفيروس  اإلصابة  أعداد  ارتفاع  مع  لكن 
األسابيع األخيرة، تم سحب المغرب من هذا الالئحة في 

28 غشت الماضي.

العديد من اأع�ساء مجل�ض الأمن يرحبون بالحوار الليبي في بوزنيقة

 إسبانيا تمدد قرار إغالق الحدود في وجه المغاربة

المستجدات والقضايا 
اإلقليمية الراهنة في صلب 
مباحثات مغربية سعودية

أجرى وزير وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطة الثالثاء األخير، 
الدولة  وزيــر  مــع  هاتفية  مباحثات 
مجلس  عضو  الــخــارجــيــة،  للشؤون 
ــادل بــن أحمد  ـــوزراء الــســعــودي، ع ال
المستجدات  بحث  تم خاللها  الجبير، 
ذات  الــراهــنــة  اإلقليمية  والقضايا 
االهتمام المشترك. وذكرت وكالة األنباء 
السعودية، أن الجانبين تطرقا لعدد من 
القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك 

وباألخ� ما يتعلق بالشأن اليمني.
االتصال  خــالل  جــرى  أنــه  وتابعت 
العالقات  استعراض  كذلك  الهاتفي 
الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين 

وسبل تعزيزها في كافة المجاالت.

المحاكمات عن بعد.. 
عقد 387 جلسة عن بعد 

وإدراج 7575 قضية ما 
بين 7 و11 شتنبر الجاري

أفاد المجلس األعلى للسلطة القضائية 
بأن مختلف محاكم المملكة

 7 الفترة الممتدة من  ، عقدت خالل 
إلى 11 شتنبر الجاري ما مجموعه 387 
جلسة عن بعد، أدرجت بها 7575 قضية 

استفاد منها 8922 معتقال.
يوم  بــال�  فــي  المجلس  وأوضـــ� 
الثالثاء، حول حصيلة تفعيل المحاكمات 
عن بعد خالل األسبوع الثاني من الشهر 
الخامس (7 إلى 11 شتنبر 2020)، أن 
هؤالء المعتقلين وافقوا على محاكمتهم 
إلى  نقلهم  إلى  الحاجة  دون  بعد  عن 
المخاطر  لكل  تفاديا  المحاكم،  مقرات 
الظرفية  هذه  في  المحتملة  الصحية 

االستثنائية.
واعتبر المصدر ذاته أن مختلف محاكم 
وحصيلة  مهمة  نتائ�  حققت  المملكة 
واعدة خالل األسبوع الثاني من الشهر 
المشروع،  هذا  انطالقة  على  الخامس 
للسلطة  األعلى  المجلس  أن  مضيفا 
الشركاء،  باقي  بمعية  عمل  القضائية 
محاكمة  في  الحق  بين  الموازنة  على 
عادلة داخل آجال معقولة، وبين واجب 
التزاماتها  أداء  في  المحاكم  استمرار 
والحقوقية، وفق  الدستورية  ومهامها 
التي  واالحترازية  الصحية  التدابير 

تضمن صحة وسالمة الجميع.
التزايد  ظــل  فــي  المجلس،  ودعـــا 
المتسارع لحاالت اإلصابة بالمملكة، إلى 
اإلمكانات  كل  وتعبئة  الجهود  تكثيف 
والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير 
الصحية واالحترازية الواجبة بمختلف 
والــتــصــدي بجدية  الــعــدالــة،  مــرافــق 
ومظاهر  واإلخـــالالت  الخروقات  لكل 
االستهتار، من أجل تفادي كل التداعيات 
السلبية وا�ثار الوخيمة التي تنجم عن 

ظهور حاالت وبؤر لهذا الوباء.
للسلطة  األعــلــى  المجلس  وشـــدد 
حريصا  سيبقى  أنــه  على  القضائية 
على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات 
حرصه  بقدر  آلياته،  وتجويد  بعد  عن 
التوجيهات  بكل  الجميع  تقيد  على 
والمذكرات، والتدابير المرتبطة بصحة 
وسالمة المرتفقين والمهنيين والعاملين 

بمختلف محاكم المملكة.

جنيف .. تفكيك وتعرية الفتراءات والمغالطات 
حول ال�سحراء المغربية اأما� مجل�ض حقو� ال�ن�سان

لمجلس   45 الــدورة  إلى  المغربي  الوفد  فكك 
االفــتــراءات  الثالثاء  بجنيف  اإلنــســان  حقوق 
رددتها  التي  المغلوطة  واألطروحات  واألكاذيب 
للوحدة  المعادية  البلدان  من  صغيرة  مجموعة 
الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في 
حقوق  مجال  في  جسيمة  وانتهاكات  تجاوزات 

اإلنسان .
وفي حق للرد المكفول كشف عمر زنيبر السفير 
الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم المتحدة 
هذه  دامغة  وبراهين  بأدلة  مسلحا  جنيف  في 
االدعاءات، وعرى األكاذيب والتأويالت المغرضة 
التي تضمنها اإلعالن الذي أدلت به تيمور الشرقية 

باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة .
والحظ عمر زنيبر أنه « خالفا للتأكيدات التي 
تضمنها هذا اإلعالن، ف�ن مبدأ تقرير المصير على 
النحو المنصو� عليه في القرار 1514 الصادر 
عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل 
أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السالمة والوحدة 
الترابية للدول والتي هي األساس الذي بنت عليه 
المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على 

أقاليمها الجنوبية « .
وأكد في نفس السياق أن « الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه 
المجموعة الصغيرة باالستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم 
عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان 
من األقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقالل المغرب 
طيلة فترة االستعمار هؤالء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين 
بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على 

كامل التراب الوطني «.
أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة  والحظ « 
والسياسي  العسكري  الدعم  من  استفادت  التي  تلك  الصغيرة 
والدبلوماسي المغربي من أجل استقاللها وخاصة الجزائر وجنوب 

إفريقيا وناميبيا وأنغوال « .
ودعا السفير في هذا الصدد « أعضاء هذه المجموعة إلى قراءة 
تاريخ المغرب باهتمام وتمعن قبل االدعاء على نحو متناقض بأنهم 

يحترمون سالمة ووحدته الترابية « .
قد  المغربية  الصحراء  قضية  أن  زنيبر  ذكر  أخرى  جهة  ومن 

أدرجت في األمم المتحدة منذ عام 1963 بمبادرة من المغرب في 
إطار استكمال وحدته الترابية في الوقت الذي لم يكن فيه الكيان 

االنفصالي موجود أصال .
وقال « نحن إذن أمام قراءة مبتورة ومضللة لعناصر ومقتضيات 
القانون الدولي لصال� حركة انفصالية يتم التالعب بها ألكثر من 

40 عاما ضد المغرب من قبل خصوم المملكة وخاصة الجزائر « .
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم المتحدة في 
الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها  جنيف على أن « 
تشارك كطر� معني في الموائد المستديرة حول الصحراء بناء على 
الدولي مسؤولية  المنتظم  الذي يحملها باسم  طلب مجلس األمن 

خاصة في اندالع هذا النزاع وكذا في إيجاد حل له « .
وبخصو� االتهامات الكاذبة والمغرضة المتعلقة بوضعية حقوق 
اإلنسان وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة السيما 
في األقاليم الجنوبية قال زنيبر « لقد سبق أن أتيحت لي الفرصة أمام 
هذا المجلس الموقر ألعرض بتفصيل جميع الحقوق والحريات التي 
يتمتع بها سكان هذه األقاليم كما الحظها أيضا وعاينها العديد من 

المراقبين الدوليين والصحفيين والوفود الرسمية 
الذين يزورون هذه األقاليم بشكل مستمر « .

باسم  أصــدرت  التي  المجموعة  هذه   » وتابع 
استغالل  حد  إلى  ذهبت  إعالنها  الشرقية  تيمور 
األقاليم  أن  في حين   (  19 ـ  كوفيد   ) أزمة جائحة 
الجنوبية للمملكة تسجل في الواقع أدنى معدالت 
االهتمام  بفضل  الوطني  المستوى  على  اإلصابة 
والتجهيزات والبنيات األساسية المهمة الموجودة 

بتلك األقاليم « .
كما أثار انتباه أعضاء مجلس حقوق اإلنسان إلى 
مضمون الرسائل التي وجهها رئيسا مجلسي جهتي 
العيون والداخلة وكذا باقي أعضاء هذه المجالس 
وهم منتخبون ديمقراطيا باإلضافة إلى العديد من 
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الذين 
يشيدون جميعهم بمنا� االستقرار واألمن والطمأنينة 
واحترام وتعزيز حقوق اإلنسان في األقاليم الجنوبية 
للمغرب وفي نفس الوقت ينددون بالدعاية الكاذبة 

والمغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة « .
المغرب في  جهود   » أن  زنيبر على  وشدد عمر 
تقوية وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها بشكل فعال 
تتم  اللتين  المغربية  الصحراء  بجهتي  متواصلة 
إدارتهما وفق نفس المقتضيات التشريعية والقانونية التي يتضمنها 
اإلطار التشريعي والمؤسساتي الوطني وهي المقتضيات ذاتها التي 
تتماشى بشكل كامل وسلس وبدون أي تمييز يذكر مع دينامية التنمية 

وما يتمتع به المواطنون من حقوق في جميع أنحاء المملكة « .
كما ذكر زنيبر وفود هذه المجموعة الصغيرة باالنتهاكات الجسيمة 
والخطيرة لحقوق اإلنسان في بلدانهم والتي لم تكن موضوع تقارير 
تم تقديمها أمام المجلس فحسب وإنما تخضع لبعض اإلجراءات 
األكثر تدخال ودعا « أعضاء هذا المجلس إلى قراءة متأنية لقائمة 
بلدان هذه المجموعة الصغيرة من منظور وزاوية حماية واحترام 

حقوق اإلنسان « .
الغالبية  مثل  مثله  والتزامه  المغرب  على تشبث  التأكيد  وجدد 
العظمى من الوفود الحاضرة في هذه الدورة بالحفاظ على الجو 
الهاد� والبناء في المناقشات داخل المجلس الذي ليس هو المكان 
المناسب لنشر الخالفات والعداء في القضايا السياسية باعتبارها 

تظل خارج نطاق عمل واختصاصات هذا المجلس الموقر.

المغرب وسويسرا يقدمان تقريرهما حول تعزيز 
هيئات معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

حقوق اإلنسانقدم السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى 
السيدة  سويسرا،  وسفيرة  هالل،  عمر  المتحدة،  األمم 
باسكال بيريسويل، لرئيس الجمعية العامة ل�مم المتحدة، 
تي+اني محمد باندي، تقريرا بشأن مهمتهما المشتركة 
كميسرين لعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق اإلنسان.
إحالة  في رسالة  السفيران هالل وبريسويل،  وشدد 
التقرير على رئيس الجمعية العامة، على أنهما يجسدان 
جميع ا�راء التي تم اإلعراب عنها خالل عملية التشاور 
التي أجرياها، في كل من نيويورك وجنيف. وأبرزا، في 
هذا السياق، أن مباد� الشمولية والشفافية طبعت هذه 

العملية.
وأشار الدبلوماسيان في خالصاتهما وتوصياتهما، إلى 
أن عملية المتابعة ضرورية لتحقيق هد� تعزيز وتجويد 
أداء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، بهد� نهائي 

يتمثل في بلو� نتيجة توافقية.
وتأتي إحالة هذا التقرير في أعقاب الجلسة الختامية 

لهذه العملية التي ترأسها السفيرين هالل وبريسويل، 
الجمعة الماضي، واستعرضا خاللها الخطوط العريضة 

لهذا التقرير.
العامة  الجمعية  رئيس  أشاد  االجتماع،  هذا  وخالل 
بالكيفية التي قاد بها المغرب وسويسرا هذه العملية،كما 
هنأ السفيرين على الجهود المبذولة والشفافية والشمولية 
التي طبعت العملية. ونوه جميع المتدخلين خالل هذا 
االجتماع بقيادة والتزام المغرب وسويسرا خالل هذه 

العملية.
التفكير  التقرير تتويجا لستة أشهر من  ويأتي هذا 
والتحليل والمشاورات حول سبل ووسائل تعزيز هيئات 
معاهدات حقوق اإلنسان، والتي تمثل أحد مرتكزات نظام 
األمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، كما يجسد 
المغربية  الدبلوماسية  بين  والوثيق  المثمر  التعاون 
بالنسبة  بالغة  أهمية  يكتسي  ملف  في  والسويسرية 

ل�مم المتحدة.

عمر هالل

عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف
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عن ا.ف.ب    بتصرف 
الولد  عائلة  إلى  وجهها  تعزية  في   برقية 
القتيل عدنان   ،   ندد امللك محمد السادس بـ"الفعل 
" تأثره "  لـ"نبأ  عن   اإلجرامي   الشنيع "  معربا 

الفاجعة ". 
وكان ذك أوج التفاعل الجماعي   للمغاربة مع 

الحادثة . 
 وقدأثارت جريمة قتل ولد عمره   11   عاما بعد 
في   طنجة،   موجة   غضب  جنسيا  التعدي   عليه 
حيث ارتفعت عدة أصوات تطالب بتطبيق عقوبة 

اإلعدام بحق الجاني . 
وال تزال عقوبة اإلعدام سارية في   املغرب   غير 
أنها لم تطبق منذ1993   ،   وسط جدل حول إلغائها 
وتجدد الدعوات إلى العمل بها عند وقوع قضايا 

كبرى تثير تعبئة في   الرأي   العام . 
لعدنان "  منذ  بـ"العدالة  كثيرون  ويطالب 
مدفونة  السبت  الجمعة  ليل  جثته  على  العثور 
طنجة  أحياء  في   أحد  منزله  قرب  شجرة  تحت 

الشعبية . 
وفقد الفتى اإلثنني املاضي   بعدما   غادر منزله 
ونشرت  الشرطة  عائلته  لشراء   غرض،   فأبلغت 
التواصل  شبكات  على  واسع  بشكل  صورته 

االجتماعي . 
رديئة  مشاهد  مستخدمي   املواقع  بعض  ونشر 
النوعية التقطتها كاميرا مراقبة ويظهر فيها الصبي  

 وهو   يمشي   برفقة شخ� مجهول . 
الوطني   توقيف  ل�من  العامة  املديرية  وأعلنت 
شخ� عمره   24   عاما   يعمل في   املنطقة الصناعية 
في   طنجة لالشتباه بتورطه في  " ارتكاب جناية القتل 

العمد املقرون بهتك عرض قاصر ". 
املعلومات  إلى  استنادا  املديرية  وأوضحت 
األولية للتحقيق أن  " املشتبه به أقدم على استدراج 
الحي   السكني،   بنفس  شقة   يكتريها  إلى  الضحية 
 وقام بتعريضه العتداء جنسي   متبوع بجناية القتل 
عمد  االستدراج،   ثم  وساعة  اليوم  في   نفس  العمد 
مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية ". 

العام  الوكيل  على  اإلثنني  به  املشتبه  وأحيل 
للملك في   طنجة مع ثالثة من رفاقه في   السكن بتهمة  

" عدم التبلي�   والتستر على مجرم ". 
حلق  به  املشتبه  أن  املغربية  الصحافة  وأفادت 
لحيته وبدل قصة شعره بعد الجريمة على أمل عدم 

التعر� عليه . 
لكنه فض� نفسه عندما أرسل من هاتفه الخا� 
طلب فدية إلى والدي   الطفل مد عيا أنه ال   يزال على 

قيد الحياة،   وفق وسائل اإلعالم . 
البال�   الجريمة موجة   غضب في   طنجة  وأثارت 
أكثر من مليون نسمة،   وأقيم اعتصام   عدد سكانها 
فيه مئات األشخا� مطلقني دعوات  السبت شارك 

إلى  " إعدام قاتل عدنان ". 
االجتماعي   التواصل  مواقع  على  انتشرت  كما 
اإلعدام  عقوبة  تطبيق  إلى  تدعو   عرائض مستنكرة 

بحق الجاني . 
آال�  من خمسة  أكثر  في   عريضة جمعت  وجاء 
توقيع  " نطالب ب�عدام قاتل الطفل عدنان وب�عدام كل 

من   يتجرأ على األجساد الصغيرة ". 
تتمسك  املتفرقة  األصوات  بعض  أن  غير 
أحيانا  اإلعدام،   مستشهدة  لعقوبة  بمعارضتها 

بالدستور الذي   ين� على الحق في   الحياة . 
وبعد اكتشا� الجثة،   طالبت جمعية  " ما تقيش 
(  ال تلمس طفلي )  السلطات املغربية بتفعيل  ولدي " 
نظام  " إنذار الخطف "  املطبق في   العالم والذي   أتا� 
على حد قولها إنقاذ العديد من األطفال في   أوروبا،  

 داعية الدولة إلى اعتماد  " الوقاية ". 
القضية الضوء مرة جديدة على مسألة  وتسلط 
حماية الطفولة في   بلد   يشهد بانتظام قضايا تعديات 

جنسية على أطفال . 
طويل  وقت  منذ  حكومية  منظمات   غير  وتندد 
متساهلة  باعتبارها  القضايا  في   هذه  بالعقوبات 
جدا،   داعية إلى تشديد مكافحة التعديات الجنسية 

على القصار . 
وفي   صيف2013   ،   أثار عفو ملكي   شمل بالخطأ 
وتظاهرات  محتدما  أطفاال،   جدال  اغتصب  إسبانيا 

ضخمة . 
ومنذ توقيف املشتبه به في   قضية االعتداء على 
عدنان وقتله،   أعلنت الشرطة توقيف شخصني آخرين  

 يشتبه بتعديهما على أطفال في   طنجة وآسفي . 

جريمة التعدي   على     الطفل عدنان 
 وقتله  تهز المغاربة من قمة الى القاعدة .. 

    عادل زعري   الجابري    
اإليرلندي   الخارجية  الشؤون  وزير     جدد 
 ،   سيمون كوفيني  ،   التأكيد على موقف بالده 
املتعلق بقضية الصحراء املغربية  ،   داعيا إلى 
في   القضية  لهذه  سياسية  لتسوية  التوصل 

 إطار مسلسل األمم املتحدة . 
من  لنائب  سؤال  على  رده  ففي   معرض 
بالده حول العالقات مع املغرب   ،   الذي   أثارت 
األخيرة  في   السنوات  البارزة  إنجازاته 
للمملكة   ،   الترابية  الوحدة  أعداء  حفيظة 
سفارة  افتتا�  قرب  عن  اإلعالن  بعد   خاصة 
بالده   كوفيني   أن  بالرباط   ،   أكد  إليرلندا 
املتحدة  ،   األمم  الذي   تقوده  املسلسل  « تدعم 
الرامية  املتحدة  ل�مم  العام  األمني   وجهود 
 « نهائية   سياسية  تسوية  إلى  التوصل  إلى 

 لقضية الصحراء . 
بها  التي   قامت  املغلوطة  للقراءة  وخالفا 
رئيس  جواب  الجزائرية  ،   ظل  األنباء  وكالة 
باملوقف  ا  مؤطر  األيرلندية  الدبلوماسية 
والذي   الصحراء  قضية  من  لبالده  الثابت 

 يتماشى تماما مع موقف األمم املتحدة . 
الجزائرية  ،   األنباء  وكالة  نسبت  وقد 
واالختالق  باملزدوجات  في   ذلك   متالعبة 

سياقها   ،   للوزير  من  التصريحات  وإخراج 
« استفتاء  لـ   املزعوم  بالده  األيرلندي   دعم 
األمم  أقبرته  خيار  املصير » ،   وهو  تقرير 
املتحدة منذ فترة طويلة  ،   ولم   يشر إليه بتاتا 

كوفيني . 
رئيس  ذلك،   شدد  من  العكس  على  بل 
جوابه  ،   اإليرلندية  ،   في   معرض  الدبلوماسية 
اإليجابي   الذي   تتبناه  الحياد  موقف   على 
الصحراء وتسليمها  بالده بخصو� قضية 
املتحدة في   هذا  األمم  الذي   ستتخذه  بالقرار 

الشأن . 
قائال «  الشأن  كوفيني   في   هذا  وأوض� 

 ليس لنا رأي   بشأن نتيجة هذا القرار ». 
اإليرلندي   أي   توظيف  الوزير  ورفض 
اإلنسان  ،   الذي   تستطيبه  حقوق  ملسألة 
أنه   البوليساريو  ،   وأكد  وصنيعتها  الجزائر 
ودون  منتظم  املسألة   ،   بشكل  هذه   يناقش 
عقدة أو محاباة  ،   مع السلطات املغربية  ،   كلما 

سنحت الفرصة بذلك . 
« إن  اإليرلندية   الدبلوماسية  رئيس  وقال 
وزارتي   على اتصال دائم بالسفارة املغربية . 
في   يوليوز 2019  اململكة  بسفير  التقيت   وقد 
النواب  مجلس  رئيس  برفقة  كان   ،   عندما 
لدبلن .  وخالل  زيارته  املالكي   خالل  حبيب 

للغاية  مفيدا  نقاشا  أجرينا  االجتماع  هذا 
حول جملة من القضايا السياسية والتجارية 
حقوق  قضية  في   ذلك  واالقتصادية   ،   بما 

اإلنسان ». 
وأضا� إن  « املوظفني السامني في   وزارته  
ملناقشة  املغرب  بسفير  منتظم  بشكل   يلتقون 
عدة قضايا   ،   على نطاق واسع .  ومن ضمن تلك 

القضايا قضية حقوق اإلنسان ». 
وأوض� أن احترام حقوق اإلنسان  « جزء 
إليرلندا  ،   الخارجية  السياسة  من  ال   يتجزأ 
تتعلق  قضايا  ملناقشة  باستمرار   ونسعى 
السبل  أنسب  خالل  من  اإلنسان  بحقوق 
الثنائي   املستويني  نجاعة   ،   على  وأكثرها 
 واألوروبي   ،   ومن خالل آلية املناقشة الدورية 

الشاملة ل�مم املتحدة  ». 
تتم  للمغرب،   إذ  بالنسبة  نفسه  والشيء 
بصراحة  اإلنسان  حقوق  قضية  مناقشة 
لها  املخصصة  املحافل  وشفافية في   مختلف 
الوطني   واإلقليمي   والدولي   ،   الصعيد  على 
قدره  ،   التقدم  التي   تقدر   ،   حق   وهي   املحافل 

الكبير الذي   تم إحرازه في   هذا املجال . 
متحمس  إنه  بالقول  كوفيني   رده  وختم 
املغربية،   اململكة  مع  العالقات  لتعميق 
 وقال«إني   أتطلع إلى تعميق التزامنا الثنائي  

 وحوارنا مع املغرب بافتتا� سفارة إيرلندية 
في   الرباط ». 

الجملة من  تم   ،   بالطبع   ،   حذ� هذه  وقد 
منها  وفاء  الجزائرية  األنباء  وكالة  قصاصة 
الذي   يشكل   ،   إلى  العدائي   املعتاد  لنهجها 
جانب التسميم والتحريف   ،   صلب عمل هذه 

الوكالة . 
السياق   ،   للتذكير  ،   في   هذا  حاجة  وال 
األنباء  وكالة  التي   نشرتها   بالقصاصة 
الجزائرية مؤخرا والتي   تؤكد أن هيئة تدعى  
في   جنيف »  املتحدة  التقاضي   ل�مم  « مكتب 
 رفضت شكوى قدمتها مجموعة من النشطاء 
« بعد 24     الجزائريني   ،   وذلك   السياسيني 
 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من قبل 
القانونيني للمكتب ».  وقد جرت هذه  املمثلني 
نهايتها  ،   إلى  بدايتها  من  امللفقة  القصاصة 
من  ا  الذع  الجزائرية  ،   تفنيدا  الوكالة   على 
التابعة  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
ل�مم املتحدة،   التي   أكدت أن املعلومات التي  
بالكامل  " ملفقة  القصاصة   تلك   تتضمنها 
من بدايتها إلى نهايتها " ،   وأنه ال وجود ألي  
 هيئة تابعة ل�مم املتحدة تحمل إسم  " مكتب 

املنازعات القضائية األممي   في   جنيف ". 

   عندما   يدح�ض رئي�ض الدبلوما�سية الإيرلندية
ادعاءات اللوبي   الم�ساند للبولي�ساريو

�سدمة »كوفيد 19« ت�سببت في تراجع اأرباح بنك CIH بـ 80 %
حتت ضغط ارتفاع تكلفة املخاطر بـ 145% خالل النصف األول من 2020

 عماد عادل
الوبائية  األزمة  تداعيات  أثرت 
املالية  النتائ�  على  سلبا   19 كوفيد 
ملجموعة القرض العقاري والسياحي، 
الصافية  أرباحها  تراجعت  التي 
في   70 بحوالي  السنوية  نصف 
 2020 يونيو  متم  في  لتستقر  املائة، 
45.7 مليون درهم عوض  عند حدود 
خالل  املسجلة  درهم  مليون   140.7

نفس الفترة من العام املاضي.
الرئيس  السقاط،  لطفي  وأوض� 
املدير العام ملجموعة القرض العقاري 
عن  صحفية  ندوة  خالل  والسياحي، 
الشهور  خالل  واصل  البنك  أن  بعد، 
تطوره،  دينامية  األخيرة  الستة 
النمو  املناسبة،  بنفس  مستعرضا 
ونتائجه  البنك  أنشطة  سجلته  الذي 
برسم النصف األول من السنة املالية 
الظرفية  من  الرغم  وعلى   .2020
االقتصاد  شهدها  التي  الصعبة 

من  األول  النصف  خالل  الوطني 
اململوكة   ،CIHبنك تمكن  فقد  العام، 
من  املغربية،  للدولة  أسهمه  معظم 
أزمة  آثار  من  حد  جيد  أداء  تحقيق 
كوفيد على حساباته نصف السنوية، 
زيادة  املصرفية  املجموعة  وشهدت 
 17� من  املوطدةبأكثر  قروضها  في 
وبنسبة   2019 يونيو  بشهر  مقارنة 
املاضي  دجنبر  بشهر  مقارنة   9.2�

لتصل إلى 58 مليار درهم.
الدينامية  أن  السقاط  واعتبر 
التي سجلها البنك في مختلف املهن، 
سمحت إلى حد ما بامتصا� صدمة 
القروض  تحسنت  حيث   ،19 كوفيد 
غير العقارية التي أصبحت تشكل ما 
يقرب من نصف التزامات البنك (�49) 
28.7 مليار درهم، بزيادة  إلى  لتصل 
 2019 يونيو  بشهر  مقارنة   29.7�
دجنبر2019.  بشهر  مقارنة  و�15.4 
املحصلة  الودائع  صافي  ارتفع  كما 
من زبناء البنك بنسبة �19.2  ليصل 

إلى 7.8 مليار درهم مع مبل� إجمالي 
مستحق 48.4 مليار درهم يتكون في 
�72 من صنف الودائع تحت الطلب..

تأثرت  النتائ�  هذه  أن  غير 
 +) املخاطر  تكلفة  بارتفاع  سلبا 
يونيو  بشهر  مقارنة   144.6�
معدل  تكلفة  تضاعفت  كما   ،(2019
ما  وهو   .0.68� إلى  املخاطرة 
النتيجة  مباشرعلى  بشكل  انعكس 
هذا  يعزى  كما  الصافيةللمجموعة، 
بمبل�  البنك  مساهمة  إلى  التراجع 
كوفيد  لصندوق  درهم  مليون   150
ثلث  تقريبا  يمثل  ما  (وهو   ،19
برسم  للمجموعة  الصافية  األربا� 
املخاطر.  تكلفة  وتأثير   (2019
صافي  العاملينلكان  هذين  ولوال 
والسياحي  العقاري  أرباحالقرض 
إلى  قد تحسنت بنسبة �45.5 لت� 
النمو  أدى  وقد  درهم.  مليون   219.9
في النشاط التجاري مع االستمرار في 
تحسني تكلفة املوارد إلى زيادة صافي 

كما   .13.8� بنسبة  الفائدة  هامش 
التطور  في هذا  السوق  ساهم نشاط 
صعيد  وعلى   ،57.6� قدرها  بزيادة 
الدخل  ارتفع  البنكية،  العمليات 
بنسبة  املجمع  اإلجمالي  التشغيلي 

�7.6 ليصل إلى 439.2 مليون درهم.
الديون  مخاطر  وملواجهة 
النصف  خالل  األداء  املستعصية 

الثاني من العام واستباق آثار الوباء 
أو  األفراد  من  لكل  املخاطر  على 
قدرها  مؤونة  البنك  ضخ  الشركات، 
جزء  وضع  تم  درهم،  مليون   414.7
الوباء،  آثار  من  الحد  أجل  من  منها 
وإن كان السقاط يتوقع أن تظهر حدة 
املالية  السنة  خالل  االنعكاسات  هذه 

.2021

بنك المغرب : مبيعات العقارات 
ال�سكنية هبطت بـ 55  %

كورونا شغلت املغاربة عن شراء 
الشقق واألراضي 

عادل.ع
قال بنك املغرب إن أسعار العقارات السكنية عرفت خالل 
الفصل الثاني من 2020 تراجعا بنسبة  4 في املئة مقارنة 
انخفاض  بفضل  وذلك  املاضي،  العام  من  الفترة  نفس  مع 
أسعار الشقق بـ 3.7 في املئة وتراجع أسعار املنازل بـ 6.7 
في املئة بينما نزلت أسعار الفيالت بناق� 0.8 في املئة، 
املئة،  في   3 بحوالي  العقارية  األراضي  أسعار  هبطت  كما 
عامة  بصفة  العقارية  األصول  أسعار  مؤشر  ما جعل  وهو 
يعر� خالل الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا نسبته 

3.8 في املئة.
على  يخيم  الركود  مازال  األسعار،  تراجع  من  الرغم  وعلى 
يؤكده  ما  وهو  التوالي،  على  الخامس  للعام  العقاري  القطاع 
الفصل  سجل  حيث  التجاري،  الرواج  لحجم  املستمر  التدهور 
االجمالية  املبيعات  تراجعا في حجم  الجاري  العام  الثاني من 
بنسبة 55.3 في املئة وذلك راجع باألساس إلى الركود الكبير 
الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناق� 54.9 في املئة 
مبيعات  أما  املئة،  في  ب66.6  نزلت  التي  املنازل  مبيعات  و 
الفيالت فقد انخفضت ب 54.5 في املئة. وينضا� إليها تراجع 
مبيعات األراضي العقارية في املجال الحضري بـ 53.5 في املئة 

واملحالت التجارية بـ 11 في املئة.
وتفيد بيانات بنك املغرب، استنادا إلى إحصائيات الوكالة 
أن  والخرائطية،  العقاري  واملس�  العقارية  للمحافظة  الوطنية 
الرباط،  ففي  املدن،  حسب  متباينا  كان  العقار  أسعار  تراجع 
تراجعت األسعار بنسبة 5,9 في املئة على أساس فصلي، وذلك 
بانخفاضات بنسبة 6,7 في املئة في العقارات السكنية و 10 في 
املئة في العقارات املخصصة لالستعمال املهني بينما ارتفعت 
املعامالت  وانخفضت  املئة.  في    3,8 بنسبة  األراضي  أسعار 
نسبة 57,1 في املئة، حيث تدنت في العقارات السكنية بنسبة 
املئة  22,7 في  األراضي الحضرية بنسبة  املئة وفي  59,6 في 
وبنسبة 52,2 في املئة في األصول املوجهة لالستعمال املهني .
في   2,5 بنسبة  األسعار  تراجعت  البيضاء،  الدار  وفي 
املئة من فصل �خر، ما يغطي تراجعا بنسبة 3.4 في املئة في 
العقارات السكنية وارتفاعات في األراضي الحضرية والعقارات 
1,3 في املئة و  العقارات املخصصة لالستعمال املهني بنسب 
3,3 في املئة على التوالي. وعرفت املبيعات تقلصا بنسبة 27,4 
العقارات  في  املئة  في    21,8 تراجعها بنسبة  نتيجة  املئة  في 
السكنية، و 47,9  في املئة في األراضي الحضرية و 49  في 

املئة في العقارات املخصصة لالستعمال املهني.. 
في  املئة  في   3 بنسبة  العقارات  تراجعت  مراكش،  وفي 
الفصل الثاني من سنة 2020، نتيجة تراجع بنسبة في املئة2,6 
الحضرية  األراضي  في  املئة  في   4,7 و  السكنية  العقارات  في 
املهني.  لالستعمال  املخصصة  العقارات  في  املئة  في   2,7 و 
ما   ، املئة39,6  في  تقلصت بنسبة  فقد  املعامالت،  وبخصو� 
السكنية  العقارات  في  الفئات، السيما  كل  تراجعها في  يعكس 
بنسبة 25  في املئة واألراضي الحضرية بنسبة 68,6  في املئة 
والعقارات املخصصة لالستعمال املهني بنسبة 54,1  في املئة.
6,5  في  أما في طنجة، فقد تراجع مؤشر األسعار بنسبة 
الفئات، وذلك بواقع   املئة، ما يعكس انخفاض األسعار في كل 
في املئة8,7  في العقارات السكنية و 5,1  في املئة في األراضي 
لالستعمال  املخصصة  العقارات  في  املئة8,1  في  و  الحضرية 
نتيجة  املئة،  في   40,2 بنسبة  املبيعات  تدنت  وباملثل،  املهني. 
انخفاضات بنسبة 38.8 في املئة في العقارات السكنية و 41,7 
في املئة في األراضي الحضرية و 53,4 في املئة في العقارات 

املخصصة لالستعمال املهني.

تابع ص: (1)

املجرم   يجب أن   يلقى أقسى عقوبة،   كي  
 ينال جزاءه أوال�،   ثم ليكون عبرة ألمثاله ... 

وبني رأي   ورأي   آخر،   أمثاله كثيرون،  
ا�ن   أيضا  هم  بيننا،   وربما   ال   يزالون 

 ينددون بالجريمة !! 
أنني   تأكدت  ا�ن  في   غاب ... و  نحن 
،   حني  بنتي� أبال�   في   خوفي   على   ال 
أالزمهما على الدوام،   وأمنعهما من مواقع 
خفية  االجتماعي،   وأراقب  التواصل 

هاتفيهما في   كل مساء ... 
هنا  موجودة  االجتماعية  األمراض 
العالم .  بقاع  وفي   كل  األرض  هذه  على 
و  حذرين  نكون  أن  هو  ا�ن  نملك  ما   كل 
نحرس أوالدنا بعني ال تنام،   وبقلب قريب 
إلينا،   أو  الشر  ال   يتسلل  وصديق،   حتى 
على األقل حتى نلتقطه قبل فوات األوان . 

ألهم  الضحية،   و  الطفل  ارحم  اللهم 
أهله الصبر و الثبات ... 

كل أمهات الوطن و كل آبائه اليوم في  
 حسرة وحداد و  غضب ملا وقع ». 

كنت أنا … 
كنت أنا الولد   

كنت أنا الولد الطري … 
كنت أنا الولد الطري   اليافع الوسيم .. 

كنت انا ابن   11   سنة
ابن   11   كوكبا

كنت أنا في   جب القيامة،   
وتحت وطأة الجسد املجرم … 

لستُ   األب   يا آالء
أنا الولد العدنان،   بني فكي    الذئب

لم أعش ستني عاما   يا آالء
بني  الصغير  العمر  نهاية  أعيش 

مخالب الصخر ..  
أتردد في   دخول مراهقتي   األول

أتردد في   دخول كهولتي
   أتردد في   دخول إنسانيتي .. 

أستسلم لبراءتي

مجاهل  إلى  منها  فيأخذني   الذئب 
ساديته . 

أستسلم لسذاجتي   الطفولية
ليل  إلى  منها  فيستدرجني   الذئب 

جبه … 
من   يصدق أن املالك سجد �دم،   ووراءه 

كل هذا الجنون
وكل هذا الهول؟

يا آدم أيهما ابنك : 
القاتل   

أم القتيل .. 
على  تشترط  لم  أبي،   ملاذا  آدم،   يا  يا 

السماء نصف أبنائك؟
   وفي   النهاية

ليس هذا األلم سوى كلمات
ليس هذا األلم سوى،

   ندم الخليقة    على ما علق ِبطينها من 
أنفاس    الذئاب … 

 … 
دم في   قلب اهلل

دم في   نبتته البهية
دم في   أهداب املالك

في   يده دم .. 
سيطير األلم بهذا القلب،

   سيطير به إلى قبر
أو ُقب�رة .. 

سأخصني   بألم صامت
كتوم

وأتربة  حجر  من  سأخصني   بصرخة 
ودم .. 

سأخصني   بقلب منفطر بال خيال في  
 الفجيعة

هزيمة  من  األرض  ترثه  ما  سوى 
السماء . 

سأخصني   بحكاية،   ال محكمة فيها وال 
قضاة وال   غاضبني : 

ور الالزب   ،      فيها اهلل أمام طينه املُك�
 يقنع املالئكة   

بالسجود    ملثل مخلوقاته من القتلة . 

�سبقتنا الأر�ض، 
  �سبقتنا ال�سماء اإلى هذا الألم   

سيطير األلم بهذا القلب   ،   يا عدنان   



إعداد: لحسن العسبي

نشرت يومية «لوموند» الفرنسية، ضمن عددها ليوم 
الجمعة 11 شتنبر 2020، صفحتين كاملتين (ضمن 
باب «آفاق»)، لما يمكن تصنيفه ضمن خانة «المتابعة 
الصحفية لجنس التحقيق»، مخص� لوزيرة العدل 
الفرنسية األسبق، المحامية حاليا، السيدة رشيدة داتي 

(المغربية األصل)، بعد فت� تحقيق قضائي ضدها 
يشمل تعاونها مع الشركة الدولية لصناعة 

كان  حين  نيسان»   – «رونو  السيارات 
يديرها السيد كارلوس غصن، الهارب 

ضده  كبيرة  قضائية  متابعة  من 
بالعاصمة اليابانية طوكيو (وهو 

أسال  الذي  الهوليودي  الهروب 
مدادا كثيرا منذ شهور).

متأنية  ــراءة  ق إن  الحقيقة، 
لذلك التحقيق الصحفي بيومية 
«لوموند» (الذي أنجزه كل من 

لوم)،  فابريس  و  دافي  جيرارد 
يقدم صورة فيها الكثير من عالمات 

الدس ومنطق التشويش، باستعمال 
للقضاء، من أجل لربما فرملة الصعود 
السياسي للسيدة رشيدة داتي، التي 

تمة تقارير عدة تذهب في اتجاه 
أنه يتم تهييئها لخوض غمار 

الرئاسية  االنتخابات 
ــة  ــادم ــق ال

بفرنسا، 
صة  خا
ـــد  ـــع ب

النتائ� الالفتة التي حصدتها أثناء الصراع االنتخابي 
على عمادة مدينة باريس، الذي آلت نتيجته إلى منافستها 
االشتراكية السيدة هيدالغو. لكن ما سجل حينها هو 
مالم� القوة السياسية التي أبانت عنها رشيدة داتي، 
من موقعها كرئيسة منذ 2008، للدائرة السابعة بباريس، 
الجماعية  الدوائر  أقوى  بين  من  واحدة  تعتبر  التي 

بالعاصمة الفرنسية وأغناها.
البد من التذكير أن رشيدة داتي، كانت دوما حاضرة 
في عدد من القضايا المعروضة على القضاء الفرنسي، 
كطر� ضمن ملفات أكبر وأضخم، من بينها الملف 
المتعلق بمتابعة الرئيس الفرنسي 
األسبق نيكوال ساركوزي، الذي 
كانت هي الناطقة الرسمية 
االنتخابية  لحملته 
 .2007 ــة  ســن فـــي 
وكـــمـــا أكـــــدت هي 
نفسها للصحفيين 
من  الفرنسيين 
«لوموند»  يومية 
مـــاي   30 يـــــوم 
لقاء  فــي   ،2017
مــعــهــا، ضمن  خـــا� 
بورتريه  إنجاز  مشروع 
حول شخصها، أنها عاشت 
تلك المرحلة ب «ألم دائم في 
البطن، يعتصر معدتها، ليس خوفا 
بل  ارتكبتها،  ما  أخطاء  من 
خوفها  بسبب 
مـــــــن 
نس� 

سيناريو ل�ساءة إليها، عبر تكييفات ال تعنيها هي في 
شيء واقعيا». لكن الخو� ذا�، سيتحول إلى حقيقة، 
في متابعة أخرى، انطلقت رسميا أطوارها في الصبا� 
فريق  بابها  دق  2019، حين  أكتوبر   22 ليوم  الباكر 
قضائي مكون من ثال� قضاة وثال� ضباط شرطة من 
المكتب المركزي لمناهضة الرشوة والمخالفات المالية 
صباحا،  والنصف  السابعة  الساعة  في  والضريبية، 
بطريقة اعتبرتها هوليودية مستفزة، تسببت في رعب 
لوحيدتها الصغيرة «الزهرة» البالغة 10 سنوات، وأيضا 
(التي  الشخصية  وثائقها  من  العشرات  جمع  طريقة 
ضمنها حتى فواتير البيت وحساباتها البنكية)، هي 
التي تقيم بشقة فخمة بشارع تور موبور، ما بين «شون 

مارس» واألنفاليد.
األمر يتعلق بملف تعود أحداثه إلى سنة 2009، أي 
ملف قديم بعشر سنوات، لم يظهر إلى العلن سوى بعد 
سقوط رئيس شركة رونو – نيسان، السيد غصن في يد 
القضاء الياباني، حيث اتض� أن السيدة رشيدة داتي 
كانت لها عالقة مع مؤسسة هولندية فرعية تابعة لشركة 
رونو، كمستشارة وخبيرة، وأنها تلقت عن مهمتها تلك 
أمواال طائلة، بلغت ألف يورو لساعة عمل واحدة. ألن مما 
تشير إليه وثائق المتابعة (التي اطلع عليها الصحفيان 
بالمناسبة)، أن السيدة داتي قد تعاملت في تحرير عقد 
تعاونها مع شركة رونو مباشرة مع رئيسها العام السيد 
التعاون  بالكامل شروط  غصن، وأنها هي من حددت 
وكذا أتعابها الشهرية. حيث تمة وثيقة محررة بيوم 29 
أكتوبر 2009، موجهة منها إلى الرئيس المدير العام 
لشركة السيارات الفرنسية والعالمية تلك، جاء فيها: 

«تتمة لمناقشاتنا األخيرة، ف�نني أ�كد لكم تشرفي 
بالعمل إلى جانبكم ومساعدتكم ضمن سياستكم لتوسعة 
المستوى الدولي لمجموعتكم خاصة بالشرق األوسط 
إشارته  رهن  ستكون  أنها  مضيفة  إفريقيا».  وشمال 
للمشاركة ضمن اجتماعات دورية سواء معه هو شخصيا 
وأن  سلفا،  لها  يحددهم  ممن  مساعديه  من  فريق  أو 
تواصلها لن يكون سوى معه هو فقط ال غير. لتخل� 
إلى فقرة التعويضات المالية، التي اعتبرت أنه بغاية 
النجا� في القيام بمهامها بكامل المسؤولية والنجاعة، 
ف�نها ترى أن التعويض الجزافي السنوي الذي من حقها 
الحصول عليه يصل إلى 300 ألف يورو بدون ضرائب، 
تحصل منها على 100 ألف يورو بدون ضرائب كتقديم، 
مباشرة بعد توقيع العقد معها. وأن مجموع ساعات 
العمل التي ستعمل خاللها معهم يصل إلى 300 ساعة، 
أي أنه حسابيا، ف�ن تعويضها يصل إلى 1000 يورو في 
الساعة. وهي الشروط التي وافق عليها السيد كارلوس 
غصن، رغم مالحظات بعض مساعديه الذين اعتبروا 
تلك التعويضات كبيرة جدا. مع اإلشارة أن موضوع 
التعاون واإلتفاقية تلك لم يكن معلوما سوى عند 

الدائرة الضيقة المساعدة للسيد غصن.
من  البد  القضائي،  الملف  هذا  تحريك  قبل 
قد  ــي،  دات رشيدة  السيدة  أن  إلــى  اإلشــارة 
 ،2019 سنة  القانون  قوة  بسبب  اختارت 
اإلبقاء على دورها كرئيسة للدائرة السابعة 
بالبرلمان  بباريس والتخلي عن منصبها 
الذي  للتنافي  بستراسبور�،   األروبــي 
المسؤولية  إمــا  باختيار  يلزم  أصب� 
المسؤولية  أو  األروبــيــة  البرلمانية 
السياسية الوطنية والمحلية. مثلما أنها 
ستؤدي القسم لممارسة المحاماة يوم 
17 فبراير 2010. وهي المهنة التي 
تحريك  أسباب  من  واحــدة  ستكون 
ضدها،  الجديد  القضائي  الملف 
دورها  مارست  أنها  تبو�  بسبب 
رونو  شركة  مع  عالقة  في  كمحامية 
نيسان، شهورا قبل التاريخ الرسمي 
لممارستها مهنة المحاماة، وأنها 
تلقت تعويضا ماليا سلم إليها عبر 
مكتب المحاماة الذي كانت مسجلة 
به (كمتدربة عمليا)، الذي هو مكتب 
األستاذ دافيد دوباريانت، الذي احتفظ 
بتلك التعويضات حتى حصلت السيدة 

داتي على الصفة الرسمية للمحاماة.

القضائية  المتابعة  بنقط  يتعلق  كبير،  آخر  جانب 
بتفصيل  ذلك  إلى  يشير  كما  حاليا،  تستهدفها  التي 
التحقيق الصحفي ليومية «لوموند»، يتحدد في طبيعة 
الخدمة التي قدمتها أصال السيد داتي للشركة العالمية 
ليس  لعبت  أنها  الوثائق  تفيد  التي  نيسان،   – رونو 
خلصت  كما  ضغط»،  «قوة  دور  بل  اإلستشارة،  دور 
إلى ذلك مؤسسة للتقصي المالي والضريبي. وأنه من 
ضمن المهام التي قامت بها، كما هو مدون في ملف 
وضعت عليه السلطة القضائية اليد في يوليوز 2019، 
ضمن بحثها في الملف القضائي الذي يستهد� السيد 
كارلوس غصن، والمعنون ب «ملف التعامل مع  ر. د.» 
(أي ملف رشيدة داتي)، تنظيمها يوم 7 دجنبر 2010 
لقاء لفائدة القيادة المركزية لتوظيف الشباب بأروبا، 
الذي تم فيه توجيه دعوة المشاركة والحضور إلى كبار 
ر�ساء الشركات الفرنسية وكبار البرلمانيين األروبيين. 
أي أن ما قامت به السيدة داتي قد فسر قضائيا على 
أنه دور تواصلي، ال عالقة له ال بمهامها كمحامية وال 
بالمنصو� عليه في عقد التعاون مع شركة رونو (من 
خالل فرعها بهولندة) الذي يفيد بالقيام بدور اإلستشارة 
والمساعدة على توسيع نشاط الشركة دوليا تجاه الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وأن كل ما سم� به ذلك اللقاء 
هو تمكين السيد غصن من لقاء شخصيات مؤثرة أروبيا 
من ضمنهم اإليطالي أنطونيو تاجاني (المقرب جدا من 
رئيس الوزراء اإليطالي األسبق بيرلوسكوني)، الذي 
عين منذ فبراير 2010 منسقا أروبيا للصناعات قبل 
أن يترأس في ما بعد البرلمان األروبي في المرحلة ما 
2017 و 2019. فالغاية كانت هي نس� عالقات  بين 
االقتصادي  القرار  مع شخصيات قوية ضمن صناعة 
والسياسي بالبرلمان األروبي. فخل� القضاة إلى أن 
السيدة داتي قد تلقت تعويضا ماليا ليس لمرافقة الشركة 
إشعاعها  تطوير  في  السيارات  لصناعة  تلك  الكبيرة 
الخارجي بالعالم، بل فقط كوسيط ضمن شبكة ل  «قوى 
الضغط» (لوبي). وأنه أكثر من ذلك، ف�نها، وهي عضو 
بالبرلمان األروبي حينها، قد ساهمت في جريمة فساد 

كعضو ضمن منظمة دولية عمومية.
باشره  الذي  البحث  سيخل�  آخر،  مستوى  على 
نيسان   – رونو  فرع شركة  أن  إلى  الفرنسي،  القضاء 
بهولندة، يطر� أكثر من عالمة استفهام، كونه مجرد 
واجهة تشكل إطارا لتحقيق تعاون ومهام غير شفافة 
تماما مع مؤسسات وشخصيات لفائدة اإلدارة العام 
للشركة، وأنه ال دور لها فعلي ضمن سلسلة اإلنتاج. 
التي  العقود  كل  لتبرير  واجهة  كانت  أنها  يعني  مما 
هي على شاكلة عقد التعاون واالستشارة الموقع مع 

السيدة رشيدة داتي.
أن  الختام،  في  الصحفي،  التحقيق  عليه  يؤكد  مما 
خالصات القضاة حول المهام الخاصة التي كلفت بها 
أن  اعتبار  اتجاه  في  تذهب  داتي  السيد  رونو  شركة 
بالفساد  التكييف  فرضية  تعزز  الملف  «قراءة وثائق 
المتعمد أو قوة التأثير والضغط».  وأنه إذا كان السيد 
كارلوس غصن، من خالل محاميه األستاذ جون إيف 
لوبورن، قد رفض التعليق على تلك اإلتهامات وأن رأيه 
سيقوله للقضاء وليس ألحد غيره. ف�ن محامي السيدة 
على  بحماسة  دافع  قد  باردو،  أوليفيي  األستاذ  داتي 
موكلته مشككا في الحرب التي تستهدفها، حيث أكد 
عقدا  وقعت  داتي  السيدة  أن  الفرنسيين،  للصحفيين 
المكلفة  المهمة  طبيعة  كانت  مهما  جزافي  بتعويض 
الجهة  لطلبات  تبعا  ال،  أم  كاملة  أنجزت  أنها  أو  بها 
التي وقعت معها ذلك العقد. وأن السيد غصن هو الذي 
سعى إلى طلب خدماتها وأنها ليست هي من بادرت إلى 
تقديمها له، وأنه لم يطلب منها أبدا إنجاز تقارير بل فقط 
حضور اجتماعات مع كبار مساعديه لتقديم اإلستشارة 
والمشورة، بعد علمه بقرارها امتهان المحاماة. مشددا 
على أن العقد شفا� تماما، سواء من جهة الشركة في 
عالقتها مع المدققين الماليين أو من جهة السيدة داتي 
في عالقة مع الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة. 
وأن القضية كلها مفبركة من أجل التشويش على الوضع 
اإلعتباري السياسي لموكلته، التي أصب� تنامي قوتها 

السياسية كسيدة مجتهدة ومقنعة يقلق البعض.
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أثناء مواجهة  الدول والمجتمعات،  ال يوجد في مسارات 
األزمات الطارئة، أقوى وأعمق من االستحضار الواعي للوقائع 
واألحدا� الماضية واستخال� الدروس من التاريخ القريب 
وما  نجاحات  من  يختزنه  بما  البشري،  فالتاريخ  والبعيد. 
يسجله من إخفاقات، يفرض نفسه في البحث عن حل المعادالت 
السياسية ومعالجة اإلشكاالت المجتمعية: اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا. غير أن ذلك ال يعني الرجوع إلى التاريخ من أجل 
استرجاع الماضي والعثور على الحلول الجاهزة، بل إلجراء 
التحليل الالزم ل�شكاالت المطروحة على ضوء مستخلصات 
التجارب التاريخية المماثلة قصد إبداع أجوبة جديدة تأخذ 
بعين االعتبار تحول األوضاع وتغير األزمنة. وبالطبع، إذ «ال 
كما يقر هيراقليتس، رائد مقولة  النهر مرتين»  نستحم في 
التغير المستمر، ف�نه ال يمكن للعقل البشري أن يظل جامدا 
يستكين إلى نفس المنطق ونفس المقاربة في التعاطي مع 
ظواهر وكوار� مفاجئة أمام دينامية تاريخية تفرض نفسها 
في إدارة األزمات. ومع ذلك، تظل إضاءات التاريخ، في الوقائع 
المتماثلة أو المتقاربة، ذات فائدة ال يمكن االستغناء عنها، 
على األقل، بالنسبة لكل مدبر أزمة يسعى إلى عدم تكرار أخطاء 

الماضي، أو تطوير أدائه ليكون استباقيا وناجعا.   
ينطبق هذا الكالم، إلى حد كبير، على تجربة الدولة المغربية 
في مواجهة الكوار� الطبيعية واألزمات الصحية، ونضعه 
نصب أعيننا في سياق تحليل الوضع الذي يعيشه المغرب، على 
غرار كافة بلدان العالم، جراء انتشار جائحة «كوفيد 19». فعبر 
المسار التاريخي الذي قطعته منذ تأسيسها، واجهت الدولة 
المغربية إكراهات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، 
استطاعت تجاوزها نتيجة السلوك اإلصالحي الذي نهجته 
بين الحين وا�خر. كما عانت من ظواهر طبيعية عنيفة وأوبئة 
ومجاعات قاسية تمكنت، في كل مرة، من التغلب عليها على 
الرغم من مضاعفاتها الوخيمة التي أضاعت على المغرب فرصا 

كثيرة للتدرج سريعا في سلم التطور االقتصادي واالجتماعي. 
يتعلق األمر بسجل تاريخي حافل بالعبر حول صراع الدولة 
وشراسة  االضطرابات  وهزات  األعداء  أطماع  مع  المغربية 
األوبئة وعنف الطبيعة، ويتعلق أيضا برصيد ال يستهان به 
من مقاربات الدولة ومفارقات المجتمع في حسم هذا الصراع 
التاريخي، والذي يتعين على الفاعل السياسي والمفكر الناقد 
استحضاره في تعامله مع األزمة الكائنة واألزمات الممكنة 

للتوجه نحو المستقبل بر�ية أكثر واقعية وطموحا.     
ضمن هذا السجل الحافل، يؤكد المؤر� جرمان عياش (في 
تقديمه لكتاب «تاريخ األوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر» لمؤلفه محمد األمين البزاز): «على 
أن ما يثير الدهشة بهذا الصدد، هو أن الشعب المغربي تمكن 
من البقاء على الرغم من هذه الكوار� الخطيرة والمتكررة. ذلك 
أنه كان قد أدرك، على الرغم من ضعفه، ومنذ عهد الموحدين 
ظل  والتالحم  التنظيم  من  مستوى  عشر،  الثاني  القرن  في 
محافظا عليه فيما بعد. وقد تجلى هذا بالخصو�، وبالنسبة 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، في الدور الذي كانت تقوم 
به الدولة في مجال التخفيف من وقع الجوائ�». هكذا، كان 
دور الدولة حاضرا في امتصا� ا�ثار الوبائية الكارثية في 
فترات تاريخية متباينة، وهو الدور الذي أدته الدولة اليوم 
في احتواء جائحة «كوفيد 19» بصيغة أكثر نجاعة وتقدما 
تترجم مدى تقدم الدولة المغربية نفسها. فالفارق بين الماضي 
والحاضر يكتسي طابعا جوهريا إذ، إضافة إلى اختال� آليات 
بين  الجلي  االختال�  ينتصب  الجوائ�،  مواجهة  ووسائل 
األمس واليوم في التقديرات السياسية وتصور الدولة لدورها 
في تدبير األزمات. وبكل موضوعية، يمكن القول بأن المغرب 
استطاع، على محك تجاربه التاريخية المتعاقبة في مواجهة 
األزمات الصحية والطبيعية، االنتقال من الدولة المنفعلة إلى 
الدولة الفاعلة، من الدولة المتأثرة إلى الدولة المبادرة: أي من 
دولة تتعرض ل�زمة وتتصر� للتكيف مع آثارها إلى دولة 

تستبق األزمة وتبادر إلى تجاوز مضاعفاتها. 
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حاسما،  لقد كان دور الدولة في تدبير أزمة «كوفيد 19» 
بفضل القرارات الملكية االستباقية، حيث استطاعت تعبئة كل 

مكونات المجتمع لفرض حالة الطوار� الصحية، مما مكن من 
الحفاظ على الخسائر البشرية في أدنى مستوياتها مقارنة 
مع المخلفات الفادحة في مجموعة من البلدان المتقدمة. ومن 
النموذجي أن الدولة المغربية نجحت في تحصين المجتمع مع 
بداية انتشار الوباء خالفا للعديد من دول االتحاد األوروبي 
التي فقدت السيطرة على الوضع (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، 
بريطانيا، ...). وفي هذا األمر ما يدعو إلى إعادة النظر في 
خالصة سبق للمؤر� محمد األمين البزاز أن توصل إليها في 
كتابه السالف الذكر، مفادها أن أوروبا – منذ الطاعون األسود 
في منتصف القرن الرابع عشر – تعلمت كيف تواجه األوبئة 
اقتصادي واجتماعي، بينما بقي  بفضل ما حققته من نمو 
المغرب عاجزا أمامها ألنها تكب� مقومات نموه. فالحقائق 
التي كشفت عنها جائحة «كوفيد 19» فندت هذا التوجه في 
مكن  العلمي  التقدم  أن  في  وشككت  بل  التاريخي،  التحليل 
أوروبا تدريجيا من فهم آلية األوبئة وتطوير وسائل الوقاية 
الوحيدة  التاريخية  المالحظة  ولعل  المؤر�.  أكد  كما  منها 
لمحمد األمين البزاز التي تدعو للتأمل هي أن الفكر العلمي 
بالمعنى  العلماء،  وأن  التقاليد  في  راسخا  كان  المغرب  في 
الفقهي، كانوا ينكرون حقيقة العدوى ويطعنون في مشروعية 
الوقاية منها.  وهنا، ينبغي أن نستحضر كيف تأسف جاللة 
الملك محمد السادس، في خطابه الواقعي بمناسبة ذكرى ثورة 
الملك والشعب (الخميس 20 غشت 2020)، الرتفاع حاالت 
اإلصابات بعد رفع الحجر الصحي ألسباب عدة من بينها أن 

هناك من يدعي عدم وجود الوباء.
ولعل البديل، على هذا المستوى، يتمثل في تمسك الدولة 
بخيار التحديث على كافة المستويات، وخاصة تحديث البنيات 
الفكرية الكفيلة بترسيخ الفكر العلمي والنقدي داخل المجتمع، 
وبالتالي السعي إلى تجاوز الفكر التقليدي المقترن، في الكثير 
من األحيان، بأشكال متعددة من الدجل والخرافة وإنكار الحقائق 
العلمية. ومن ثمة، لم يعد مستعجال احتضان الدولة للمجاالت 
 (... الحماية،  الصحة،  (التربية،  االستراتيجية  االجتماعية 
فقط، بل من المستعجل أيضا أن تكون الدولة حاضنة للتقدم 
العلمي من خالل إقرار سياسة عمومية شاملة تجعل من العلم 

آلية أساسية من آليات التطوير المجتمعي.  
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في أفق التحديث المجتمعي المنشود، يتحتم القطع مع 
المالحظة التاريخية التي أبداها محمد األمين البزاز والمتعلقة 
بأن المجاعات واألوبئة ساهمت، بشكل دوري، في االنكماش 
االقتصادي والتقوقع االجتماعي (وهو أمر طبيعي إلى حد 
كبير)، وأنها كانت من بين معيقات التنمية ألنها لم تخلق أمام 
مغرب األمس ظروفا مناسبة ل�قالع. وإلحدا� القطيعة مع 
هذا المعطى التاريخي، يتعين على مغرب اليوم أن يستطيع 
تحويل الوباء الراهن من عائق للنمو إلى حافز للتنمية، أي 
أن تستثمر الدولة األزمة الحالية، خاصة مع الموجة الثانية 
للوباء، في إعادة ترتيب أولوياتها وسياساتها، وفي تسريع 
وتيرة اإلصالحات الضرورية. ويظهر أن الظرو� مواتية بحكم 
العديد من المؤشرات: اإلقدام على بلورة نموذج تنموي جديد، 
تعزيز البنيات التحتية األساسية، الشروع الفعلي في إصالحات 

اجتماعية غير مسبوقة، وغيرها.       

غير أن التوجه نحو تحقيق اإلقالع التنموي الشامل لن 
التحوالت  قادرة على إسناد مختلف  إال عبر مؤسسات  يتم 
المجتمعية، ومن ضمنها التحول التنموي، إذ ال تنمية شاملة 
بدون مؤسسات ناجعة. األمر الذي يقتضي من الدولة أن تحر� 
على إصال� مؤسساتي منتظم وفق هندسة مؤسساتية واضحة 
السياسية واالقتصادية  األولويات  المعالم تمكن من تفعيل 
واالجتماعية. فاإلصال� المؤسساتي مدخل رئيسي لمباشرة 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  باقي اإلصالحات المجتمعية: 
وبيئيا، بل إنه شرط أساسي لنجا� اإلصالحات كلها لكونه 
ا�لية المفرزة للبنيات والنخب المؤهلة والمحققة للحكامة 
والنجاعة المؤسساتية. وعليه، من الضروري أن يكون هذا 
عليه  تكون  أن  ينبغي  لما  منسجمة  بر�ية  مؤطرا  اإلصال� 
ومؤسسات  االنتخابي)  (اإلصال�  المنتخبة  المؤسسات 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  المتدخلة  الدولة 
والثقافية (اإلصال� اإلداري). وإذا كان من الطبيعي ارتباط 
إصال� المنظومة السياسية واالنتخابية بالنقاش السياسي 
تصورات  في  النقاش  هذا  يسهم  أن  المفيد  فمن  العمومي، 
اإلصال� المؤسساتي اإلداري الذي ال ينبغي عزله في نطاق 
تقني صر�. فالمؤسسات العمومية، في المجال االقتصادي 
والمالي، كما في المجالين االجتماعي والثقافي، يقترن أدا�ها 
بما هو سياسي بما أنها تسهر على تفعيل سياسات عمومية 
تخضع في بلورتها الختيارات الفاعل السياسي. أضف إلى 
إيقاع  تحسين  في  حيويا  دورا  تؤدي  المؤسسات  أن  ذلك 
النمو االقتصادي واالرتقاء بالتنمية االجتماعية كما يقر بذلك 
الباحثون المشتغلون في مجال االقتصاد المؤسساتي الجديد. 
ظل  في  نفسه،  يفرض  العمومية  المؤسسات  إصال�  إن 
الكثير  في  تشهده،  ما  بسبب  الوبائية،  ــة  األزم تداعيات 
في  والهياكل، وتضارب  البنيات  في  تعدد  من  الحاالت،  من 
والمشاريع،  البرام�  في  وتقاطع  والمهام،  االختصاصات 
في  التشخي�  هذا  ورد  وقد  المالية.  الموارد  في  وتشتت 
من  مجموعة  عنه  وكشفت  الملكية،  الخطابات  من  العديد 
األعلى  (المجلس  مختلفة  مجاالت  في  الوطنية  التقارير 
للحسابات، المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بنك 
المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، ...). وهو ما يستدعي 
معالجة االختالالت المؤسساتية، وخاصة تعدديتها المفرطة 
وما ينت� عنها من توترات حادة نتيجة حاالت التماس بين 
الصالحيات، والتداخل في المهام، والتقاطع بين األنشطة. 
فبدل أن تشكل تعددية المؤسسات عامال مساعدا على إثراء 
العمل العمومي ومصدرا لتعزيز إنتاج األفكار والمبادرات، 
أصبحت عائقا خطيرا أمام االرتقاء بالعمل العمومي بفعل 
غياب التناسقية وااللتقائية مما قد يؤدي في نهاية المطا� 
كثيرة  أمثلة  وهناك  المؤسساتية.  المشروعية  ضعف  إلى 
عمومية  ومؤسسات  وزاريــة  قطاعات  تتوزعها  لمجاالت 
مختلفة من قبيل التنمية البشرية والعمل االجتماعي ودعم 
العالم القروي وشؤون مغاربة العالم وغيرها. ومن ثمة، يبدو 
ضروريا اعتماد منطق مؤسساتي جديد يقوم على التجميع 
في ما يتعلق بالبنيات، والتوحيد في ما يتصل بالسياسات، 

والتركيز في ما يرتبط بالمهام.   
األداء  نجاعة  ضمان  يمكن  اإلصـــال�،  من  النوع  بهذا 
المؤسساتي بغية إسناد التطور االقتصادي واإلقالع التنموي 
وفق المعطيات واألولويات التي كشفت عنها األزمة الوبائية، 
وفي مقدمتها ترسيخ منظومة اجتماعية منصفة والسعي إلى 
التحول  يتجسد  ولن  والمجالية.  االجتماعية  العدالة  إقرار 
االجتماعي على أرض الواقع ما لم يستحضر الفاعل السياسي 
والكوار�  االجتماعية  االضطرابات  تاريخ  التاريخ:  دروس 
الملفت:  عنوانه  مستقبل  نحو  التوجه  أجل  من  الطبيعية، 
نموذج تنموي برو� اجتماعية. وليس من الصعب على دولة 
ومجتمع استطاعا معا كب� جما� الموجة األولى من جائحة 
«كوفيد 19» رغم تواضع اإلمكانات والوسائل، أن يستنهضا 
الهمم لمواجهة الموجة الثانية لوضع اللبنات األساسية لبناء 
هذا المستقبل التنموي االجتماعي. يكفي فقط التقاط إشارة 
«التعاقد الوطني» الذي دعا إليه جاللة الملك في خطاب العرش 
األخير (األربعاء 29 يوليوز 2020) لنتمكن من تعزيز المشترك 

المغربي على أساس مباد� الحرية والعدالة والتضامن. 
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جاللة امللك 

 المغرب استطاع، على محك 
تجاربه التاريخية المتعاقبة 

في مواجهة ا�زمات الصحية 
والطبيعية، االنتقال من 

الدولة المنفعلة إلى الدولة 
الفاعلة، من الدولة المتأثرة 

إلى الدولة المبادرة

 تشكل تعددية المؤسسات عامال 
مساعدا على إثراء العمل العمومي 

ومصدرا لتعزيز إنتاج ا�فكار 
والمبادرات، أصبحت عائقا خطيرا 

أمام االرتقاء بالعمل العمومي بفعل 
غياب التناسقية وااللتقائية مما قد 
يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف 

المشروعية المؤسساتية
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(االتحاد االشتراكي)

التوحد  إلى  الفلسطينية  الفصائل  تسعى   
ضد  الشعبية  "املقاومة"  تفعيل  عبر  ميدانيا 
إسرائيل في مرحلة يصفها مراقبون فلسطينيون 
القضية  ملستقبل  بالنسبة  التعقيد  بالغة  بأنها 
البناء  خطوات  من  املزيد  وتتطلب  الفلسطينية 

عليها.
املوحدة  الوطنية  "القيادة  عن  اإلعالن  وتم   
تجسيد  كأول  فلسطني  في  الشعبية"  للمقاومة 
للفصائل  العامني  األمناء  مؤتمر  لقرارات  عملي 
محمود  الرئيس  برئاسة  عقد  الذي  الفلسطينية 
عبر  الجاري  سبتمبر  من  الثالث  في  عباس 

االنترنت بني رام اهلل وبيروت.
الوطنية  القيادة  دعت  لها،  بيان  أول  وفي   

املوحدة إلى اعتبار يوم 
للتطبيع  شعبي  رفض  يوم  الثالثاءاملاضي    
توقيع  مع  بالتزامن  وذلك  إسرائيل  مع  العربي 
رسمية  عالقة  إقامة  على  والبحرين  اإلمارات 
على  البيان  وأكد  بواشنطن.  إسرائيل  مع 
األجندات  كل  وتجميد  الخالفات  كل  "نبذ 
الشعبي  الكفا�  هذا  في  واملشاركة  وااللتفا� 
التحرري وال صوت يعلو فوق صوت املقاومة". 
احتماالت التصعيد قائمة وصر� رئيس الوزراء 
االجتماع  اليوم خالل  اشتية  الفلسطيني محمد 
الوحدة  متطلبات  بأن  لحكومته،  األسبوعي 
الوطنية يتم ترجمتها على األرض عبر مواجهة 
اإلسرائيلي.  االحتالل  وإجراءات  االستيطان 
تدهور  باحتمال  فلسطينيون  مسؤولون  ولو� 
مع  العالقة  على  ذلك  وتأثير  امليدانية  األوضاع 
وقال  الشعبية.  االحتجاجات  خالل  إسرائيل 
اللواء  فت�  لحركة  املركزية  اللجنة  سر  أمني 
الشعبية  املقاومة  "تطور  إن  الرجوب  جبريل 
سيكون مرهونا برد الفعل اإلسرائيلي والسعي 
وفق  االشتباك  لقواعد  تغيير  إلى  فلسطينيا 
اتفاق وطني موحد مع االحتفاظ بكل الخيارات 
مفتوحة". وأكد الرجوب للصحفيني في رام اهلل، 
حماس  حركة  مع  تفاهمات  إلى  التوصل  على 
الشعبية  املقاومة  لتفعيل  الفصائل  وباقي 
وطنية  وقيادة  مشترك  برنام�  "وفق  السلمية 
القضية  تهدد  التي  املؤامرات  إلفشال  موحدة 
السياسي  املكتب  أكد عضو  فيما  الفلسطينية". 
تشكيل  بخطوة  ترحيبها  بدران  حسام  لحماس 
الشعبية"،  للمقاومة  املوحدة  الوطنية  "القيادة 
وما يمثله ذلك من خطوة عملية لتحويل التوافق 
وأبدى  األرض.  على  إجراءات  إلى  الوطني 
بدران في بيان صحفي، الثقة في "قدرة الشارع 
الفلسطيني على املبادرة واجترا� خطوات تقلب 
املشاريع  مع  يتعاطى  من  كل  وجه  في  الطاولة 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  الرامية  واألفكار 
الشعب  تطلعات  تحقق  ال  مفروضة  حلول  عبر 
الفلسطيني وأهدافه الوطنية". اختبار لرد الفعل 
الشعبي يؤكد املحلل السياسي من رام اهلل أحمد 
شعبية  استجابة  عن  الحديث  أن  عوض  رفيق 
الفصائل  لتوجهات  الفلسطينيني  من  واسعة 
محل  ستكون  الشعبية  املقاومة  تفعيل  بشأن 

اختبار. 

أنباء   لوكالة  تصريحات  في  عوض  ويرى 
مطلوب  الفصائل  أن  ((شينخوا))،  الصينية 
الحاشد  الشعبي  التحرك  مع  الفجوة  ردم  منها 
وتحقيق التفا� شعبي حول الخطوات العملية 
ويعتبر  امليداني.  التوحد  بشأن  تعلنها  التي 
عوض أن البيان األول للقيادة الوطنية املوحدة 
فيه  والتركيز  "ناعمة"  بعبارات  صياغته  تم 
األمر  نجا�  "لكن  الفصائل  بني  التوحد  على 
من عدمه سيكون مرهونا بترجمته على األرض 
وحجم التفاعل الشعبي". وتحدثت وسائل إعالم 
الدوائر  لدى  مخاو�  عن  مؤخرا  إسرائيلية 
اإلحباط  واقع  انعكاس  من  إسرائيل  في  األمنية 
الذي يعانيه الفلسطينيون على الوضع امليداني 
وتشير  القدس.  وشرق  الغربية  الضفة  في 
الجيش  إحباط  إلى  إسرائيلية  أمنية  معطيات 
الغربية  الضفة  في  عملية   30 نحو  اإلسرائيلي 
معظمها إطالق نار مؤخرا ما يشير إلى إمكانية 
تدحرج األوضاع نحو توتر ميداني أكبر. التوحد 
الداخلي أولوية يبرز الكاتب واملحلل السياسي 
إلى  الحاجة  رام اهلل مهند عبدالحميد على  من 
واألرض  القضية  وحدة  في  فلسطينيا  التوحد 
"كشرط لدفع مسار التحرر الوطني الفلسطيني". 
وتعليقا على مساعي الفصائل للتوحد ميدانيا، 
أن  على  ((شينخوا))،  لـ  عبدالحميد  يشدد 
وحدة  وال  الفصائل  وحدة  ليس  الشعب  وحدة 
والكيان  الهوية  وحدة  وإنما  الكفاحية  األدوات 
ليس  أنه  على  عبدالحميد  ويؤكد  واملصير. 
املشروع  "مواجهة  الفلسطيني  الشعب  بوسع 
اختلفت  مهما  واحد  بمشروع  إال  اإلسرائيلي 
�رو� هذا املشروع وخصوصياته على أن يقوم 
في إطار وحدة الشعب الفلسطيني التي تجسد 
وهويته  مصيره  ووحدة  وأهدافه  حقوقه  وحدة 
وكيانية وجوده". وكان اجتماع األمناء العامني 
على  انعقد  منذ سنوات  املسبوق  غير  للفصائل 
الفلسطينية  القضية  تهدد  التي  املخاطر  خلفية 
العالقات  تطبيع  اإلمارات  إعالن  ذلك  في  بما 
وهي  أمريكية  برعاية  إسرائيل  مع  رسميا 
ويرفض  البحرين.  كذلك  عليها  أقدمت  خطوة 
املعروفة  األمريكية  السالم  خطة  الفلسطينيون 
باسم صفقة القرن التي أعلنها الرئيس األمريكي 
ويعتبرونها  املاضي  يناير  في  ترامب  دونالد 
"مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية". ويعاني 
الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ 13 
عاما على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على 
الداخلي مع  االقتتال  قطاع غزة بعد جوالت من 
وتوصلت  الفلسطينية.  للسلطة  املوالية  القوات 
حركتا فت� وحماس لعدة اتفاقات للمصالحة لم 
يجر تنفيذها على األرض وسط تناقض يسيطر 
الغربية  الضفة  من  كل  في  الحركتني  أداء  على 
سنوات  منذ  حماس  تعتمد  إذ  غزة.  وقطاع 
في  رئيسية  كأداة  املسل�  العسكري  العمل  على 
الكفا�  فت�  تتبني  بينما  إسرائيل،  مواجهة 
أجرت  األخيرة  األشهر  وفي  السلمي.  الشعبي 
فت� وحماس محادثات ثنائية أثمرت عن تقارب 
األمريكية  السالم  لخطة  الرافض  خطابهما  في 
بما  فلسطينية  أراض  لضم  إسرائيل  ومخطط 
تحدثت  كما  مشتركة.  فعاليات  تنظيم  ذلك  في 
لبلورة  داخلية  توافقات  عن  مؤخرا  الحركتان 
الفلسطينيون  يعتبر  مشترك  وطني  برنام� 

في  األولوية  شديدة  أصبحت  إليه  الحاجة  أن 
مواجهة األخطار التي تهدد قضيتهم.

الفلسطينيون  يبحثون
 عن حلفاء جدد 

 و يرى محللون أن القضية الفلسطينية كانت 
الشرق  في  متباينة  مصال�  ذات  دوال  تجمع 
وحد  اإلقليمية  التحالفات  تبدل  لكن  األوسط، 
صفو� الواليات املتحدة وإسرائيل ودول الخلي� 
ضد عدوها املشترك إيران، ما جعل الفلسطينيني 

أكثر عزلة ويبحثون عن حلفاء جدد.
اسرائيل  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق  فبعد 
واإلمارات، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الجمعة عن اتفاق مماثل بني البحرين وإسرائيل. 

وتحد� عن حصول "اختراق تاريخي".
افتراضي  اجتماع  في  الخارجية  وزراء  وفشل 
دعوة  دعم  في  األربعاء  العربية  الدول  لجامعة 
توسطت  الذي  التطبيع  اتفاق  إلدانة  فلسطينية 
فيه الواليات املتحدة الشهر املاضي بني إسرائيل 

واإلمارات العربية املتحدة.
ورابع  ثالث  والبحرين  اإلمارات  وستصب� 
الدولة  مع  دبلوماسية  تقيم عالقات  عربية  دولة 
العبرية، بعد مصر في 1979 واألردن في 1994.
القيادة  الجديدان غضب  التطبيع  اتفاقا  واثار 

الفلسطينية في رام اهلل.

فغردت القيادية حنان عشراوي قائلة "إسرائيل 
العالقات  تطبيع  عبر  اإلمارات  من  جائزة  تلقت 
معها من خالل مفاوضات سرية". واضافت "من 
فضلكم ال تقدموا لنا معروفا (..) نحن لسنا ورقة 
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  ألحد!".واعتبر  تني 
اإلماراتي  العالقات  تطبيع  اتفاق  اشتيه  محمد 

اإلسرائيلي "طعنة مؤملة في الظهر".
الذي  التطبيع  اتفاق  إن  اإلمارات  وقالت 
ضم  بوقف  سيسم�  اسرائيل  مع  إليه  توصلت 
أي أراض في الضفة الغربية ولكن رئيس الوزراء 
ال  األمر  أن  أكد  نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 

يعدو كونه تعليقا موقتا.
الدول  جامعة  حذرت  االخيرة  االشهر  وفي 
فرنسا،  مثل  أوروبية  ودول  وتركيا  العربية 
أن  شأنها  من  التي  الضم  عملية  من  إسرائيل 
دولة  أي  "الدولتني"  بحل  يسمى  ما  تقوض 

إسرائيل إلى جانب الدولة الفلسطينية.
مشروع  ضد  وقفت  العربية  الدول  أن  ومع 
التقليديون  العرب  الحلفاء  رحب  الضم، 
للفلسطينيني باتفاق التطبيع .قال سري نسيبة 
املفكر الفلسطيني واملسؤول السابق في منظمة 
الفلسطينية  "القيادة  إن  الفلسطينية  التحرير 
لطاملا  الواقع  في  "لكن  وأضا�  جدا".  غاضبة 
العالم  من  الدعم  قلة  من  الفلسطينيون  اشتكى 
غسان  الفلسطيني  املحلل  ".ويقول  العربي 
يتجلى  الدعم"  في  "النق�  هذا  أن  الخطيب 
أكثر فأكثر في منطقة الشرق األوسط التي عانت 

واالستقطاب  العربي"،  "الربيع  اضطرابات  من 
الدولة  تنظيم  ضد  والقتال  السعودي  اإليراني 
"الثورات  بسبب  أنه  ويضيف  اإلسالمية. 
األخرى،  اإلقليمية  والخالفات  األهلية  والحروب 
يجد العرب صعوبة في االتفاق على أي شيء بما 

في ذلك على كيفية دعم القضية الفلسطينية" .
وأضا� لوكالة فرانس برس أن "الفلسطينيني 

يدفعون ثمن تدهور الوحدة العربية".
يوم  الفلسطينيني  "فشل  ذلك  وأورد مثال على 
الدول  جامعة  في  شركائهم  إقناع  في  االربعاء 
العربية ب�دانة الصفقة اإلسرائيلية اإلماراتية"، 
يزالون  ال  اهلل  رام  في  لكن  تعبيره.  حد  على 
"اإلجماع  بشرعية  متمسكني  الفلسطينيون 
الفلسطينيني  أن  فكرة  ويرفضون  العربي" 

معزولون دبلوماسيا.
الصراع  لتسوية  العربي  اإلجماع  كان 
عنه  غنى  ال  شرطا  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
هي  االساسية  واملطالب  اسرائيل.  مع  للتطبيع 
انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها في 
دولة  واملوافقة على   .1967 يونيو  الخامس من 
وإيجاد  الشرقية،  القدس  عاصمتها  فلسطينية 

حل عادل ملاليني الالجئني الفلسطينيني.
الرجوب  جبريل  الفلسطيني  القيادي  ويقول 
لوكالة فرانس برس إن "الذين ينتهكون اإلجماع 
العربي هم الذين سيجدون أنفسهم معزولني على 

املدى الطويل".
أمام  "ليس  أنه  غربي  دبلوماسي  مصدر  رأى 
إنهم  الواقع.  في  حقيقي  مخرج  الفلسطينيني 
عالقون". واضا� أنهم "عالقون من جانب الذين 
، سواء كانت  يريدون االستحواذ على قضيتهم 

تركيا أو إيران."
التنظيمات  مع  وثيقة  عالقات  إيران  وتقيم 
مع  أقل  وبدرجة  غزة،  في  املسلحة  اإلسالمية 

السلطة الفلسطينية.
وقالت غاليا ليندنشتراوس من املعهد الوطني 
لديها  "تركيا  إن  األمنية  ل�بحا�  اإلسرائيلي 
إلى  وتشير  الفلسطينية  القضية  لقيادة  طمو� 
نفاق الدول العربية والغرب في عدم الدفاع عن 

هذه القضية بشكل كا� ".
وقال الرجوب "نحن ال نتجاهل أي دولة. تركيا 
قوة إقليمية عظمى ، إنها دولة مسلمة ونحن على 
عالقة جيدة بها. سنواصل التعاون مع الجميع".

لكن الخطيب قال إن "على الفلسطينيني االبتعاد 
بشدة  تتعارض  التي  وقطر"  وإيران  تركيا  عن 
وأضا�  األخرى.  الكبرى  الخليجية  القوى  مع 
أنه "ليس من الحكمة أن يقع الفلسطينيون في 
القوى  بني  واملنافسة  اإلقليمية  التوترات  خضم 

اإلقليمية العظمى".
إيران  من  اقتربوا  "إذا  الخطيب  وأوض� 
تركيا  اختاروا  وإذا  السعودية  يخسرون  ف�نهم 
"من األفضل  أنه  "، معتبرا  فسيخسرون آخرين 
للفلسطينيني أن يبقوا على مسافة آمنة من هذه 

القوى اإلقليمية العظمى املختلفة".
القيادة  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  في  لكن 
تحالفات  عن  للبحث  ستسعى  الفلسطينية 
عضو  الفلسطيني  البيئة  وزير  قال  جديدة، 
أحمد  التحرير  منظمة  في  التنفيذية  اللجنة 
تقييم  إعادة  الى  يدفعنا  االمر  واقع   " مجدالني 
الثنائي  املستوى  على  سواء  وعالقاتنا  اوراقنا 

الف�سائل الفل�سطينية ت�سعى للتوحد 
�يدا�يا � ��حلة �ال�ة التع�يد



ــة الــوطــنــيــة  ــرف ــغ ــرت ال ــب  ع
في  معالي  الأفــــالم  لمنتجي 
الثقافة والشباب  لقاء مع وزير 
الــفــردوس  عثمان  والــريــاضــة 
 11 الجمعة  يوم  الــوزارة  بمقر 
ممثال  حضره  الجاري،  شتنبر 
عبد  محمد  من  كل  الغرفة  عن 
عبد  محمد  الــتــازي،  الرحمان 
بناني،  الدرقاوي، حميد  الكريم 
وادريس  البلوطي  المجيد  عبد 
اشويكة، عن االستياء العام جراء 
اإلنتاج  من  السينما  وضعية 
تتدهور  التي  اإلستغالل،  إلى 
باستمرار منذ ست  سنوات، يقول 
بال� للغرفة الوطنية توصلت « 
االتحاد االشتراكي» بنسخة منه .
خالل هذا اللقاء تم «التطرق 
ــعــدة مــواضــيــع وطـــر� على  ل
أنــظــار الــوزيــر عــدة تــســا�الت 
للدراسة والتمحي�..»  تحتاج 
الغرفة  أن  البال�-  يضيف   –
بواسطة  الخطر  ناقوس  «دقت 
الموجهة  الرسائل  من  العديد 
للوزراء السابقين والتي توض� 
سوء تسيير القطاع (..). كما أن 
أعضاء الغرفة أصبحوا منبوذين 

من لدن اإلدارة. ..»
من  الغرفة  أن  البال�  أوض� 
الوصية  الجهة  لقائها  خــالل 
«هذا  يخرج  كي  كبيرة  آماال   »
ــن عنق  ــقــطــاع الــمــنــكــوب م ال
توهجه  ويستعيد  الــزجــاجــة 
وازدهاره سواء على المستوى 

الوطني أو الدولي»
وفي هذا الصدد قدمت الغرفة - 
يشير البال�- تفاصيل التظلمات 
والمالحظات واقتراحات الغرفة 
تطوير  في  باإلسهام  الكفيلة 
السينما الوطنية بعد الجائحة.  
وقد شمل عرض الغرفة النقط 

التالية :
ـ التسيير البيروقراطي أحادي 

السينمائي  للمركز  الــجــانــب 
المغربي وإلغاء العمل باللجان 
التشاركية  والمقاربة  الثنائية 
مع  تعاون  وأي  والديمقراطية 
ين�  كما  المهنية  المنظمات 
على ذلك القانون المنظم للمركز 

السينمائي المغربي.
ـ اإلقصاء الممنه� للمهنيين، 
وممثلين  ومنتجين  مخرجين 
وتقنيين (باستثناء الجمعية التي 
ترأسها السيد المدير ألزيد من 
17 سنة !)، وخصوصا أعضاء 
الغرفة الوطنية لمنتجي األفالم، 
من صندوق دعم اإلنتاج الوطني 
في  سواء  أفالمهم  برمجة  ومن 
المهرجانات الوطنية أو الدولية.

«الكيل  ســيــاســة  اعــتــمــاد  ـ 
بمكيالين» التي تصنف المهنيين 
إلى معسكرين : «أصدقاء» المدير 
اإلمتيازات  بكل  ينعمون  الذين 
حق  ال  الذين  و»المعارضين» 

لهم في أي شيء !
والكيفي  الكمي  التراجع  ـ 
قراءة  ويكفي  الوطني.  ل�نتاج 
التي  المقارنة  الدراسة  نتيجة 
الجوائز  أن عدد  تبين بوضو� 
األفـــالم  عليها  حصلت  الــتــي 
المغربية في المهرجانات الدولية 

بين  ما   07 إلى   77 من  تراجع 
2011 و2015 !

ـ اإلدارة الحالية لم تعد تحترم 
في  يقول البال�-   أية شفافية - 
إجراء  أي  وال  الملفات  دراســة 
الدعوة  يخ�  فيما  تشاركي 
للمهرجانات الدولية والوطنية، 
وكذلك اختيار األفالم المشاركة.

ـ ضرورة إعادة فت� القاعات 
إسوة  والمسار�،  السينمائية 
الغربية،  ــدول  ال به  عملت  لما 
لكونها المتنفس الوحيد للنشاط 
السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي 
ينتعش القطاع من جديد ويعاد 
المنكوبين  المهنيين،  إحياء 
لكوفيد  الرهيبة  الجائحة  جراء 
بيطأ،  يــمــوتــون  ــن  ــذي وال  ،19
خــصــوصــا األكـــثـــر هــشــاشــة، 
الممثلين والتقنيين الذين ليس 

لهم أي دخل قار.
ـ على إثر انتهاء والية المدير 
نفس  إعطاء  ضــرورة  الحالي، 
عن  الوطنية  للسينما  جــديــد 
طريق فت� مباراة اختيار مدير 
جديد للمركز السينمائي المغربي 
قادر على إصال� تدبيره وإعادة 

تنشيط القطاع.

شبكة المقاهي الثقافية تنظم سمرا فنيا وثقافيا في زمن كورونا  هل يجسد الفنان محمد صبحي شخصية طبيب الغالبة؟
كشف الفنان محمد صبحي، عن موقفه من إمكانية تجسيد شخصية الطبيب محمد المشالي الشهير بـ»طبيب 
على قناة «الحياة»: «أنا أعر� الدكتور مشالي  لبرنام� «عين أون الين»  في عمل فني.وقال «صبحي»  الغالبة» 
كويس جدا، ومتابعه في كفاحه ونضاله، اللي مش ممكن تالقي له مبرر في هذا العصر الالإنساني، ولكن أنا من 
رأيي من حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب ربنا يديله الصحة كشخصية».

وأضا�: «لكن كرو� وعقل أنا أحب ألعبه وأعمله، ألن الراجل ده الزم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود 
كونه يساعد الغالبة، وإال يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب».

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد رشحت الفنان الكبير محمد صبحي لبطولة مسلسل «طبيب الغالبة»، الذي يتناول 
قصة حياة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي. 

وأضافت: «محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم اإلنسانية، ولذلك فصبحي سيكون األكثر قدرة على 
تجسيد هذا الدور».

امتدادا ألنشطتها اإلفتراضية منذ مارس الماضي ، و التي فاقت 45 لقاء ، تنظم شبكة المقاهي 

الثقافية بالمغرب بتنسيق مع جمعية أضواء سيدي قاسم للثقافة و الفن ندوة ثقافية تحت عنوان 

« العمل الجمعوي في ظل الجائحة : الحصيلة و ا�فاق « بمشاركة أسامة البارودي و محمد أعزوز 
و محمد النفنيف ، و سينشطها الشاعر رضوان بوودينة و ذلك يومه الخميس  13 غشت 2020  .

كما ستنظم الشبكة بتنسيق مع المديرية اإلقليمية للثقافة بالقنيطرة سمرا فنيا مع الفنان نصر 

مكري يوم غد الجمعة 14 غشت 2020 

و سيحاوره الفاعل الجمعوي نور الدين أقشاني و الفنان هشام دهالت .

كل هذه اللقاءات تنطلق ابتداء من الساعة السابعة و النصف ليال عبر منصة زووم .
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n عمر جدلي

كالصباحات،  ليس  صبا�  �ي 
وفي ظر� ال يشبه الظرو� انطفأت 
الخشبات  عتمات  أضـــاءت  شعلة 
على مدى أكثر من نصف قرن. رحل 
المسرحيين  شيخ  و  األجيال  فنان 
عبد الجبار بلوزير، أو الوزير الذي 
استحق لقبا دبلوماسيا دونما حاجة 
اقتراع،  ال  و  أحزاب  وال  النتخابات 
فقط بالكثير من الحب انتزعه بقوة 
حضوره فوق الرك� و بصدقية أدائه 
و تلقائية تعبيراته المبهجة صوتا و 
صمتا و إيماء و حراكا. نصف قرن و 
ينيف من زمن مسرحي كان فيه الوزير 
على  و  أترابه  و  أقرانه  بين  زيرا  و 
طائفة صافية صفية و صفت بالوفاء 
و ضمت أسماء أدخلوها التاريخ من 
الباب الذي لم يلجه أحد قبلهم و ال 
بعدهم، عبد السالم الشرايبي، محمد 
بلقاس، المهدي األزدي، كبور الركيك، 
عبد الهادي اليتيم، احمد الشحيمة، 
بنمشيش،  أحمد  الخالدي،  الشريف 
مليكة الخالدي، و بقية باقية الزالت 
بدر  فيه  افتقد  الذي  زمننا  في  تنير 

الكبار. 
به  انتهى  الــوزيــر  الجبار  عبد 
إلى  الالمع  الجامع  الماتع  اإلبحار 
أوتت  و  ربيعها  عاشت  غناء  ضفة 
قطافها بأعمال خالدة كان فيها حجر 
المسرحية  الوجبات  الزاوية و مل� 
الباذخة، ورشة اإلبداع دراما، القادمة 
من رحم الهواة و المتسلحة بأدوات 

التجريب و البحث المسرحي الجاد، 
مع عبد العزيز بوزاوي، و المرحوم 
عبد الهادي توهراش ( العشير الباقي 
نادية  و  الذاكرة)  في  و  القلب  في 
فردوس، و ثلة من الملسوعين بهوى 
المسر� النقي، هذه الضفة التي أكد 
فيها المرحوم عبد الجبار الوزير على 
شمو� نحت من صخر الحياة، و التي 
لم تنل حظا من االهتمام النقدي ومن  
التوثيق و الدراسة، جعلت العارفين 
بخبايا سيدنا المسر� يؤمنون بعظمة 
الرجل و قدرته على امتشاق كل زوايا 
اللعب مهما كانت عصية، هذه المرحلة 
أن يسلم  قبل  المرحوم، و  من حياة 
المرض  لمشرط  المشاكس  جسده 

مراكش  مجتمع  في  اللعين، جعلتنا 
المسرحي نقترب أكثر من هذا الصر� 
دواخلنا،  من  كما  داخله  من  نراه  و 
فتى يقاوم الزمن و يأبى إال أن يكون 
كان جليسا  كــان...  قد  و  من جيلنا، 
ممتعا و رفيق سفر تقهر روحه المرحة 
المسافات، صاحبا لكل الناس حتى و 
إن كان ال يعرفهم فقد كان يكفيه حبا 

أنهم يعرفونه. 
أيام  قبل  الذي ودعنا  الوزير هذا 
قليلة كان شاهدا على مرحلة مهمة من 
تاريخ الحركة المسرحية المغربية و 
كان أحد صناع تجربة فريدة طواها 
أحد  كــان  و  النسيان،  و  الجحود 
أن  يصعب  التي  المسرحية  األعالم 

يمر ذكراها دون انحناء و دون دعاء و 
دون ابتسامة ترسم طوعا على الشفاه. 
لزام  يلزم  الهامة  القامة و هذه  هذه 
أن يطلق اسمها على  البر  الوفاء و 
أحد المرافق الثقافية الهامة بالمدينة 
الحمراء، و التي سيكون من األقرب 
لقلوبنا و قلوب كل عشاق و محبي 
الوزير أن تكون المركب الثقافي الكبير 
الذي سيشيد بمنطقة الداوديات، الحي 
الذي احتضن جزءا كبيرا من حياته 

و حياة أسرته الصغيرة. 
المغربية  الدراما  وزير  هلل  رحم 
فسي�  أسكنه  و  المغوار  وفارسها 
الصبر  ـــه  وذوي ألهمنا  و  جناته 

والسلوان.

 رحيل الفنان والموؤلف الم�سرحي اأنور الجندي  
الغر�ة الو�نية لمنتجي الأ�ال� �ع�ير �ن �ال�ستيا� 
العا�� �را� و�سعية ال�سينما من الإنتا� اإلى ال�ستغالل

�ر�ا ��ران��د الج�ار الو��ر��  �سير� �د� من و�� 
n بوشعيب العمراني

َران� ِرَيا َجب� ِريِطيف�  ...  َأو� ث� ِدَية َاق� ع� الس�

َها   ِيَبان� َباَنة    ...  َما ب�َقي   َأَثر� َية َزر� َمة َضاو� َنج�

َخة     ...  َما َأَتى ِبَها َزَمان� َفن�اَنة َشام�

َتان� ه� اَل ب� ق� ب� ِصد� َثة    ...    ب� َمَواِقف� َتاب�

د� اللِّي   َفن�ان� َهاَرة َعن� َوار�  ...  َبم� ِميع� اأَلد� َنَجا�� َفج�

َهار�  ...  َوا�لُمَسل�َساَلت� ..  يِنَما ...   َوا�إِلش� َر��  ... َوالسِّ ال�َمس�

َسب� ِديَما الرَِّهان� َران  ...  َتك� ُثِري�ا َجب�

ِيين� ِفي   َمن�ِصب� ِوِزيَرة َتع� ا ب� َوخ�

َلت� ِليَها ِسيَرة � َبد� ...  َمات� َها   ُغُرور� َما َصاب�

�  ُيوم� َأَجل  َمار� ب� ُتوم  ...  َياُخذ� َلع� َدر� َمح� ال�ُموت� َقَ

َفان� َراب� َبا�أَلك� ة� الت� ل�َضم�

َسان� د� اإِلن� ِغير� َعن� ِبير� َأو� َشان� ص� َشان� ك�

َيان� َناَدم� ال�َمز� َلِكن� ب�

َكان� َخلِّي   َفَرا��   ِفي   َلم� َكي�

َعة َع الد�م� َكات� م� َعة ب� ِوياَل الد�م�

َعة َقة َوج� َرة َزاَدت� ِبال�َفر� وال�َحس�

َعان� ج� َشَجاَعة� الش� َران ...  ب� ُثِري�ا َجب�

َمان� ِميع� اأَلز� ل� ال�ُمَتَنب��ي   َشاِعر� ج� َواِتيَها َقو� ي�

َنا َساُء َكَمن� َفَقد�  « َوَلو� َكاَن الن��

َجاِل َساُء َعَلى الر�� َلِت الن�� َلُفض��

ُب ِس َعي� م� ِم الش� س� أ�ِنيُث اِلِ َوَما الت�

ُر ِلل�ِهاَلِل ِكيُر َفخ� َواَل الت�ذ�
َمُة هلِل َخاِلِقَنا ُحُنوط� َرح�

ِه ال�ُمَكف�ن � ِبال�َجَمال ِ.  َعَلى ال�َوج�

ِد ِفي   َكَرِم ال�ِخاَلل� َ» . َل الل�ح� ا    َوَقب� ن� ِب َصو� ر� َل الت� ُفوِن َقب� َوَعَلى ال�َمد�

لبى نداء ربه أول أمس الثالثاء بأحد مستشفيات الرباط، الفنان الممثل 
والمؤلف المسرحي أنور الجندي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 

سنة، وذلك وفق ما علم لدى أسرة الراحل.
والراحل أنور الجندي يعتبر ابن أسرة فنية بامتياز فوالده هو الراحل 
الملقب ب»العمالق» محمد حسن الجندي الذي أثرى بأعماله الفنية المشهد 
المسرحي والسينمائي المغربي والعربي، إلى جانب والدته الراحلة الفنانة 
فاطمة بنمزيان التي بصمت بدورها المشهد الفني بأعمال مسرحية وأخرى 

سينمائية وتلفزية عديدة.
وقد تمكن الراحل أنور الجندي من ترك بصمته الخاصة والمتميزة في 
المشهد الفني من خالل تقديم عدة أعمال في مجالي اإلخراج والتمثيل، بلمسة 

جسد فيها ر�يته الفنية.
إطار  1974في  عام  البدايات  أولى  على  الجندي  أنور  الفنان  وقع  وقد 
المهرجان العربي الحديث الذي أقيم تحت إشرا� وزارة الشؤون الثقافية 
وذلك بالمشاركة في مسرحية ”القضية“ بدور طفل فلسطيني بعد ذلك جاءت 
تجارب عديدة على أكثر من صعيد تلفزيا سينمائيا وإذاعيا بحيث لم تقتصر 
التجربة الفنية للفنان أنور الجندي على التمثيل فقط بل قام بكتابة واقتباس 
وإخراج وإعداد عدة أعمال دون إغفال عالم الصغار مسر� الطفل، وتميزت 
مسيرته الفنية بعطاء أكبر حين تأسست فرقة ”مسر� فنون“ في سنة 1983 
مسر� فنون للحاجة فاطمة بنمزيان“ في 2017  والتي أضحت تسميتها “ 

بعد رحيلها لكونها هي المؤسسة تغمدها اهلل بواسع رحمته.
الفنان أنور الجندي شارك كممثل في عدة أفالم منها «طبول النار» وهو 
إحدى  في  «الموت  فرنسي،  فيلم  دونزاريت»  «ماري  إيطالي،  مغربي  فيلم 
الجزر»فيلم إسباني، «عبدو في عهد الموحدين» قام بأداء شخصية يعقوب 

المنصور الموحدي.
على مستوى التلفزة شارك الفنان أنور الجندي في مسلسل «زليخة» و 
مسلسل «أوالد الحالل» الذي شارك فيه كممثل ومساعد المخرج، ومسلسل 

«الغريق» قام بدور الممثل والمساعدة في اإلخراج.
وعلى مستوى اإلذاعة يبدو أن الفنان انور الجندي له إنتاج غزير، ويمكن 
كممثل  واإلخــراج، حيث شارك  التمثيل  في  قياسيا  رقما  بأنه ضرب  القول 
حلقة   100 من  أزيــد  وليلة»  ليلة  مسلسل»ألف  في  اإلخــراج  في  ومساعد 
كممثل، «أوالد عمي المكي»  بالواليات المتحدة األمريكية، «فت� األندلس» 
«خالد  المسلسالت،  بالتمثيل والحوار واإلخراج لهذه  قام  أنه  كممثل، كما 
إيليا أبو ماضي، «باستور»،»ابن سينا»، «إيليا ابو ماضي»،  بن الوليد» 
«أبو الطيب المتنبي»، «عائشة أم البنات»، «حسان بن ثابت»، «إبن رشد»، 
«أحمد شوقي»، «فاطمة الزهراء»،»الغزالي»،»الخنساء»،»ليلة القدر»،»مالك 
باألطفال،  خاصة  شرائط  الترا�»،  من  الفطر»،»حكايات  «عيد  أنس»،  إبن 
«حكايات شعبية»، كما قام والفنان   الراحل بتأليف مسلسل «أحالم»، و»موعد 
الوفاء»؟، وشارك  ب�خراج مسلسل»أين  وقام  للضياع»،  النجا�»، و»ال  مع 
كممثل في مسلسالت»سبعة رجال»، «وتدور األيام»، «وليداتنا»، وقام بتأليف 
«فضول الجارات» ومثل في «قضاء اهلل»، و»ذكريات»، و»البطاقة»، وشارك 
في الفيلم التلفزيوني «الحل بيدي»، وساعد في إخراج فيلم»سيارة جاري»، 
ومثل وساعد في إخراج»صفحات خالدة»، وساعد في إخراج «آخر الفرسان»، 

وشارك كممثل في المسلسل العربي «ربيع قرطبة»، وفي «تيغالين»، و»أمود»، 
ومسلسل»عالش يا ولدي» للمرحوم محمد حسن الجندي، وشارك في فيلم 
«بوكيوض“وأخرج «رياض الورثة»، وألف وأخرج «اباء وأبناء»، باإلضافة 

إلى العشرات من المسلسالت والتمثيليات والبرام� الثقافية واإلذاعية.
على مستوى المسر� فقد شارك الفنان أنور الجندي كممثل في»القضية»، 
و»أنا وشامة»، ”الرزق المشروك»كممثل ومعد، وأخرج  مسرحية «راجلي 
ولد مو»، وألف وأخرج «صياد النعام»، وهنا سيلتج� إلى التأليف حيث 
ألف هذه المسرحيات: «كلها يلغي بلغاه»، «سعدي براجلي»، «اهلل يطعمنا 
حالل»، «الدبلوم والدربوكة»، «الدربوكة ألطرونجي»، «هاك وارا»،»الحياة 
أمانة»، «الصراحة راحة»، «المليونير»، «ماعندو سعد»، «سطار أكاذيبي»، 
«المدير والبندير»،»اللة بنتي»، وأخرج «اللياتي بوان كوم»، «بنت الشعب»، 
«عافاك خدامة»، «بنت النكافة بايرة»، «السالمة وستر موالنا»، كما أشر� 
«اهلل  «أنا والعياالت لهناوات»،  فنيا على»سيدي والو»، كما ألف وأخرج 

يدينا فالضو».
كما إشتغل في مسر� الطفل وأخرج «عمي الزلط»، ومثل وأخرج «ماما 
فلفلة»،وألف وأخرج «التضامن»،  ”النعمة“، «نعمة الحياة»، وألف «معاهدة 

المحبة»، وشارك في سلسلة ل�طفال كممثل في سلسلة «شندل ومندل».
وتميزت مسيرة الفنان الراحل بالمشاركة المتميزة في المالحم الوطنية 
منها «العهد1» و»العهد 2»، و»العهد 3»، «أعراس الشعب»، «ساحة الحب»، 
«لفقيد الفن المغربي وأحد أهراماته وشموخه المرحوم محمد حسن الجندي، 
«رصيد األصالة»، للمرحوم جمال الدين الدخيسي، كما قدم الفنان أنور الجندي 
بدار األوبرا بجمهورية مصر العربية، «نفحات من ذاكرة مراكش»، «وثورة 
الملك والشعب في ذاكرة ملك» للفنان القدير المرحوم محمد حسن الجندي، 
«كلنا فلسطينيون»، و»اهلل على المغرب»، للمرحوم مصطفى بغداد، «كما 

أشر� وأخرج الملحمة الكبرى «كفا� ملك وشعب».

 إعداد: ج .م
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العربي  عاملنا  في  والتكوين  التربية  حديث  يزال  ال 
الوالدة  ألسئلة  ُمفجرا  الحارقة،  باألسئلة  حابال 
والصيرورة وامل�ل، راسما ألسئلة املدخالت والعمليات 
من  النظم  تحليل  شبكة  استعرنا  ما  إذا  واملخرجات، 
توظيف  إلى  حاجة  في  يزال  ال  االقتصاد...مثلما  علم 
ممارسة  أجل  من  والتصوير  السينما  لتقنيات  مكثف 
تقنية  التدخل:  سيناريوهات  وتوقع  التشخي� 
(فالش  االستباق  تقنية  باك)،  (الفالش  االسترجاع 
النصو�  مع  (التعالق  التنا�  وتقنية  فوروارد) 
الكبرى)...منشأ هذا االستحضار املنهجي كون الناس 
أحيانا ال يريدون سماع الحقيقة، ألنهم ال يريدون ر�ية 
غطت  التي  الهالمية  الر�ية  تتحطم...وهي  أوهامهم 
ألم يقل  التربية والتكوين.  على كل تصوراتنا لقضايا 

هيراقلطيس إن "...الحقيقة أهم من األشخا�..."؟
في كل اللحظات الحازبة ال مفر من العودة إلى قضية 
التعليم، كادت ابروسيا أن تغور فتصب� نسيا منسيا 
على إثر هزيمة 1812، فأطلق فيلسوفها فيخته صرخته 
الشهيرة: "...فقدنا كل شيء، ولم يبق لنا إال التربية..."، 
عام   الغرب  تهددها  حني  سباتها  في  اليابان  غارت 
بأسباب  األخذ  من  مندوحة  أال  حكامها  فأيقن   ،1945
التحديث عن طريق التربية...واألمثلة ال تعد وال تحصى 

ألمم راهنت على الثورة التربوية كشرطية للتغيير. 
تاريخانيته  مدار  على  العربي  العقل  يستطع  لم 
عاكس  أصيل،  تربوي  لفكر  يؤسس  أن  التربوية 
الكونية...بفكر  انشغاالت  على  ومنفت�  للخصوصية، 
به  ويستعيض  األبعاد،  املتعدد  بالنقد  يتوسل  جديد 

عن الخطابات الحماسية، ُيسائل اللحظات واملنعطفات 
الكبرى باستمرار دون مواربة...لم يقترب العقل العربي 
فكرا  التربوية  املسألة  من  أيضا  تاريخانيته  عبر 
ومنهجا، تنظيرا وتأصيال، قطيعة وبناء، هدما وإعادة 
بناء...من شأن هذا الطر� أن يربط بني سؤال التربية 
في مشتمالته الكبرى باملجال االجتماعي الحاضن� بما 
بالتوصيف  والنفوذ  السلطة  آليات  إلنتاج  مجال  هو 
السوسيو-  باملعنى  الرموز  لتوزيع  ومجال  السياسي، 
بالتحديد  والثروات  الفوائد  وتوزيع  أنثربولوجي، 
والتبادالت  التراتبات  إلنتاج  ومجال  االقتصادي، 

بالتدقيق السوسيولوجي...  
ذلك  عن  يدافع  كما  عموميته  في  الخطاب  هذا  ظل 
سوسيولوجي التربية مصطفى محسن يجتر على نحو 

مكرر في أدبياته الكبرى، تمحوره حول مقاربتني:
قضايا  على  تركز  التي  البيداغوجية:  املقاربة   -
واشكالية  املواد  بتدريسية  وتنشغل  والتعلم،  التعليم 
املقاربة  الديداكتيكية وتقويمها...هذه  الوضعيات  بناء 
وإجرائيتها  العملية  وجاهتها  رغم  البيداغوجية 
امليدانية، إال أنها مالت نحو االنزالق املعيب، وصارت 
بيداَغجوية  pédagogiste دون أن ُتعنى بتطوير آليات 
التعليم والتعلم وبهاجس تجديد األسئلة وتكيفها مع 

السياق العام الحامل للمعنى.
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  املقاربة   -
وهي مقاربة عكست ضمن أدبياتها  والثقافية النقدية: 
الواقع  تأزيم  من  زادت  أمل  وخيبة  الخطاب  بؤس 
وتعثر  املشاكل  بتراكم  نضحت  املدرسي...مقاربة 
املوجهة...بدورها  البوصلة  وفقدان  االصال�  مشاريع 
الحد  بوليميكية...إلى  سياسية  مقاربة  نحو  انزلقت 
 le cérémonial des �الذي صرنا أمام طقوس االصال
reformes   كنعت يستعار من بيير بورديو، بقدر ما 
يتكرر، بقدر ما يفقد االصال� معناه ويغرقه في االبتذال 
ثقافية باملغرب، توسنا،  أوريد، من أجل ثورة  حسن   )

الطبعة األولى، 2018، � 8.)
العربي  العالم  عموم  في  املدرسة  أزمة  عن  الحديث 
أو  بقصد  وتغييب  عنها،  مبال�  تجن  األصل  في  هو 
واألنساق  للعالقات  الحاضن  العام  ل�طار  بدونه 
حني  األزمة؟  هذه  نفهم  أن  يجب  معنى  والرموز...بأي 
نسحب مفهوم األزمة على واقع املدرسة العربية ف�ننا 
نكون أمام مقاس غير دقيق، شفا� ومطا�� وغير ناظم 
لعناصر التحليل. األزمة بالتوصيف التربوي قد ُتحيل 
عند البعض إلى أن نسقا ما كان يشتغل بطريقة عادية، 
ووفق آليات محددة، ضمنت فاعلية ما في الزمن، وفجأة 
قاد  أو عوامل، فحد� اضطراب  توقفت بفعل عامل ما 
التحديد  هذا  يصدق  أزمة...فهل  حدو�  نحو  بالنهاية 
ههنا؟ الحق أن أصحاب هذا الرأي، يميلون إلى القول 
أن خطاب األزمة خطاب محايث للمدرسة منذ النشأة...

يجب انتقاد كل املنظورات التبسيطية واالختزالية التي 
باقي  استدعاء  دون  جانب  في  األزمة  خنق  إلى  ترمي 
ننأى  أن  والتفسير...يجب  الفهم  في  األخرى  الجوانب 
اختزاليته  دونه  أو  قصد  عن  يروج  الذي  الخطاب  عن 
ل�زمة في جوانب لوجستيكية أو معرفية أو تكوينية...

يراد  التي  األزمة  ليست  لكنها  الجزء،  هي  تكون  قد 
الحديث عنها.

في  األزمة  خطاب  اختزال  إلى  نعمد  أن  هو  الحذر 
جوانب تقنية ضيقة، فنكون بذلك أمام اختزال معيب، 
النظر  ويصر�  للبعض،  معينة  وغاية  وظيفة  يؤدي 
عن القضية األساس. فمهما ارتقينا في التحليل، يظل 
التعليم شأنا اجتماعيا يخفي وراءه صراعا سياسيا بني 
مالكي وسائل االنتاج واإلكراه، ف�ما تعليم يقود للتحرر 
وكسر القيود، وإما تعليم يقود نحو االستعباد...والحال 
أننا أمام أزمة بنيوية نسقية، شمولية ومركبة، يتعلق 
األمر بأزمة مجتمع بكامله، وليست أزمة قطاعية...أزمة 
لم  يزال  ال  مجتمع  أزمة  التعريف،  الم  بألف  اإلنسان 
االجتماعية  ر�يته  في  التربوي  املشروع  بعد  يستدم� 
االستقالالت  بلحظة  املرتبطة  منطلق  الشاملة...أزمة 
وقومية  وطنية  من شعارات  معه  حملت  وما  الُقطرية، 
حاملة، وعكسته من صراعات بني النخب وتضارب في 
دولة  من  االنتقال  وإشكالية  الوطنية،  الحركات  برام� 
الحكم  يمكن  هنا  االستقالل...من  دولة  إلى  االستعمار 
أن املدرسة التي نتكلم عنها هي مدرسة هجينة ولدت 
لم  املدرسة  أن  األزمة  من عمق  راكم  ب�عاقة خلقية...ما 
التي طرأت  الكبرى  تستطع أن تواكب عنف التحوالت 
الرومانسي،  تصورها  سجينة  فظلت  املجتمع،  على 
أن  للبعض  التغيير...يحق  من  أكثر  باملحافظة  لصيقة 
مركب  حلها  فبالضرورة  مركبة،  األزمة  دامت  ما  يقول 
اجتماعية  أزمة  األساس جزء من  وغير مجزأ، هي في 

شمولية، وجزء من تعثر املشروع املجتمعي الشمولي.
راكمت املمارسة التربوية على امتداد العالم العربي 
الفشل،  تجارب  من  العديد  خليجه  إلى  محيطه  من 
أن  من  يمت�  تربوي،  تقليد  تشكل  إلى  يعود  بعضها 
منطلقا  نعتمدها  التي  والتوصيفات  الخطابات  كل 
للحكم على الخطاب واملمارسة تعود إلى مراكز القرار 
والسلطة والنفوذ في العالم...صحي� أنها تقارير ذات 
معينة،  ر�ية  من  تصدر  لكنها  هام،  تشخيصي  بعد 
وتعكس في مطوياتها معايير خاصة...يمكن اعتمادها 
كأدوات إرشاد وتوجيه، وليس بالضرورة تشخيصات 

دقيقة...
   ثمة حاجة إلى إنتاج خطاب تربوي محلي، يقف 
ثمة حاجة ههنا  مثلما  األدواء�  األعطاب، ويصف  عند 
إلى مغربة التوصيف، والنأي عن البرام� االصالحية 
التقويم  برنام�  م�الت  يتتبع  من  واملستوردة،  املُمالة 
الهيكلي خالل ثمانينيات القرن املاضي يصل إلى عمق 

هذه الفكرة؟
خطاب األزمة في األساس تشخي� ُمبكر وتفكير في 
حل، األول محلي، والثاني كوني. الدعوة ههنا موجهة 
التدخل،  مشاريع  لبلورة  التنمية  بحو�  مراكز  إلى 
والتقويم... املتابعة  حول  بحو�  في  بعمق  للتفكير 
مشاريع االصال� ظلت في مجملها معاقة، غير عاكسة 
سياسية  العتبارات  املعرفة  مجتمع  وتحوالت  لنبض 
معروفة...كشف نظام العوملة هشاشة األنظمة التربوية 
وقار  من  تبقى  ما  عن  الهيبة  حجاب  وأزال  العربية، 
الجديد  العاملي  العوملة والنظام  مستور، مثلما فرضت 

معايير جديدة، لم تستطع املدرسة أن تنتجها.
إلى  األزمة،  إلى تجذير خطاب  راهنة  ثمة حاجة     
اعتبار أزمة املدرسة هي في األصل أزمة غياب فلسفة 
اجتماعية موجهة للمجتمع املغربي، فلسفة لها منظور 
واض� لطبيعة اإلنسان والفرد واملواطن، فلسفة قادرة 
على طر� سؤال األولويات، هل نريد تكوين قوى بشرية 
تكوين  نريد  هل  اقتصادية؟  ر�ية  أي  ضمن  للسوق؟ 
مواطن بمواصفات سوسيو- سياسية كونية؟ ضمن أي 

ر�ية حضارية؟
لنتأمل مفهوم االنسان في عالقته باملدرسة. ظلت 
على  أفكارا  تنت�  التربوي  للفعل  املوجهة  الوثائق 
من  مأخوذة  نظريات  لكنها  األهمية،  من  كبير  قدر 
هالمية،  أفكار  عن  شائعة...نتحد�  تربوية  خطابات 
استطاع  وعامة...الخالصة  واضحة  غير  ضبابية، 
العالم الثالث أن ينت� أروع الوثائق التربوية، وأروع 
الدساتير السياسية، لكنه لم ينت� ال تنمية وال حداثة 
إليها  التي توصل  الفكرة هي  وال ديموقراطية...هذه 
 Le   :األستاذ جميل الساملي في كتاب يحمل عنوان
 Maroc: Planification sans développement
االرادة  غياب  ثنايا  في  ضاع  اإلنسان  مفهوم 
السياسية للفاعل السياسي وصراعات النخب حول 
القطيعة  السياسية...فتوسعت  املنافع والتموضعات 
بني املدرسة واملجتمع، وصار النظام التربوي يشتغل 
الروابط بينهما... في فرا� عن املجتمع، وفي غياب 

  les écoles parelles مثلما فشلت املدارس املوازية
وتبئير  العامة،  الحياة  تخليق  رهان  كسب  في 
مناه�  أمام  والديموقراطية...فصرنا  الحداثة  قيم 
املعرفة،  مجتمع  لنبض  مواكبة  غير  جافة  دراسية 
منتجتني  مؤسستني  والجامعة  املدرسة  صارت  كما 
تغذت  الثقافي  الحقل  االجتماعي...بدوره  ل�قصاء 
أعطابه من أزمة املدرسة، واملدرسة تتغذى من همينة 
والفساد  الرشوة  مثل  الشائعة  االجتماعية  ا�ليات 

واملحسوبية والزبونية...
جنو� العوملة نحو الرقمنة بلور بشكل جلي الهوة 
التربوية، بني من يملك وسائط التشبيك املعلوماتي، 
وبني من ينحصر في عتاده املألو�...جائحة كورونا 

العدالة  سؤال  بقوة  وطرحت  الواقع،  هذا  عن  عرت 
مدرسة  تعد  املعلوماتي...لم  واالنصا�  الرقمية 
 école de الفر�  مدرسة  تكون  أن  على  قادرة  اليوم 
joie، صارت مدرسة معزولة، منفرة، طاردة، راسمة 
ل�قصاء، بني من ُكتب عليهم أن يبقوا تحت، ومن قدر 

لهم أن يلعبوا أدوار النخب...
زمن  املدرسة  بموت  القول  إلى  البعض  يجن�    
وفي  حقيقة،  منه  جانب  في  امليديا،  السوشيال 
جانب آخر مجانب للصواب، بل فقط يمكن الحديث 
التشييع،  هنا  الرمزية...املوت  املكانة  تراجع  عن 
والتشييع موقف عدمي ال ينب� بفجوة أمل. والحال 
التربوي  مشروعنا  نجعل  أن  في  فقط  نوفق  لم  أننا 
ننج�  لم  كما  املجتمعي�  للمشروع  صلبة  نواة 
للمشروع  ُموجها  التربوي  املشروع  نحول  أن  في 

املجتمعي...
املناورة  شر�  يمنحنا  التاري�  يزال  ال  لربما 
ومحدود... ضيق  زمني  إطار  في  لكن  والتجريب، 
العربية  املنطقة  بها  َرُحَبت  التي  الكبرى  الثورات 
وإن  وللمدرسة،  املدرسة  أجل  من  ثورة  األساس  في 
البستانية  كفاية...املدرسة  الحناجر  بها  تصد�  لم 
التي تسقي الجميع بال إقصاء، املدرسة التي توحد 
نستطع  لم  واحد...ف�ذا  فضاء  في  واألصاغر  األكابر 
وفق  ومنت�  فاعل  ديموقراطي  تحول  أي  نحقق  أن 
النظر عن سياستنا  الذاتية، ف�ننا صرفنا  شروطنا 
التربوية...عن السياسة التربوية التي كان ب�مكانها 
أن تنت� إنسانا جديدا، بفكر جديد، ومجتمع جديد 
جماعية،  ر�ية  إلى  حاجة  في  جديد...نحن  ملستقبل 
ال  نضل،  أن  ضير  عليه...ال  متوافق  جماعي  طمو� 
االنحدار،  أن نوقف هذا  لكن علينا  أن نخط�،  ضير 
موت  من  العربية  الخراب  كتيبة  ننقذ  أن  علينا 
..." شفيق  محمد  يقول  كما  مرتقب...علينا  سريري 
أن  يمكنه  ال  واإلنسان  االنسان،  بناء  إلى  نسعى  أن 
يبني حضارات ما لم يسع جادا لبناء نفسه بنفسه. 
ال  طويلة  شاقة  عملية  خاصة  اإلنسان  بناء  والبناء 
تفيد في القيام بها الَحماسات العابرة، وال االعتداد 
بالنفس، وإن كان يريد أن يظهر بمظهر الثقة بالنفس، 
أال يمكن أن ننظر في الطرائق التي صنع بها غيرنا 
ذلك الجبار القوي الغاشم الظالم نفسه منذ ما يقرب 
من مائتي سنة، قبل أن ننظر في الوسائل التي شيد 
بها املصانع واملنش�ت الضخمة، واخترع بها العتاد 
الحربي هناك؟ أال يمكننا أن ننظر في ذلك في برودة، 
املوجبات،  من  متوخني  انزعاج،  وال  انبهار  غير  في 
ناقدين السالبات ال من وجهة نظر املقدس للماضي، 
محمد  للمستقبل..."(  املستفسر  نظر  وجهة  من  لكن 
شفيق، من أجل مغارب مغاربية باألولوية، إصدارات 

مركز طارق بن زياد، سنة 2000، � 229-230).

في الحاجة اإلى فكر تربوي جديد 

جائحة كورونا عرت عن 
هذا الواقع، وطرحت 

بقوة سؤال العدالة 
الرقمية واالنصاف 
المعلوماتي...لم 

تعد مدرسة اليوم 
قادرة على أن تكون 

 école مدرسة الفرح
de joie، صارت 

مدرسة معزولة، 
منفرة، طاردة، راسمة 

لإلقصاء

لم نوفق فقط في 
أن نجعل مشروعنا 

التربوي نواة 
صلبة للمشروع 

المجتمعي؛ كما 
لم ننجح في أن 
نحول المشروع 

التربوي مُوجها 
للمشروع 

المجتمعي

عبد الحكيم الزاوي
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ساءت أحوالها واألسمنت  يتربص بها

اأكادير.. �سقو� اأربعة 
متاجرين في الم�درات 

أمن  بوالية  القضائية  للشرطة  تابعة  عناصر  أفلحت 
أَكادير، وبتنسيق مع مصال� املديرية العامة ملراقبة التراب 
إحباط  في  شتنبر2020،   14 االثنني  يوم  مساء  الوطني، 
عملية  نطاق،في  أوسع  على  مخدرالشيرا  تروي�  محاولة 
تدخل ناجحة أسفرت عن حجزكميات من املخدرات وتوقيف 
سنة،من  و49   27 بني  أعمارهم  تتراو�  أشخا�  أربعة 
بينهم شقيقان، بتهمة االشتباه في تورطهم في قضية تتعلق 

بالحيازة واالتجار في املخدرات.
ووفق مصدر أمني فقد «تم توقيف ثالثة من املشتبه فيهم 
على م� سيارة نفعية بحي الزيتون بمنطقة تيكوين التابعة 
ملدينة أَكادير،فيما تم توقيف شخ� رابع على م� سيارة 
حجز200  عن  التفتيش  تسفرعملية  أن  ،قبل  مماثلة  نفعية 
داخل علب خاصة  كانت معبأة  الشيرا  كيلوغرام من مخدر 

بمادة السكر». 
الحراسة  تدبير  تحت  فيهم  باملشتبه  االحتفاظ  «تم  وقد 
عليه  تشر�  الذي  التمهيدي  البحث  إشارة  رهن  النظرية 
النيابة العامة املختصة،فيما يتواصل البحث األمني من أجل 
توقيف باقي املتورطني املفترضني في هذا النشاط اإلجرامي 

« يخل� املصدر ذاته  .
ع . الكامل

اأزيال� .. حملة ن�افة 
ب�ساللت اأوزود

تم،  والسكان،  املدنيني  الفاعلني  من  العديد  من  بمبادرة 
األحد املنصرم، تنظيم حملة نظافة واسعة للمدار السياحي 
لشالالت أوزود (أزيالل) . و»تهد� هذه الحملة، التي نظمتها 
وتعاونية  أوزود  فرع  والتقافة»  للتربية  «بصمات  جمعية 
املدني  املجتمع  من  فعاليات  مع  بشراكة  أوزود»،  «ريتاج 
الترابية  والجماعة  املحلية  السلطة  مع  وبتنسيق  باملنطقة، 
تاكال، إلى إعادة هذه األماكن إلى رونقها وجماليتها السابقة 
بعد استئنا� األنشطة السياحية باملنطقة بعد حجر صحي 

دام ثالثة أشهر» يقول مشاركون في الحملة.
ووفق املصدر ذاته ، فقد  «شكلت عملية التنظيف الواسعة، 
حماية  أوراش  في  الشباب  انخراط  لتعزيز  فرصة  أيضا، 
السياحية  التنمية  في  املساهمة  بهد�  والجبال،  البيئة 
الجبال  تلو�  ملكافحة  الوطنية  الجهود  ودعم  للمنطقة، 

والبحار والشواط�».
ناقوس  لدق  محاولة  هي  الحملة  ف�ن  جمعويني  وحسب 
التنبيه» بشأن التلو� الذي تعرفه الشالالت باعتبارها تراثا 
طبيعيا وطنيا استثنائيا، علما بأن مظاهر التلو� وانتشار 
النفايات املتراكمة بموقع أوزود تعرقل تنمية السياحة في 

املنطقة.»

هل يتم تحويل »ال�ساية الكبر�« بال�مي�سات اإلى ف�ساء 
اأ��سر ي�ف� عن ال�سكا� من و�اأة  »ال�تنا�«�  

مؤسسات التعليم العتيق
اعتماد التعليم عن بعد

اإلى نهاية دجنبر

أعلنت وزارة األوقا� والشؤون اإلسالمية أن» انطالق الدخول 
التعليم  مؤسسات  بمختلف  والجامعي2021/2020،   املدرسي 
باعتماد  وذلك   ،2020 أكتوبر   05 االثنني  يوم  سيكون  العتيق،  
التعليم عن بعد إلى نهاية شهر  دجنبر 2020،  على أمل أن تسم� 
يناير2021»،  شهر  بداية  الحضورية  الدراسة  بانطالق  الظرو� 
الوضعية الوبائية املقلقة التي تعيشها  مبررة هذه الخطوة ب « 
بالدنا»، وهي تأتي «في سياق التدابير االحترازية املتخذة للحد 
من استفحالها»، علما بأن غالبية تالميذ وطلبة التعليم العتيق هم 
اململكة»،  ومن  يفدون من مختلف مناطق  الذين»  الداخليني   من 
الراهنة،  الوضعية  ظل  في  الحضورية،  الدراسة  اعتماد  «ف�ن  ثم 
وبتوفير جميع  بتنقالتهم  يتعلق  ما  في  تعترضه صعوبات جمة 
ظرو�  في  وإيوائهم  الستقبالهم  الالزمة  الوقائية  االحتياطات 

تربوية وصحية آمنة».
وحثت  الوزارة «جميع التالميذ والطلبة على متابعة دروسهم 
للتعليم عن بعد، والتفاعل اإليجابي مع ما  عبر منصة «دروسي» 
تقدمه من خدمات»، داعية املشرفني على مؤسسات التعليم العتيق 
واملدرسني بها إلى»االنخراط الفاعل في الجهود املبذولة من أجل 
الوسائل  مختلف  باستثمار  البيداغوجية  االستمرارية  ضمان 
وطلبتهم،  تالمذتهم  مع  بعد  عن  للتواصل  املتاحة  التكنولوجية 
الدراسي  التحصيل  من  تمكينهم  قصد  باستمرار  ومواكبتهم 

املثمر».

فا�ض ..»تداعيات كورونا
على ال�سحة العامة«  

 

األسبوع  نظمت  وتحسيسية،  علمية  ندوة  في  متدخلون  قارب 
املنصرم بفاس، مختلف تداعيات األزمة الوبائية لكوفيد 19 على 

الصحة العامة. 
شعار  تحت  وأنت»  «أنا  جمعية  نظمتها  التي  الندوة  وسعت 
«لنلتزم جميعا بالقواعد الوقائية من أجل حماية أنفسنا وأحبابنا 
دعم  في  املدني  املجتمع  دور  تجسيد  كورونا»،»إلى  فيروس  من 
انتشار  مكافحة  أجل  من  العمومية  السلطات  جهود  ومواكبة 
الجائحة، عن طريق التوعية والتحسيس» يستشف من تصريحات 

منظمني.
الجهوي  املركز  مدير  بنيازغي  الرحيم  لعبد  تصري�  وحسب 
لتحاقن الدم،، ف�ن «اللقاء أتا� فرصة لتسليط الضوء على املشاكل 
الصحية على  األزمة  وتأثير  الدم  مراكز تحاقن  تعاني منها  التي 
مخزون الدم وكذا التدابير االحترازية التي تعتمدها هذه املراكز من 
أجل تشجيع املتبرعني على اإلقبال على هذه العملية التضامنية 

املواطنة وفي نفس الوقت حماية سالمة مختلف املتدخلني».
وفضال عن املخاطر الصحية الجسدية، تناول اللقاء، من خالل 
الحسن  موالي  بمستشفى  الطبيب  فاضل،  محمد  الشيخ  مداخلة 
ل�مراض النفسية والعقلية، «التداعيات النفسية للجائحة وسبل 
التعامل معها بالنظر إلى انعكاس الهشاشة النفسية على مقاومة 

الجسم ل�مراض العضوية».
وبدعم  املحلية  السلطات  مع  بتعاون  نظم  اللقاء  ف�ن  للتذكير   
الجهوية  واملديرية  فاس  وجماعة  مكناس  فاس  جهة  مجلس  من 

للصحة.

�ريبكة.. و�سعية القطاع ال�سحي 
وم�ستجدات المو�سم الفالحي 

تطرقت أشغال الدورة العادية للمجلس اإلقليمي لخريبكة لشهر 
شتنبر 2020، يوم اإلثنني  املنصرم، إلى وضعية القطاع الصحي 
سياق  في   ،2020-2021 الفالحي  املوسم  ومستجدات  باإلقليم 

الظرفية الوبائية لكوفيد 19.
املندوب  قدم    ، باإلقليم  الصحة  قطاع  وضعية  بخصو� 
اإلقليمي للصحة، عرضا أبرز من خالله «حصيلة املراقبة الوبائية 
وباء  انتشار  مراحل  تغطي  إحصائيات  إلى  استنادا  باإلقليم،  
كورونا املستجد، وكذا أهم املشاريع التي عرفها هذا القطاع رغم 

بعض املعيقات واإلكراهات ذات الصلة».
املدير  تقدم    2020/2021 الفالحي  املوسم  مستجدات  وبشأن 
الفالحية  املؤهالت  عند»  فيه  توقف  بعرض  للفالحة  اإلقليمي 
ثم  املطرية،  التساقطات  آثار تأخر  التخفيف من  ل�قليم وبرنام� 
اإلجراءات املتعلقة باملوسم الفالحي املقبل، وكذا حصيلة صندوق 

التنمية الفالحية ومشاريع مخطط املغرب األخضر».

أورارى علي 

وفي  السابق  في  الخميسات  موقع  كان 
عدة  من  يتكون  كان  مائيا، حيث  غالبيته 
األمطار،  مياه  تم�ها  (ضايات)  مستنقعات 
السنة،   طول  على  النضوب  اليعر�  بعضها 
هده  أغلب  الطيوراملائية،  من  أنواع  بها 
إلى  وآلت  حالها  تغير  الرطبة  الفضاءات 
وأقيمت   كان،   خبر  في  وأصبحت  الزوال، 
السكنية،  التجزئات  من   هامة  نسبة  مكانها 
الكبرى»  «الضاية   املسماة  سوى  تبق  ولم 
البقرة»،   ضاية  باسم»  تعر�  كانت  التي 
ويقال  تفوناسث»،   وباألمازيغية، «أكلمام  
إنها سميت بهذا اإلسم  ألن بقرة  ضلت  من 
بها  وبقيت   الضاية  تلك  ودخلت  صاحبها 
ظلت  الوقت  ذلك  ومن  عجال،  ولدت  حتى 
تحمل هذا اإلسم،  وتقع بالجنوب  الغربي من 
على  املياه  بها  تبقى  بدورها  وكانت  املدينة، 
املائية،   النباتات  وتغمرها   السنة،   امتداد 
كان  وبجوارها  الطيور،   أنواع   بعض  وبها 
يقيمون  وطلبته  السابق  في  القرآن   حفاظ 

وتقول  ربيع.   فصل  كل  في  دينيا  موسما 
قامت  الحماية  سلطات  إن  املصادر  بعض 
يمر  واد  في  يصب  ملياهها  مصر�  بحفر 

بجانب ضاية الرومي املعروفة. 
ملعب  بمحاذاة  توجد  التي  البقرة  ضاية 
للتعليم  ومؤسسة  القدم  لكرة  نونبر   18
حالها  ساء  ودوار،  سكني  وحي  الثانوي،  
بالستيكية   أكياس  بها  تنتشر  حيث  اليوم، 
عن  املتخلفة  األتربة   أزبال، ركام  متحللة،  
البنايات (الردم)، بعض جوانبها تحولت إلى 
تعتبر  أنها  ورغم  الطلق...  الهواء  مراحيض 
منطقة فيضية،  وال تصل� للبناء،  ف�ن هناك 
مخاو�  من أن تمتد  إليها  أيادي  لوبيات  
العقار ومحترفي  املضاربات العقارية الدين ال 
يهمهم  إال اإلسمنت، للسطو عليها  وتحويلها 
إلى بنايات،  خاصة أن هناك إقامات سكنية  
بنيت حديثا  بمحاذاتها  من الجهة الغربية؟   
على  والساهرة  املعنية  الجهات  تقدم  فهل 
تدبير شؤون حاضرة زمور  وتبادر  بتحويل 
يشمل  أخضر   وفضاء  منتزه  إلى  الضاية 
يكون  وحتى  والتسلية،   للترفيه  مرافق 

مجاال للساكنة ل�ستمتاع  به، والتروي�  عن 
بيئة  خلق  في  املساهمة  وبالتالي   النفس، 
منتزه  حال  تردى  الذي  الوقت  في  سليمة،  
تم  أنه  العلم  مع  املقاومة،   3 مارس،  وغابة 

اإلجهاز سابقا وإتال�  فضاءات خضراء، كما 
هو حال فضاء بحي السالم الذي تحول إلى 
أيت  دوار  بجوار  األخضر  والحزام  عمارة، 

طلحة؟.

«الضاية الكبرى « ..غابت املياه وحضرت األزبال؟

املطاعم ذات الصبغة السياحية بسوس ماسة

عبداللطيف الكامل

بشأن ما وصفته ب“اإلقصاء ” من اإلتفاقية  اإلطاراملوقعة مؤخرا 
بني وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة ملواجهة ا�ثار 
السلبية لجائحة كورونا، راسلت الجمعية الجهوية للمطاعم ذات 
الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة، وزيرة السياحة والصناعة 
برفع  مطالبة“   اإلجتماعي،  واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
القطاعات  إدراجها ضمن  على  والعمل  املطاعم  طال  الذي  الحيف 

السياحية املستفيدة من الدعم».
وأكدت الجمعية  «أن أنشطة هذه املطاعم تنضوي تحت القانون 
السياحي، مما يخول  اإليواء  رقم00-61 إسوة بمؤسسات  املنظم 
لها أن تكون طرفا في اإلتفاق»، الفتة  إلى ”أن منخرطي الجمعية  
من  إقصائهم  عن سبب  وتساءلوا  الدعم  من  باستثنائهم  تفاجأوا 
مازالت  منهم  العديد  أن  خاصة  الدعم  من  وحرمانهم  اإلتفاق  هذا 
محالتهم مغلقة منذ إعالن حالة الطوار�   في منتصف شهر مارس 

املنصرم».
التي توصلنا بنسخة منها –  وأضافت الجمعية في رسالتها - 
«حتى الذين قرروا فت� محالتهم فهم يئنون حاليا تحت وطأة أزمة 
على  املواطنني  إقبال  في  املهول  التراجع  بسبب  اقتصادية خانقة 
املطاعم وغيرها من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع 

السياحي بصفة خاصة».
«إلى بأهمية توقيع اإلتفاق اإلطار بني وزارة  وأشارت الرسالة 
السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة لدعم مؤسسات اإليواء 
واملرشدين  السياحي  النقل  وشركات  األسفار  ووكاالت  السياحي 
املجال  في  وفاعلة  أساسية  تعتبرمكونات  ألنها  السياحيني، 
مهم  مكسب  اإلتفاق  هذا  من  فاستفادتها  وبالتالي  السياحي 
السياحية  باملطاعم  االهتمام  لعدم  األسف»،  عن  معبرة  للقطاع»، 
التي وجدت نفسها خارج اإلتفاق، داعية إلى «إعادة اإلعتبار لهذا 
للنسي� السياحي والذي يئن تحت وطأة  املكون األساسي واملهم 
أزمة خانقة، وذلك ب�عطاء التعليمات الوزارية قصد إضافة “ملحق“ 

ل�تفاقية اإلطار يضم املطاعم السياحية».

احتضنت الحسيمة، مؤخرا ، لقاء توعويا / تحسيسيا بخطورة 
انتشار الحشرة القرمزية بنبات الصبار بعدد من املناطق التابعة 

إلقليم الحسيمة.
لجهة  الفالحية  الغرفة  رئيس  حضور  عر�   - اللقاء،  و«توخى 
الحسيمة، واملدير اإلقليمي للفالحة -، تحسيس  تطوان -  طنجة - 
الفالحني والتعاونيات والجمعيات التي تعنى بنبتة الصبار على 
مستوى إقليم الحسيمة بالخطورة البالغة للحشرة القرمزية على 
على  التأكيد    تم  حيث   ، منظمون  يقول  الحيوية»  النبتة  هذه 
ضرورة تضافر جهود جميع املصال� والفاعلني لوضع استراتيجية 
بمحصول  فادحة  خسائر  تلحق  التي  القرمزية  للحشرة  للتصدي 

الصبار، والحيلولة دون انتشارها».
الحشرة  ملخاطر  تطرقت  عروض  تقديم  اللقاء  برنام�  وتضمن 

نشأة  وكيفية  مكافحتها،  وسبل  الصبار  نبتة  على  القرمزية 
وانتشار الحشرة القرمزية وتأثيرها على الصبار، والسبل الكفيلة 

بمحاصرتها والسيطرة عليها ومنع انتشارها.
و«شدد  متدخلون على ضرورة النهوض بالبحث العلمي الزراعي 
وتطوير أصنا� من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية، فضال عن 
محليا  منتوجا  باعتبارها  الصبار  نبتة  لتثمني  الجهود  مضاعفة 
من  جملة  اعتماد  على»  تحث  بتوصيات   اللقاء  وخرج   متميزا. 
انتشارها  القرمزية ومنع  الحشرة  على  للقضاء  الوقائية  التدابير 
من بينها، على الخصو�، معالجة الصبار املصاب والتخل� منه 
بالشكل املناسب، واستعمال الصناديق البالستيكية بدل الخشبية 
وتكثيف  جيد،  بشكل  وتعقيمها  وغسلها  الصبار  فاكهة  لنقل 

املراقبة».

المطالبة 
بال�ستفادة 
من الدعم  
الم��س�ض 
لمكونات 
القطاع

التح�سي�ض بم�ا�ر 
الح�سرة القرمزية 
على نبات ال�سبار 
بجماعات اإقليم 
الح�سيمة



عبد السالم 
الصديقي

نقف عند هذه اللوحة ونحن نستحضر تجربة 
الدكتورة  الدليمي،  سمية  التشكيلية  صاحبتها 
بالدار  الحقوق  بكلية  الجامعية  واألستاذة 

البيضاء.
للرسم  العصامية  الفنانة  هذه  عشق  بدأ 
لطاملا  الصغر.  منذ  الراقي  الفن  بهذا  وشغفها 
نقلت وهي طفلة تلك الصور الجميلة التي كانت 
تزين كتبها املدرسية على األوراق وفي كراساتها 
طموحها،  معها  كبر  كبرت،  ودفاترها.حني 
الوجوه  من  بقصير  ليس  مسار  بعد  وأضحت 
عند  توقف  حيث  التشكيل،  مجال  في  البارزة 
أعمالها العديد من النقاد واملهتمني ملا تتسم به من 
منحى تشكيلي رفيع، يبعث على التأمل، ويدعو 
والالمرئي.  املرئي  بني  يجمع  عالم  اختراق  إلى 
لكنه  والحميمية،  الخصوصية  من  شيء  فيه 
يبتعد عن الغرابة ، مفعم بأسرار وتوليفات تفور 
، حبلى بأشكال ال تخرج عن  األلوان  من حرارة 
املألو� ، تعمل بواسطتها على مخاطبة الوجدان 
، ولذلك تجدها ال ترسم فقط ولكن تنقش لوحاتها 
خاصة،  بصبغة  لتطبعها  كبيرة  وبجرأة  أيضا 
تنم عن قوة شخصيتها  وصدق مشاعرها التي 
فاتحة  ألوان  عبر  القماش  قطع  على  بها  تلقي 
أعيننا  وتأخذ  التوه�  تصنع  باهتة،  وغير 
إلى  جنو�  أو  استعراض  أي  دون  بها  لتسافر 
بواسطة  يلتقيان  والحقيقة  الحلم  حيث  عاملها، 
مستقاة  ألوان  بواسطة  نسجه  تم  رفيع  خيط 
األحيان،  بعض  في  بكثافة  تحضر  الطبيعة،  من 
وتتدفق كالسيل فتم� الفراغات، وتعكس كل ما 
يدور في خلد فنانة رقيقة ومثقفة، تحر� على 
النمطي  ل�طار  رفضها  عن  بتلقائية  التعبير 
الضيق الذي تحصر داخله املرأة املغربية، ولذلك 
غالبا ما تكون رسوماتها عبارة عن تعبير صري� 
بالتجريد  الواقعية  فيها  تمتزج  فنية،  بلمسة 
الغموض  بعيدة عن  باملغرب،  املرأة  عن وضعية 
ولبس قد يخلقه الغلو في توظيف الرموز،فجاءت 
هذه اللوحة بسيطة وبالواض�، غير مشفرة لكي 
إلى سيدة  ينظر  وهو  في حيرة  املتلقي  تترك  ال 
، تأخذ حيزا مهما في الوسط ، بلباس منسجم 
في  يبدو   ، شبابه  ريعان  في  يزال  ال  جسد  مع 
عنفوانه ولم يترهل بعد ، يظهر  بالكامل إال من 
من  بكثير  معهما  تعاملت  اللتني  الساقني  جهة 
مرتبطتان  أنهما  ولو  ل�ثارة  تفاديا   ، التحايل 
فقط بالحركة، وتمثالن في لغة الجسد السيطرة 
من  تبدو  وضعية  مع  والتأقلم  النفس  على 
إلى  تنظر  وهي  بحذر  تخطو  وكأنها  خاللها 
تواجهنا  أن  تريد  ال  املجهول،  حيث  اليسار 
الخشن.  عاملنا  من  املزيد  تتحمل  تعد  لم  وكأنها 
خافت  غير  متقدا،  قنديال  اليسرى  بيدها  تمسك 
، يأتي منه ضوء فيغمر صدرها الذي يشير إلى 
األمومة ويسقط على أجزاء أخرى معينة ومهمة 
فالقنديل  العتمة.  من  إلخراجها  جسدها  من 
يربط  املاضي بالحاضر،أما نوره فتذكير مرئي  
باالنتصار املحتمل على الظالم، مما يفرض على 
فقط  استشراقية.الينظر  بنظرة  يراه  أن  املشاهد 

بل  حاضره  من إلى  جزء  إلى  أيضا 

ويحل  ينطف�  أن  قبل  الزمن  ويسابق  مستقبله، 
التي  املرأة  هذه  محالة  ال  سيؤرق  دامس  ظالم 
إلى  فستانها  من  جزءا  اليمنى  بيدها  تسحب 
أنها  على  يدل  سيرها،  يعرقل  ال   لكي  األعلى 
اإليجابية  أحاسيسها  كل  تدم�  بعسراء،  ليست 
االنسجام  جسمها.وهذا  من  األيسر  الجانب  في 
فضال  أناقة،  يمنحها  الذي  هو  اإليماءات  في 
لكنه  فضفاض  بقصير،  ليس  طبيعي،  شعر  عن 
معقود بقطعة ثوب لكب� جماحه ، يأخذ لونه من 
الحناء، يستمد هالته وأصالته من هذه الخامة، 
املناسبات  جميع  في  املرأة   رفيقة  تعتبر  التي 
االجتماعية، فهي بمثابة األصل الذي تعود إليه 
ما  وتزي�  الغير،  على  والتفوق  التميز  لتمنحها 
يتركه األسود الحاضر بقوة من قتامة وبشاعة، 
أن  الفنانة  أرادته  فضاء  على  البهجة  وتضفي 
ارتباك  لتفادي  متعددة  عناصر  بدون  يكون 
من  باملرأة  يحيط  ملا  ينتبه  ال  املتلقي  يجعل  قد 

جزئيات تصنع الحد� وتسترجع اللحظة تلك.
على  الفنانة  عملت  بالذات،  العمل  هذا  في    
في  إال  رسمه  يتم  متني،ال  وهمي  مثلث  ترسيخ 
يرتكز  تفكيكه،  تأمل،يصعب  لحظة  وفي  األذهان 
األزرق  من  مستقاة  لونية  أضلع  ثالثة  على 
والكستنائي واألصفر، يقف في الواجهة ليمت� 
جراء   األجواء  على  املخيمة  الدامسة  الصبغة 
يمتد  كثيفا  سوادا  تلتحف  التي  الخلفية  تلك 
،مثبت في مكانه، يصنع ستارا  على شكل ظالم 
تعيش  امرأة  أمام  بأننا  ويوحي  األفق،  يحجب 
واقعا مظلما ولحظات عصيبة، ولكنها  تتمسك 
باألمل، محتفظة بأناقتها املكتملة باللون األزرق، 

والهدوء  الطمأنينة  يبعث  الذي  السماء،  لون 
تم  هنا  لكن  إليه،  النظر  فور  اإلنسان  نفس  في 
شعوب  ثقافة  عند  تعر�  التي  لرمزيته  توظيفه 
الشر،واجتناب  بصد  األدنى،واملتعلقة  الشرق 
العني وإبعاد الشياطني،مما يعطي للوحة بعدين:  
وخرافي،  واألناقة  باألنوثة  مرتبط  جمالي، 

ملتصق بالثقافة الشعبية.
قوية   اللوحة،ف�نها  هذه  بساطة   رغم 
باملكان،ال  ملتصقة  كتلة  تشكل  التي  بعناصرها 
بمشاعر،  الزمن،تنبض  في  تمتد  ولكنها  تبرحه، 
أيقظتها ضربات فرشاة رسامة رقيقة و مقتدرة 
على  يعتمد  بأسلوب  ور�ى  أفكارا  تجسد   ،
املشرقة  ل�لوان  الجمالية  القيم  استخال� 
الجيد  االستغالل  على  ويعمل  والصافية، 
مستوحاة  وحشية،  بطريقة  الفارغة  للمساحات 
ال  ماتيس،  هنري  الفرنسي  الفنان  أعمال  من 
 ، امرأة  عن  الضبابية  وتمس�  العني  تتعب 
حرصت املبدعة على طرحها أمامنا كما ترجوها 
ومثير،  جميل  بزي  الهامة  مرفوعة  تكون،  أن 
اليأس  عليها  يغلب  التي  املرأة  تلك  تشبه  ال 
واالنكسار ، الخاضعة ل�مر الواقع الذي ينسيها 
زينتها بفعل ما تعانيه من ألم التهميش والقهر، 
يعكسه   ، مظلم  واقع  داخل  متخبطة  ويتركها 
تفاصيل  في  سوداوية  بصمة  ويترك  العمق، 
تأخذ  األلوان،  توزيع   في  بالدقة  تتميز   لوحة، 
األساسية  املحاور  تشكيل  من  الفنية  متانتها 
بطريقة  تثبيتهما  تم  مستقيمني،  خطني  وسط 
من  يخلو  ال  المرئي  هندسي  منظور  وفق  أفقية 
الزيتية  الصباغة  توظيف  خالل  من  شاعرية 

بخاصيتها وتوزيع عناصر اللوحة بطريقة فنية 
، تنم عن مهارة تقوم على  الفضاء  بديعة داخل 
االنتباه إلى أدق التفاصيل مما يخلق توازنا بني 

الكتلة اللونية والشكلية.
املمارسني  بعض   عند  معرو�  هو  وكما 
محمد  التشكيلي  والفنان  الناقد  أمثال  األكفاء، 
سعود وغيره،ف�ن أجمل الصور وما يميزها هي 
تلك التي تحيلنا إلى أسطورة أو قصة أو حد� 
تاريخي وهو ما نجده غالبا في فن املنمنمات.إذا 
نظرنا إلى هذه الصورة ب�معان، ستحيلنا بدون 
املصبا�  صاحب  ديوجني،  أسطورة  الى  شك 
النهار،  وض�  في  يحمله  كان  الذي  الشهير» 
الحرية  ليحقق  ويجد  يعمل  إنسان   عن  يفتش 
الشيء  هو  الحياة».وهذا  مستوى  ويحسن 
جانب  إلى  املخيلة  في  يحضر  الذي  الالمرئي 
تضاد لوني يمثل الصراع الذي ال يزول في لحظة 

معينة بني الظالم والنور.
أتا�  التشكيلي،  بالفن  سمية  األستاذة  تعلق 
وانتقائها  معارفها  وتطوير  موهبتها  صقل  لها 
مكونات  وتثمني  إيجاد  في  الجمال  لعناصر 
املستوحاة  بتيماته  الخا�  اإلبداعي  إطارها 
غالبا من عاملها النسوي، مما جعل جل أعمالها 
إلى  يميل  اللون،  كثافة  قوامه  بأسلوب،  تتميز 
عن  منأى  في  واض�  بشكل  الخطو�  توظيف 
السريالية والواقعية املفرطة، يزاوج بني ما هو 
أمامنا  تتمتد  لوحة  تختزله  وشعوري،  حسي 
طموحة  المرأة  آخر  جانب  عن  لتكشف  تلقائيا 

ترفض أن تبقى بال إنارة  في مكان حالك.
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االشتراكي

قراءة في لوحة التشكيلية المغربية سمية الدليمي:

 ا�ر�� �الال�ر�� ال�� ل ي��و �� �س��ري�

لو كنِت لي امرأة� من ياسمني�
ِك خطوة�  لزرعُتني بني نرجستي�

تعلو 
على شجن� وطني�

ء ظل�ِك  أرتوي من َفي�
عراَء  عَر والش� أستبيُ� الش�

أسرقهم على مرأى� من 
الجمهوِر 

دون أن أخشى انتقاد 
ة» في اعتالالت  «البنيوي�

« نا�� «الت�
ر املخفي� بني  أث� وأنواع الت�

ضلوِع أغنيتي

لو كنِت لي امرأة�
ى من  تمَسُ� عن شفتي ما تبق�

طعام�
بمنديل على مائدة في املطعم�

� لي رغيف الخبِز  تجز�
وتقول عن�ي: «طفلها ال�ذي ال 

« يكبُر مهما امتد� فيه العمر�
لنزعُت أشواكي

وصرُت معتدال� في نظرتي نحو 
ماء الس�

لو كنِت لي امرأة تحرسني من 
ديد البرد الش�

ى  كل�ما اجتاحتنَي ا�الُم والحم�
ك كنِت بداخلي نورا�  لعرفُت أن�

ة� ودفقَة حب� سرمدي�
مالكا� ال ينام�

ة� ولحظة� أبدي�

لو كنِت لي امرأة بعيننِي وقلب� 
واحد�

ويديِن ناعمتني�
أدركُت أن� لي معنى� بعيدا�
عن صفة العاشق املهزوِم 

باألفكار�
بازدحام األصدقاء على باب 

الل�غة�

لو كنِت لي امرأة�
ا  ِسُلني على مهل� كلم� َتغ�

انتصبُت تحت املاء�
وامتزجت� مياهي مع مياهك�

أيقنُت ساعتئذ�
ة أن� أحالمي حقيقي�

ا في ذاك  وأن� ما يتم� ليلي�
الفراش�

د ر�يا لم يكن مجر�

لو كنِت لي امرأة�
مثل كل� قصيدة� مكتوبة 

بالياسمنِي
ة� رجسي� فيِء األغنياِت الن�

ي شاعر�  لعرفُت َأن�

ِك شاعرة� ووحي� وأن�
ة� وحياتي الفلسفي�

! فقط� لو� كنِت لي امرأة�

شتنبر 2020، نابلس

� اأ�ة� ر� ن�ت� � ا�� و� ك� �� ل� ق� ف�

نشرنا في  عدد التاسع من  شتنبر الجاري في ركن 
«جديد الكتب» خبرا عن صدور   كتاب «األندلسيون 
الهورناتشيون: من املراقبة إلى العقاب» وقد ورد فيه 
خطأ غير مقصود بنسبه الى املؤر� خالد بن الصغير 
والحال أن مؤلف الكتاب هو االستاذ الباحث محمد 
رضى بودشار و محمد عبد املؤمن وإذ نعتذر لالستاذ 

بودشار نورد ملحة وافانا بها عن الكتاب:
على  ينفت�  باملغرب  التاريخي  البحث  بدأ  
الذين  موضوع األندلسيني املتأخرين (املوريسكيني) 
في  وأثروا  املغربية،  املدن  من  العديد  في  استقروا 
دستور  اعتبر  وقد  ملحوظا،  تأثيرا  املغربية  الثقافة 
الثقافة  روافد  من  رافدا  األندلسي  العنصر   2011
استقرا  الذي  الهورناتشيون  بينهم  من  املغربية، 
لقلة  ونظرا  بالرباط..  (الوداية)  األندلس  بقصبة 
في  الباحثني  تفيد  أن  يمكن  التي  املغربية  املصادر 
أهمية  إلى  فيه  املتخصصون  يشير  املوضوع،  هذا 
اعتماد املصادر األجنبية خاصة  اإلسبانية، ال سيما 
وفي  البلد..  هذا  أرشيفات  بها  تحتفظ  التي  تلك 
الحكمة  باب  نشر  دار  عن  مؤخرا  املنحى صدر  هذا 
املراقبة  من  الهورناتشيون  «األندلسيون  كتاب 
األرشيف  من  لوثائق  ودراسة  ترجمة  العقاب:  إلى 
اإلسباني»، ملحمد رضى بودشار باالشتراك مع محمد 
الدراسة  قسمني:  إلى  الكتاب  وينقسم  املومن.  عبد 
تطرق فيها محمد رضى بودشار إلى أشكال املراقبة 
للمسلمني  اإلسبانية  التفتيش  محاكم  نهجتها  التي 
منها  االنفالت  إلى  األخيرين  وسعي  الهورناتشيني، 
باعتماد مجموعة من الحيل، ثم تناول بعد ذلك أشكال 
العقاب التي طالت هؤالء األندلسيني املسلمني الذين 
في  شعائرهم  ويمارسون  عقيدتهم  يخفون  كانوا 
السر مع ادعاء التنصر، من عقاب جسدي وغرامات 
مالية إلى درجة الطرد من األرضي اإلسبانية، وأخيرا 
الهورناتشية  الجماعة  استقرار  عند  بودشار  توقف 
القرصنة واغنتائها من  لنشاط  باملغرب وممارستها 
الثاني  القسم  أما  ألسراهم.  اإلسبان  افتكاك  عملية 

املومن،  عبد  محمد  أنجزها  التي  بالترجمة  الخا� 
فهو يتضمن 36 وثيقة تتأطر زمنيا بني سنة 1502 
للمسلمني  القسري  التنصير  ظهير  فيها  صدر  التي 
وسنة 1640 وهي سنة افتداء بعض األسرى اإلسبان 
هذه الوثائق  بتطوان. وقد جاء في مقدمة الكتاب « 
يدي  بني  ووضعها  اليوم،  نشرها  إلى  نسعى  التي 
املاضي  في  املتأمل  أيدي  وبني  األكاديمي،  الباحث 
رة التي ُعرفت  األليم للجماعة املسلمة األندلسية املنص�
بـ»املورسكيني»، ال تختلف كثيرا عن مجموع الوثائق 
التي نشرت من قبل. كما ال تختلف كثيرا عن مجموع 
النصو� التي تضمنتها الدراسات التي تطرقت إلى 
أشكال مراقبة هذه املجموعة البشرية وعقابها، ومع 
ذلك لها خصوصيات وتمكن من االطالع على معلومات 
ز األندلسيني الهورناتشيني، كما  ومعرفة تفاعالت ُتمي�

األخرى.  املناطق  مع  والتفاعل  التعامل  أشكال  تبني 
هذا  في  اإلسباني  األرشيف  أهمية  عن  ُينم  وهذا 
املعبرة  العربية  الوثائق  انكفاء  ظل  في  املوضوع، 
نتيجة  القليلة،  الشذرات  بعض  اللهم  املرحلة  عن 
بعد  األندلس  مسلمي  على  ُفرض  الذي  للحصار 
الذي عانوا منه  الثقافي»  سقوط غرناطة، و»الخنق 
أن  كما  وعقاب.  مراقبة  من  عليهم  مورس  ما  بسبب 
الناس  حيوات  وطبيعة  العامة  األوضاع  اضطراب 
عصرئذ، حالت دون وجود تدوين أندلسي للمرحلة. 
ومن ثمة تظل الوثائق اإلسبانية - املسيحية املصادر  
املعول عليها في هذا املطم�، وإن كانت هذه الوثائق 
مع  يحمل  ف�نه  ومتعلقاته،  وتجربته  رأيه  عن  تعبر 
صوت ذلك املقصي واملضطهد بل واملعذب واملعاقب 
واملطرود. وكأننا في هذه الوثائق نقف أمام صوتني� 
صوت حامل وصوت محمول، صوت رئيسي مهيمن 

وصوت ثانوي مقاوم ومناو�.
متميزة  تتمتع بخصائ�  البشرية  الجماعة  هذه 
الجماعات األندلسية  تجعلها تختلف عن غيرها من 
رة سواء أثناء إقامتها ب�سبانيا من  املنصر�ة واملهج�
استشعرت  بحيث  واالتحاد  التضامن  جانب  حيث 
خالل  أو  خطورتها،  ومؤسساتها  اإلسبانية  الدولة 
استقرارها باملغرب الذي انتقلت إليها انتقاال جماعيا 
فحملت إليها تراثها الثقافي والنضالي في ا�ن نفسه. 
دون أن ننسى أن منطقة إشترامادورا استقبلت جانبا 
من املطرودين من مملكة غرناطة عقب الثورة الكبرى 
الجيش  بانتصار  انتهت  التي  البشرات  جبال  في 
اإلسباني وهزيمة الثوار الذين كانوا قد تجاوز سقف 
املطالب اإلصالحية والحقوقية إلى محاولة استعادة 
الدولة األندلسية التي كانت عاصمتها غرناطة. وهي 
ومادة خصبة  توثيقية،  ذخيرة  العربي  للقار�  تقدم 
األدبية  واالستفادة  للتأمل  أو  والبحث،  للدراسات 
ننشرها، مصحوبة  أن  ارتأينا  هنا  من  والتاريخية، 

بدراسة لتقريبها إلى األفهام واملدارك.» 

»الأندل�س�و� ال�و�ن���س�و�� �� ا�را��� ا�� ال�ق���
 محمد رضى بودشار يقتفي آثار ا�ندلسيين المرحلين الى المغرب  

»ال�س��ر �سالح بو�سري� ي���� »���� ال�س�ر� 
«ماأنا وما أكون- سيرة شعرية ثقافية»

 عن «مؤسسة مقاربات» 
للشاعر  صدر  للنشر، 
بوسريف،  صال�  املغربي 

كتاب
وما  ماأنا  الشعر:  «زرقة 
أكون- سيرة شعرية ثقافية» 
والشاعر  للفنان  بغال� 
وتصميم   العامري  محمد 

الفنان بسام حمدان
الذي  التقديم  في  جاء 

صدر به الشاعر سيرته:
أعر�  «بدافع غامض، ال 
ُتَب هذا  ما يكوُن، رأيُت أن أك�
عرية.  الجزء من ِسيرِتي الشِّ
يرة التي فيها  ال بمعنى السِّ
عن  أو  حياتي،  عن  أتحد�� 
يفعل  كما  حياتي،  بعض 
وغيرهم  والُكت�اب،  عراء  الش�
يكونوا  أن  لهم  ُأِتيَ�  ممن 
الَحَد� الثقافي أو  في قلب 
السيرة  بمعنى  بل   ، الفني�

ر هو موضوع الذ�ات، أو تكون  ع� النظرية ـ الجمالية، التي يكون فيها الشِّ
. أعني الذ�ات الَكاِتَبة، التي وجدت�  ِري� الجمالي� ع� فيها الذ�ات، بمعناها الشِّ
أن  ا  ِم� َو  الَغَرق،  من  ُجَو  ِلَتن� ِفيه  باَحَة  السِّ تتعل�م  أن  ا  إم� ماء،  في  نفسها 
ة� تدفُعها الرِّيُ� في أي� اتِّجاه،  ِحه، مثل َقش� ُفو َعَلى َسط� ِرَقَها املَاُء َفَتط� َتغ� َيس�

دون إرادة أو رغبة منها.
َباَحة،  بقدر ما كان املاء سببا� في َغَرِقي، بقدر ما كان َسَببا� في معرفتي بالسِّ
ا  ، كان أكثر ِمم� َتَفع� ، و ما َعال منها و ار� ِض َما َواَجَهِني ِبه من أمواج� وَخو�

َجاِني. َض َأش� َن َعلي� َبع� ان�حَدر ما�ه َو َهو�
من  به  َفُل  َتح� َما  ال  َو  َشَساَعِتها،  إدراُك  يمكن  ال  َمَجر�ة،  َدُه  َوح� ُر  ع� فالشِّ
ا�، يفرض على َمن� َيخوض ماَءه أن يعر�  ِرِفي� ، ألن�ه مع� ِكالت� وَتَشاُبَكات� ُمش�
ُحب والعواصف واألمواج، ويعر� متى ُيصاِرع تياراته،  ِطباع الرِّيا� والس�

ومتى يترك املاء يأخذه حيث يشاء «.

ال���جديد 

فراس حج 
محمد 
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الثمن: أربعة دراهم
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هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
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- العربي رياض
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- عبد الصمد الكبا� 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير � االدار� � املالية � 
التوزيع � االشتراكا� � االشهار
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 الجيش 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

 املكاتب اجلهوية
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 مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
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.�.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2020/09/16

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكـة املغربـيـة
وزارة الداخلية

والية جهة مراكش-أسفي
اقليم أسفي
دائرة عبدة
قيادة العامر

الجماعة الترابية بوكدرة
إعالن عن طلب عروض مفتو�

رقم: 2020/03/ج.ت.ب
أكتوبر   15 الخميس  يوم  في 
الثانية  الساعة  على   2020
قاعة  في  سيتم  زواال،  عشر 
بالجماعة  االجتماعات 
الترابية لبوكدرة فت� االظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 

ألجل:
جماعية  أرضية  قطعة  تفويت 
الخاصة  األمالك  ضمن 

للجماعة الترابية بوكدرة
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 

العمومية بالحماعة.  
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
درهم  ألف  أربعمائة  في: 

(400.000.00درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابقا  ملقتضيات 
نظام  من  و03   02 الفصلني: 

االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
ب�فادة  املضمون  البريد  طريق 
باالستالم إلى مكتب الصفقات 

بالجماعة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

باملكتب املذكور. 
-  إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فت�  وقبل   الجلسة  بداية 

األظرفة.
بطريقة  إيداعها  إما   -

إلكترونية عبر بوابة الصفقات 
العمومية

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصو� 
عليها  في االفصل التاسع  من 

كناش التحمالت.
ع.س.ن/2666/ا.د

*************
اململكة املغربية

جامعة شعيب الدكالي
-كلية ا�داب والعلوم 

االنسانية- 
الجديدة

إعالن عن طلب عروض مفتو� 
رقم: 2020/01

فـي يــــوم  الخميس 22 اكتوبر 
2020  على الســـاعـة العاشرة 
كلية  مقر  في  سيتم   ، صباحا 
اإلنسانية  والعلوم  ا�داب 
بالجديدة فت� األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض،  بطلب 
أثمان ألجل شراء لوازم املكتب 
والعلوم  ا�داب  كلية  لفائدة 

اإلنسانية بالجديدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  موقع  من  العروض 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يتوفر طلب العروض هذا على 

حصة واحدة.
محددا  املؤقت  الضمان 
درهم  ألفني  مبل�:  في 

(2000.00درهم).
التقديري  الثمن  حدد  وقد 
املشروع  الذي وضعه صاحب 
وواحد  مئتان  مبل�:  في 
مئة  وسبع  الف  وعشرون 
درهم  وعشرون  واربعة 
مع  (00�221.724درهم) 

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
القانون  من  و31   29  ،27
وأشكال  بشروط  املتعلق 

لفائدة جامعة  إبرام الصفقات 
شعيب الدكالي بالجديدة.

ويمكن للمتنافسني:
،مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل، 
بكلية  االقتصادية  الشؤون 
اإلنسانية  والعلوم  ا�داب 

بالجديدة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون ب�فادة باالستالم إلى 

املصلحة السالف ذكره.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فت� األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 05 من نظام االستشارة  
القانون  من   25 واملادة 
وأشكال  بشروط  املتعلق 
لفائدة جامعة  إبرام الصفقات 

شعيب الدكالي بالجديدة. 
عينات  تقديم  املتنافسني  على 
الشؤون  بمصلحة  العروض 
ا�داب  بكلية  االقتصادية 
الكائنة  اإلنسانية  والعلوم 
جبران-  خليل  جبران  بشارع 
التحقق  أجل  الجديدة.من 
تقدير في  أبعد  واملعاينة على 
يوم العمل الذي يسبق املوعد 
املتعلقة  األظرفة  لفت�  املحدد 
الساعة  على  العروض  بطلب 

الرابعة زواال.
ملحوظة: 

دفتر  من  نسخة  سحب  عند 
بوابة  من  العروض  طلب 
يجب  العمومية،  الصفقات 
الشؤون  مصلحة  إخبار 
ا�داب  بكلية  االقتصادية 
بالجديدة  اإلنسانية  والعلوم 

عن طريق.
الهاتف: 0523343058 

الفاكس: 05233422244
ع.س.ن/2674/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحــة  

املندوبية اإلقليمية ببرشيد
إعــــالن عـــن طلـــب عـــروض 

مفتـو�
رقـــــم 2020/04

يوم 12 اكتوبر 2020  الساعة 
سيتم  صباحا،  العاشرة 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
لوزارة  اإلقليمية  املندوبية 
الكائنة  ببرشيد  الصحة 
إسماعيل  موالي  بشارع 
املتعلقة  األظر�  فت�  ببرشيد 
ألجل  املفتو�  العروض  بطلب 
خدمات  التالية:  األشغال 
ت  البنايا  وتنظيف  تطهير 
ملندوبية  التابعة  اإلدارية 

وزارة الصحة ب�قليم برشيد.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  املفتو�  العروض 
الصفقات باملندوبية اإلقليمية 
كذلك  يمكن  كما  ببرشيد، 
الصفقات  بوابة   من  تحميله 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبل�  حدد   -
(عشرة  10.000,00درهم  في: 

أال� درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طر�  من 
410.280,34درهم  مبل�:  في 
أال�  وعشرة  مائة  (أربع 
و34  درهم  وثمانون  ومئتان 

سنتيما).
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  تقديم  وطريقة 
املتنافسني مطابقني ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املادتني 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
الصادر  في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)  1434ه 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون ب�فادة باالستالم إلى 
باملندوبية  الصفقات  مكتب 
الصحة  لوزارة  اإلقليمية 

ببرشيد 
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -

وصل باملكتب املذكور.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة  طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فت� األظرفة .
عن  إلكترونيا  بعثها  إما   -
الصفقات  بوابة  طريق 

العمومية.
الواجب  املتبثة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املــادة 8 مــن نظام أالستشارة.
ع.س.ن/2675/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات
قطاع املياه والغابات

املديرية الجهوية للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر 

باألطلس الكبير
املديرية اإلقليمية للمياه 

والغابات ومحاربة التصحر 
بقلعة السراغنة 

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوحة

رقم: 2020/06/م.إ.م.�.م.ت/
ق.س بتاريخ: 2020/10/29

سيشرع يوم 09 أكتوبر 2020 
العاشرة  الساعة  من  ابتداءا 
املدير  السيد  بمكتب  صباحا 
والغابات  للمياه  اإلقليمي 
بقلعة  التصحر  ومحاربة 
األظرفة  فت�  في  السراغنة  
املتعلقة بعروض األثمان ألجل 
نقطة  وتهيئة  انجاز   أشغال  

ماء موزعة على حصتني:
انجاز   أشغال    :1 الحصة 
بئر  بحفر  ماء   نقطة  وتهيئة 
بجبل  وحوض  وتجهيزه 
بتراب  املتواجدة  سماحة 
الجماعة الترابية جبيل-عمالة 

قلعة السراغنة.
انجاز   أشغال    :2 الحصة 
بئر  بحفر  ماء   نقطة  وتهيئة 
بمحيط  وحوض  وتجهيزه 
بتراب  املتواجد  مهيويشة 
أوالد  الترابية  الجماعة 

يعقوب-عمالة قلعة السراغنة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املحاسبة  مكتب  من  العروض 
للمياه  اإلقليمية  املديرية  
التصحر  ومحاربة  والغابات 
الحي  السراغنة،  بقلعة 
أو  السراغنة  بقلعة  اإلداري- 
سحبه من املوقع  اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
لكل  املؤقتة   الضمانة 
مبل�:  في  محددة  حصة 
00�12.000درهم  (اثنا عشر  

أال� درهم).
احتساب  مع   :1 رقم  الحصة 
(433.560,00درهم) الرسوم 
وثالثون   وثال�  مائة   أربع 
وستون  مائة  وخمس  الف 

درهم.
احتساب  مع   :2 رقم  الحصة 
(413.928,00درهم)  الرسوم 
ألف  أربع  مائة وثال� عشرة 
وعشرون  وثمان  مائة  وتسع  

درهم. 
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد27  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من   31, و29 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
املدير  السيد  بمكتب  وصل 
والغابات  للمياه  اإلقليمي 
بقلعة  التصحر  محاربة  و 

السراغنة.
- إما إرسالها من طر� البريد 
باالستسالم  ب�فادة  املضمون 

إلى املديرية املذكورة.
عبر  عروضهم  إرسال  إما   -
خالل  من  االلكترونية  الشبكة 

بوابة الصفقات العمومية.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فت� األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في  

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/2679/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/100

لفائدة: البنك الشعبي لوجدة 
ينوب عنه األستاذ الحسني 
الزياني املحامي بهيئة وجدة
ضد: عاللي فاطنة/ عنوانها 
بتجزئة املسيرة رقم 234 

تاوريرت
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
املحكمة،  بهذه  الجلسات 
العلني  باملزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
للعقار املسمى «املسيرة234» 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بحي  الكائن   66225/02
تاوريرت.   234 رقم  املسيرة 
وهو عبارة عن بناية غير تامة 
به  سفلي  من  تتكون  البناء 
ثال�  من  يتكون  ومنزل  كراج 
غر� وحمام ومطبخ وضواية 
وطابق علوي يتكون من أربعة 
وبهو  ومطبخ  وحمام  غر� 
يتوسطهم مع السط� بسترة، 
له واجهة واحدة ويوجد على 

مساحة 126 متر مربع.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املذكور  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

600.000,00درهم.
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء. 
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
عروض  وتقديم  والتحوالت 
التنفيذ  بقسم  االتصال  يجب 
لدى  الضبط  كتابة  بمصلحة 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
اإلجراءات  ملف  يوجد  حيث 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/2684/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/215

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها 
األستاذ الحسني الزياني 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: 1 - عبد املالك عمراني 

2 - بنعبد هلل عمراني
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
املحكمة،  بهذه  الجلسات 
سيقع بيع باملزاد العلني ألكبر 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
ذي  «عمراني66»  املسمى 
الرسم العقاري عدد 6311/77 
املركز،  ادرار  ببني  الكائن 
مساحته 150 متر مربع، وهو 
عبارة عن قطعة أرضية عارية 

لها واجهة واحدة.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

120.000,00درهم.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  يجب  تقديم عروض، 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
الضبط لدى املحكمة التجارية 
بوجدة حيث يوجد امللف رهن 
الثمن  ويؤدى  العموم،  إشارة 
األداء  أو بشيك مضمون  نقدا 
%3 لفائدة الخزينة  مع زيادة 

العامة للمملكة. 
ع.س.ن/2685/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2016/2

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها 
األستاذ الحسني الزياني 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: 1 - عبد املالك عمراني 

2 - بنعبد هلل عمراني
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
الجلسات بهذه املحكمة، سيقع 
بيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املسمى  للعقار  ميسور  مزايد 
الرسم  ذي  «عمراني21» 
العقاري عدد 6266/77 الكائن 
مساحته  املركز،  ادرار  ببني 
87 متر مربع، وهو عبارة عن 
قطعة أرضية عارية لها واجهة 

واحدة.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

69.600,00درهم.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  يجب  تقديم عروض، 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
الضبط لدى املحكمة التجارية 
بوجدة حيث يوجد امللف رهن 

الثمن  ويؤدى  العموم،  إشارة 
األداء  أو بشيك مضمون  نقدا 
%3 لفائدة الخزينة  مع زيادة 

العامة للمملكة. 
ع.س.ن/2686/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/229

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها 
األستاذ الحسني الزياني 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: 1 - عبد املالك عمراني 

2 - بنعبد هلل عمراني
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
املحكمة،  بهذه  الجلسات 
سيقع بيع باملزاد العلني ألكبر 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
ذي  «عمراني9»  املسمى 
الرسم العقاري عدد 6254/77 
املركز،  ادرار  ببني  الكائن 
مساحته 158 متر مربع، وهو 
عبارة عن قطعة أرضية عارية 

لها واجهة واحدة.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

116.400,00درهم.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  يجب  تقديم عروض، 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
الضبط لدى املحكمة التجارية 
بوجدة حيث يوجد امللف رهن 
الثمن  ويؤدى  العموم،  إشارة 
األداء  أو بشيك مضمون  نقدا 
%3 لفائدة الخزينة  مع زيادة 

العامة للمملكة. 
ع.س.ن/2687/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/228

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها 
األستاذ الحسني الزياني 

املحامي بهيئة وجدة
ضد: 1 - عبد املالك عمراني 

2 - بنعبد هلل عمراني
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2020/10/14
بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 
املحكمة،  بهذه  الجلسات 
سيقع بيع باملزاد العلني ألكبر 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
املسمى "عمراني8" ذي الرسم 
العقاري عدد 6253/77 الكائن 
مساحته  املركز،  ادرار  ببني 
عبارة  وهو  مربع،  متر   198
لها  عارية  أرضية  قطعة  عن 

واجهة واحدة.
وقد حدد ثمن انطالق املزايدة 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

158.400,00درهم.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  يجب  تقديم عروض، 
كتابة  بمصلحة  التنفيذ  بقسم 
الضبط لدى املحكمة التجارية 
بوجدة حيث يوجد امللف رهن 
الثمن  ويؤدى  العموم،  إشارة 
األداء  أو بشيك مضمون  نقدا 
%3 لفائدة الخزينة  مع زيادة 

العامة للمملكة. 
ع.س.ن/2688/ا.د ع.س.ن /2676/ إد

ع.س.ن /2591/ إد

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée par 

l'Etat
TEL : 06-17-31-28-73

I- Aux termes d'un 
acte sous seing privé 
en date à BERRECHID  
le: 19/08/2020, il a été 
constitué une société à 
responsabilité limité, 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes: 
1 Dénomination sociale: 
FIRDAWSSE 1B
2 Objet social: BLAN-
C H I S S E R I E - N E T -
TOYAGE-FABRICA-
TION DE PRODUIT 
DE NETTOYAGE       
3 Siège social : N° 4 LO-
TISSEMENT JAWHA-
RATE DEROUA LOT 
180-DEROUA
4 Durée de la société: la 
durée de la société est 
fixée à 99ans, à compter 
du jour de son immatri-
culation au  registre de 
commerce,
5 Apports: l'associé  fait 
apport à la société, à 
savoir:
* Mr. WAKIT ABDEL-
HADI, de la somme en 
espèce de: CENT MILLE 
DIRHAMS/100.000,00 
DHS,1000 PARTS SO-
CIALES
6: CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève 
à 100.000,00 DH. Il est 
divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DH 
chacune,  à savoir:
* Mr. WAKIT ABDEL-
HADI, de la somme en 
espèce de: CENT MILLE 
DIRHAMS/100.000,00 
DHS, 1000 PARTS SO-
CIALES
7: LA GERANCE: La so-
ciété sera gérée par Mr. 
WAKIT ABDELHADI,  
et ce pour une durée illi-
mitée.
II- Le dépôt légal est 
effectué au greffe du tri-
bunal de 1ère instance 
Berrechid, 27/08/2020, 
sous
 le n°  727, et du RC n°: 
13927

ع.س.ن/2677/ا.د
*************

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée par 

l'Etat
TEL: 06-17-31-28-73

I -   Aux termes d'un 
acte sous seing privé en 
date à BERRECHID  le 
01/09/2020, l'associé 
unique de la société 
TANALAM  a décidé ce 
qui suit:
1- Le transfert du siège 
social de la société, du: 
DU: N°13 BD MOHA-
MED V LOTISSEMENT 
ESSAFI ETAGE3-BER-
RECHID
AU: LOTISSEMENT 
ESSALAM N° 18 HAD 
SOUALEM
2- Mise à jour des nou-
veaux statuts
I-  Le dépôt légal est 
effectué au greffe du tri-
bunal de 1ère instance 
Berrechid, 11/09/2020, 
sous le n°1206, et du RC 
n°:13795

ع.س.ن/2678/ا.د
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/227

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  "عمراني7"  املسمى 
الكائن   6252/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 150 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

120.000,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2689/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/197

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني19»  املسمى 
الكائن   6264/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 195 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

156.000,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2690/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/196

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني31»  املسمى 
الكائن   6276/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 140 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 
أرضية عارية لها ثال� واجهات.

املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
من  أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
طر� الخبير في مبل� 1.700,00 

درهم للمتر املربع الواحد.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2691/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/195

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني35»  املسمى 
الكائن   6280/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 148 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

118.400,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 

ع.س.ن/2692/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/157

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 
الحسني الزياني املحامي بهيئة 

وجدة
ضد: 1 - عبد املالك عمراني

 2 - بنعبد هلل عمراني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني59»  املسمى 
الكائن   6304/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 148 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

124.000,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2693/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا�
 التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/149

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني37»  املسمى 
الكائن   6282/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 149 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

119.200,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2694/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/148

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي
 بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني36»  املسمى 
الكائن   6281/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 148 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

118.400,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2695/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/147

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي 
بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني18»  املسمى 
الكائن   6263/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 148 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 

أرضية عارية لها واجهة واحدة.
املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

118.400,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 

العامة  الخزينة  لفائدة   3%
للمملكة. 

ع.س.ن/2696/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئنا� 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ باملزاد العلني
ملف إنذار عقاري بمثابة 

حجز عقاري
رقم: 2015/139

لفائدة: شركة البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها األستاذ 

الحسني الزياني املحامي
 بهيئة وجدة

ضد: 1 - عبد املالك عمراني
 2 - بنعبد هلل عمراني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2020/10/14 بتاريخ  أنه 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
املحكمة،  بهذه  الجلسات  بقاعة 
ألكبر  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
للعقار  ميسور  مزايد  وآخر 
الرسم  ذي  «عمراني55»  املسمى 
الكائن   6300/77 عدد  العقاري 
ببني ادرار املركز، مساحته 125 
قطعة  عن  عبارة  وهو  مربع،  متر 
أرضية عارية لها ثال� واجهات.

املزايدة  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
أعاله  املوصو�  العقار  لبيع 
مبل�  في  الخبير  طر�  من 

100.000,00درهم.
تقديم  أو  املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  يجب  عروض، 
الضبط  كتابة  بمصلحة  التنفيذ 
بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 
إشارة  رهن  امللف  يوجد  حيث 
أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  العموم، 
زيادة  مع  األداء  مضمون  بشيك 
العامة  الخزينة  لفائدة   3%

للمملكة. 
ع.س.ن/2697/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصال� للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية االستغالل باملحمدية
طلبات العروض مفتوحة

جلسة غير علنية
تعلن مديرية االستغالل باملحمدية 
�.ب   111 الساحلية  بطريق 
الوطني  للمكتب  املحمدية   519
للشرب  الصال�  واملاء  للكهرباء 
طلبات  عن  الكهرباء  قطاع   -

العروض التالية: 
1) طلب العروض رقم:

ب�جراء  املتعلق   PM 1109840
T4والرواق  برج  على  الخبرة 
املراقبة  وابراج  ارضي  التحت 
االستغالل  للمديرية  التابعة 
الثمن  يحدد  باملحمدية 
في  األشغال  إلنجاز  التقديري 

193.800,00درهم.
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
 10 الساعة   2020/10/06 يوم 

صباحا.
2) طلب العروض رقم:

بتزويد  املتعلق   PM 2109837
ببطاريات ثابتة ملديرية االستغالل 
التقديري  الثمن  يحدد  باملحمدية 

إلنجاز األشغال في 
211.800,00درهم.

3) طلب العروض رقم:
بتزويد  املتعلق   PM 2110520
من  الحماية  ألنظمة  غيار  بقطع 
الرئيسية  للمحوالت  الحريق 
باملحمدية  االستغالل  ملديرية 
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال في 249.700,00درهم.
4) طلب العروض رقم:

بتزويد  املتعلق   PM 2110662
الحماية  ألنظمة  غيار  بقطع 
والتحكم في ناقالت الفحم ملديرية 
االستغالل باملحمدية يحدد الثمن 
في  األشغال  إلنجاز  التقديري 

286.400,00درهم.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
يحدد مبل� الضمانة املؤقتة: غير 

منصو� عليها.
لجميع طلبات العروض.

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات 
باملحمدية  االستغالل  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهرباء  قطاع  للشرب  الصال� 
�.ب   111 الساحلية  بطريق 

519 املحمدية املغرب.
الهاتف:0523/31-06-98/99

الفاكس: 0523/30-20-22 
القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
إرسال ملف االستشارة  في حالة 
أحد  إلى  املكتب  طر�  من 
املتعاهدين، بواسطة البريد، بناء 
وعلى  املتعاهد  كتابي  طلب  على 
مسؤول  غير  املكتب  ف�ن  نفقته، 
بعدم  مرتبط  مشكل  أي  عن 
تحضير  يجب  بامللف.  التوصل 
دفتر  ملقتضيات  طبقا  العروض 

التحمالت مللف االستشارة:

- تودع العروض مقابل وصل إلى 
االستغالل  ملديرية  الضبط  مكتب 
وساعة  تاريخ  قبل  باملحمدية 
لفت�  العلنية  غير  الجلسة  عقد 

األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
االستغالل  ملديرية  الضبط  مكتب 
وساعة  تاريخ  قبل  باملحمدية 
لفت�  العلنية  غير  الجلسة  عقد 

األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
غير  الجلسة  بداية  عند  التحكيم 
ستعقد  األظر�.  لفت�  العلنية 
لفت�  العلنية  غير  الجلسة 
 2020/10/13 بتاريخ   األظر� 
صباحا  التاسعة  الساعة  على 
بمقر مديرية االستغالل باملحمدية 
ب   �  111 الساحلية  بطريق 
519 املحمدية كل عرض يرد بعد 
هذا األجل، سيكون ال غيا بصفة 

مباشرة.
ع.س.ن/2698/ا.د

*************
اململكة املغربية 

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املديرية االقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء 

باملحمدية
إعالن عن طلب عروض مفتو�

رقم 2020/21  
على   2020/10/12 يوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
اإلقليمي   املدير  السيد  مكتب  في 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
شارع    14 ب  الكائن  باملحمدية 
فت�  املحمدية،  امللكي  الجيش 
عروض   بطلب  املتعلقة  األظرفة 
دراسة تهيئة ملتقى  اثمان ألجل: 
الطرق بني الطريق اإلقليمية رقم 
رقم  اإلقليمية  والطريق   3313
3006 التابعة للمديرية اإلقليمية 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
عمالة   - باملحمدية   واملاء 

املحمدية.
يمكن سحب ملف  طلب العروض 
باملديريـة  الصفقات  بمكتب 
والنقل  للتجهيز  االقليمية 

الكائنة  باملحمدية  اللوجستيك 
يمكن  و  الذكر  السالف  بالعنوان 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في:  املؤقت  الضمان  مبل�  حدد 
درهم  وخمسون  وثالثمائة  ألف 

(1350.00درهم).  
التقديري  االجمالي  املبل�  حدد 
درهم  ألف  تسعون  في: 
احتساب  مع  (90000,00درهم 
من  كل  يكون  أن  يجب  الرسوم). 
محتوى وتقديم ملفات املتنافسني 
املادتني27  ملقتضيات  مطابقني 
و29 و31 من املرسوم رقم -349

2-12 حول الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
إلى  باالستالم  ب�فادة  املضمون 

املكتب املذكور.
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
للمديرية  الصفقات  بمكتب  وصل 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
باملحمدية  واملاء  واللوجستيك 
الكائن بشارع 14 الجيش امللكي 

باملحمدية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فت� األظرفة.
وعروض  أظرفة  ايداع  ويمكن   *
املتنافسني بطريقة إلكترونية  في  

بوابة الصفقات العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 9 املادة  في  املقررة  تلك  هي  بها 

من نظام االستشارة.
املقيمة  للمقاوالت  بالنسبة    -

باملغرب:
شهادة  من  األصل  طبق  نسخة 
 4D املزاولة   ميدان  االعتماد: 
وزارة  مصال�  طر�  من  مسلمة 
واللوجستيك  والنقل  التجهيز 

واملاء.
الغير   للمقاوالت  بالنسبة   -

املقيمة باملغرب: 
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 9 املادة  في  املقررة  تلك  هي  بها 

من نظام االستشارة
ع.س.ن/2702/ا.د

ع.س.ن /2700/ إدع.س.ن /2699/ إد

ع.س.ن /2701/ إد



«خيتافي»  نادي  والعب  المغربي  الدولي  انضم 
التركي  «سيفاسبور»  لنادي  فجر  فيصل  اإلسباني 

لموسمين.
وأوض� الموقع الرسمي للفريق في بيان له، أن 
حفل  في  الجديد  ناديه  مع  العقد  وقع  فجر  فيصل 
التركي إردال ساريالر،  النادي  حضره نائب رئيس 

وذلك بعدما أكمل جميع الفحوصات الطبية.
الفرنسي  الدوريين  من  كل  في  مــارس  وبعدما 
جديدة  تجربة  فجر  فيصل  سيخوض  واالسباني، 
العديد من الالعبين  الذي يضم  التركي  الدوري  في 

المغاربة.
وخاض العب خط الوسط البال� من العمر 32 سنة، 
285 مباراة في مسيرته الرياضية، حيث سجل 30 هدفا 
48 تمريرة حاسمة، كما لعب فجر للمنتخب  وحقق 

المغربي 25 مرة.

واصل المهاجم المغربي المتألق عبد الرزاق حمد 
اهلل هوايته التهديفية، وسجل هدفي فريقه النصر 
السعودي في مرمى سيباهان أصفهان اإليراني (2 – 
0) الثالثاء في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة 
من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
في حين سقط السد القطري في فخ التعادل المثير 
مع العين االماراتي 3 – 3، ضمن المجموعة ذاتها.
وسجل حمد اهلل الهدفين في الدقيقتين 29 و48.

ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للسد 
القطري، و3 نقاط لسيباهان ونقطة واحدة للعين.

وبات النصر في وضع أكثر من جيد لبلو� الدور 
الثاني للمسابقة القارية.

أعلن نادي اتحاد الفت� الرياضي لكرة القدم، يوم 
لثالثة  اللواني  أمين  تمديد عقد العبه  الثالثاء، عن 

مواسم إضافية.
الفت�  نــادي  «يسعد  له  بيان  في  النادي  وذكــر 
الرياضي إعالن تمديد عقد العب وسط ميدان الفريق 
أمين اللواني لثالثة مواسم إضافية، تمتد إلى غاية 

شهر يونيو 2023».
وكان فريق اتحاد الفت� الرياضي قد مدد عقد مدافعه 

المهدي الباسل، لمدة موسم واحد.
رضى  الفريق،  العــب  اقترب  ــرى،  اخ جهة  ومــن 
الجعدي، من االنتقال إلى ديجون، حيث أكدت تقارير 
إعالمية فرنسية، أنه بات توصل إلى اتفاق مع الفريق 
نهاية  انتظار  في  الصفقة،  تفاصيل  على  الفرنسي 

الموسم الكروي الجاري بالمغرب.
ويلعب الجعدي مع الفت� منذ صي� السنة الماضية، 
وسبق له أن جاور كال من ستيوا بوخاريست الروماني 
وروايال أنتويرب وميشلين في الدوري البلجيكي. 

رفضت السلطات الكرواتية السما� لخمسة عناصر من المنتخب الوطني 
لكرة القدم المصغرة، من بينهم ثالثة العبين، بالعودة إلى المغرب بعد 

تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
بالفيروس وأصيب أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم  القاعة  داخــل 

يضم خالل تواجدهم بكرواتيا، حيث كانوا يستعدون للمشاركة بدوري دولي، 
مجموعة من المنتخبات، من بينها المنتخب السعودي، الذي عاد من المطار.

ورغم أن عناصر المنتخب الوطني خضعوا لتحاليل مخبرية قبل السفر، 
حيث شككت مصادر مطلعة في مدى احترام أفراد النخبة الوطنية للبرتوكول 

الصحي المتبع خالل فترة تواجدها بهذا البلد األوروبي.

إلعادة  مباشرة  رحلة  توفير  الجامعة  على  تعذر  الطار�  هذا  وأمام 
عناصر المنتخب الوطني إلى المغرب، حيث رفضت بعض شركات الطيران 
نقل الوفد المغربي بسبب مخالطته للحاالت المصابة، ما جعلها تقوم 
يوم  الوطني  المنتخب  أفراد  متنها  عاد على  باستئجار طائرة خاصة، 
األحد الماضي، في انتظار تعافي الحاالت المصابة، التي تتواجد حاليا 

بالحجر الصحي بكرواتيا.
وحملت مصادرنا مدرب المنتخب الوطني للكرة المصغرة وكذا رئيس 
لجنة المنتخبات الوطنية مسؤولية ما وقع، ألنهما أصرا على المشاركة 
في هذا الدوري في عز تفشي حاالت اإلصابة بالفيروس بالعديد من الدول 
األوروبية، فضال عن كون هذا الدوري  يأتي قبل أزيد من سنة عن موعد 

نهائيات كأس العالم المقررة في شهر في شهر أكتوبر من سنة 2021.
وأضافت ذات المصادر أن الجامعة الملكية المغربية مدعوة إلى فت� 

تحقيق في هذا الواقعة التي كلفت خزينة الجامعة أزيد من 250 مليون 
سنتيم، كان من األجدى تخصيصها ل�ندية الوطنية من أجل مساعدها 
على إنهاء الدوري الوطني، بدل صرفها على دوري ألغي في ظل اكتشا� 

مجموعة من حاالت اإلصابة.
القدم يتحمل  لكرة  الوطني  الناخب  أن  إلى  ذاتها  المصادر  وأشارت 
القسط األكبر من المسؤولية، ألنه قرر المشاركة في هذا الدوري بشكل 
فردي، دون أن يتواصل مع األندية الوطنية من أجل التنسيق، مضيفة 
أن هذا القرار سيكون له أثر سلبي على السير العادي للبطولة الوطنية، 
التي ستتوقف لمدة تناهز الشهر، وهي المرة الثانية التي يتسبب فيها 
الناخب الوطني في وضع مماثل، بعدما سبق له أن شارك في دوري دولي 
بكرواتيا خالل شهر يناير الماضي، ومباشرة بعد نهائيات كأس إفريقيا، 

حيث توقفت البطولة أيضا لمدة شهر.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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بعد إصابة خمسة أفراد من المنتخب الوطني بكورونا في كرواتيا

�د�� المع�ك�ات 
ال�د���ية �� �طا� 

ال�� ��دم� الدعم 
اللجنة الوطنية 
ا��لم�ية الم���ية 
للجامعات الملكية 
الم���ية� �ال�� 
��ج�د ��ك� ملمو� 
�� �����ا ل�و�ي� 
موا�� مالية ��ا�ية 
م� ��� ���ي� 
ال���� �عدا� 
ال��ا�يي� الم�نا��ي� 
للم�ا�كة �� ا�لعا� 
ا��لم�ية الم��لة �� 
طوكيو.

قدم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، استقالته من تدريب نادي 
 الزمالك المصري لكرة القدم، على بعد دورات قليلة من انتهاء الدوري المحلي.

الزمالك  مدرب  كارتيرون،  باتريس  أن  محلية،  إعالم  وسائل  وذكرت 
تعهد  ــه  أن مضيفة  واحـــد،  طــر�  مــن  الفريق  مــع  عــقــده  فس�  ــرر  ق
عقده. في  الموجود  الجزائي  الشرط  بدفع  البيضاء  القلعة   لنادي 

ــع بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون، في  ــد تــعــاقــد م ــك ق ــال ــزم وكــــان نــــادي ال
منصبه،  عــن  ميتشو  الصربي  الــمــدرب  رحيل  بعد   2019 دجنبر 
ــان الــتــعــاقــد لــمــوســم آخــر. ــطــرف ــمــاضــي جـــدد ال ـــي يــونــيــو ال  وف

االفريقي  السوبر  بلقبي  للتتوي�  الزمالك  قيادة  في  كارتيرون  ونج� 
وقاد  المصري.  واألهلي  التونسي  الترجي  حساب  على  والمصري 
الفريق في 31 مباراة، فاز في 18 منها وتعادل في 10 وخسر ثال� 
 مواجهات، كما سجل النادي رفقته 49 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.
وكان كارتيرون قد تولى تدريب فرق األهلي ووادي دجلة (مصر) والرجاء 
أبطال  دوري  لقب  أحرز معه  الذي  الكونغولي،  البيضاوي ومازيمبي 

إفريقيا سنة 2015.
ــاري أمـــس األربـــعـــاء أن  ــب وفـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكـــر تــقــريــر إخ

مع  مبدئي  اتــفــاق  ــى  إل توصلت  الــســعــودي  الــتــعــاون  نــادي  إدارة 
اهلل  عبد  للسعودي  خلفا  الــفــريــق،  لــتــدريــب  الفرنسي  ــدرب  ــم ال
الماضية. القليلة  األيــام  في  مؤقتا  المهمة  تولى  ــذي  ال  عسيري، 
وجاء ذلك طبقا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية بعد ساعات 
المصري. الزمالك  نادي  مع  مفاج�  بشكل  عقده  كارتيرون  فس�   من 
المدرب  إقناع  منصور  مرتضى  بقيادة  الزمالك  إدارة  وحاول مجلس 
بالبقاء واالستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه 

أخيرا، لكن الفرنسي رفض بشكل حاسم مفضال الرحيل.

اللجنة  بين  تجمع  التي  الشراكة  إطار  في 
الوطنية األولمبية المغربية وجامعة األخوين 
بمدينة إفران، فتحت المؤسسة الجامعية أبوابها 
األلعاب  لــدورة  المتأهلين  المغاربة  ل�بطال 
بطوكيو،  المقبل  الصيف  المقررة  األولمبية 
ل�عداد في أجواء مثالية وظرو� صحية آمنة.

العربية  ودأبت جامعة األخوين، أو هارفرد 
كما يلقبها البعض، على استقبال مجموعة من 
الجامعات الرياضية الوطنية إلقامة معسكراتها 
االستحقاقات  لمختلف  استعدادا  التدريبية 
القارية والدولية، وتضع رهن إشارتها مختلف 
المعايير  فيها  تتوفر  التي  الرياضية  مرافقها 

الدولية المعتمدة إلجراء التداريب.
للدراجات،  المغربية  الملكية  الجامعة  فبعد 
التي أقامت تربصا إعداديا لدراجيها منذ بداية 
شتنبر الجاري في أفق اختيار من سيمثلها في 

أولمبياد طوكيو، تستقبل جامعة األخوين حاليا المالكمين 
الذين ضمنوا حضورهم في األولمبياد إلى جانب ممارسي 

رياضة التايكواندو الذين يستعدون للغرض ذاته.
بجامعة  الرياضية  األنشطة  مدير  كمان،  عادل  وأكد 
األخوين، أن هذه السنة وفي ظل جائحة فيروس كورونا 
المستجد، الذي تسبب في شلل تام للرياضة في المغرب 
على غرار باقي دول العالم وأدى إلى إلغاء أو تأجيل العديد 
الرياضية  الرياضية، وجدت الجامعات  المنافسات  من 
إعدادية  إقامة معسكرات  في  كبيرة  الوطنية صعوبات 
بالمغرب، لذلك تم التواصل مع الجامعة بغية استقبال 
الرياضيين المتأهلين لدورة األلعاب األولمبية المقررة 
بطوكيو سنة 2021 الستغالل المرافق الرياضية التابعة 

لها إلجراء تداريبهم.
وأضا�، في تصري� لوكالة المغرب العربي ل�نباء، 
أن هذه التداريب تجرى وفق الشروط الصحية والتدابير 
االحترازية التي وضعتها السلطات المعنية لتفادي تفشي 
الوباء، بدءا ب�جراء الرياضيين واألطقم التقنية واإلدارية 
وذلك  الفيروس،  عن  بالكشف  خاصة  مخبرية  لتحاليل 
الجامعية مع عدم  بالمؤسسة  االلتحاق  قبل  48 ساعة 

مغادرتها إال للحاجة الملحة وطوال فترة المعسكرات.
وشدد عادل كمان، في هذا الصدد، على أن استعدادات 
الرياضيين تتم في ظرو� جد مالئمة حيث تكفلت جامعة 
األخوين ب�جراء الفحوصات لجميع الرياضيين المتأهلين 
ألولمبياد طوكيو، بتنسيق مع اللجنة الوطنية األولمبية 
التي تسهر على توفير الظرو� المالئمة إلعداد الرياضيين 

من مستوى عال.
وذكر بأن مبادرة جامعة األخوين تتم على 
الرياضيين  األول يهم استعدادات  مستويين، 
لالستحقاقات الدولية، فيما يخ� المستوى 
الثاني انخراط الجامعة في تكوين الرياضيين 
والمدربين على أعلى مستوى في بعض الميادين 
كالتسيير الرياضي واإلعداد النفسي للرياضيين.

كما تقوم الجامعة في اإلطار ذاته، يضيف 
المتحد�، بتدريس بعض المواد التي لها ارتباط 
يتم  دوليين  لمؤطرين  تسند  فيما  بالرياضة، 
جلبهم من الخارج مهمة تدريس مواد أخرى 

كالتغذية الصحية للرياضيين وغيرها.
األولمبية  الوطنية  اللجنة  إن  كمان  وقــال 
تأهل  التي  الجامعات  جل  راسلت  المغربية 
رياضيوها إلى دورة األلعاب األولمبية لحثهم 
لما  األخوين  بجامعة  تربصاتهم  إجراء  على 
توفره هذه األخيرة للرياضيين من ظرو� مثالية إلجراء 
التداريب وفي فضاءات توفر كل المتطلبات، فضال عن 
أن القاعات والحلبات والمالعب قريبة من مقرات اإلقامة 
وأماكن  (المستوصف  الصحية  والمرافق  والمطاعم 
التدليك) ما يوفر الكثير من الوقت للرياضيين ويجنبهم 

عناء التنقل.
وتدخل هذه المعسكرات التدريبية في إطار الدعم الذي 
للجامعات  المغربية  األولمبية  الوطنية  اللجنة  تقدمه 
في  ملموس  بشكل  يتجسد  والــذي  المغربية،  الملكية 
تحسين  أجل  من  إضافية  مالية  موارد  لتوفير  رغبتها 
في  للمشاركة  المتنافسين  الرياضيين  إلعداد  الظرو� 

األلعاب األولمبية المقبلة في طوكيو.

 جامعة األخوين تفتح بابها للمنتخبات الوطنية
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أصداء المالعب

حرم مونبلييه ضيفه ليون من احتالل 
المركز األول في بطولة فرنسا لكرة القدم، 
بفوزه عليه 2 – 1 الثالثاء في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الولى. 
وسجل تيجي سافينييه هدفي مونبلييه 
و59،  جــزاء  ركلة  من   38 الدقيقتين  في 
ركلة  من   82) ديباي  ممفيس  والهولندي 

جزاء) هد� ليون.
وارتقى مونبلييه في المقابل الى المركز 
لليون   4 مقابل  نقاط   6 برصيد  السادس 

صاحب المركز الحادي عشر.
وليل  وموناكو  ريــن  أندية  وتتصدر 

برصيد 7 نقاط لكل منها.
وكانت المفاجأة في صفو� ليون قرار 
مدربه رودي غارسيا في بدء المباراة من 
دون هدافه الهولندي ممفيس ديباي، في 
في  برشلونة  رغبة  إلى  تشير  تقارير  ظل 
التعاقد معه ليلعب ب�شرا� مدربه السابق 

في منتخب بالده رونالد كومان.
حتى  أهدا�   3 قد سجل  ديباي  وكان 
ا�ن، جميعها في مرمى ديجون يتصدر بها 
ترتيب الهدافين، قبل أن يعزز رصيده إلى 4.

وجاء الشوط األول متكافئا بين الالعبين 
وكانت نقطة التحول عندما احتسب الحكم 
اعاقة  اثر  مونبلييه،  لصال�  جزاء  ركلة 
تعرض لها تيجي سافانييه داخل المنطقة 

من قبل ليو دوبوا سددها األول بطريقة «بانينكا» مانحا التقدم لفريقه (38).
وزادت مهمة ليون صعوبة في العودة في المباراة، إثر طرد العب وسطه حسام عوار، ليكمل فريقه الشوط الثاني 

بأكلمه بعشرة العبين.

لقطة اليوم

جدد المهاجم الغابوني لنادي أرسنال اإلنكليزي، بيار إيميريك أوباميان�، عقده 
مع فريقه اللندني لثالثة أعوام إضافية، كما أعلن بنفسه الثالثاء. 

وكشف أوباميان� مباشرة على أنستاغرام بأنه باق مع «المدفعجية» في السنوات 
أخيرا وكما  آرسنال،  «أنصار  فريقه  أنصار  إلى  بقوله متوجها  المقبلة،  الثال� 

تعلمون وقعت للتو (العقد)».
وأضا� «التوقيع مع هذا النادي المميز لم يكن موضع شك إطالقا».

وتابع «ا�من بأرسنال. نستطيع تحقيق أشياء كبيرة. لدينا مشروع مثير هنا 

وأعتقد بأن األفضل آت بالنسبة إلى ارسنال». 
وأكد آرسنال، بطل كأس االتحاد االنكليزي، نبأ تجديد العقد مع هدافه بقوله 
في بيان نشره على موقعه الرسمي «وقع بيار إيميريك أوباميان� عقدا مدته ثال� 

سنوات معنا!»
وأشاد به مدرب الفريق االسباني ميكل أرتيتا بقوله «كان من المهم جدا بقاء 
بيار إيميريك معنا. إنه العب رائع مع ذهنية مدهشة. كونه الالعب األسرع الذي 

سجل 50 هدفا في تاريخ النادي يدل على أهميته».

أشارت تقارير صحافية الثالثاء بأن نادي توتنهام 
االنكليزي يفاوض ريال مدريد االسباني الستعارة العبه 

السابق غاريث بايل.
مدريد  ريال  مدرب  مخططات  ضمن  بايل  يدخل  وال 
مقاعد  أسير  نفسه  ووجد  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي 
الالعبين االحتياطيين أو حتى خارج التشكيلة نهائيا 

في بعض األحيان. 
وكان بايل (31 عاما) انتقل إلى ريال مدريد من توتنهام 
بالتحديد عام 2013، ونج� في إحراز دوري أبطال أوروبا 
في صفو� الفريق الملكي، باإلضافة إلى لقب بطل الدوري 

االسباني مرتين. 
وذكرت تقارير أخرى بأن توتنهام دخل في مفاوضات 
مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره األيسر سيرخيو ريغيون، 
الذي أعاره نادي العاصمة الموسم الماضي إلى إشبيلية 
وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته 

أيضا. 
وسبق لنادي شمال لندن أن حصل على خدمات العب 
من ساوثمبتون  إميل هويبر�  بيار  الدنماركي  الوسط 

والظهير األيمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.
ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره 

في الدوري االنكليزي لموسم 2020 – 2021 ألنه سقط 
على أرضه أمام إيفرتون 0 – 1 يوم األحد.

المستطيل  فوق  رائعة  بموهبة  بيل  غاريث  ويتمتع 
األخضر، فـ»القطار الويلزي» خطف األنظار في أكثر من 
موسم بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على تحويل أنصا� 
الفر� إلى أهدا� في شباك الفرق المنافسة، ما مكنه 
من وضع اسمه ضمن خارطة أحسن الالعبين في عالم 

الساحرة المستديرة.
لكن مسيرة صاحب القدم اليسرى القوية، تعرضت 
لضربات موجعة للغاية في السنوات األخيرة، إذ أصب� 
الدين  البدالء بسبب خيارات زين  الويلزي حبيس دكة 
زيدان التكتيكيةأو بسبب لعنة اإلصابة التي أبعدته عن 

الملعب لفترة طويلة.
ويدرك غاريث بيل أنه منذ مدة طويلة خارج حسابات 
مدرب «الميرنغي» زيدان، الذي يرغب في التخل� منه 

في أقرب وقت ممكن. 
ويجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في بيع غاريث بيل 
بسبب راتبه السنوي الكبير، إذ يتقاضى 14 مليون يورو 
سنويا�، وهو راتب ضخم ال تستطيع الكثير من الفرق 

المهتمة بخدمات بيل تسديده.

 اأوباميان� 
يقرر البقاء 

باأر�سنال 

توتن�ا� يفاو�ض ريال 
مدريد ل�ستعارة بايل 

دخل األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة االسباني، 
النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار 
 دوالر في مسيرتهم االحترافية، وفق مجلة فوربس األميركية. 
وسيكون الدولي األرجنتيني العب كرة القدم األعلى دخال 
دوالر،  مليون   126 قــدره  بمبل�   2020 لعام  العالم  في 
بما في ذلك 92 مليون دوالر في رواتب لموسم 2020 – 
أخرى. وعقود  الرعاية  صفقات  من  مليونا  و34   ،2021"
الرحيل  في  يرغب  كان  والذي  عاما)   33) ميسي  وأصب� 
عن  العودة  قبل  الفائت  غشت  في  الكاتالوني  النادي  عن 
في  الخيالي  الرقم  هذا  على  يحصل  رياضي  رابع  قراره، 
وودز  تايغر  االميركي  الغولف  أسطورة  بعد  العائدات 
ونجم  جونيور  مايويذر  فلويد  المالكم  األخير  ومواطن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. األزلي  القدم وغريمه   كرة 
المليارات  ألصحاب  المغلق  النادي  هذا  في  يتواجد  كما 
أسطورة كرة السلة األميركية وشيكاغو بولز مايكل جوردان، 
إال أنه تمكن من جمع هذا المبل� بعد اعتزاله اللعبة بفضل 
عقده الخيالي مع شركة نايكي للمالبس الرياضية واستثماره 

في نادي تشارلوت هورنتس، علما بأنه حقق خالل مسيرة 
 دامت 15 عاما في المالعب عائدات بقيمة 550 مليون دوالر. 
وفي ترتيب العام 2020، أطا� ميسي بغريمه رونالدو من 
المركز األول (117 مليون دوالر، بما فيها 70 مليونا كرواتب)، 
في حين حل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان 
 الفرنسي ثالثا (96 مليون دوالر، بما فيها 78 مليونا كرواتب).

ويحتل النجم ا�خر لنادي العاصمة الفرنسية كيليان مبابي 
المركز الرابع مع 42 مليون دوالر، منها 28 مليونا كرواتب، 
المركز  ليفربول  نجم  صال�  محمد  المصري  يحتل  فيما 
الخامس وهو الالعب األعلى دخال في الدوري االنكليزي 

الممتاز (37 مليون دوالر).
من  كل  التوالي  على  األوائـــل  العشرة  الئحة  ويكمل 
االنكليزي،  يونايتد  مانشستر  نجم  بوغبا،  بول  الفرنسي 
الويلزي  برشلونة،  مهاجم  غريزمان  أنــطــوان  مواطنه 
البولندي روبرت  غاريث بايل العب ريال مريد االسباني، 
بطل  األلماني  ميونيخ  بــايــرن  قنا�  ليفاندوفسكي، 
خيا. دي  دافيد  ليونايتد  االسباني  والحارس   أوروبــا، 

الثروات ومراقبة  المتخصصة في إحصاء  للمجلة  ووفقا 
نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، ف�ن قائمة 
العشرة األوائل في العالم قد جمعت عائدات عالمية بلغت 
570 مليون دوالر، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة مع 
الموسم الماضي، وذلك على الرغم من تأثير جائحة فيروس 
كورونا المستجد على مختلف البطوالت األوروبية واالقتصاد 

العالمي.
كومان،  رونــالــد  الهولندي  أكــد  متصل،  سياق  وفــي 
المدرب الجديد لفريق برشلونة اإلسباني، بأن عالقته مع 
األرجنتيني ليونيل ميسي عميد الفريق الكاتالوني، مشيرا� 

إلى أن أزمة الالعب كانت مع اإلدارة وليس معه.
وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن صفو� فريق 
برشلونة هذا الصيف، حيث أبل� إدارة النادي بأنه سيغادر 

الفريق هذا الصيف.
وكان يرغب البرغو� األرجنتيني في الرحيل عن برشلونة 
بشكل مجاني، بموجب البند الذي يسم� له بالرحيل هذا 

الصيف بدون أي مقابل، ولكن إدارة النادي رفضت ذلك، 
مؤكدة بأن هذا البند قد انتهت مدة صالحيته شهر يونيو 
الماضي، ليضطر النجم األرجنتيني إلى اإلعالن عن استمراره 
مع البالوغرانا، تجنبا� لدخوله في صراعات ومشاكل قانونية 

مع النادي.

وتحد� رونالد كومان لشبكة «فوكس سبورتس» عندما 
سئل عن حقيقة عالقته مع ليونيل ميسي قائال�  «عالقتي 

جيدة مع ميسي بكل تأكيد».

نموذج  على  الثالثاء  األلمانية  المناطق  اتفقت 
جزئية  بعودة  يقضي  أسابيع  ستة  لمدة  تجريبي 
نهاية موسم  بعد  القدم،  كرة  إلى مالعب  للجماهير 
فيروس كورونا  تفشي  أبواب موصدة بسبب  وراء 

المستجد. 
ويمكن شغل مدرجات المالعب بنسبة %20 كحد 
أقصى بدءا من الجمعة، موعد اطالق الموسم الجديد 
بمباراة بايرن ميونيخ، حامل اللقب وبطل أوروبا، مع 
شالكه، وذلك حتى نهاية أكتوبر عندما سيتم دراسة 

الوضع مرة أخرى. 
وأعلن الوزير – الرئيس البافاري ماركوس سودر 
بعد اجتماع بين ممثلين عن األقاليم «سيكون نوعا 

من التجربة، بالون اختبار». 
وينطوي هذا القرار على عدة قيود: لن يتم قبول 
أي متفرج في المالعب إذا تجاوزت اإلصابات المحلية 
ألف  مائة  أصل  من   35 المستجد  كورونا  بفيروس 

نسمة على مدى آخر سبعة أيام. 
سيعتمد مبدأ التباعد على المدرجات (1,5 متر) مع 

ارتداء كمامات ومنع الكحول، وتكون تذاكر المباريات 
إسمية. ولن يتم قبول جماهير النادي الزائر.

وعمليا، يعني هذا األمر على سبيل المثال أن نادي 
بوروسيا دورتموند يمكنه استقبال 16200 متفرج 

على ملعبه سيغنال إيدونا بارك. 
وإذا كان هكذا قرار يمن� القليل من الوقت ل�ندية 
قبل أيام من انطالق البوندسليغا، إال أنه يشكل ارتياحا 

كبيرا لها. 
وتتمتع األندية االلمانية بأكبر معدالت الحضور 
في أوروبا، مع 44 ألف متفرج في المباراة الواحدة، 

وبالتالي تحصد عائدات مالية ضخمة. 
نهاية  الكأس  من  األول  الــدور  مباريات  وكانت 
األسبوع الماضي، بمثابة تجربة لبعض األندية، فحضر 
مباراة في دريسدن عشرة آال� متفرج وخمسة آال� 

في ماغدبور�.
وكان الدوري األلماني أول بطولة كبرى تستأنف 
منافساتها في منتصف ماي الماضي، بعد تعليقها 

بسبب كورونا.

عودة تجريبية للجماهير الألمانية بن�سبة 20%

بيانيت�ض �سعيد بان�سمامه لبر�سلونة

مونبلييه ي�ر� ليو� م� �سدارة 
الدوري الفرن�سي

مي�سي يد�ل نادي المليارديرات 
ويتجاوز غريمه رونالدو

  
أكد العب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، يوم الثالثاء، خالل تقديمه كالعب 
جديد في صفو� برشلونة، أنه إذا كان سيلعب في فريق مختلف غير يوفنتوس فهذا 

الفريق «هو فقط برشلونة».
وقال الالعب الذي سيرتدي القمي� رقم 8 الخا� بأسطورة خط الوسط السابق 
أندريس إنييستا «العب كرة القدم دائما� ما يحتاج لتحديات جديدة، بعد الفوز بكل األلقاب 

في إيطاليا (4 دوري، 2 كأس، وسوبر محلي خالل مواسمه األربعة مع يوفنتوس)، 
.« اللعب هنا كان حلمي دائما�

الكاتالوني،  النادي  على عقد يمتد ألربعة مواسم مع  (30 عاما)  بيانيتش  ووقع 
بشرط جزائي يصل إلى 400 مليون يورو. 

من جانبه قال المدير الرياض للبرسا، رامون بالنيس «بيانيتش العب وسط بجودة 
مرتفعة للغاية، ويمتلك الكثير من التنوع، ويفهم كرة القدم جيدا، برشلونة كان يتابعه 

منذ فترة طويلة».
بعدما اضطر  الماضي،  الخميس  الكتالونية  العاصمة  إلى  بيانيتش وصل  وكان 

لالنعزال في إيطاليا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الالعب الدولي البوسني في هذا الصدد «لم أكن انتظر اإلصابة بالفيروس، 
لكن في هذه األوقات ال تعلم من أين تأتي لك العدوى. كنت أشعر أنني بخير وكنت 

أتدرب في منزلي في تورينو مع تواصل مع الجهاز التقني للبرسا».
وتدرب الدولي البوسني خالل األيام الماضية منفردا� في منش�ت مدينة خوان غامبر 

الرياضية، قبل أن ينزل ألرض ملعب كامب نو خالل تقديمه للمرة األولى.
«شاهدت تاريخ هذا النادي. عندما كنت طفال كان حلمي المجيء  وتابع الالعب 
إلى هنا، أنا في النادي األكبر في العالم، النادي الذي يقدم كرة القدم التي يحلم بها 
الجميع والتي نحب أن نلعبها جميعا، بالنسبة لي من الفخر أن أمثل جزءا من الفريق».

وأضا� «ال أرى ليو (ميسي) في فريق آخر سوى برشلونة، أنا سعيد ألنه قرر البقاء، 
أنا متحفز للغاية للعب في فريق واحد معه ومع باقي األبطال الكبار».

 « وتابع «سأتأقلم مع الطريقة التي يرغب بها المدرب، أتمنى مساعدة الفريق كثيرا�
مشيرا� إلى أنه تحد� مرتين أو ثالثة مع مدرب الفريق الجديد، رونالد كومان.



الذي  العمر  عن  حديثة،  أمريكية  دراسة  كشفت 
وأيضا�  التامة،  بالسعادة  اإلنسان  فيه  يشعر 

التعاسة العميقة.
فقد توصل علماء في معهد «دارتمونث» واملكتب 
أن  إلى  االقتصادية،  للبحو�  األمريكي  القومي 
في  وجودية  مشاكل  أكبر  بمواجهة  يبدأ  اإلنسان 
حياته بسن 47 أو 48 عاما، في حني أن السعادة 
تصل قمتها في عمر 20 والـ 70، وأن هذا األمر ال 
يتوقف على جنسه إن كان (ذكرا أو أنثى) ومستوى 
التي  والبالد  االجتماعي وعائلته  تعليمه ووضعه 

يعيش فيها.
ووفقا للعلماء ف�ن السبب يكمن في «العمليات 
البيولوجية الكيميائية الجارية في جسم اإلنسان 

ونسبة الهرمونات فيه».
وتوصلوا إلى هذا االستنتاج بعد دراسة أزمات 
132 دولة، بما فيها  نفسية يواجهها اإلنسان في 

الدول املتطورة والنامية.
كما أوضحت نتائ� الدراسة أن البشر في البلدان 
املتطورة يبدأون في املعاناة من «اليأس العميق» 
بسن 47 عاما. أما البلدان النامية فتبدأ تلك األزمة 
فيها لدى اإلنسان بسن 48 عاما وشهرين، مشيرة 
إلى أن «األوضاع تختلف قليال في روسيا والصني 

واملكسيك حيث تبدأ األزمة بسن 43 عاما».
كما أجرى العلماء األمريكيون أيضا استطالعا 
من  بدءا  السعادة»  «مستوى  تحديد  بهد�  للرأي 
السعادة التامة حني يرضى اإلنسان عن كل شيء 

وانتهاء بعدم الرضى الكامل بحياته.
السعادة  «نسبة  أن  االستطالع  نتائ�  وبينت 

عاما   20–18 سن  في  ذروتها  تبل�  اإلنسان  لدى 
وبسن 70 عاما، بينما الحد األدنى للسعادة يكون 

في سن 47–48 عاما.
على  باالستيالء  يبدأ  «اليأس  أن  أظهر  كما 
الرضى  تنخفض مؤشرات  تدريجيا حني  اإلنسان 
عن الحياة على مدى 20 عاما، ثم تقل تلك املؤشرات 
بقدر اقترابه من سن 50 عاما، ثم تبدأ في االرتفاع 
مجددا بدءا من سن 60 عاما وتبل� ذروتها ببلوغه 

سن 70 عاما».
نتائ�  تحليل  بعد  ف�نه  الباحثني،  بحسب  لكن 
مختلف  من  شخ�  ألف   15 من  يقرب  ملا  مس� 

عند   65 الـ  سن  بعد  تعود  السعادة  ف�ن  األعمار، 
بحلول سن  ذروتها  إلى  وتصل  الناس  من  الكثير 

الـ 80.
فترة  ترتبط  ما  ا  غالب� أنه  العلماء  ووجد  هذا 
منتصف العمر بنق� فر� العمل أو عدم الرضا 

عن وضعهم املالي.
األنشطة  تتراجع  السن،  لكبار  بالنسبة  أما 
ألنفسهم،  الئق  دخل  توفير  إلى  والحاجة  املهنية 
كالهوايات  أخرى،  أشياء  على  الشخ�  ويركز 
والعائلة واألصدقاء ويشعر بالسعادة مرة أخرى، 

خاصة إذا لم تكن هناك مشاكل صحية كبيرة.

الثالثاء  ��  ماي  ����  املوافق � رمضان  ����  العدد ������

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
الخميس 17 شتنبر 2020 املوافق 28 محرم 1442 العدد 12.642

مالي  ملبل�  صورا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  نشطاء  تداول 
قدره 6500 جنيه مصري «يعادل تقريبا 412 دوالرا» استخرج من بطن 
مستشفى  في  مصري،  طبي  فريق  أجراها  جراحية  عملية  في  مريض، 

قصر العيني بالقاهرة.
وبحسب تصريحات صحفية ألحد أعضاء الفريق الطبي، ف�ن العملية 
استغرقت أربع ساعات كاملة، حيث كان املريض يعاني من آالم شديدة 

في البطن، وصر� بأنه ابتلع مبال� مالية على فترات.
أنه  مؤكدا  له،  بالنسبة  األغرب  هي  الحالة  هذه  أن  الطبيب  وأضا� 
استخرج في أكثر من عملية مشابهة آالت حادة و مسامير، و لكن هذه 

املرة هي األولى التي تصادفه أوراق مالية.

قرود على دراجات.. 
كومي�يا ا�ياة 

ال�ي� للت�سوير 
الفوتو�را� 2020

أمام الكاميرا، «تبتسم» سمكة ببغائية 
متوسطية وملونة، وفى صورة أخرى، يمكن 
ر�ية قدم حيوان راكون وذيله محشوران فى 

شجرة، وهذه مجرد صورتني من بني 44 صورة 
مرحة من جميع أنحاء العالم، تم اإلعالن عنها 
كمرشحني للتصفيات النهائية من أجل جوائز 
كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافى 

لعام 2020.
 وخالل مجموعة الصور التى أبرزتها «سى إن 
إن»، توثق مشاهد متنوعة ومعبرة بشكل غير 
اعتيادى من الحياة البرية، من املؤكد أن هذه 

املسابقة، والتى دخلت عامها السادس، ستوفر 
بعض الراحة وسط أجواء كئيبة وقاتمة.

 خالل مجموعة الصور املعبرة من الحياة 
البرية، توفر جوائز كوميديا الحياة البرية 
للتصوير الفوتوغرافى لعام 2020 بعض 

الراحة وسط أجواء قاتمة..  من بينهاقردة وهي 
تلعب مع بعضها البعض فوق الدراجات في 

الهند.

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

� واقع� �ري��.. فري� ��� ي�ست�ر� 
6500 جنيه من بطن مري�ض

� ��ا الع�ر ن�ل� �روة ال�سعادة.. ما�ا عن التعا�س�� كورونا تت�س�� � ��ور اأول وباء معلوماتى 
� العا� وال�كاء ال�سطناعى يت���

وباء  أول  ظهور  تسبب Covid - 19 في 
من  الكثير  يتمكن  لم  حيث  العالم،  في  معلوماتي 
لكن الذكاء  الخيال،  عن  الحقيقة  فصل  من  الناس 
ألقى  حيث  العالج،  يوفر  أن  يمكن  االصطناعي 
باللوم  االصطناعى  الذكاء  في  أمريكيان  خبيران 
بموجة  التسبب  في  كورونا  فيروس  جائحة  على 
املعلومات  لتوفير  العلمية  الدراسات  من  مكثفة 
املتعلقة بالفيروس، ووفقا ملا ذكرته صحيفة «ديلى 
تم  غشا،  منتصف  بحلول  ف�نه  البريطانية،  ميل» 
األوراق  من  مسبقة  نسخة   8000 من  أكثر  نشر 
 Covid - الكلمات على  تحتوي  التي  العلمية 
الطب  أرشيفات  19 أو SARS – CoV  - 2 في 

والبيولوجيا والكيمياء على اإلنترنت.
املواد  من  الثروة  هذه  أن  يقترحون  لكنهم 
يصعب على أي شخ� استيعابها، وتتراو� بني 

الدراسات الجيدة إلى غير املوثوق بها.
للذكاء  األكبر  االستخدام  يكون  أن  ويمكن 
االصطناعي الستيعاب البحث وتوحيده هو املفتا� 
على  التعر�  وضمان  غيرها،  من  الحقائق  لنزع 

املعلومات املوثوقة بشكل صحي�.
كما يمكن استخدام الذكاء االصطناعي لتلخي� 
يعمل  بينما  ما،  موضوع  حول  األبحا�  وجمع 

البشر على تنسيق النتائ�، على سبيل املثال.

بي� ��سل� �سعر لإبرا�ا� 
لينكولن بـ81 األف دولر

شعر  من  خصلة  بيعت 
عشر  السادس  الرئيس 
أبراهام  املتحدة  للواليات 
لينكولن مع وبرقية ملطخة 
عام  اغتياله  عن  بالدماء 
ما  مقابل  مزاد  في   ،1865

يزيد على 81 ألف دوالر.
خمسة  عن  تزيد  ال  التي  الشعر  خصلة  وكانت 
رأس لينكولن خالل فح�  من  سنتيمترات حلقت 
فورد  في مسر�  قتيال  أردي  بعدما  الوفاة  بعد  ما 

في العاصمة واشنطن على يد جون ويلكس بو�.
وقدم الخصلة الدكتور ليمان بيتشر تود والذي 
كان يتولى منصب مدير بريد كنتاكي، وقريب ماري 
دار  لينكولن، بحسب  إبراهام  أرملة  لينكولن،  تود 
برقية  على  مثبتة  الشعر  خصلة  وكانت  املزادات. 
رسمية من وزارة الحرب أرسلها لتود جورج كينير- 
مساعد تود في مكتب بريد ليكسينغتون، بكنتاكي. 
أما البرقية فقد تم استقبالها في واشنطن الساعة 
أبريل  من  عشر  الرابع  يوم  ليال  عشرة  الحادية 
أصالة  على  آر  بي  مزادات  دار  وصدقت   .1865
الخصلة والبرقية.وكتب جيمس تود، نجل الدكتور 
تود، في رسالة عام 1945 أن خصلة الشعر «ظلت 

بالكامل في عهدة أسرتنا منذ ذلك الوقت».
فيها  بيعت  مرة  آخر  إن  املزادات  دار  وقالت 

الخصلة كانت عام 1999.

اأبناء الفقراء اأف�س� � ف�� عقول ال��رين.. 
كشفت دراسة علمية جديدة أن بعض أصحاب 
واملالبس  الفخمة  واملنازل  الفاخرة  السيارات 
األنيقة ربما ال يمتلكون القدرة على قراءة مشاعر 
الناس، وأن أفراد الطبقة الدنيا كانوا أفضل في 
فهم عقول ا�خرين، وفقا ملا نشرته «ديلي ميل» 

البريطانية.
اختبار  األمريكية  الدراسة  واستخدمت 
عبر  العقل  «قراءة  املسمى  املعرفي  التعاطف 
الطبقات  املشاركني من  ُطلب من  العيون»، حيث 
الحاالت  تحديد  والدنيا  العليا  االجتماعية 
العاطفية من صور العيون. وأظهرت النتائ� أن 
عقول  فهم  في  أفضل  كانوا  الدنيا  الطبقة  أفراد 

ا�خرين مقارنة بنظرائهم من الطبقات األعلى.

أن  هو  السبب  أن  إلى  الخبراء  يشير  كما 
إعطاء  إلى  تميل  الدنيا  االجتماعية  الطبقات 
أي  ا�خرين،  وتفضيالت  الحتياجات  األولوية 

أنها بمعنى آخر تكون أكثر تعاطفا�.
جامعة  من  فريق  الدراسة  وأجرى  هذا 
كاليفورنيا في إيرفني، ل�جابة عن سؤال: «كيف 
والتعليم)  املال  (مثل  املوارد  إلى  الوصول  يؤثر 
على الطريقة التي يعال� بها اإلنسان املعلومات 

حول البشر ا�خرين.
جامعة  من  ديتز،  بيا  الباحثة  قالت  بدورها، 
عن  اإلجابة  حاولنا  «لقد  إيرفني:  في  كاليفورنيا 
هذا السؤال من خالل فح� عنصرين أساسيني 
في الذخيرة البشرية لفهم عقول بعضنا بعضا: 

العاطفية  الحاالت  قراءة  بها  يتم  التي  الطريقة 
املنظور  ألخذ  ميلنا  ومدى  ا�خرين  وجوه  من 

البصري لشخ� آخر».
 300 لنحو  العاطفي  اإلدراك  أداء  تحليل  وتم 
«العقل  مشارك أمريكي باستخدام اختبار قراءة 
36 صورة على كل  عبر العني»، حيث تم عرض 
مشارك ُتظهر العيون واملناطق املحيطة بها لعدد 
عرض  تم  كما  املختلفة.  الوجوه  من  متسلسل 
قائمة بأربعة عواطف ومشاعر تتعلق بما ُتظهره 

الوجوه في الصور.
نتائ�  عن  تقرير  في  البحثي  الفريق  وذكر 
في  عكسي  «اختال�  هناك  كان  أنه  الدراسة، 
مهام  من  بمجموعة  يتعلق  فيما  والدقة  األداء 
لكل  االنتماء  بحسب  املشاركني»،  بني  التعاطف 

طبقة اجتماعية.
ا  وطلب الجزء الثاني من الدراسة من 138 طالب�
ا في جامعة نيويورك إكمال مهام التوجيه  جامعي�
«اختبار مهمة املدير»، والتي كانت تقتضي قيام 
كمبيوتر  جهاز  على  األشياء  بتحريك  األفراد 
االفتراضية،  الرمزية  الصورة  منظور  على  بناء� 
الصورة محجوبة  عناصر  بعض  تكون  في حني 
مدى  عن  االختبار  نتائ�  وتكشف  املشارك  عن 
أو  لتوجيهات  األناني وعدم استجابته  االنحياز 
أي  حجب  دون  كاملة  الصورة  يرى  من  نصائ� 

عناصر.
أبناء  أداء  أن  الدراستني  نتائ�  كشفت  كما 
وقالت  اختبار.  كل  في  أفضل  كان  الدنيا  الطبقة 
من  األفراد  أن  كشفت  النتائ�  إن  ديتز  الباحثة 
في  أفضل  الدنيا  االجتماعية  الطبقة  خلفيات 
ومن  ا�خرين  وجوه  من  املشاعر  على  التعر� 
املرج� أن يأخذوا بشكل تلقائي املنظور البصري 

لشخ� آخر».

اإيلون ما�س� ي�ط� 
لإر�سال ال��سر اإ� ا�ري� 

فى 2024.. 
يمتلك إيلون ماسك، 
التنفيذى  الرئيس 
الفضاء  لشركة 
إكس»،  «سبيس 
للوقت  زمني  جدوال 
الذى يأمل فيه إرسال 
املريخ،  إلى  البشر 
الهد�  إن  حيث 
تضع  أن  هو  النهائى 
 SpaceX شركته 

ا على الكوكب األحمر بحلول عام 2024 وأن  شخص�
ا بحلول عام 2050. تبنى مدينة مكتفية ذاتي�

وبحسب صحيفة thesun البريطانية فقد أكملت 
«قفزة»  الثانى  اختبارها  ا  مؤخر� إكس  سبيس 
لنموذجها األولى لصارو� ستارشيب، والهد� هو 
استخدامه لنقل رواد الفضاء إلى القمر واملريخ وما 
املاضى  الشهر  افتراضى  ظهور  وخالل  ورائهما، 
قال   ،ExploreMars.org Twitch موقع  على 
مرحلة  إلى  ونصل  املدينة  نبنى  أن  «علينا  ماسك: 

االكتفاء الذاتي.
«أريد أن أ�كد أن هذا أمر صعب وخطير  وقال: 
وصعب للغاية، ليس لضعا� القلوب، فهناك فرصة 
لكنها  صعبة،  صعبة،  وستكون  تموت،  أن  قوية 

ستكون مجيدة إذا نجحت».
أن  يبدو  املريخ  مدينة  هد�  إلى  وللوصول 
ماسك لديه جدول زمنى تقريبى محدد، حيث تعمل 
 ،Super Heavy صاروخى  معزز  على   SpaceX
ا لالختبار بحلول حد�  والذى يمكن أن يكون جاهز�
كما  أكتوبر،  فى  سيعقد  الذى  التالى   Starship
تقدم  قد   SpaceX أن  تويتر  عبر  «ماسك»  ادعى 

تقرير تحديث التقدم فى نفس الشهر.
2021 قال ماسك إن أول رحلة مدارية  وفى عام 
لـ Starship ستحد� «على األرج�»، وقال ماسك 
«قد   :ExploreMars.org موقع  مقابلة  خالل 
لم  مجهولة،  منطقة  فهذه  األولى،  الحلول  تعمل  ال 
ا كامال� قابال� إلعادة  ا مدار� ا صاروخ� يصنع أحد مطلق�
االستخدام، مجرد امتالك ذلك على اإلطالق أمر مهم 

ا». جد�
وبعد ذلك يريد ماسك إرسال امللياردير اليابانى 
حول  فنانني  ثمانية  إلى  وستة  مايزاوا  يوساكو 
القمر فى عام 2022، حيث يهد� ماسك إلى القيام 
بمهمات شحن إلى املريخ بحلول عام 2022 ومهمة 

مأهولة إلى املريخ بحلول عام 2024.
 SpaceX ا أن وقد كشف الرئيس التنفيذى سابق�
Starships فى منشأة فى   1،000 يهد� إلى بناء 
 100 أى  سنوات،   10 مدار  على  تكساس  جنوب 
الهد�  سيكون  النهاية،  وفى  السنة،  فى  صارو� 
هو إطالق 1،000 رحلة جوية إلى املريخ كل عام - 

ا. بمعدل ثال� رحالت يومي�
طريقهم  يشقون  راكب   100 رحلة  كل  وستشهد 
إحدى  فى  مواطنني  ليصبحوا  األحمر  الكوكب  إلى 
ماسك،  توقعات  على  وبناء�  الضخمة،  املريخ  مدن 
سفينة   1000 من  ا  مكون� أسطوال�  األمر  سيستغرق 
مليون شخ�  لنقل  تسع سنوات  فضائية حوالى 

إلى املريخ.
فى أخبار فضائية أخرى، نشرت القوة الفضائية 
أن  املقرر  ومن  ا،  رسمي� األولى  قواتها  األمريكية 
يقترب كويكب ضخم من األرض األسبوع املقبل، وقد 
انفجار  ملوجة  مذهلة  لقطة  عن  ناسا  وكالة  كشفت 

سوبر نوفا.


