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بعد أن جددت موقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
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كما يليق بمحارب نبيل، شجاع ،شهم وثري القلب
متَّ بضربة من العدو الذي حاربته.

في الساحة..
وسقطت صريع الشهادة

 وصريع املحبة..
كان العدو يحيط بك من كل جانب، 

وكانت ترده عن كل هواء نظيف، كلل من طرق بابك.
ككل  هو  وكان  عدوه،  يعرف  كمحارب  املرضى،  تحضن  كنت 

الطاعنني في السرية، يتسلل إلى صدرك
يتسلل إليك

ألنه  

 يعرف بأن جسدك 

متراسك 

في هذه الحرب ، فكنت أنت 
مخدعه السري، ولوال ذلك، ملا تركته وراءك…

تقول البالغة أحيانا ما يدهش القلب فيك:
ولو مرة تأففت

ولو مرة هاتفناك لخدمة هذا أو ذاك وتعللت بطارئ أو براحة
الطلب وال  كنا نتعب من   ولو مرة،  نذكرك غاضبا من طلباتنا: 

تتعب من الرد: آمر ، استاذي
آمر أخي..

الحزن يا صديقي ، ليس ثرثارا، أما العاطفة، فغير ذلك، تريد أن 
تستهلك كل اللغة دفعة واحدة: في زفرة، في نشيج، أو في بكاء مرير 

تحلق منه عصافير الرثاء.
الطعنة  هذه  بعد  بالحياة،  لنكفر  يدلنا  يكاد  يا صديقي،   الحزن 

الغادرة..
لوال أننا نرثها عنك، بعد فقدانك

لوال أنك ما فتئت توصينا بأن نحياها بنبل وأناة ومتعة وأنفة ، 
وحتى بغضب يبتعد بنا ،غير قليل، عن الرفقة.

أحبك
نحبك
يحبك

 تحبك 
يحبانك

 يحبونك
 يحببنك

 ونحن، سنصرف هذا الحب إلى املضارع الدائم،
 بالرغم من رحيلك…

كم وضعنا لك من مخطط: سنقود بك املعركة هنا
 أو ربما هناك

ستكون معنا في هذا الخندق 
أو ربما في الستار الدفاعي في الضفة األخرى، 

كنا نضع الخطط لكي نتدلل على اآلخرين: عثمان منا، 
عثمان هنا، 

في صفنا.
كانت األقدار تبرمج خططها، ،كما يريد لها ربها.

لم نستفت فيك أحدا
أن  يستفتينا.دون  أن  بدون  اختارك  هو  القلب،  فيك  نستفت  لم 

يسأل، كما يكون أمر كل الذين أسعفتنا الحياة بنبلهم..

االغاني  حافظ  وال  املثقف  وال  الرياضي،  وال  فقط،  الطبيب  ليس 
فيك، كمنت متعدد املوهبة في خلق املحبات..

القدم،  لكرة  ملعبا  ويحتاج  نايا،  حزننا   ، الحزن  ،يحتاج  لهذا 
ويحتاج قاعة للعمليات، ويحتاج مدرجا للدراسة، لكي يعثر على كل 

مساحات الفقدان فيك..
كم مساء هيأنا لك

لكي ننتظرك !  
فهل سنفتقدك كل يوم يا عثمان؟

كم مساء هيأنا لك، هناك حيث لقاؤنا اليومي، في انتظارك ،
لكي نتذوق طعم الحياة معك..؟

لهذا لن نكفر بالحياة التي لم تصارع معك وتركتك وحدك..
لهذا أيضا ستعيش هنا دوما، هنا في القلب الذي ينعيك..!
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المكتب 
السياسي
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جماهري
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كلما تأملنا في واقع الفكر اإلسالمي اليوم، 
ذلك  ويعود  شديد.  ركود  من  يعاني  وجدناه 
تاريخية  ظروف  في  االجتهاد  باب  إغالق  إلى 
يعاني  عقلنا  أن  اليوم  نالحظ  ونحن  معينة. 
من  السلف  عاشه  بما  مقارنة  كبير  جمود  من 
حيث  األولى،  اإلسالمية  القرون  خالل  تفتح 
الروحاني  البعد  على  يركزون  القدامى  كان 
واألخالقي لإلسالم، كما سمحوا بإعمال العقل 
األمس  ففي  الدينية.  القضايا  مع  التعامل  في 
يقبلون  كانوا  ألنهم  تفتحا،  أكثر  القدامى  كان 
االختالف وتعدد الرؤى؛ فكانوا آنذاك يختلفون 
كانوا يعملون  الديني، حيث  النص  تأويل  في 
العقل في قراءة القرآن، ما مكن كل واحد منهم 
من إبداء رأيه في تأويله، دون أن يقوم اآلخرون 
منح  ما  وهذا  امللة.  من  إخراجه  أو  بتكفيره، 
فقد  اليوم،  أما  حيا.  نفسا  واإلنسان  الدين 
السياسي،  اإلسالم  لفقهاء  ملكا  القرآن  أصبح 
حيث خوصصوه، فصار كل من يقدم اجتهادا 
أو رأيا، أو تأويال مختلفا يتعارض مع فكرهم 
املنغلق، يعرضونه للتكفير ويدعون إلى إباحة 

دمه.
هكذا، فإذا كان القرآن موجها للناس جميعا، 

فقهاء  فإن  للبشرية جمعاء،  ملك  أنه  يعني  ما 
خصخصته.  إلى  يسعون  السياسي  اإلسالم 
تطور  على  منفتحا  الكريم  القرآن  كان  وإذا 
السياقات التاريخية، وقابال لتعدد التأويالت، 
لكن  باستمرار،  الحياة  يمنحه  الذي  األمر 
اإلسالم  زعامات  من  وأتباعهم  الفقهاء  هؤالء 
وأرادوا  االجتهاد،  وجه  في  أغلقوه  السياسي 
وقوالبهم  تفسيراتهم  في  وتحنيطه  تجميده 
حساب  على  ذواتهم  تخدم  التي  الجامدة 
وأدهم  إلى  أدى  ما  وهذا  واملسلمني.  اإلسالم 
لنفسه الحيوي والقضاء على ما يشكل مصدر 

قوته اإلسالم، وهو مستويان:
املستوى األول، روحاني يقوم على التسليم 
بإرادة هلل في الكون، ما يشكل جوهر اإلسالم. 
فكر  تأثير  بسبب  اليوم  عنه  تخلينا  ما  وهذا 
فقهاء اإلسالم السياسي وزعاماتهم السياسية 
وعوامها. املستوى الثاني، هو التدبر العقلي. 
فالقرآن يدعو إلى التدبر العقلي للنص الديني 
«أفال  ولكل شيء، حيث يقول سبحانه تعالى: 
(محمد،  يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 
24). وتعني هذه اآلية أن التدبر العقلي مسألة 
مسلما،  املسلم  وليكون  اإلسالم.  في  جوهرية 
عليه أن يتدبر القرآن، حيث إن ذلك ليس حقا 
هذا  وفي  واجبه.  من  إنه  بل  فقط،  حقوقه  من 
القرآن،  قراءة  في  االختالف  بإمكانية  إقرار 
التطورات  على  وانفتاحه  معانيه  وبتعدد 
مما  الجديدة،  السياقات  ومختلف  والتغيرات 
له.  متعددة  بتأويالت  القيام  إمكانية  يعني 
القرآني.  باملفهوم  االجتهاد  جوهر  هو  وهذا 
لكن بعض املفسرين وفقهاء اإلسالم السياسي 
ما  ذلك  عن  فنجم  العقلي،  التدبر  باب  أغلقوا 
لنا  يعد  لم  إذ  الحالية،  أوضاعنا  في  نالحظه 
اليوم دور في مجاالت الفكر والثقافة والفنون 
والعلوم والتكنولوجيا.. هكذا، فمبدئيا ال بد من 
التدبر العقلي للقرآن والذات والحياة، والتدبر 
مفهوم دقيق ويعني ذلك استعمال اإلنسان قلبه 

وعقله في آن واحد ألنهما ال ينفصالن.
ويكمن املشكل اليوم في أن بعض املفسرين 
يعتقدون  السياسي  اإلسالم  وفقهاء  وأتباعهم 
الحقيقة  يجسد  الكريم  للقرآن  تأويلهم  أن 
املطلقة، ما يعني أنهم يتوهمون أن لهم القول 
النص  طبيعة  مع  يتنافى  ما  وهذا  الفصل. 
العلوم  تطور  ذلك  على  ينص  كما  وحيويته، 
واملعارف والفنون... لألسف أغلقنا باب العقل، 
الفقهاء  بعض  قاله  ما  ونكرر  نردد  وأصبحنا 
واملفسرين املنغلقني. هكذا، صرنا أمام كهنوت، 
الذي  اإلسالم  طبيعة  مع  يتعارض  الذي  األمر 
اإلسالم  زعامات  إن  بل  الكهنوت،  يرفض 
السياسي حولت اإلسالم إلى تجارة منظمة تِدر 
عليها املليارات. وهذا ما كشفته بعض الصحف 
هذه  بعض  رساميل  عن  كشفت  التي  الدولية 
تملك  ال  أنها  تدعي  التي  املغرب  في  الزعامات 
ماال، وتمارس النحيب والبكاء والتسول بهدف 
الريع، فباتوا يعيشون بالحرام  االستفادة من 
واملدارس....،  والشركات  العقارات  ويراكمون 
حيث أصبحوا من الذين قال في حقهم تعالى: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها 
في سبيل هلل فبشرهم بعذاب أليم، يوم تكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
(التوبة،35  ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» 

  .(-34
اليوم،  السائد  اإلسالم  أن  القول  وخالصة 
املنغلقني  واملفسرين  الفقهاء  إسالم بعض  هو 
اإلسالم  جماعات  زعامات  من  وأتباعهم 
فقد  فاإلسالم  وعوامهم؛  التكفيري  السياسي 
لم  حيث  الروحاني،  البعد  أي  العميق،  بعده 
الكريم  القرآن  أن  رغم  القراءة،  نمارس  نعد 
فيما  نتعاون  ال  أننا  كما  «اقرأ».  بكلمة  بدأ 
بيننا، وال نعمل على بناء عالم قائم على العلم 
العمل عبادة. كما  أن  والفعل والعمل، فنسينا 
لم يعد لنا اهتمام باألسئلة العميقة، أو األسئلة 
الشكلية  باألسئلة  نهتم  وأصبحنا  الحارقة، 

مثل: هل تجوز الصالة بسروال «البلودجني»؟ 
األظافر؟...  بصباغة  الوضوء  يجوز  هل  أو 
فكيف يمكن أن نكون فاعلني في التاريخ، وقد 
تخلينا عن جوهر الدين الذي هو العلم والعمل 
واالنفتاح ومحبة الناس جميعا... إضافة إلى 
ذلك، فالقرآن متفتح ومنفتح، ما جعل قوته في 
عديدة  وتأويالت  قراءات  يقبل  حيث  انفتاحه، 
حسب مختلف السياقات. ألم يقل علي بن أبي 
أوجه».  حمال  «القرآن  عنه:  هلل  رضي  طالب 
كما أجاب في رده املشهور على الخوارج حني 
قالوا: «ال حكم إال هلل»، فقال: «القرآن بني دفتي 
الرجال».  به  يتكلم  وإنما  ينطق،  ال  املصحف 
القولة  لهذه  العميقة  الداللة  تغييب  تم  لقد 
أن  املعاصر، والتي تعني  الديني  الخطاب  في 
هو  وفهمهم  معرفتهم  ومستوى  الرجال  عقل 
(حامد أبو  الداللة  الذي يحدد املعنى ويصوغ 
ال  أننا  ننسى  أال  يجب  ذلك،  عن  فضال  زيد). 
آية من  فالقرآن  القرآن وحده،  من  الدين  نأخذ 
املجيد:  آيات هلل تعالى، وهلل يقول في كتابه 
«سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبني لهم أنه الحق. أو لم يكف بربك أنه على 
كل شيء شهيد» (فصلت، 53). هكذا، فبالنظر 
إلى ذواتنا والحياة والوجود، يمكن أن نتبني 

جوهر هلل فينا. 
الحياة  هذه  في  أننا  العلمي  التطور  يؤكد 
نسبح في حوض النسبية، حيث ال يمكن ألحد 
ملعاني  املطلقة  الحقيقة  يمتلك  أنه  يدعي  أن 
نفسه  يضع  ذلك،  يدعي  ومن  الكريم.  القرآن 
خارج الدين ألنه يزعم أنه يشارك هلل في علمه. 
وهذا وجه من وجوه الشرك. إنه ال يمكن ألي 
بشر أن يدعي اإلحاطة بمعاني القرآن الكريم. 
فكل قراءة يقوم بها اإلنسان هي مجرد تأويل 
بشري، حيث يقول سبحانه: «وما يعلم تأويله 
به  آمنا  يقولون  العلم  في  والراسخون  إال هلل 
األلباب»  أولو  إال  يذكر  وما  ربنا  عند  من  كل 

(آل عمران،7).
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األقاليم  تنمية  برنامج  من  االنتهاء  بعد  مباشرة 
تنفيذ 87  من  مكن  والذي   ،(2020  -  2016) الجنوبية 
مشروعا بتكلفة إجمالية فاقت 7 ماليير درهم، رصد املغرب 
لتنفيذ  درهم،  مليار   48 يناهز  ضخما  استثماريا  غالفا 
هذه  لتنمية  الجديد  البرنامج  أخرى ضمن  مشاريع   305
األقاليم، والذي يوجد حاليا في طور اإلنجاز، إذ تواصل 
لتطوير  مسبوقة،  غير  مالية  إمكانيات  تسخير  اململكة 
إلى  الصحراوية  املنطقة  هذه  وتحويل  الجنوبية  األقاليم 
قاعدة اقتصادية استراتيجية موجهة نحو غرب إفريقيا. 
التي  العمالقة  املشاريع  هذه  تنفيذ  استكمال  شأن  ومن 
ستوفر بنيات تحتية جد متنوعة، أن يحول املنطقة برمتها 
القطاع  الستثمارات  جاذبية  أكثر  اقتصادي  قطب  إلى 
منصة  عن  تبحث  التي  األجنبية  وللرساميل  الخاص 
القارة االفريقية. فما طبيعة  متقدمة للولوج نحو أسواق 
هذه االستثمارات التي ما فتئ جاللة امللك يلح عليها في 
الخضراء)  املسيرة  ذكرى  (آخرها خطاب  السامية  خطبه 

ورقة  لربح  الجنوبية  األقاليم  في  املغرب  عليها  ويراهن 
االستقرار االقتصادي والتنمية املستدامة واملندمجة ضمن 

رؤية جهوية متقدمة؟

10 ماليير درهم لبناء ميناء 
الداخلة ا�طلسي 

يرتقب  هكتارا،   270 تناهز  التي  الصناعية  منطقته 
الدار  تنافس  بحرية  الجديد خدمات  امليناء  هذا  يوفر  أن 
البيضاء وطنجة والس باملاس، بل وتضاهي موانئ داكار 
الواجهة  على  جديد  ميناء  بناء  وسيمكن  غينيا.  وخليج 
تنمية جهوية  تحقيق  من  األطلسي“،  األطلسية،“الداخلة 
البحري فضال عن األهداف  عموما وتطوير قطاع الصيد 
الستضافة  نتيرفت  اختيار  تم  وقد  الجيوستراتيجية. 
ميناء الداخلة األطلسي، والذي يقع على بعد 40 كلم شمال 

مدينة الداخلة، في الجماعة القروية العركوب.. 
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البرلمان الليبي بطرفيه يجتمع بطنجة لوضع خارطة طريق توحيده

IóMƒdG º«°Sôàd É«Ñ«∏H Öjôb ´ÉªàLG
n مكتب الرباط: 

محمد الطالبي 
عن  ليبية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
النواب  مجلس  ألعضاء  كبيرة  استجابة 
الليبي، لدعوة حبيب املالكي ، رئيس مجلس 
رسمي  غير  اجتماع  لعقد  املغربي،  النواب 
باملغرب لطرفي مجلس النواب بكل من طبرق 

وطرابلس.
90 برملانيا   وأفادت مصادر بأن مايقارب 
األحد،  مساء  منذ  دفعات  على  وصلوا 
عقد  املقرر  من  حيث  بطنجة،  واستقروا 
االجتماع برعاية مغربية، ومن أجل أن يلعب 
به  املنوط  الدستوري  دوره  النواب  مجلس 
في تذليل للصعاب ودفع بالعملية السياسية 
القائمة  النجاح،  وإنهاء الخالفات  أفق  نحو 

بينهما، وتوحيد املجلس مجددا. 
وصرح النائب صالح فحيمة  لوسائل إعالم 
ليبية بأن أكثر من 40 نائبا من مجلس النواب 
األحد،  املغرب  إلى  توجهوا   بطبرق،  املنعقد 
املجلس  التئام  إلى  تهدف  مشاورات  إلجراء 
وتوحيده. ويستعمل النواب الليبيون  مطار 
قادمني  طرابلس  ومطار  بنغازي  في  بنينا 

الذي  الوصول  في  التأخير  وحول  للمغرب. 
”لم  املصدر  نفس  أكد  السبت،   مرتقبا  كان 
الحصول  في  تأخرنا  بسبب  السبت  نذهب 
كل  انتهت  اليوم  لكن  للطيران،  إذن  على 
اإلجراءات، ونحن اآلن ذاهبون إلى طنجة»“.

جلسة  تعقد  لن  أنه  مصادرنا  وكشفت 
تشاورية  جلسات  وإنما  باملغرب،  رسمية 
تمهيدية لعقد جلسة في إحدى املدن الليبية، 
وغدامس على رأس القائمة او سرت، و ستدير 
املشكلة  التواصل  لجنة  التشاورية  الجلسات 
من الطرفني (املجلس بشقيه)، ولن تكون هناك 

رئاسة لهذه الجلسات“.
وأفاد  املكتب اإلعالمي باملجلس سابقا، بأن 
الزيارة تأتي بناًء على دعوة اململكة املغربية. 
رئيس  بأن  متطابقة  إعالمية  مصادر  وأفادت 
املالكي وجه   الحبيب  املغربي  النواب  مجلس 
دعوة ألعضاء مجلس النواب في ليبيا، لعقد 
أعضاء  كافة  التئام  بهدف  تشاوري،  اجتماع 
الدعوة  هذه  أن  الرسالة  في  وجاء  املجلس. 
اململكة  تبذلها  التي  الجهود  ضمن  تأتي 
اإلخوة  بني  الرؤى  تقريب  أجل  من  املغربية، 
أداء  من  النواب  مجلس  وتمكني  الليبيني، 
الصعاب  تذليل  أجل  من  به،  املنوطة  مهامه 
في  السياسية  العملية  أمام  عائقا  تقف  التي 

ليبيا.
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والرئيس  الجاللة  صاحب  مستشار  أكد   
أندري  موغادور  الصويرة-  لجمعية  واملؤسس 
عتبة  لعبور  تستعد  الصويرة  مدينة  أن   ، أزوالي 
للجامعات  تحتية  بنية  إحدا�  تاريخية من خالل 
يتميز  علمي  مستوى  من  العالي  والتعليم 

باالستثناء وذلك على املديني القصير واملتوسط .
الدولي  املؤتمر  أمام  كلمة  في  أزوالي،  وشدد 
املدرسة  نظمته  الذي  املبتكرة،  لألقاليم  الثاني 
أهمية  على  الصويرة،  في  للتكنولوجيا  العليا 
في  الذكاء  "من  الدورة،  لهذه  الرئيسي  املوضوع 

املدينة إلى املدينة الذكية: النماذج الجديدة".
"الحداثة والشرعية املفروضة على  وأبرز أن 

، اتخذت قبل  الجميع وخاصة على مدينة الرياح 
لتأسيس  ورائدا  مسبوق  غير  خيارا  سنة  ثالثني 
انبعاثها على القيم التاريخية والتراثية للمدينة، 
من  استطاع  الذي  الثقافي،  التنوع  على  وكذلك 
والتنمية  الفكر  الى  يدعو  أن  الصويريون  خالله 

املستدامة".
أعمال هذا  كثافة جدول   " التأكيد على  وبعد 
تعبئتهم  تمت  الذين  املتدخلني  ونوعية  املؤتمر 
بالصويرة  للتكنولوجيا  العليا  املدرسة  قبل  من 
وجامعة القاضي عياض في مراكش ، وضع السيد 
الجامعي  للمشهد  العريضة  الخطوط  أزوالي 
بالنسبة للغد في الصويرة ، والتي أصبح نطاقها 

األسابيع  في  وتأكيدا  وضوحا  أكثر  وتوقيتها 
األخيرة.

وقال مستشار صاحب الجاللة إن "سنة 2021 
لألقسام  دورة  إحدا�  مع  محورية  سنة  ستكون 
مدرسة  وإحدا�   ، الكبرى  للمدارس  التحضيرية 
عليا للفنون ، والهندسة الثقافية واملهن ، وتوسيع 
لتخصصات  املكرسة  للتكنولوجيا  العليا  املدرسة 
، منوها في هذا الصدد بوزارة التربية  الهندسة" 
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث 

العلمي ، وجهة مراكش آسفي واقليم الصويرة.
يعتبر  الذي  الزخم،  "هذا  أن  أزوالي  وأكد 
جزءا من الديناميكية التي رأت النور بعد الزيارة 

التاريخية لصاحب الجاللة في يناير 2020 ، كان 
أمال ينتظره الصوريون لعقود من الزمن، والذين 
كبيرة  خطوة  التاريخي  االختراق  هذا  في  يرون 
وغنية بالوعود لألجيال الصاعدة بالنسبة للمدينة 

واالقليم".
الحاسم  "التقدم  إن  القول  إلى  وخلص 
جامعة  إلنشاء  األخيرة  األسابيع  في  سجل  الذي 
"التزام  ثمرة  يعد  املستقبلية  الدولية  الصويرة 
كفاعل   ، مراكش-آسفي  جهة  رئاسة  وتصميم 
بشكل  سيغير  الذي  املشروع  هذا  في  محوري 
عميق ويعزز ويوسع غدا أصول وفرص الصويرة 

موغادور".

 تمكن املكتب املركزي لألبحا� القضائية، التابع 
للمديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، أمس االثنني، 
عناصر  ثالثة  من  تتكون  إرهابية  خلية  تفكيك  من 
 26 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  ل�»داعش»،  موالني 
إنزكان وأيت ملول،  بمدينتي  و28 سنة، وينشطون 
ملواجهة  للمكتب  املتواصلة  الجهود  إطار  في  وذلك 
وسالمة  بأمن  تحدق  التي  اإلرهابية  التهديدات 

اململكة.

وذكر املكتب، في بالغ له، أن األبحا� والتحريات 
األولية املنجزة أكدت أن زعيم هذه الخلية قام بمعية 
لتنظيم  املزعوم  للخليفة  بيعتهم  بإعالن  مشاركيه 
إرهابية  عمليات  لتنفيذ  أن يخططوا  قبل  «داعش»، 

تستهدف زعزعة أمن واستقرار اململكة.
البحث  إجراءات  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية اإلرهابية كانوا 
بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات 

باملوازاة  وذلك  الناسفة،  العبوات  في صناعة  تدخل 
مع إشادتهم بالعمليات اإلرهابية ل»داعش» بعدد من 

الدول األجنبية.
عن  البالغ،  حسب  العملية،  هذه  أسفرت  وقد 
الحجم،  ومتوسطة  كبيرة  بيضاء  أسلحة  حجز 
ذات  ومخطوطات  إلكترونية  أجهزة  إلى  باإلضافة 
األمنية  العملية  بأن هذه  البالغ  طابع متطرف.وذكر 
تأتي في سياق مطبوع بتنامي التهديدات اإلرهابية 

بالفكر  املتشبعني  وإصرار  اململكة  بأمن  املحدقة 
ملختلف  التخريبية  األجندة  خدمة  على  املتطرف 

التنظيمات اإلرهابية.
باملشتبه  االحتفا�  نفسه،  البالغ  وفق  تم،  وقد 
النظرية، من أجل تعميق  الحراسة  بهم تحت تدبير 
البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة املختصة، 
انتهاء  فور  العدالة  أمام  تقديمهم  انتظار  في  وذلك 

إجراءات البحث.

وحيد مبارك

سبق أن قررت السلطات الحكومية عودة التالميذ 
حضوريا  التعليم  ملتابعة  الدراسية  الفصول  إلى 
مشددة  االختيار،  هذا  اختارت  التي  للفئات  بالنسبة 
الوقائية  واإلجراءات  التدابير  احترام  ضرورة  على 
حتى ال تتحول املؤسسات التعليمية إلى بؤر وبائية. 
والتعقيم  الجسدي  التباعد  بني  ما  تتوزع  إجراءات 
النقل  حمولة  وتقليص  للكمامات  السليم  والوضع 
املدرسي إلى النصف والتهوية وغيرها من التفاصيل 

الوطنية  التربية  وزارة  مصالح  عليها  شددت  التي 
الخبراء الصحيني  وأكد على ضرورتها مجموعة من 

والجمعيات العاملة في عدد من خرجاتها.
من  مجموعة  في  بها  التقيد  تباين  توجيهات 
املؤسسات التعليمية، العمومية منها والخصوصية، 
حضوريا  املوثقة،  املشاهد  من  مجموعة  عكست  إذ 
تطبيق  في  والتهاون  التراخي  من  حالة  بعد،  وعن 
التي  املؤسسات  في  سواء  الوقائية،  اإلجراءات  تلك 
اآلباء  أشعرت  والتي  لإلصابة  حاالت  تسجيل  عرفت 
التدريس  التي واصلت  تلك  أو  األمر،  بهذا  واألمهات 

واعتمدت خيار الصمت معتمدة على عنصر الزمن إلى 
املعلم أو املعل�مة، وهو ما أشارت إليه  حني «تعافي» 
«االتحاد االشتراكي» قبل حلول موعد العطلة البينية.
عليها  التشديد  تم  التي  التوصيات  على  وبناء 
فصل  في  يتواجد  أن  يجب  تلميذ  كل  فإن  نظريا، 
دراسي على مسافة متر ممن هم حوله، وهو ما يعني 
 40 أن قسما بعشرة تالميذ يجب أن تكون مساحته 
مترا مربعا، أخذا بعني االعتبار أن الطاوالت األمامية 
مترين  بمسافة  السبورة  عن  بعيدة  تكون  أن  يجب 
حيث يقف املعلم/األستاذ، األمر الذي ال يتم احترامه 

الخصوصي.  التعليم  مؤسسات  من  عدد  في  خاصة 
وضع يشمل كذلك الكمامات التي ال يتم وضعها بشكل 
سليم، إذ يعمد عدد من التالميذ في املستوى اإلعدادي 
خصوصا، وحتى األطر التعليمية على وضعها تحت 
األنف وتحت الذقن أثناء الكالم وبشكل متقارب مما 
يرفع من خطر انتشار العدوى في حالة إصابة أحدهم.

بكيفية  األساتذة  تجمع  إليها  ينضاف  اختالالت 
جماعية على مقربة من بعضهم البعض بسبب إغالق 
فيها  الجلوس  يمكنهم  التي  لهم  املخصصة  القاعات 
أبواب  أمام  واآلباء  األمهات  وتجمهر  متباعد،  بشكل 

متعلقة  داخلية  وأعطاب  التعليمية،  املؤسسات 
وفقا  أسف،  وبكل  التي  وغيرها،  الصحية  باملرافق 
لتأكيدات أطر تعليمية ومختصني في الشأن الصحي، 
من  لتفاصيلها،  والتتبع  املراقبة  أشكال  كل  تغيب 
ما  وقوع  قبل  تصحيحه،  يجب  ما  تصحيح  أجل 
االنتشار  من  بمزيد  ينذر  ما  وهو  عقباه،  تحمد  ال 
معدالت  إلى  أرقامها  وصلت  التي  الجائحة  لعدوى 
غير مسبوقة في جهة الدارالبيضاء سطات، وهو ما 
يتطلب معه االنتباه بشكل دقيق ملا يقع داخل أسوار 

املؤسسات التعليمية.

في ظل استمرار ارتفاع أرقام العدوى
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بن  محمد  أبوه  ورحمته  اهلل  عفو  إلى  انتقل 
بمدينة  زايد  الشيخ  بمستشفى  ابراهيم  الحاج 

الرباط ليلة األحد 22 نونبر 2020 .
وبهذه املناسبة األليمة يتقدم املكتب السياسي 
التعازي  بأحر  واالتحاديات  االتحاديني  باسم 
وأصدق املواساة إلى أخيه أحمد أبوه عضو املكتب 
السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومن 
خالله إلى باقي األسرة والعائلة، راجني من العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم األسرة 

الصبر والسلوان . 

إنا � وإنا اليه راجعون

« يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي».     
 صدق ا� العظيم
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مصطفى ا�دريسي

بالثانوية  والعاملون  العامالت  أدانت 
التدريس  هيئة  أطر  املنصورية  اإلعدادية 
التي  التشهيرية  الحملة  التربوية،  واإلدارة 
أشكال  كل  شجبت  و  مديرها،  لها  تعرض 
جماعي  مستشار  بها  قام  التي  التحريض 
ببلدية املنصورية، دأب على توظيف و سائل 

مختلف  كيل  أجل  من  االجتماعي،  التواصل 
أنواع السب والقذف .

واإلدارة  التدريس  هيئة  أطر  ونظمت 
املنصورية  اإلعدادية  بالثانوية  التربوية 
على  احتجاجا  املدير،  مع  تضامنية  وقفة 
كرامته  استهدفت  التي  البئيسة  األساليب 
يوم  اإلعدادية  بالثانوية  العاملني  وكرامة 

الثالثاء املاضي باملؤسسة .
ورفض بيان تضامني مع مدير الثانوية 
االرتزاق  قاطع  بشكل  املنصورية   اإلعدادية 

باملدرسة العمومية املغربية و التذرع بقضاء 
مصالح املتعلمني من أجل أغراض انتخابوية 

بئيسة، ال تخفى على كل ذي نظر حصيف.
التربوية  املجهودات  عاليا،  وثمنت 
النوعية التي ما فتئ مدير املؤسسة يبذلها 
منذ تكليفه بهذه املهمة سنة 2011 في سبيل 
جودة  ذي  و  جذاب  تعليمي  فضاء  توفير 
للمتعلمني و املدرسني على حد سواء، و هذا 

أمر يشهد به العام و الخاص .
وأعلنت مساندتنا املطلقة للمدير في كل 

من  سلكها  يعتزم  التي  القانونية  الخطوات 
أجل رد االعتبار لنفسه و للمدرسني إزاء ما 

تعرض إليه بسبب أدائه ملهامه .
بالثانوية  والعاملون  العامالت  وأعلن 
التدريس  هيئة  أطر  املنصورية  اإلعدادية 
العام  للرأي  بيان  في  التربوية   اإلدارة  و 
باستهجان  تلقت  أنها  واإلقليمي  املحلي 
كبير حملة التشهير املسعورة التي تستهدف 
أنه  و   ، املنصورية  اإلعدادية  الثانوية  مدير 
بعد تواصل مباشر مع املدير واالطالع على 

األمر  أن  تبني  املشكل،  تفاصيل  و  حيثيات 
املنصورية  ببلدية  يتعلق بمستشار جماعي 
دأب على توظيف وسائل التواصل االجتماعي 
والقذف  السب  أنواع  مختلف  كيل  أجل  من 
للمدير بسبب أداء هذا األخير لواجبه املهني 
وفق ما تنص عليه املساطر القانونية ورفض 
إلى  ذلك  األمر  بل تعدى  االبتزاز،  كل أشكال 
التهديد بالقتل في دورة من دورات املجلس 
 (2020 (دورة أكتوبر  الجماعي للمنصورية 

املؤطرة أشغالها بالقانون.  

بني مالل  حسن مرتادي

 بعد بيان مكتب فرع االتحاد االشتراكي 
واالنفالت  مالل،  ببني  الشعبية  للقوات 
الصحي في لحظة االنتشار السريع لفيروس 
فتح  في  املحتشمة  واالستجابة  كورونا  
االتحاد  فرع  أصدر  امليداني    املستشفى 
تضمن  بيانا  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
طال  مقلق،   بشكل  املنهار  الصحي  الوضع 
و  عموما  الصحي  للزمن  املبرر  غير  الهدر 
تعطيل  بسبب  كوفيد19  بفيروس  املصابني 
إضافة  للفيروس،  املخبري  الكشف  عملية 
املخصصة  األجنحة  على  الضغط  إلى 
أخرى  أجنحة  إضافة  بعد  كوفيد  ملرضى 
اإلجهاد  عن  ناهيك  الطبي،  التدخل  لتعزيز 
الطبية  األطقم  صفوف  في  واإلصابات 
وهو  والتقنية،  والتمريضية   الطبية  وشبه 

املنابر  من  مجموعة  التقطته  الذي  البيان 
والوطنية   واملحلية   الجهوية   اإلعالمية 
له،  االستجابة  تمت  استغاثة  واعتبرته 
إليه  آلت  ملا  املؤملة  مضامينه  وبفضل 
األوضاع الصحية من تدهور،  وكذا ملا تعرفه 
للمختلني  مسبوق  غير  انتشار  من  املدينة 
.....مما شكل غضبا  ماوى  والبدون  عقليا،  
ولدى  املدينة  ساكنة  لدى  بالغ�  وإحساسا 

كل املتتبعني .
تروم  حقيقية  خطوة  البيان  شكل  كما 
القطاع  على  املسؤولة  الجهات  تنبيه 
التي  الصحية  اليقظة  ولجنة  الصحي، 
اتخاذ   الى ضرورة  الجهة    والي  يترأسها 
في  النزيف  لوقف  وميدانية  جريئة  قرارات 
صحة  على  وتداعياته  الفيروس  مواجهة 
التدخالت  مستوى  من  والرفع  املواطنني، 
قد  البيان  وان  سيما   ، وتجويدها  الطبية  

التي  والصعوبات  االكراهات  الى  أشار 
يعرفها املركز االستشفائي الجهوي، والعجز 
ببعض  الصحية  املنظومة  يعتري  الذي 
قصبة  مستشفى  االقليمية   املستشفيات 
التسيير  بسبب  العجز  لهذا  نموذج  تادلة 
هامشية  توترات  في  تسبب  الذي  اإلداري 
يقارب  ما  منذ  املستشفى  مدير  يغذيها 
العقدين من الزمن ، والزال يعمق الهوة بني 
وبالتالي   ، باملستشفى   والعاملني  اإلدارة 
التعطيل في زمن كان من  سيادة كل أشكال 
أساليب  مع  القطع  املدير   على  املفروض 
يميزه  والذي  التقليدي  اإلداري  التدبير 
مع  القرارات  اتخاذ  في  والتعنت  التسلط 
الفعال  التشاركي  للتسيير  الكلي  التغييب 
توترات   في  كذلك  تسبب  ما  وهو  واملنتج، 
اإلقليمي  املستشفى  أمام  واحتجاجات 
النقابيون  الفاعلون  نظمها  تادلة  لقصبة 

والحقوقيون بشكل مستمر  واملطالبة باقالة 
هذا املدير . والذي طال بقاؤه بهذا املنصب 

ملدة تزيد عن 18 سنة . 
ومن جهة ثانية،  فقد أشاد البيان، بكل 
املتواجدين بالصفوف األمامية في املواجهة 
املباشرة للجائحة من أطر طبية، وتمريضية،  
عمال  السلطة،  ورجال  نساء  وتقنية،   
النظافة، وعمال قسم املحافظة على الصحة 
األمن  ورجال  الحضرية،  للجماعة  التابعني 
والقوات   ، املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك 
الوقاية  ورجال  ونساء  امللكية،  املسلحة 
التعليم،   ورجال  نساء  وكذلك   املدنية   
وباقي جنود امليدان من جمعيات،  وهيئات 
مع  موعد  جميعا  لهم  كان  والذين   ، مدنية 
الترحم  البيان  يفت  .ولم  الصادقة  الوطنية 
على كل ضحايا الجائحة من الشعب املغربي 
العاجل  بالتدخل  الوقت  نفس  في  مطالبا   ،

أغلب  يتهدد  املوت  شبح  أصبح  بعدما 
من  املبذولة  املجهودات  من  بالرغم  املرضى 
نظيره  قل  للذات  بنكران  جميعا  األطقم  لدن 
الخدمات  بتدني  تتميز  صعبة،   ظروف  في 
الصحية جراء الخصاص املهول في املوارد 
مما  الضرورية  الطبية  واملعدات   ، البشرية 
تسبب   يضيف البيان  إلى صعوبة الولوج 
إلى العالج ،  وانتظار املصير املجهول  أو 
املوت في املنازل ،  وهو ما دفع مكتب الفرع 
في بيانه املطالبة و بإلحاح بالتعجيل بفتح 
لوازم  بكل  إمداده  و  امليداني  املستشفى 
العالج و هو ما تمت االستجابة له من طرف 
انتظار  في  البيان  صدور  فور  السلطات 
العجز  حالة  من  امليداني  املستشفى  خروج 
وكذا  البشرية  املوارد  في  الخصاص  جراء 
غياب خطة تنسيقية بني األطراف املسؤولة 

عن مواجهة الجائحة .
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جالل كندالي 

أكدت جمعية ملتقى األسرة املغربية أن الدولة 
املغربية بتصديقها  على هذه اتفاقية حقوق الطفل  
سنة 1993 ،أصبحت ملزمة قانونا بتفعيل مختلف 
مختلف  بمالءمة  بدءا  املجاالت  جميع  في  بنودها 

التشريعات ذات الصلة بالطفولة مع هذه البنود. 
بمناسبة  لها  بيان  في  الجمعية   وكشفت 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  31العتماد  الذكرى 
الكثير  أنه في املغرب،  تم  تحقيق  االتفاقية،  لهذه 
اعتماد  وتم  التشريعي،  املجال  في  املنجزات  من 
آخرها  السياسات  و  والبرامج  الخطط  من  العديد 
 ، الطفولة  لحماية  املندمجة  العمومية  السياسة 
لكنها  الحظت أن أوضاع الطفولة في املغرب الزالت 

التربية  مجاالت  في  خاصة   تحديات  عدة  تطرح 
والتعليم والصحة والحماية .

ضرورة  إلى  الحكومة  انتباه  البيان   وأثار 
فرصة  باعتبارها  إيجابيا  كورونا  أزمة  استثمار 
ملراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالطفولة 
والصحية  التربوية  السياسات  رأسها  وعلى 

والحمائية
البيان  طالب  والتعليم   التربية  مجال  وفي 
البشرية  واملوارد  الالزمة  املالية  املوارد  بتعبئة 
الجودة  بمعايير  األولي  التعليم  لتعميم  املدربة 
في  األساسي  حقهم  من  األطفال  جميع  لتمكني 
للتربية  املرجعي  اإلطار  والتعليم،وتفعيل  التربية 
تفعيل  وكذلك  إعاقة  وضعية  في  لألطفال  الدامجة 

القانون اإلطار للتربية والتكوين 
ملتقى  جمعية  ،شددت  الصحة  مجال  وفي 

األسرة املغربية على توفير الولوج العادل للخدمات 
الصحية املختصة لفائدة األطفال واملراهقني خاصة 
وتعميم  واإلعاقة  الهشاشة  من  يعانون  الذين 

التغطية الصحية ليستفيد منها جميع األطفال. 
من  والحماية  الوقاية  لضمان  بالنسبة  أما 
العنف ،فأكدت  جمعية ملتقى األسرة املغربية على 
الطفل  بحقوق  خاصة  مدونة  وضع  استعجالية 
تضمن الوقاية والحماية من مختلف أشكال العنف 
للطفل.  الفضلى  املصلحة  ملبدأ  شامل  احترام  في 
ورأت أن الحماية الشاملة للطفولة تقتضي مراجعة 
مجموعة من التشريعات على رأسها مدونة األسرة 
االستقرار  ولضمان  الطفالت  لتزويج  حد  لوضع 
لألطفال في وضعية الطالق و القضاء على جميع 
عناصر التمييز بني الزوجني وانعكاساتها السلبية 

على واقع األطفال ومستقبلهم. 
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بمناسبة اليوم العالمي للطفل 
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عبد  الشيخ  ولد  األسبق سيدي محمد  املوريتاني  الرئيس  توفي 
اإلثنني بنواكشوط عن سن تناهز 82 عاما وفق ما  اهلل ليلة األحد - 

أفادت به الرئاسة املوريتانية.
وأعلنت الرئاسة املوريتانية في بالغ لها، حدادا وطنيا ملدة ثالثة 
أيام، وذلك إثر وفاة الرئيس األسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهلل.
وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهلل، الذي ولد سنة 1938، قد 
تولى رئاسة الجمهورية اإلسالمية املوريتانية من 19 أبريل 2007 إلى 

غاية 6 غشت 2008.
كما شغل الراحل عدة مناصب منها وزير الدولة املكلف باالقتصاد 
في حكومة املختار ولد داداه (1971 1978- )، قبل أن يتم تعيينه سنة 
1986 في منصب وزير للمياه والطاقة ثم االقتصاد والصيد البحري 

في عهد الرئيس األسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
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 زوجة اال� محمد 
جلول    ،   وبهذه 
االليمة   املناسبة 
 يتقدم االتحاديات 

واالتحاديون،   بجهة  الدار البيضاء سطات    بأحر 
الصغيرة،   ألسرتها  املواساة  التعازي   وأصدق 
فاطمة  وبناتها   ،   علي،   حمزة  ،  أبناءها   وخاصة 
عائلتي   جلول  أفراد  كافة  وسحر،  وإلى  الزهراء 
وباعزة    وباقي   معارفهما،   راجني من العلي   القدير 
الفقيدة  وان   يسكن  والسلوان  الصبر  أن   يلهمهم 

فسيح جناته .. 

   …õ©j   »°SÉ«°ùdG ÖàµŸG
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اإلثنني،   أمس  اهلل،   صباح  عفو  إلى  انتقل 
 األديب واملناضل أحمد طليمات،   بعد وعكة صحية 
مباغتة أملت به   ،   وبرحيله    تفقد االسرة التقدمية،  
من  واحدا  وإنسانيا  وثقافيا  وادبيا   سياسيا 
أبنائها    البررة ورموزها    املخلصني الذين ساهموا 
في   تنويع واغناء     املجهودات    األدبية الجادة على 
امتداد عقود من الزمن،     منذ أواخر الستينيات من 
القرن املاضي،   اذ تنوعت    كتاباته ما بني الشعر،  
 والقصة والرواية.ة عبر املنابر اإلعالمية الوطنية 
االتحاد  ( املحررو  االتحادي   االعالم  سميا  وال 

االشتراكي …). 
و الفقيد    أحد      مناضلي   منظمة   23   مارس،  
 ثم منظمة العمل الديمقراطي   الشعبي   التي   تحمل 
فيها مسؤوليات وطنية ومحلية،   كما   يعد عضوا 
التنمية تانسيفت وعضوا  اإلداري   ملركز  باملجلس 

نشيطا في   لجنته الثقافية . 
وبهذه املنسبة االليمة   يتقدم املكتب السياسي  

 لالتحاد االشتراكي   للقوات الشعبية   
كافة  املواساة،   الى  التعازي   وأصدق  بأحر 
والكبيرة،   وفي   مقدمتهم  الصغيرة  اسرته  افراد 
شقيقه جليل   ،   راجيا من العلي   القدير    أن   يلهمهم 
الصبر والسلوان،   وان   يسكن الفقيد    فسيح جناته . 

 « إنا هلل وإنا اليه راجعون »

تابع ص1

لذلك ال يمكن ألحد أن يدرك املطلق. 
االجتهاد  في  االختالف  يبيح  وهذا 
ينوب  أن  ألحد  يمكن  وال  والتأويل، 
بسبب  اآلخرين  معاقبة  في  هلل  عن 
حيث  املختلف،  اجتهادهم  أو  رأيهم 
آمنوا  الذين  «إن  سبحانه:  يقول 
والذين هادوا والصابئني والنصارى 

هلل  إن  أشركوا  والذين  واملجوس 
يفصل بينهم يوم القيامة إن هلل على 

كل شيء شهيد» (الحج، 7).
لذلك، عندما تقول بعض زعامات 
يمكن  ال  إنه  السياسي  اإلسالم 
غيره  أو  تيمية  ابن  مع  االختالف 
بشر  مجرد  هم  الذين  الشيو�  من 
نحترمهم ونختلف معهم، تكون هذه 
الزعامات اليوم ال تعبد هلل، بل تعبد 
الشيو�.  هؤالء  تعبد  أي  األصنام، 

لقد حارب اإلسالم الزعامات اتخذت 
دون  من  تعبدها  أصناما  شيوخها 

هلل.
الزعامات  هذه  فبسبب  هكذا، 
وشيوخها صرنا بعيدين عن جوهر 
الدين. ويعود ذلك كله إلى أن العقل 
بني  للتجميد  تعرض  اإلسالمي 
القرنني السادس والثامن الهجريني. 
التي  العصور  عبر  ذلك  تعمق  وقد 
أقرب  اليوم  صرنا  أن  إلى  تلتهما 

تعامالتنا  في  الوسطى  القرون  إلى 
البعض...  بعضنا  مع  وعالقاتنا 
أصبحنا  كما  بالوحشية.  املطبوعة 
أنه ليس باإلمكان أفضل مما  نعتقد 
العلم  قيمة  من  نحط  فصرنا  كان، 
روح  مع  ينسجم  ال  ما  واملعرفة، 
تطور  من  عنه  نجم  وما  العصر 
بتنا  هكذا  وتاريخي.  وثقافي  علمي 
وعلى  املجاالت  كل  في  متخلفني 

جميع األصعدة...
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عزيز الساطوري
لالنفصاليني  التابعة  اإلعالم  وسائل  تشن 
الحكومة  ضد  ممنهجة  حملة  معهم  واملتعاطفة 
اإلسبانية، بعد أن خاب مسعى الجبهة االنفصالية 
أطروحتها  يؤيد  مدريد  من  موقف  استصدار  في 
البالية، عبر املراهنة على مشاركة حزب بوديموس 
االشتراكي» بيدرو  يرأسها  التي  الحكومة  في 

سانشيز».
لتغريدة  هللت  قد  االنفصالية  الجبهة  وكانت 
على موقع « تويتر» نشرها زعيم حزب بوديموس 
والذي يشغل منصب النائب  «بابلو إخليسياس» 
قرار  عن  فيها  يتحد�  الحكومة،  لرئيس  الثاني 
االستفتاء  حول   1995 سنة  إلى  يعود  أممي 
أعضاء  باقي  حفيظة  أثار  ما  وهو  بالصحراء، 
الحكومة اإلسبانية، حيث أكدوا أن «إيخليسياس» 
ليس من حقه التدخل في قضايا تتعلق بالسياسة 
الخارجية إلسبانيا، التي ترسمها رئاسة الحكومة 

ووزارة الخارجية.
ومن أجل وضع النقط على الحروف، خصوصا 
في هذه املرحلة التي ال تحتمل اللبس، أعلنت وزيرة 
أن  اليا،  غونزاليس  أرانشا  اإلسبانية  الخارجية 
«موقف الحكومة اإلسبانية بشأن قضية الصحراء 
واضح جدا، ولم يتغير في الساعات أو األيام أو 
اليا»،  «غونزاليس  وشددت  األخيرة»،  األسابيع 
في تصريحات للصحافة في ختام أشغال اجتماع 
املوقف  هذا  أن  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزار 

لألمني العام  يتحدد في «الدعم الكامل واملطلق « 
حتى يتمكن  «أنطونيو غوتيريش»  لألمم املتحدة 
في  النار»  إطالق  وقف  على  الحفا�  «ضمان  من 
التي  السياسية  «املفاوضات  ب�  والدفع  الصحراء 
تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه 
عادل ودائم طبقا لقرارات مجلس األمن الدولي ذات 

الصلة»، وهو ما يؤكد أن املوقف اإلسباني من هذا 
النزاع املفتعل، ال يتضمن أية إشارة إلى االستفتاء 
الذي تجاوزته األمم املتحدة في مختلف القرارات 
الصادرة عنها خالل السنني األخيرة وآخرها قرار 
أكتوبر  نهاية  الصادر   2548 رقم  األمن  مجلس 
املاضي، حيث أكدت رئيسة الدبلوماسية اإلسبانية 

بهذا الخصوص أن موقف بالدها من هذا النزاع 
الشؤون  وزارة  وبوضوح  حصريا  «حددته 
الخارجية مع رئيس الحكومة املسؤولني املباشرين 
عن العالقات الخارجية لبلدنا»، مشيرة أنها نقلت 
هذا املوقف بنفسها خالل «االتصاالت العديدة التي 
املغرب وموريتانيا  مع  األخيرة  األيام  في  أجرتها 
املتحدة»  لألمم  العام  األمني  ومع   والجزائر 
الذي  إيخليسياس»  «بابلو  موقف  أن  والحقيقة 
فقط  يعكس  ال  االنفصالية،  الجبهة  عليه  راهنت 
قديمة  أطروحات  حبيس  املتطرف  اليسار  مواقف 
ويشهدها  شهدها  التي  التطورات  تجاوزتها 
تراجعا  يشكل  إنه  بل  األخيرة،  العقود  في  العالم 
عن االتفاق الحكومي املوقع بني حزبه، بوديموس، 
مطلع  في  العمالي  االشتراكي  الحزب  وبني 
يقودها  حكومة  تشكيل  أجل  من  املاضي،  يناير 
وهو  بوديموس،  فيها  ويشارك  االشتراكيون 
متعلق  موضوع  أي  إلى  يتطرق  لم  الذي  االتفاق 
الرسمي  املوقف  مع  انسجاما  الصحراء  بنزاع 
 » بأطروحة  يتعلق  فيما  سواء  الشمالي،  للجار 
تقرير  املصير» وفق منظور االنفصاليني، أو الدفع 
باالعتراف بالجمهورية الوهمية، أو منح الجنسية 

اإلسبانية للمنحدرين من الصحراء.
مصادر إعالمية إسبانية، أكدت بهذا الخصوص 
أثار  «إخليسياس»،  عنه  عبر  الذي  املوقف  أن 
غضب باقي الوزراء االشتراكيني في الحكومة، فهو 
من جهة يعارض القرارات الرسمية التي تتخذها 
الحكومة مجتمعة والتي تلزم جميع أعضائها، كما 
أنه يتدخل في قضايا تتعلق بالسياسية الخارجية 

للحقوق  وزير  فهو  اختصاصه،  من  ليست  التي 
دغدغة  إلى  يسعى  أنه  إلى  باإلضافة  االجتماعية، 
مشاعر بعض التيارات املتطرفة التي انفضت عنه 
مليون  من  أزيد  فقد  إذ  األخيرة،  االنتخابات  في 
وانتقل  فقط،  أشهر  سبعة  في  صوت  ألف  و300 

عدد مقاعده بالبرملان من 31 إلى 26 مقعدا.
الرد  جاء  بالذات،  املسألة  هذه  وبخصوص   
روبلس»،التي  «مارغاريتا  الدفاع  لوزيرة  القوي 
مسؤوليته  يتحمل  أن  بوديموس  زعيم  من  طلبت 
أيخليسياس   » أن  مضيفة  الحكومة،  في  كعضو 
ربما ال يدرك أنه يجب أن يتصرف كوزير بالنسبة 
حزب  لناخبي  فقط  وليس  اإلسبان  لجميع 
بوديموس، الذي يملك فقط الفريق الرابع من حيث 

أعداد النواب» 
األبواق  انطلقت  الحاسمة،  املواقف  هذه  أمام 
معهم،  واملتعاطفة  لالنفصاليني  التابعة  الدعائية 
حملة  شن  في  باإلسبانية،  الناطقة  وخصوصا 
شرسة ضد الحكومة اإلسبانية، متهمة إياها ب» 
الرضو�  و»  تارة  املغرب»  لضغوط  االستجابة 
األمر  بل وصل  أخرى،  تارة  املغربية»  لالبتزازات 
ببعض املواقع إلى استعمال عبارات بذيئة وغير 
والرخيص  املتدني  املستوى  عن  تعبر  أخالقية، 
العزلة  عليها، ويؤكد حالة  والقيمني  املواقع  لهذه 
واالرتباك التي تعيش فيها والتي ازدادت مؤخرا 
الطريق  لقطع  منذ بعثت بمجموعة من عناصرها 
بمعبر الكركرات وما تال ذلك من تدخل املغرب لفتح 
الطريق، وسط تأييد كبير ملوقفه من مختلف بقاع 

العالم.
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مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 

مراكش، صباح  أمن  أحالت مصالح والية 
السبت 21 نونبر الجاري،  على الوكيل العام 
للملك لدى محكمة االستئناف شخصًا يشتبه 
وطلب  باالحتجاز  تتعلق  قضية  في  بتورطه 

فدية..
به  املشتبه  إيقاف  أن  املصدر  وأوضح 
ملصالح  السريع    التفاعل  إثر  جاء  املذكور، 
عبر  بالغ  مع  جليز  املدينة  األمنية  املنطقة 
أن  أفادت  التي  الضحية،  لوالدة   19 الخط 
السعادة.  ابنتها بشقة بحي  شخصا يحتجز 
مقابل  بفدية  هاتفي  اتصال  عبر  طالبها،  وقد 

إطالق سراح ابنتها. 
النيابة  مع  بتنسيق  أنه  أضاف  املصدر 
الدائرة  عناصر  انتقلت  املختصة،  العامة 
16 لعني املكان، حيث تم نصب كمني  األمنية 

التي  املبلغة  بمساعدة  باألمر  للمعني  محكم 
به برضوخها لطلبه، قبل أن  أوهمت املشتبه 
الذين  الشرطة،  رجال  قبل  من  مباغتته  تتم 
عملوا على ضبطه وإخضاعه لتفتيش وقائي، 
تبني من خالله أنه يتحوز على سالح أبيض. 

التدخل األمني بعني املكان أسفر أيضا عن  
رفقة صديقة  املحتجزة  الضحية  على  العثور 

لها على عالقة غير شرعية باملشتبه به. 
املوضوع   عن  املتوفرة  املعلومات  وحسب 
الضابطة  أجرته  الذي  البحث  من  تبني  فقد 
القضائية أن الضحية جاءت بمحض إرادتها 
فيه  املشتبه  يقدم  أن  قبل  صديقتها  لزيارة 
هي  ومنعها  األبيض  بالسالح  تهديدها  على 
وصديقتها من مغادرة الشقة مطالبا والدتها 

بفدية مقابل إطالق سراحهما.
املعني باألمر تم إخضاعه لتدابير الحراسة 
النظرية لضرورة البحث في أفق الكشف عن 
جميع ظروف ومالبسات القضية قبل تقديمه 

أمام العدالة.
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أطلقت املنظمة اإليطالية-املغربية لحقوق 
اإلنسان بإيطاليا، نداء أعلنت من خالله أكثر 
عالم  من  مؤثرة  إيطالية  شخصية   100 من 
ملوقف  دعمها  والفن،  واالقتصاد  السياسة 

املغرب من قضية الصحراء املغربية.
بينها  ومن   ، الشخصيات  هذه  وأعلنت 
الشيو�،  مجلس  في  وأعضاء  برملانيون 
وباحثون  جامعيون  وأساتذة  وعمداء 
جمعيات  إلى  إضافة  ونقابيون،  ومهندسون 
الرياضة  مجال  في  تعمل  وأخرى  مدنية 
وأرباب  البنكي  املجال  في  ومختصون 
العمل من صناع القرار، عن "دعمها للقضية 

الوطنية، إيمانا منها بمغربية الصحراء".
ما  على  الشخصيات  هذه  اطلعت  وقد 
دقيق  سرد  من  طياته  في  النداء  يحمله 
التي  السلمية  املسيرة  لتاريخ  وصادق 
يقودها املغرب في صحرائه، كما شدد النداء 
لجأت  التي  الكاذبة  االدعاءات  على تصحيح 
العام،  الرأي  لتضليل  "البوليساريو"  إليها 
املساعدات  على  للحصول  منها  محاولة  في 

اإلنسانية.
وقد "أبدت هذه الشخصيات الوازنة بدون 
إليمانها  النداء،  مع  املطلق  تجاوبها  تردد 
بالعمل الجبار الذي تقوم به الدولة املغربية 
في محاربة اإلرهاب والتصدي ملن يتاجرون 

في األسلحة و البشر".
بالكركرات،  وقع  ما  يخص  فيما  أما 
يشكل  أنه  الشخصيات  هذه  اعتبرت  فقد 
املتحدة  لألمم  "استفزازا  األولى،  بالدرجة 
هذه  من  لهم  تبني  كما  الدولي،  واملجتمع 
دورها  و  الجزائر  عبث  الالمسؤولة  العملية 
كما  تحركها  كأداة  البوليساريو  توظيف  في 

أرادت".
"بتحكم  كذلك  الشخصيات  هذه  وأشادت 
املغرب في الوضع باملنطقة وقدرته على ضبط 
مبرزة  األممية،  للمواثيق  واحترامه  النفس 
املتمثل في  املعقول والسليم  االقتراح  أهمية 
تنمية  املتقدمة والعمل على  الجهوية  تفعيل 
األقاليم الجنوبية عبر تطوير البنيات التحية 

الالزمة و خلق فرص الشغل.

البار  ابنها  البيضاء  الدار  مدينة  ودعت 
تسلل  أن  بعد  بعيد  عثمان  الدكتور  الشهيد 
جسده  إلى  كورونا  فيروس  اللعني  املرض 
الصفوف  كان في  أن  بعد  األخير  ليستسلم في 
األمامية ملواجهة هذا الداء اللعني منذ أن ظهر 
في بالدنا في شهر مارس املاضي ودفن بمقبرة 

الغفران بمدينة الدار البيضاء. 
ومنذ شيوع خبر وفاة الدكتور عثمان بعيد 
عميقني  وأسى  حزن  خيم  أمس،  أول  مساء 
جهة  بمدينة  الصحية  األطر  كل  صفوف  في 
الطبية   األطر  وجميع  سطات  البيضاء  الدار 

أو  املحمدي  بالحي  الخامس  بمستشفى محمد 
في موالي عبد هلل بالجديدة أو موالي عبد هلل 

باملحمدية وسال أو بنسليمان وبني مالل.
وفاة  األحد  يوم  الصحة  وزارة  وأعلنت 
محمد  مستشفى  مدير  عثمان،  بعيد  الدكتور 
مضاعفات  إثر  املحمدي،  بالحي  الخامس 

إصابته بفيروس كورونا املستجد.
 52 حياته  قيد  يبل�  كان  الذي  الراحل  وأن 
التنفس،  كان يعاني من ضيق شديد في  عاما، 
ما تطلب نقله إلى الجناح الطبي 17، بمصلحة 
اإلنعا� والتخدير في املستشفى الجامعي ابن 

رشد في الدار البيضاء، قبل أن توافيه املنية.
بعيد، منصب طبيب  الدكتور عثمان  وشغل 
مدير في املركز االستشفائي موالي عبد هلل في 
سال، ثم منصب مدير املستشفى اإلقليمي محمد 
محمد  مستشفى  ومدير  الجديدة،  في  الخامس 

الخامس في الحي املحمدي في الدار البيضاء.
وهو حاصل على الدكتوراه في الطب بكلية 
وخريج  البيضاء،  الدار  في  والصيدلة  العلوم 
املعهد الوطني لإلدارة الصحية في الرباط، كما 
الحكامة  في  املاستر  شهادة  على  حاصل  أنه 
العمومية وافتحاص التنمية البشرية في كلية 
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية في 
البيضاء، وعدد من الدبلومات وشواهد التميز 

في القطاع الصحي.
اتحاد  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
االشتراكي"  "االتحاد  لجريدة  الناشرة  بريس 
وعمال  أطر  بريس"  و"أنور  و"ليبراسيون" 

وصحفيني بأحر التعازي وأصدق املواساة إلى 
عائلة بعيد: خديجة – مصطفى – عبد هلل – عمر 
عائشة.   – فاطمة   – هشام   – أحمد   – بوبكر   –

وزوجته فاطمة الزهراء وأبنائه: وسيم – ندا.
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مرضية،   فادخلي   في   عبادي   وادخلي   جنتي ». 
صدق ا� العظيم . 
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والناشرين،   لإلعالم  الوطنية  الجمعية  وفد   يمثل  قام 
الحدودي   املعبر  إلى  ميدانية   السبت   األخير،   بزيارة 
املسلحة  القوي   للقوات  دعمها  عن  منها   الكركرات،   تعبيرا 
التي   تقوم بها لضمان األمن واالستقرار  امللكية،   والجهود 

باملنطقة . 
وأكدت الجمعية،   في   بالغ   لها أول   أمس   األحد،   أن هذه 
« تشبث الجمعية بوحدة املغرب  الزيارة جاءت تعبيرا عن  
الترابية،   وعن االمتنان لقواتنا املسلحة امللكية الباسلة التي  
 طردت  -  بعد طول ضبط للنفس وصبر على االستفزازات - 
الحدودي   بني  املعبر  أقفلوا  الذين   انفصاليي   البوليساريو 
موريتانيا واملغرب،   وأوقفوا حركته التجارية وحركة التنقل 

فيه ملدة ثالثة أسابيع ». 
وأضافت أن الوفد،   الذي   قاده رئيس الجمعية السيد عبد 
الحياة  « عودة  على   املكان  في   عني  الديالمي،   وقف  املنعم 
شهادات  « استقى  أنه   إلى  املعبر » ،   مشيرة  إلى  الطبيعية 
املغربي   للتدخل  وموريتانيا  في   املغرب  الكل  ارتياح  حول 
 الحازم الذي   أمر به جاللة امللك،   والذي   مكن من إعادة الحياة 

إلى طبيعتها األصلية ». 
وأشارت الجمعية إلى أن أعضاء الوفد عاينوا في   املعبر 
هروبهم،   معتبرة  بعد  االنفصاليون  التي   تركها  املخلفات 
الراهنة  الوضعية  عن  شيء  كل  « تقول  املخلفات   هذه  أن 
في   انتحرت  أنها  التي   تعرف  للبوليساريو  واملستقبلية 

 الكركرات ». 
وقالت إن هذه الزيارة تدخل في   إطار ما أكد عليه هذا 
اإلطار منذ نشأته من أن  « الصحافة لدى كل أعضائه تسير 
بشكل  للمملكة  الكبرى  القضايا  عن  الدفاع  بالتوازي   مع 
واضح وشجاع،   وال   يقبل أي   التباسات،   وفي   مقدمة هاته 
التي   الصحراء  ومغربية  الترابية  وحدتنا  قضية  القضايا 

 تعد ثابتا مقدسا لكل مغربية وكل مغربي ». 
وفي   تصريح صحفي   باملناسبة،   أعرب السيد الديالمي  
 عن شعوره،   وكل أعضاء الوفد،   بالفخر واالعتزاز لتواجدهم 
أعضاء  أن  على  اململكة،   مشددا  تراب  من  املنطقة  بهذه 
« متحمسون  املغاربة   اإلعالميني  كل  ومعهم  الجمعية 
وتحدوهم رغبة قوية في   زيارة املوقع،   للتعبير بامللموس عن 
دعمهم ومساندتهم لكل ما قامت به القوات املسلحة امللكية 
من أجل ضمان تدفق حركية تنقل األشخاص والبضائع عبر 

هذا املعبر الحدودي،   وتأمني املنطقة تماما ». 
املعبر،   هذا  إلى  للوصول  جدا  متلهفني  « كنا  وأضاف  
 شعور فريد تملكنا،   فقد كانت رحلة متميزة بأهداف خاصة،  
 هي   فرصة لنظهر لقواتنا املسلحة امللكية وكل املرابطني هنا 
وقوفنا الدائم إلى جانبهم » ،   مستطردا  « كان بالفعل شعورا 
وال  وآمنا  هادئا  املكان،   الذي   بدا  تراب  نطأ  ونحن  خاصا 

وجود ألي   مظهر   يشي   بوجود خطر ما ». 
إلى جانب  اإلعالمي   ضم  الوفد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
العمراني   وإبراهيم  بهية  من  الديالمي   كال  املنعم  عبد 

منصور وادريس شحتان واملختار لغزيوي . 



Al Ittihad Al Ichtiraki 04
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

 á«Hƒæ÷G ¬ª«dÉbCÉH ábÓªY ™jQÉ°ûe ‘ ºgQO QÉ«∏e  48 ï°†j Üô¨ŸG
  ..IOóéàŸG äÉbÉ£∏d äÉ£fih äÉ©éàæeh ÉbôWh äÉ«Ø°ûà°ùeh ÅfGƒe πª°ûJ

á«Hô¨dG É«≤jôaEG ƒëf ìƒàØe …OÉ°üàbG Ö£b ≈dEG á«Hô¨ŸG AGôë°üdG ∫ƒëà°S

عماد عادل 
مباشرة بعد االنتهاء من برنامج تنمية األقاليم 
من  مكن  والذي   ،(2020  -  2016) الجنوبية 
تنفيذ 87 مشروعا بتكلفة اجمالية فاقت 7 ماليير 
درهم، رصد املغرب غالفا استثماريا ضخما يناهز 
48 مليار درهم، لتنفيذ 305 مشاريع أخرى ضمن 
البرنامج الجديد لتنمية هذه األقاليم، والذي يوجد 
حاليا في طور اإلنجاز، إذ تواصل اململكة تسخير 
األقاليم  لتطوير  مسبوقة،  غير  مالية  إمكانيات 
إلى  الصحراوية  املنطقة  هذه  وتحويل  الجنوبية 
غرب  نحو  موجهة  استراتيجية  اقتصادية  قاعدة 
املشاريع  تنفيذ هذه  استكمال  إفريقيا. ومن شأن 
بنيات تحتية جد متنوعة،  التي ستوفر  العمالقة 
أن يحول املنطقة برمتها إلى قطب اقتصادي أكثر 
وللرساميل  الخاص  القطاع  الستثمارات  جاذبية 
للولوج  متقدمة  منصة  عن  تبحث  التي  األجنبية 
هذه  طبيعة  فما  االفريقية.  القارة  أسواق  نحو 
التي ما فتئ جاللة امللك يلح عليها  االستثمارات 
آخرها خطاب ذكرى املسيرة  في خطبه السامية ( 
األقاليم  في  املغرب  عليها  يراهن  و  الخضراء) 
االقتصادي  االستقرار  ورقة  لربح  الجنوبية 
والتنمية املستدامة واملندمجة ضمن رؤية جهوية 

متقدمة؟

10 ماليير درهم لبناء ميناء 
الداخلة ا�طلسي 

هكتارا،   270 تناهز  التي  الصناعية  بمنطقته 
يرتقب أن يوفر هذا امليناء الجديد خدمات بحرية 
تنافس الدار البيضاء وطنجة والس باملاس ، بل 
وسيمكن  غينيا.  وخليج  داكار  موانئ  وتضاهي 
األطلسية  الواجهة  على  جديد  ميناء  بناء 
جهوية  تنمية  تحقيق  من  األطلسي»،  ،»الداخلة 
عن  فضال  البحري  الصيد  قطاع  وتطوير  عموما 
األهداف الجيوستراتيجية. وقد تم اختيار نتيرفت 
يقع  والذي  األطلسي،  الداخلة  ميناء  الستضافة 
على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة، في الجماعة 

القروية العركوب.. 
ويهدف املشروع الذي سيكلف غالفا استثماريا 
التنمية  دعم  إلى  درهم،  ماليير   10 ب  يقدر 
للمنطقة  والصناعية  واالجتماعية  االقتصادية 
البحري  (الصيد  اإلنتاجية  القطاعات  جميع  في 
والتجارة  والسياحة  والطاقة  والتعدين  والزراعة 
املنطقة  تزويد  و      (... التحويلية  والصناعات 
للتطوير،  وقابلة  حديثة  لوجستيكية  بأدوات 
وكذا  للجهة،  التنموية  التطلعات  ملستوى  ترقى 
غرب  دول  مع  الداخلية  املالحة  فرص  استقطاب 
أسماك  موارد  تثمني  إلى  باإلضافة  أفريقيا، 
تحتية  بنيات  بإنشاء  وذلك  الصغرى  السطح 
مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة 

للتنافسية لكامل الفرع املهني للصيد.
بأرصفة  تجاريا  ميناء  املينائي،  الركب  ويضم 
متعددة االختصاصات يبل� طولها 600 متر بعمق 
16 متر هيدرو، ومحطة نفط، ورصيفا مخصصا 
مسطحة  أراضي  و  متر   100 بطول  للخدمات 
مساحتها 25 هكتارا، وأرصفة بطول 1650 مترا 
مسطحة  أراضي  بموازاة  هيدرو  متر   12 بعمق 
على مساحة 29 هكتار. كما يحتوي املشروع على 
أرصفة إلصالح السفن بطول 200 متر وبعمق 12 
متر هيدرو، وأراضي مسطحة تناهز مساحتها 9 

هكتارات.

ا�شغال متواصلة بالطريق ا�طلسي 
السريع تزنيت – العيون – الداخلة 

إطار  الذي يندرج في  الكبير  يهم هذا املشروع 
الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي  البرنامج 
الرابط   1 رقم  الوطنية  الطريق  تثنية  للمملكة، 
555 كلم، وتعزيز  بني تزنيت والعيون على طول 
وتوسيع الطريق إلى 9 أمتار بني العيون والداخلة 
تبل� حوالي  إجمالية  بتكلفة  كلم   500 طول  على 

10 مليار درهم.
كلميم  جهة  بمحور  حاليا  األشغال  وتتواصل 
 – تزنيت  السريع  الطريق  مشروع  من  نون  واد 
ويتكون  مطرد.  بشكل  كلم)   340 (نحو  العيون 
الواعر  الواد  الى  تزنيت  من  املمتد  املحور،  هذا 

 4 يناهز  ما  إنجازه  والذي تصل تكلفة  (طانطان) 
 13 على  تشتمل  مقاطع  تسعة  من  درهم،  ماليير 

منشأة فنية.
من  األول  باملقطع  األشغال  تقدم  نسبة  وبلغت 
الى  تزنيت  إذ يمتد من  املائة  41 في  املحور  هذا 
سيدي إفني (37 كلم). ووصلت نسبة األشغال في 
املقطع الثاني املمتد من سيدي بونعمان الى أندجا 
(39 كلم تقريبا) 10 في املائة، وباملقطع الثالث من 
أندجا الى املدخل الجنوبي لكلميم (تقريبا 8 ر 38 

كلم ) 13 في املائة .
الجنوبي  املدخل  من  املمتد  الرابع  باملقطع  أما 
فبلغت   ( كلم   22 6ر  (نحو  زرويلة  الى  لكلميم 
بنسبة تقدم األشغال به 92 في املائة ، حيث توجد 
الحالي.  يوليوز  شهر  أواخر  تسليمه  إمكانية 
وفيما بلغت نسبة تقدم األشغال باملقطع الخامس 
املمتد من زرويلة إلى راس أومليل 16 في املائة، لم 
تتجاوز نسبة األشغال باملقطع السادس بني راس 

أوليل ووادي درعة (45 كلم) 8 باملائة.
ملدينة  الجنوبي  املدخل  الى  درعة  واد  ومن 
الوطية ( 47 كلم) كمقطع سابع، فإن نسبة األشغال 
به وصلت الى 18 باملائة بما فيها الطريق املداري 
األشغال  تقدم  نسبة  بلغت  كما  طانطان،  ملدينة 
الى  للوطية  الجنوبي  املدخل  بني  الرابط  باملقطع 

وادي الشبيكة ( 32 كلم ) 10 في املائة .
اختصاص  يدخل ضمن  الذي  األخير  وباملقطع 
 – تزنيت  السريع  الطريق  من  الشمالي  القسم 
العيون والذي يربط بني واد شبيكة والواد الواعر 
باملائة.   8 به  األشغال  نسبة  فبلغت   ( كلم   32  )
تزنيت  الرابط بني  املقطع  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
األولى  مقاطع  ثالثة   ) لكلميم  الجنوبي  واملدخل 
مسار  على  يشيد  بكونه  يتميز   ( كلم   144 على 

جديد وبمواصفات الطريق السيار.
بمحور  املتعلقة  الفنية  املنش�ت  وبخصوص 
فقد تم إنجاز  الواد الواعر (13 منشأة)  تزنيت – 
على  إحداهما  تثنيتهما)،  انتظار  (في  اثنتني 
وادي صياد بالنقطة الكيلومترية 1084 بالطريق 
الوطنية رقم 1 والثانية على وادي درعة بالنقطة 

الكيلومترية 1187 .
انطالق  الباقية، سيتم  11 منشأة  ل  وبالنسبة 

األخيرة  األطوار  في  واألخرى  باثنتني،  األشغال 
إما في مرحلة املصادقة على الصفقة أو في طور 

انطالق األشغال.
تقليص  من  املشروع  هذا  إنجاز  وسيمكن 
السير  حركة  سيولة  وتحسني  التنقل  وكلفة  مدة 
ومستوى الخدمة والسالمة الطرقية، كما سيسهل 
للمملكة  الجنوبية  املدن  بني  البضائع  نقل  حركة 

واملراكز الرئيسية لإلنتاج والتوزيع.

استثمار 1.2 مليار درهم في المستشفى 
الجامعي وكلية الطب بالعيون 

أطلقت وزارة التجهيز والنقل العام املاضي طلب 
الجامعي  واملستشفى  الطب  كلية  لبناء  عروض 
بالعيون بكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار درهم ومن 
املتوقع أن تستغرق األشغال بهذا املشروع حوالي 
48 شهرا وستشيد كلية الطب والصيدلة بمدينة 
خصصت  مربع  متر   2227 مساحة  على  العيون 
لها قطعة أرض تصل مساحتها إلى 10 هكتارات 
وتقع شرق مدينة العيون وبالقرب من املستشفى 
العليا  املدرسة  وبمحاذاة   CHU الجامعي 

للتكنولوجيا التابعة لجامعة ابن زهر.
والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  وستخصص 
العالي ميزانية ضخمة من أجل تشييد كلية الطب 
شباب  ينتظرها  ظل  خطوة  في  العيون،  بمدينة 

املنطقة منذ سنوات.
التجهيز  وزارة  عليها  ستشرف  التي  الصفقة 
املشروع  باعتبارها صاحبة  واملاء  واللوجيستيك 
مليونا  ب�218  األشغال  كلفة  قدرت  بالتفوي�، 
و558 ألف درهم، وهذه الكلية التي ستكون تابعة 
لجامعة ابن زهر، سترفع عن طلبة مدن الصحراء 
أكادير  للدراسة في مدينة  التنقل  املغربية معاناة 
الطب، كما  التي تتوفر على كليات  املدن  أو باقي 
ستمنح للمنطقة“ دفعة قوية من حيث توفير موارد 

بشرية ستساهم في سد الخصاص.
بسعة  مدرجات  أربع  الكلية  هذه  تضم  وسوف 
300 مقعدا لكل واحد منها و6 قاعات للدروس و10 
لإلعالميات  وقاعتني  التوجيهية  للدروس  قاعات 
التطبيقية  للدروس  مختبرا  عشر  وستة  الطبية 

ومركزا للمحاكاة وعشر مختبرات للبحث باإلضافة 
إلى خزانة كبرى وأربعني مكتبا لألساتذة الباحثني 
األطروحات. ملناقشة  وقاعات  للشعب   ومقرات 

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تضم هذه الكلية، الثانية 
من نوعها بجامعة ابن زهر، واألولى على صعيد 
الجهات الجنوبية، مركزا للندوات يحتوي مدرجا 
للورشات  قاعات  وست  مقعدا  أربعمائة  بسعة 
بسعة 50 مقعدا لكل منها، وبهوا للعروض وقاعة 

للمناقشة.
ومعلوم ان إطالق بناء املستشفى الجامعي كان 
أسبق للتمكن من استقبال طلبة هذه الكلية التي 
بالجهات  الرصني  الجامعي  العرض  تعزز  سوف 

الجنوبية.

السياحة والطاقات المتجددة 

إيكولوجي  سياحي  قطب  إحدا�  سيتم 
لجعل  وذلك  درهم،  مليون   581 يبل�  باستثمار 
عبر  جديدا،  سياحيا  قطبا  الجنوبية  األقاليم 
البحر  بني  ما  يجمع  مبتكر  سياحي  عرض  خلق 
الثقافة  حول  تكميلي  عرض  وتطوير  والصحراء، 

والبيئة واملنتجات املحلية.
الوزير  أكد  اإليكولوجية،  السياحة  مجال  وفي 
وتقديم  جديد  سياحي  قطب  إحدا�  سيتم  أنه 
البحر  بني  ما  يجمع  مبتكر،  سياحي  عرض 
مع  االيكولوجي،  والبعد  والثقافة  والصحراء 
تطوير عرض تكميلي مرافق حول الثقافة والبيئة 

واملنتجات املحلية.
مشروعا   84 إحدا�  السياحي  البرنامج  ويهم 

سياحيا باستثمار يبل� 2,1 مليار درهم.
وضمن املكون السياحي ، يخطط املغرب إلنجاز 
الجنوبية  األقاليم  في  ساحلية  منتجعات  ستة 
للمملكة ، باإلضافة إلى العديد من محطات تحلية 
السائحني  ملنح  ضرورية  وهي   ، البحر  مياه 
وتشمل  الشرب.  ملياه  الكافي  الوصول  والسكان 
التنمية االقتصادية في «الجنوب املغربي الكبير» 
الطاقات املتجددة من الرياح والشمس وحتى طاقة 

املد والجزر.
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محمد إنفي

رسالة مفتوحة من املواطن املغربي 
محمد إنفي إلى الدولة الجزائرية في 

شخص جنراالتها ”املدنيني“ والعسكريني:

أيها السادة،
بعد التحية البروتوكولية التي تقتضيها 
املغربي،  املواطن  أنا  أسجل،  األعراف، 
املسمى محمد إنفي (أستاذ جامعي متقاعد، 
لقادته  كان  فاعل سياسي في حزب وطني، 
املقاومة  دعم  في  كبير  دور  التاريخيني 
الفرنسي)،  املستعمر  ضد  الجزائرية 
خطاب  أن  استغراب وحسرة،  بكل  أسجل 
«املدنيني»  (بجنراالتها  الجزائرية  القيادة 
رجال  مستوى  إلى  اليرقى  والعسكريني) 
ويزنون  أنفسهم  يحترمون  الذين  الدولة 
تشعر،  بل  مسؤولياتهم؛  ويقدرون  أقوالهم 
مراهقني  أمام  كأنك  إليهم،  تستمع  وأنت 
تثير  فجة  بطريقة  عضالتهم  يستعرضون 
هذه  تصف  أن  معنى  ما  إذ  االشمئزاز؛ 
الكالسيكي»  ب�»العدو  املغرب  القيادة 
«الجزائر هي أقوى  وتردف ذلك بالقول إن 
دولة في املنطقة»؟ بينما يشهد العالم على 
ممدودة  والشعبي،  الرسمي  املغرب،  يد  أن 
الحلول  عن  البحث  أجل  من  الدوام  على 

للمشاكل العالقة بني البلدين. 
خاطبت  أن  السادة،  أيها  لي،  سبق  لقد 
الوسيلة  نفس  بواسطة  الجمهورية  رئيس 
األسلوب، حيث وجهت  التواصلية وبنفس 
مفتوحة  «رسالة  الصيغة:  بهذه  رسالة  له 
الجزائري  الرئيس  إلى  مغربي  مواطن  من 
رجل  دولتكم  جهاز  في  أليس  الجديد: 
رشيد؟؟». وقد ن�شرت في عدة منابر إعالمية 
وقبل   .2020 يناير  شهر  أواخر  مغربية 
الشهير  العربي  املوقع  في  نشرها  تم  ذلك، 
نفس  من   27 بتاريخ  املتمدن»  «الحوار 

الشهر(املوقع الفرعي باسم محمد إنفي). 
الرسالة،  تلك  في  قلته  ما  إلى  أعود  لن 
ليس ألن محتواها لم يعد ذا راهنية، بل فقط 
ألن السياق اختلف، وإن كانت القضية هي 
نفسها، والعقلية املتحكمة في جهاز الدولة 
الجزائرية ال تبارح مكانها، واملواقف كذلك. 
السياق  خالل  من  السادة،  أيها  ويبدو، 
أقاليمنا  في  بالوضع  املرتبط  الحالي 
سياسي  عمى  من  تعانون  أنكم  الجنوبية، 
من  متمكن  ديبلوماسي  غباء  ومن  مزمن 
دمنون  ت� الدولتية؛ مما يجعلكم  كل األجهزة 
وجغرافيا،  وشعب  كدولة  للمغرب  العداء 
الشقيقني  الشعبني  مصالح  على  ضدا 
على  أيضا،  وضدا،  واملغربي،  الجزائري 
ملا  برمتها  املغاربية  الشعوب  مصالح 
للوحدة  وتعطيل  عرقلة  من  تسببونه 
للمغرب  العدائية  مواقفكم  بفعل  املغاربية 

ولوحدته الترابية والوطنية.
أن  الجنراالت،  أيها  تفهموا،  أن  ويجب 
أحالم التوسع والزعامة اإلفريقية والعربية، 
التي غذَّتها لديكم الطفرة البترولية والحرب 
الباردة خالل سنوات السبعينيات من القرن 
املاضي، قد انتهت وأصبحت مجرد أوهام، 
رغم  األوهام  بهذه  متمسكني  زلتم  ال  لكنكم 

تناقضها التام مع مصالح وحقوق الشعب 
الجزائري الشقيق وطموحاته املشروعة في 
والعيش  االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية 

الكريم.
الدليل  تعطون  السادة،  أيها  إنكم، 
استيعاب  عن  عاجزون  بأنكم  اآلخر  تلو 
سقوط  بعد  العالم  شهدها  التي  التطورات 
كما  الباردة.  الحرب  ونهاية  برلني  جدار 
أنكم عاجزون عن إدراك الواقع على األرض 
الرسمي  الدولي  العام  للرأي  يتراءى  كما 
التي  املغربية  الصحراء  واقع  والشعبي: 
كما  الشمال،  مدن  تضاهي  مدنها  أصبحت 
اإلفريقية  للديبلوماسية  قبلة  إلى  تحولت 

«تندوف»  مخيمات  وواقع  والعربية، 
بفعل  جبينكم  في  عار  وصمة  تشكل  التي 
تغذيتكم للوهم (وهم الثورة ووهم الدولة) 
لدى شرذمة من املرتزقة الذين يعيشون في 
الشعب  حساب  على  العيش  من  بحبوحة 
ر على تبديد  الجزائري الشقيق (الذي يتحسَّ
والغاز)  النفط  من  بالده  ثروات  عائدات 
وعلى حساب املحتجزين في مخيمات العار، 
واملرض،  والجوع  القهر  يعيشون  الذين 
إليهم  املوجهة  الدولية  املساعدات  بينما 
تباع في أسواق البلدان املجاورة لتستفيد 
في  املتحكمة  الطغمة  املهمة  عائداتها  من 
عناصر  من  بدعم  املخيمات  سكان  رقاب 

الجيش الجزائري.     
اقتصادية،  (تنمية  األرض  على  فالواقع 
توسع عمراني، تدبير ترابي ديمقراطي...)، 
الديبلوماسي  واملجهود  السادة،  أيها 
املغربي (ديبلوماسية رسمية وديبلوماسية 
النزاع،  أطراف  رهانات  لتوضيح  موازية) 
أقنع املنتظم الدولي (األمم املتحدة وجهازها 
النزاع  هذا  بأن  األمن)  مجلس  التنفيذي، 
حول أقاليمنا الجنوبية، ليس نزاعا ثنائيا 
و»البوليساريو»(صنيعتكم)،  املغرب  بني 
كما تدَّعون (واألصح، كما كنتم تدعون، كما 
سأبني ذلك بعد قليل)؛ بل هو نزاع إقليمي، 
أنتم من يحرك خيوطه ويذكي شرارته منذ 

سبعينيات القرن املاضي.
 يعرف الجميع، وأنتم أولهم، أنكم تأوون 
على أرضكم جمهورية وهمية، ال أرض لها 
أن  غيركم،  قبل  أنتم  وتعرفون،  وطن.  وال 
يتقلص  الوهمية  الدويلة  بهذه  االعتراف 
دولي  وزن  أي  له  يعد  لم  إذ  يوم،  عن  يوما 
الناحية  من  أو  العددية  الناحية  من  سواء 
الدول بهشاشة  القيمية؛ وذلك بسبب وعي 
الطرح االنفصالي، من جهة، وبعدالة قضية 

الوحدة الترابية املغربية، من جهة أخرى. 
لقد قررتم أن تضعوا أنفسكم في مواجهة 
باستفتاء  تشبثكم  خالل  من  املتحدة  األمم 
عدل  قد  األمن  بينما مجلس  املصير،  تقرير 
من  تيقن  بعدما  الخيار  هذا  عن  نهائيا 
فقط  يهدف  تشبث  وهو  تنظيمه.  استحالة 

هذا  لتسوية  األممية  الجهود  عرقلة  إلى 
النزاع  أمد  إطالة  أجل  من  املفتعل  النزاع 
ال  تراعي  ال  ضيقة  سياسية  لحسابات 
ما  مصالح  وال  الجزائري  الشعب  مصالح 
الذي تمثله  تسمونه «الشعب الصحراوي» 
في خيالكم وأوهامكم «الجمهورية العربية 
على  (ياسالم  الديمقراطية»  الصحراوية 

الديمقراطية !!!).
مخيلتكم،  في  الذي  ف�»الشعب»    
أرض  وعلى  الواقع  في  يمثل،  يعد  لم 
من  ضئيلة  نسبة  إال  الجزائرية،  تندوف 
ما  سكان  غالبية  أن  ذلك  الصحراويني. 
(الصحراء  الغربية»  «الصحراء  تسمونه 

وبشريا  وقانونيا  تاريخيا  املغربية 
قد قرروا مصيرهم واختاروا  وجغرافيا...) 
للتنمية  وانحازوا  واألمان،  األمن 
بتحقيق  الكفيلة  واملجالية  االقتصادية 
الرفاهية؛ كما اختاروا التدبير الديمقراطي 
لشؤونهم بواسطة مجالسهم املنتخبة. فهم، 
اآلن، يساهمون، في تسيير وتدبير وتنمية 
املوسعة  الجهوية  ظل  في  وقراهم  مدنهم 

التي اعتمدها املغرب في تنظيمه الترابي.
إلى  دفعتموهم  الذين  القليلة  القلة  أما   
بمخيمات  وسجنتموهم  بالوهم  التمسك 
إحصاءهم  اآلن  إلى  (وترفضون  تندوف 
ما  غير  بذلك  طالبت  املتحدة  األمم  أن  رغم 
بدال عنهم.  أنتم مصيرهم  قررتم  فقد  مرة)، 
وأتحادكم أن ترفعوا أيديكم عنهم وتتركوا 
لهم حرية التنقل، لتنظروا كم سيبقى منهم 

داخل املخيمات!!
وأنتم  أنفسكم  مع  تتناقضون  أال  ثم، 
«شعب  مصير  تقرير  حق  عن  تدافعون 
مزعوم»، بينما ترفضون هذا الحق للشعب 
األخير  االستفتاء  لكم  ظهر  ي� ألم  الجزائري؟ 
للشرعية؟  فاقدون  بأنكم  الدستور  على 
الشعب  املصير  تقرير  بحق  األولى  أليس 
من  يمل  ولم  يكل  لم  الذي  األبي  الجزائري 
دام  الذي  املدنية؟فحراكه  بالدولة  املطالبة 
وحدته  جذوته  من  يحد  ولم  سنة  من  أكثر 
الهدف منه  اللعني، كان  إال فيروس كورونا 
في  العسكر  تدخل  مع  القطع  يزال، هو  وال 

مع  القطع  (أي  للبالد  السياسية  الشؤون 
والذي  مدنية)،  دولة  لصالح  العسكر  دولة 
العسكري  االنقالب  منذ  الجزائر  منه  عانت 
الذي  هو  األخير  وهذا  بومدين.  قاده  الذي 
حول  املفتعل  الصراع  في  الجزائر  ورط 

الصحراء املغربية.
أن  السادة،  أيها  تفهموا،  أن  عليكم 
الصراع  حقيقة  أدرك  قد  الدولي  املنتظم 
أنتم  (وها  الجيوسياسية  وخلفياته 
دوركم  وحقيقة  أوراقكم  اليوم،  تكشفون، 
املفتعل  النزاع  في  ووحيد  رئيسي  كطرف 
االرتباك  بعد  املغربية  الصحراء  حول 
األخيرة  التطورات  عقب  لكم  حصل  الذي 
باملنطقة؛ فحسب ما أوردته جريدة «االتحاد 
 21 السبت  ليوم  عددها  في  االشتراكي»، 
«الشروق»  جريدة  عن  نقال   ،2020 نونبر 
األخيرة  هذه  فإن  الجزائر،  لعسكر  التابعة 
تعتبر القضية الصحراوية «قضية سياديَّة 
تتعلق أساسا بالعمق األمني االستراتيجي 
«يستحيل  فإنه  وبذلك  الوطني»؛  إلقليمها 
للنزاع...دون مشاركة  الوصول إلى أي حل 
في  معني  رئيس  كطرف  للجزائر  مباشرة 
الذي  الشيء  وآثاره...؛  بالصراع  املنطقة 
للدولة  السابقة  االدعاءات  كل  زيف  يكشف 
قرارات  للبوليساريو)، فأصبحت  الحاضنة 
األخيرة،  السنوات  في  األمن،  مجلس 
رئيسي  كطرف  الجزائرية  الدولة  تكرس 
ثبتت مسؤوليتكم  وقد  الصحراء؛  نزاع  في 
واقعيا  ثبوتا  النزاع  هذا  عمر  إطالة  عن 
وزمنيا وسياسيا وقانونيا وحقوقيا... ولم 
في  املسؤولية  التملص من  تعد محاوالتكم 
الصحراءتنطلي  حول  السياسي  املسلسل 
«ورقة  سقطت  لقد  الدولي.  املنتظم  على 
التوت» عن عورتكم، فانكشفت أمام العالم.

ما  األخيرة  أفعالكم  ردود  عرَّت  وقد 
دولة   - فعلكم  فرد  العورة،  تلك  من  بقي 
ملجلس  األخير  القرار  بخصوص  وإعالما، 
السعار  وكذا   ،(2548 رقم  (قرار  األمن 
أيضا)بفعل  وإعالما،  (دولة  أصابكم  الذي 
معبر  في  املغربي  للجيش  الحاسم  التدخل 
عصابات  عربدة  من  لحمايته  «الكركرات» 
األشخاص  تنقل  حرية  وتأمني  صنيعتكم 
الدولي  النقل  انسيابية  والبضائع وضمان 
نحو موريتانيا وباقي الدول اإلفريقية - أكد 
الصواب،  أجانب  لم  أنني  شخصيا،  لي، 
األخير،  مارس  شهر  خالل  كتبت،  عندما 
الجزائري:  للنظام  األبرز  «السمات  أن 
الديبلوماسي  والغباء  السياسي  العمى 
«االتحاد  جريدة  (انظر  اإلعالمي»  والزيف 
بتاريخ  املثال،  سبيل  على  االشتراكي»، 
ذلك  تؤكدون  أنتم  وها   .(2020 مارس   11
بامللموس، وتضيفون إليه الغطرسة وادعاء 

القوة.
أعلموا، أيها السادة، أن تحرشكم باملغرب 
يفهمه  لن  للحرب،  باالستعداد  وتلويحكم 
وكمحاولة  األمام  إلى  كهروب  إال  العالم 
عن  الشقيق  الجزائري  الشعب  إللهاء 
يأسكم  عن  تعبيرا  وكذا  الحقيقية،  مشاكله 
ما  وإذا  التوسعي.  طموحكم  في  وفشلكم 
زاغت أبصاركم عن الحق والواقع وبدا لكم 
في  تكونوا  لن  أنكم  فاعلموا  تتهوروا،  أن 
عصي عليكم  نزهة. فاملغرب (دولة وشعبا) 

وعلى غيركم.  

تقرؤوا  أن  الجنراالت،  أيها  وأنصحكم، 
وأن  واملعاصر  والحديث  القديم  التاريخ 
استحضار  مع  دروسه  استيعاب  تحاولوا 
املغاربية.  باملنطقة  الجغرافيا  متغيرات 
اقرأوا، مثال، عن التوسع العثماني واملغرب 
األقصى، أو عن األمير عبد القادر واملغاربة، 
أو عن الشيخ ماء العينني وموطنه األصلي، 
واملقاومة  املغربية  وجدة  مدينة  عن  أو 
الجزائرية، أو عن محمد الخامس والحركة 
الوطنية املغربية واملقاومة الجزائرية...وأي 
(ودون  قرأتموها  املحطات  هذه  من  محطة 
االمبراطورية  تاريخ  من  أبعد  إلى  الذهاب 
القوي  الحضور  فيها  العثمانية)،ستجدون 
للمغاربة ضد املستعمر ووقوفهم إلى جانب 

املقاومة في البلد الجار الشرقي.
ن� لبالدكم على  ي� وكخالصة تاريخية، فال د�
للمغاربة  بينما  وحديثا؛  قديما  املغاربة، 
تاريخي  ن�  ي� وحديثا)د� قديما  وشعبا،  (دولة 
ن�ون على  عليكم، لكن املغرب واملغاربة ال يم�
بالشعب  األمر  تعلق  إذا  وباألخص  أحد، 

الجزائري الشقيق.
ورغم أن املغرب، دولة وشعبا، ال يتدخل 
فإني أسمح  للبلدان،  الداخلية  الشؤون  في 
لنفسي (كمواطن مغربي يناضل في صفوف 
حزب وطني قدم تضحيات جسام في نضاله 
ضد االستبداد واالستفراد بالحكم من أجل 
يناضل من  يزال  ديمقراطي؛ وال  نظام  بناء 
وتطويره)أسمح  البناء  هذا  تعزيز  أجل 
الشعب  بأن  بالقول  السادة،  أيها  لنفسي،  
أفضل  حكاما  يستحق  الشقيق  الجزائري 
دام  فما  قبلكم؛  كانوا  من  (وحتى  منكم 
الحقيقيون، فال تغيير  الحكام  العسكر، هم 
أن  يبدو  وأنه  خاصة  النظام)،  في  يرجى 
املنطق قد هجركم  والحكمة قد خاصمتكم 
تعادون مصالح  بعيد حتى صرتم  إلى حد 

شعبكم وتعاكسون حقوقه ومطامحه.
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«الشعب» الذي 
في مخيلتكم، 
لم يعد يمثل، 

في الواقع وعلى 
أرض تندوف 
الجزائرية، إال 

نسبة ضئيلة من 
الصحراويين. ذلك 
أن غالبية سكان 

ما تسمونه 
«الصحراء 
الغربية» 
(الصحراء 

المغربية تاريخيا 
وقانونيا وبشريا 

وجغرافيا...

عليكم أن 
تفهموا، أيها 

السادة، أن 
المنتظم الدولي 
قد أدرك حقيقة 
الصراع وخلفياته 

الجيوسياسية 
(وها أنتم 

تكشفون، اليوم، 
أوراقكم وحقيقة 

دوركم كطرف 
رئيسي ووحيد في 

النزاع المفتعل 
حول الصحراء 
المغربية بعد 
االرتباك الذي 

حصل لكم عقب 
التطورات ا�خيرة 

بالمنطقة



ال يسعنا اليوم إال أن نوجه عبارات الشكر 
واالمتنان لكل الدول العربية الشقيقة ومعها 
عدد كبير من دول العالم على دعمها القوي 
الوحدة  لقضية  والالمشروط   واملستمر 
الدول  وبخاصة  املغربية  للمملكة  الترابية 
على  إفريقيا  دول  بعض  ومعها  العربية 
قنصليات  فتح  خالل  من  قراراتها  رجاحة 
جاءت  والتي  الجنوبية  املدن  من  بعدد  لها 
لم  التي  السابقة  ملواقفها  واقعي  كتأكيد 
هذه  بعض  بني  العالقة  فتور  رغم  تتغير 
الدول واملغرب، ما شهدناه في مدينة العيون 
ألواصر  فعلي  تجسيد  هو  الداخلة  وفي 
لهذه  اإلفريقي  والعمق  والعروبة  األخوة 
الدول مجتمعة واملغرب ورسالة إلى خصوم 
بسيادة  علني  واعتراف  الترابية  وحدتنا 
الذي ثمن  املغرب   ترابه،  املغرب على كامل 
هذه الخطوات معتبرا إياها تتويجا لتجذر 
والذهاب  واستمرارها  وامتدادها  العالقة 

بها إلى أبعد مدى.
ملكا،  املغربية  اململكة  أن  يعلم  الجميع 
إلى  دائما  السباقة  كانت  وشعبا  حكومة 
التي  الدول  مع  الكامل  تضامنها  إعالن 
تعرضت لقالقل سياسية أو كوار� طبيعية 
ليس قوال وإنما فعال عبر تسييرها لقوافل 
دعم عينية ودبلوماسية وأطقم طبية وحتى 
عسكرية بأمر من ملك البالد الذي لم يخضع 

املغرب  تضامن  األوقات  من  وقت  أي  في 
وللتضامن  اإلنساني  لالعتبار  إال  واملغاربة 
املغرب  عمق  على  والحرص  العربي 
أخويا  الرد  يأتي  أن  وطبيعي  اإلفريقي، 
فتح  إلى  بادرت  التي  الدول  من  وتأكيديا 
قنصلياتها والدول التي تتهيأ لنفس الفعل 
أحقية  وعلى  الوطنية  القضية  عدالة  على 
املغرب في ممارسة سيادته على كامل ترابه 
الكركرات  ملعبر  باستعادته  توجها   والتي 
من عصابة البوليساريو التي حاولت عبثا 
إقفاله بعد أيام استعرض فيه قطاع الطرق 
عضالتهم قبل أن يتم الحسم وبشكل نهائي 

في إنهاء شطحات املرتزقة. 
العربية  الدول  من  عدد  كانت  وإذا 
واإلفريقية قد حسمت موقفها بشكل نهائي 
بل عبرت عنه بشكل علني، فإن دوال عربية 
وأصبح  بعيدة  مسافة  على  تقف  أخرى 

األمر  وهو  ما،  حد  إلى  ملتبسا  موقفها 
الذي يستدعي وضوحا حتى تتضح األمور 
ونتبني مواقف هذه الدول  باستثناء الجزائر 
كبير  عداء  نظامها وإعالمها عن  أبان  التي 
للمغرب ولوحدته الترابية، بل تجاوز األمر 
املغرب  العسكرية  قيادتها  وصف  حد  إلى 
تصعيدي  مؤشر  في  الكالسيكي  بالعدو 
خطير ليس له ما يبرره سوى الدفع باملنطقة 
إلى السقوط في أتون مواجهة ال يتمناه أي 

عاقل لبيب.
القيادة  الصادرة عن  للمواقف  املتتبع  إن 
الفعلي  الحاكم  الجزائرية  العسكرية 
بسبب  املعني  رئيسها  تحييد  بعد  للجزائر 
حولها  األخبار  وتضارب  الصحية  حالته 
السياسية  فعالياته  من  عدد  ولتصريحات 
سيقف  الكركرات،  ألحدا�  إعالمه  وتغطية 
على حجم العداء الذي تحمله هذه القيادات 
أراضيه  وحدة  استهداف  حيث  للمغرب، 
هذا  من  األكثر  بل  لها  الشاغل  الشغل  هي 
إلى  ليصل  املغرب  حدود  فاق  سعارها  أن 
في  املغرب  لحق  املساندة  العربية  الدول 
الدفاع عن سالمة أراضيه وتلك التي باشرت 
كال  التي  الجنوبية  باملدن  قنصلياتها  فتح 
نوف  ص� كل  ه  املوج� الجزائري  اإلعالم  لها 
وعروبتها  قوميتها  في  والطعن  االتهامات 
وصل  التي  اإلفالس  حالة  يبني  ما  وهو 
إليها حكام قصر املرادية في جزائر املليون 
إلى  تسيء  والتي  شهيد  مليون  ونصف 
تاريخ ورجاالت الدولة الجزائرية من القادة 
الوطنيني الذين ضحوا من أجل جزائر حرة 

كريمة جزائر كل الجزائريني.
ما يجهله الساسة في الجزائر أن أسلوبهم 
الواقع  في  يغير  لن  املغرب  جاه  ت� العدائي 
شيء، بل على العكس من ذلك يقوي موقف 
عزلة  في  الجزائر  ويدخل  املغربية   اململكة 
دولية وعربية لن تكون في صالحها، خاصة 
واجتماعيا  اقتصاديا  وضعا  تعيش  وأنها 
آخر  بعد  يوما  يتفاقم  باملرة،  مطمئن  غير 
واملعضالت  للمشاكل  حلول  أية  غياب  في 
الرسمية  املؤسسات  مختلف  تعيشها  التي 

الجزائرية.
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1/في طبيعة الشعار وراهنيته:
عتمد احتفاء  عار الذي يجب أن ي� هو هكذا الش�
 ) فقط  ماي؟؟.ليس  فاتح  العمالية:  السنة  بنوار 
تتحلق  أن  ينبغي  الذي  الشعار  بالكاد)  وحتى 
بل  املغربي،  للمجتمع  الحية  القوى  كل  حوله 
أيضا، ألن للشغيلة العاملة املغربية دورا خاصا 
تلعبه في تحقيق الشعار إياه على أرض الواقع.
فأي مهمة أقدس من بقاء الوطن موحدا على 
نسيج  وهم  املنتجون،  املغرب؟؟.فهم  شغيلة 

أي  من  را  تضر� األكثر  النقول،إنهم  حتى  الوطن 
ق يصيب هذا النسيج؟ تمز�

منظار  من  املغربية  الشغيلة  دور  نرى  وألننا 
بلورة رؤيتها الخاصة للقضية الوطنية األولى، 
عبر  يبدو لنا أن االحتفال باألول من ماي(مثاال) 
، هو  املركزي، هو  الدور  البحث في هذا  إطالق 

أيضا من صميم مهام الشغيلة املغربية اآلن. 
إن أخطر ما تتعرض له قضية وحدة املغرب، 
عسفي  على صعيد وعي األزمة، هو ذلك الفصل الت�
«وبالتأكيد.  و»السياسي   » اإلقتصادي   » بني 
أركان  ألن عملية الفصل هاته، ركن أساسي من 
النظام  أركان  ومن  السائدة  األيديولوجيا 

اإلقتصادي السائد نفسه. 
املغربية  العاملة  الشغيلة  وإذن، كيف تساهم 
هو  الواحد؟.الجواب  الوطن  مقومات  بناء  في 
في  االقتصادي  الهم  قحم  ت� بأن  اعتقادنا:  في 
الهم السياسي، أن تصل بينهما حيث اآلخرون 
معنى  اإلقتصادي  وللهم  يبترون.  أو  يقطعون 
القاعدة االقتصادية لوجود الوطن وبناء  محدد: 

وحدته الترابية. 
2/ في التمثيل السياسي الحقيقي للشعار:

الطفيلية  الرأسمالية  ر،إن  ونكر� دائما  سنقول 
االقتصادية  القاعدة  هي  والتابعة  امل�نتجة  غير 
نهج  وأي  الوطني.  االجتماعي  النسيج  لتفكيك 
اقتصادي يرمي إلى إحياء هذه القاعدة للمغرب، 
تفككه.فكيف  مات  مقو� بناء  في  إال  ي�ساهم  ليس 
إذا تضاعفت مفاعيل هذا االقتصاد مع تأثيرات 

الل�هط واالنقسام السياسي غير املمؤسس؟؟
املتزايد  سليم  الت� مدى  هذا،هو  في  امل�قلق 
السياسي  (بني  هاته  التعسفي  الفصل  بعملية 
أن  فيها  فترض  ي� أوساط  في   ( االقتصادي  و 
وذلك  اإليديولوجيا  تلك  من  املتضررين  تمثل 

النظام.؟؟(نقابة إ.م.� كمثال فاضح).
األهلي  الدخل  من  املئة  في   40 من  أكثر 
بالخارج،والبطالة  العاملني  عائدات  من  املغربي 
تدفع بمئات األلوف من العمال والشباب خارج 
حدود الوطن.وفي بعض الحاالت ت�ستبدل القوى 

العاملة بعمال من خارج املغرب.
وتتجه  مقلقة  الوقائع  هذه  أن  ماسبق  يعني 
منتجيه  أكثر  بلد  إلى  سريعة  بوتيرة  بسرعة 
الوقت  خارجه.وفي  تعمل  العاملة،  قواه  وأكثر 
ساكنيه  من  واسعة  قطاعات  تتهمش  ذاته 
أو  عة  مقن� بطالة  بني  املحلية،  العاملة  وقوته 
سافرة وفعاليات طفيلية غير منتجة،وليس هذا 
وحسب،بل وتكتسح البلد موجات تلو املوجات 
من اإلنفاق االستهالكي( مجموعة أكوا لصاحبها 
مستهلكون  أخنو�؟).فتولد ثنائية غريبة جدا: 

في الداخل  منتجون في الخارج. 

عبد ا� راكز
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الطيب الشكري

ما يجهله الساسة في 
الجزائر أن أسلوبهم العدائي 

ُتجاه المغرب لن يغير 
في الواقع شيء، بل على 

العكس من ذلك يقوي 
موقف المملكة المغربية  

ويدخل الجزائر في عزلة 
دولية وعربية لن تكون 

في صالحها، خاصة وأنها 
تعيش وضعا اقتصاديا 

واجتماعيا غير مطمئن بالمرة

   -1 في الكركرات عشنا ضرر اإلزعاج على مدى ثال� سنوات، 
لكن الحصيلة غنية جدا: 

وجدنا بيننا من يزعم الدفاع عن الشعب بينما هو يطعن وطنه 
من الخلف، واكتشفنا بني ظهرانينا «انفصاليي الداخل» منظمني 
في حزب سياسي يجعلهم املبعو� الدائم للبوليساريو لدى اململكة 

املغربية.
وجدنا بيننا من يفتقد إلى الروح الوطنية؛ تحرير أرض مغربية 
الشكر  عن  والتعبير  للتعليق  شهية  أو  حماسة  أي  فيه  يثير  ال 

لدولته املسؤولة عن حماية حدوده.
(العدل  ظالمية  باهتة  خرافية  نزعة  بني  املشتركة  القواسم 
واإلحسان) ونزعة يسارية عدمية (النهج الديموقراطي)، القواسم 
املشتركة بني هاتني النزعتني افتقادهما لروح االنتماء إلى الوطن، 
الثقة العدمي في املؤسسات، ومحاولة الهروب إلى  وهول فقدان 
األمام من خالل االختباء وراء نزعة ثورية منفصلة عن الجماهير 

الشعبية التي يتوهمون التحد� باسمها...
عندما  والتطبيق؛  الشعار  بني  التناقض  على  الوقوف  وألجل 
أن  يقتنع  وعندما  حوله،  الجموع  لم  عن  العدمي  اليسار  يعجز 
الزيجات  لعشاق  يلجأ  مقتل،  في  ضربته  الجماهيرية  العنوسة 
آالف  له  يخرج  لكي  املتطرف  الظالمي  الديني  للتيار  أي  املتعددة 
من الناس في الشوارع لئال تبدو املظاهرات صغيرة وغير قادرة 

على قيام جماهيري، وغير متمكن من عنفوان ودليل عافية حقيقي 
في الشارع...

تطورات  بشأن  موقف  أي  واإلحسان  العدل  جماعة  تصدر  لم 
العازلة  املنطقة  إلى  «الجيش»  الصحراء؛ فال تحريك  الوضع في 
عودة  وال  اإلعالمية،  الواجهة  إلى  العبادي  «إخوان»  أخرج 
الجماعة  دفعا  االنفصاليني  وطرد  الكركرات  معبر  إلى  االستقرار 

إلى التعبير عن رأيها في ما يخص الوحدة الترابية.
حيال  واإلحسان  العدل  جماعة  نهجته  طاملا  الذي  الصمت  إن 
قضية الصحراء املغربية بذريعة عدم االنخراط في جهود النظام 
الذي اتحد فيه املغرب  الوقت  وخدمة أجندته لن يجدي نفعا في 
وإيديولوجياتهم  وتالوينهم  قناعاتهم  باختالف  وشعبا  حكومة 
الجماعة  على  يحسب  قد  هذا  وأن  الصحراء،  مغربية  عن  للدفاع 
كثيرا من  فإن  لهذا،  باطال،  االنفصالية  األجندة  وتحويره لصالح 

الجرأة والوضوح مطلوب أثناء التعامل مع هكذا قضايا.
 إن موقف الجماعة من مسألة الوحدة الترابية للمغرب والحرب 
املفروضة عليه هو موقف ثابت لم يتغير، ويتمثل في عدم الخوض 
فيه وال االنشغال به؛ حتى ال تضيع جهود الجماعة في الدفاع عن 

مواقف النظام وخدمة أجنداته السياسية!!!
إن الجماعة ترفض أن تنخرط في كل القضايا التي يكون فيها 
فضال عن هذا، فقد سبق للشيخ ياسني أن  النظام طرفا أساسيا! 
مشاكل  بكون  وبرره  الترابية  الوحدة  من  الجماعة  ملوقف  أسس 
قيام  مع  تلقائيا  االنفصالية ستحل  والنزعات  الدول  بني  الحدود 
دولة الخالفة وتوحيد املسلمني في نظام سياسي إسالمي جامع 

بني جميع الشعوب اإلسالمية!!!
-2 يمكننا اليوم أن نعود إلى املاضي، وأن نفتح كتاب الذكريات، 
وأن نشرع في تأنيب البعض ولوم البعض الثاني وعتاب البعض 
املغرب  كليات  عمت  التي  التساهل  من  املوجة  تلك  على  الثالث 
وجامعاته ذات تسعينيات، من أجل تسهيل املأمورية على «العدل 
الجامعية،  املواقع  مختلف  على  القبض  تلقي  لكي  واإلحسان»، 
ولكي تعلن دولة القومة أو الخالفة على منهاج النبوة في الحرم 
املنظمة  والغزوات  واالعتداءات  السيوف  وعبر  قسرا  الجامعي 

بعناية واملحروسة بعني ال تنام.
يمكننا أن نقلب املواجع على بعضنا البعض وأن نطرح السؤال: 
من كان يهمه في تلك السنوات التي تبدو بعيدة اآلن أن يمحو تماما 
أثر الفكر العقالني اليساري العلماني التنويري من الجامعة، وأن 
يؤذن في الناس بفكر وعلم جديد يقوم على إدخال الخرافات إلى 
القادمة من  الفقه املتطرفة  الجامعات وحشو أذهان الطلبة بكتب 
الحجاز، والتي يريد هذا الحجاز بنفسه اليوم التخلص منها ومن 

آثارها املدمرة؟ 

يمكننا أن نفعل ذلك ، ولن يلومنا أحد، لن يلومنا ال من عاشوا 
أو  خاللها  رحلوا  من  حتى  وال  الحياة،  قيد  على  وبقوا  التجربة 
«العدل  جماعة  يد  على  حينها  قتلوا  من  أكثر  دقيقني  نكون  لكي 
واإلحسان»، وأبرزهم الشهيد بنعيسى آيت الجيد، الذي مازال دمه 
معلقا بني قبائل تقول «إنه شهيدنا ويجب أن نثأر له»، وبني قبيلة 
تصر� في وجوههم بكل وقاحة وهي تدافع عن املتهم بقتله «لن 

نسلم لكم أخانا».
لن يلومنا أحد إذا ما فعلنا ذلك، واألمانة سيكون سهال أن نقوم 
بذلك وأن نمضي. لكن اإلشكال لن يحل، والقضية لن تجد طريقها 
ألي نهاية.. أصعب منها أن نعود إلى الحاضر وأن نحل إشكاله 

املطروح علينا اليوم.
التي  والقتل  العنف  سنوات  كل  بعد  أصبحت  التي  الجماعة 
مارستها في الجامعات تقول إنها مؤمنة بالسلمية وغير مقتنعة 
بالسرية، وإنها تنوي فقط تربية األجيال املسلمة بكل هدوء، وإنها 

املجتمع  معها  يبنوا  لكي  الديموقراطيني  الفضالء  لكل  يدها  تمد 
الذي صنع  مرشدها  على  تترحم  إليه وهي  تسعى  الذي  الفاضل 
لم  لها فكرة أو وهم التجمع عبد السالم ياسني، (هاته الجماعة) 

تعد قائمة...
أن  في  بحقها  تطالب  األرض،  على  املوجودة  الجماعة  اليوم، 
تحول منازل أعضائها إلى أماكن اجتماعات كبرى سرية، وفي حال 
قال القانون «ال»، صرخت بالتشميع والظلم وسايرها الحربائيون 

في التباري على ما ال نعرفه من مصالح ومسارات...
املغرب  في  الهدوء  تريد  إنها  تقول  كانت  التي  الجماعة  اليوم، 
وتعرف معنى األمن واألمان، تسطو على كل الحركات االحتجاجية، 
لكي  الالمعقول  في  إبداعا  أكثرها  إلى  وشرعية  عدال  أكثرها  من 
نار  جمرة  أي  على  زيتي  سأصب  «أنا  سماعها  يريد  ملن  تقول 
اشتعلت في أي مكان، ألنني فهمت أن هذه هي الطريقة الوحيدة 

لكي أنال نصيبي من القسمة».
اليوم  تريد  فقط،  التربية  تريد  إنها  تقول  كانت  التي  الجماعة، 
على  املضحك  الربيع  ذلك  رياح  هبت  ومنذ  الواضحة،  بالعربية 
العقول الخريفية أن تكون لها الغلبة، وأن يكون األمر ملن يقودونها. 
إلى  األمان  دائرة  من  باملغرب  الخروج  تريد  الجماعة  اليوم، 

جحيم الوباء...
كورونا،  جائحة  يحارب  وشعبا  ملكا  واملغرب  الجماعة،  اليوم 
تدعو إلى االنتحار الجماعي باسم اهلل، والشروع في  قتل اآلخرين 

باسم التضرع إلى الرب...
كبيرا، شرا  لهم شرا  الجماعة تضمر  أن  للمغاربة  تبني  اليوم، 

مغلفا بعديد األقنعة وأوجه التزييف..
إن معضلة األمة اإلسالمية تكمن في خضوعها الطوعي لوصاية 
الفقهاء والشيو� والدعاة على عقولها وقلوبها، أي رضيت لنفسها 
أن تتنازل عن عقلها، وتقبل بأن يفكر الشيخ والفقيه نيابة عنها. 
وترفض  الدين  باسم  والشيو�  الدعاة  يقوله  ما  بكل  تسلم  فهي 

إخضاعه للنقد واملراجعة.
والعيب ليس في األمة ولكن في األنظمة السياسية التي حكمتها 
والفلسفة  واملنطق  العقل  حاربت  والتي  املاضية،  قرنا   14 طيلة 
ومكنت الفقهاء والشيو� من عقول وضمائر الناس، حيث يفضل 

الشخص استفتاء الفقيه بدل الطبيب.
وشاءت الظروف أن تمتد موجة السلفنة واألخونة لتغزو املغرب 

وتشغل املواطنني بفتاوى السخافة والشذوذ.
بقضايا  املواطنني  والدعاة  الشيو�  هؤالء  ويشغل  شغل  لقد 
بناء  في  تفيد  التي  املواطنة  بقيم  االهتمام  بدل  وتافهة  سخيفة 
مواطن سوي متشبع بقيم املواطنة، ويساهم في البناء والتنمية.

الم تصدر جماعة العدل وا�حسان 
أي موقف بشأن تطورات الوضع 

في الصحراء؛ فال تحريك «الجيش» 
إلى المنطقة العازلة أخرج «إخوان» 
العبادي إلى الواجهة ا�عالمية، وال 

عودة االستقرار إلى معبر الكركرات 
وطرد االنفصاليين دفعا الجماعة 
إلى التعبير عن رأيها في ما يخص 

الوحدة الترابية.

√ƒÑ°ûŸG âª°üdG ...¿É°ùME’Gh ∫ó©dG áYÉªL

عبد السالم المساوي

كيف تساهم الشغيلة العاملة 
المغربية في بناء مقومات 
الوطن الواحد؟.الجواب هو 

في اعتقادنا: بأن ُتقحم الهم 
االقتصادي في الهم السياسي، 

أن تصل بينهما حيث ا�خرون 
يقطعون أو يبترون. وللهم 

ا�قتصادي معنى محدد: 
القاعدة االقتصادية لوجود 
الوطن وبناء وحدته الترابية. 



د.الغزيوي أبو علي

واقعه  وليد  فرد  كل  كان  إذا 
حسن  فإن  تأطيره،  في  ومساهما 
العظيم  الطود  ذلك  هو  املنيعي 
أمام  ضاحكا  يقف  دوما  الذي 
ألهل  الخيرات  ساكبا  الوجود، 
نعيشه  الذي  العالم  وألن  زمانه. 
واإلبهام،  الغموض  يكتنفه  عالم 
فقد فضل حسن املنيعي أن يحارب 
بقلمه لكي يصنع العالم املمكن عني 
الباحث  إنه  نعيشه.  الذي  العالم 
الذي  واملترجم  والناقد  واملدرس 
وحد بني املعارف، فكون شخصية 
متعددة املرامي، متوحدة األهداف، 
أحد  النقدية  الساحة  فقدت  لذا 
والفلسفة  واملنطق  الفكر  جهابذة 
يحث  دوما  النفس.كان  وعلم 
الهامش  في  البحث  على  الطلبة 
املسكوت  استنطاق  أجل  من 
والجنس  والحب  كالجسد  عنه 
التيمات  من  وغيرها  والجنون 
املزيد.  تنتظر  والتزال  ظلت  التي 
بالطالب  يحس  الذي  اإلنسان  إنه 
وباملتعلم ويتعلم ويتألم عندما ال 
يريد أن يندمج في محراب املعرفة 
ال  الذي  الخلوق  اإلنسان  فهو  لذا 
املعرفة،  طلب  من  كل  عن  يبخل 
الحواريني  أحد  يكون  أن  أراد  أو 
زرته  كلما  العاملية.  املعرفة  لهذه 
من  العديد  اكتشفت  إال  بمكناس، 
أعرف  وال  أعرفها  التي  األشياء 
الذي  فهو  كينونتها  وال  كنهها، 
وعلم  الفلسفة  من  االقتراب  علمنا 
ك�لية  واألنطولوجيا  االجتماع 
فلسفة  خلق  أجل  من  وحتمية 
عتبة  عند  الوقوف  دون  الحوار 
نجده  الذي  الفوضوي  التنظيم 

اآلن في عالقة الطالب بالجامعة.
دخول  هي  الرحلة  هذه  إن   
مفتوح  نسق  في  والجماعة  الفرد 

وغاية  سببية  عالقة  على  مبني 
املنيعي  حسن  ألن  عقالنية 
وخاصة  العاملية،  املواقف  يحول 
موضوعي  نسق  إلى  الفرنسية، 
يوحد بني الفكر والواقع ويرفض 
مبادئ  على  تستند  ال  تجربة  كل 
فالدكتور  العلمية.   املوضوعية 
كما  عامله  يبني  ال  املنيعي  حسن 
يصوغ  بل  الضعفاء،  نحن  نبنيه 
مفتوح  كبعد  املطروح  املوضوع 
الشروط  يستوعب  ألن  قابل 
والفكرية  والسياسية  االجتماعية 
دراسة  على  انفتاح  إنه  واألدبية، 
تجعل  التي  أسئلة  بكل  الكون 

اإلنسان هو مقياس كل شيء. 
املهراز  الجامعة ظهر  كان في 
يخاطب الفكر اليوناني واألشوري 
والفارسي، وأيضا الفكر الالتيني 
الفرنسي واإلنجليزي وكانت غايته 
هو الفهم واإلفهام واالستدالل ألن 
أستشف  جعلتني  متونه  دراسة 
وإغراقا  ثراء،  أكثر  كان  أنه 
والعكاكزة  الريواقيني  بأسئلة 
والصوفية والطليعيني والعبثيني 
والوجوديني والكونيني، ألن رؤيته 
علة  ستقف  باطنية  طاقة  تحمل 
الحقيقة  وبني  والعالم  الذات  بني 
اإلبداع  بني  وتنسج  والوهم، 
العقالني واملثالي رؤية نقدية من 
فحسن  املمكن.  العالم  بناء  أجل 
يركن  ال  دوما  أذكر  كما  املنيعي 
ملعرفك واحدة بل كان يخاطب كل 
والفكر  اإلسالمي  كالفكر  املعارف، 
اليهودي والفكر الفرنسي من أجل 
والجمالية  الفنية  البراعة  إظهار 
التي تنم عن قوة معرفية أكثر ما 
تنم عن قوة تقليدية. إنها خسارة 
للثقافة العربية واإلنسانية، حيث 
جسده  في  أظافرها  املنية  نشبت 
إال  يبق  فلم  عنا.  بعيدا  وحملته 
الطلبة  في مخيلة  املستعار  اسمه 
والباحثني واألساتذة البرغماتيني 
وليس األصوليني ألنه دوما يعلن 
أنه مثقف فوكاوي ال يريد البهرجة 
وال الخنوع واالستسالم، بل يوطد 
من  والبحث  القراءة  مع  عالقته 
ال  بأسئلة  اإلنسانية  إغناء  أجل 
الذات،  السؤال  عتبة  عند  تقف 
ال  بوعي  املمكن  في  تتجذر  بل 
أرثودوكسي  وال  إيديولوجي 
يبني العوالم بأسئلة تبدأ بسؤال 
اإلنسان؟  يسير  أين  إلى  الدهشة 
بالفكر؟  اإلنسان  عالقة  وما 

مستقبلي  مشروع  اإلنسان  هل 
كائن  هو  اإلنسان  أن  أم  مفتوح؟ 
عالقة  وما  غريزي؟  فيزيولوجي 

النفس بالجسد؟
عالقة  ما  الغرب؟  نقرأ  كيف 
الفكر العربي بالرؤية االستشراقية 
تبني  كثيرة  أسئلة  الغربية؟ 
تمثالت ككائن حي ينمو به الجسد 
وحاجاته  وظائفه  على  ويحافظ 

البيولوجية واملعرفية.
كان  املنيعي  حسن  إن   
وفوكو  ميشيل  مثل  إبيستيميا 
وجورج  حنفي  وحسن  ياما 
الجابري  عابد  ومحمد  طرابشي 
يقف  إنه  العروي.  اهلل  وعبد 
دوما أمام األسئلة التي تثير فينا 
الدهشة، كبعد أنطولوجي مختلف 
العربي  الفكر  أنطولوجية  عن 
الثابت. فاإلنسان، حسب املنيعي، 
اإلنسانية.   العلوم  ضمن  يندمج 
للمسرح  بالنسبة  الشيء  نفس 
التحليلية  الوظيفة  ألن  واللغة، 
ال  املنيعي  يباشرها  التي  النقدية 
تقف عند الوظيفة البيولوجية وال 
«ماركس»،  الطبقي  الصراع  عند 
يعتمد  بل  الفرويدية  الداللة  وال 
جسده  كما  الحضري  النظام 
في  ديريدا  جاك  واكتشفه  فوكو 
كمعطى  ليس  العربية،  الثقافة 
هذا  يخضع  بل  أنطولوجي 
حددها  كما  معرفية  لقطائع  الفكر 
فكر  جعل  مما  باشالر،  كاستون 
حسن املنيعي فكرا عضويا ينبثق 
والحاضر  املاضي  أسئلة  من 
الدرامية  للمعرفة  كموضوع 
عن  الكشف  فأصبح  والتجريبية، 
أمرا  ووجوده  وتاريخه  ماهيته 
عن  عبارة  فهو  التنازل،  سهل 
يستطيع  ال  وخلقي  نسقي  نظام 
خارج  يبدع  أن  املتمرس  الباحث 
اعتبر  لذا  املعرفي،  املدار  هذا 
املنيعي أن اإلنسان يكمل إخفاءه، 
الوجودية  للحكامة  يعيد  حيث 
دون  مقوماتها  للمعرفة  أصالتها 
والعقالني  األخالقي  عند  الوقوف 
الجمالي  وال  (كانط)  الكانطي 
اليوناني.  إن حسن املنيعي يشعر 
بجوهر األشياء وال يقف عند عتبة 
املتناهي بل يرشدنا إلى االنخراط 
واملستقبل.   الحاضر  أسئلة  فى 
وقد كان دوما يقول لي إن املسرح 
يغلف  ألنه  السؤال،  سؤال  هو 
ويوظف  بالشخصية  الشخص 

واملعرفة  والحدس،  الذاكرة 
إنه  والخيال.   والجسد  والوعي 
تركيبة قارية تنضاف إلى القارات 
والكيمياء  كالفيزياء  العاملية 
حسب  فاملسرح،  والرياضيات. 
الكائن  على  تمرد  هو  املنيعي، 
التي  بلغة  الوجود  وعن  واملمكن 
وبحث  نسكنها،  أن  قبل  تسكننا 
أركيولوجي في جداريات اإلنسان 
فاملسرح  وجوده،  ماهية  وفي 
فيه  نعيشها،  التي  اللغة  غير  لغة 
والتاريخي  واالجتماعي  النفسي 

والديني والجسدي وهلم جرا.
إن حسن املنيعي دائما يطرح 
ثنائيات املقدس واملدنس، ويجعل 
يرتبط  الذي  الرئيس  هو  الجسد 
األسئلة  يستحضر  لنا  يقني  بالال 
حوله كانعطاف كبير لهذا الجسد، 
املنظومة  هذه  من  جزءا  باعتباره 
ضرورية  واحتمالية  الكونية، 
وسيرورة ال تحد من ممارسته من 
وعملية  وجودية  عملية  هو  حيث 
ترجمته  تساهم  لذا  مقدسة، 
هذا  بلورة  في  ومقاالته  وبحوثه 
كطابع  املعرفي  الثقافي  الجنس 
إنسانيا  متميز  وكشكل  متنور، 

ووجوديا فردانيا وجماعيا. يجب 
املنيعي،  متون حسن  مع  التعامل 
عملية  تسهل  أيقونات  باعتبارها 
وانتشار  الثقافي  االستلهام 
روحانيات  حسب  على  األسئلة 
الثابت، وذلك بوعي نقدي ال يركن 
للعزلة، بل يرحب بالسياق الفكري 
وبالتموضع املنطقي من أجل فهم 
على  سواء  الجسد،  هذا  أسئلة 
أو  الالواعي  أو  الوعي  املستوى 
املعرفي  أو  الوجودي  اللغوي 
إلى  يتحول  هذا  كل  األسطوري.. 
التي  النسبية  املعرفة  من  نوع 
مازالت مثار النقا� بني الباحثني.
سوى  ليست  الورقة  هذه  إن 
عالم  نلج  خاللها  من  عليا  عتبة 
األسئلة  ونطرح  املنيعي  حسن 
هل أخذ حسن املنيعي  من قبيل : 
ما  الوجود؟  هذا  في  نصيبه 
الوعي  بناء  في  املثقف  دور 
الفني  املسار  بتصحيح  النقدي 
والفرجوي؟ ملاذا حسن املنيعي لم 
الهامشية؟ملاذا  الطبقة  إلى  ينزل 
بني  الجامعة  في  نفسه  حاصر 

الطلبة والباحثني؟
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االشتراكي

في حوار مع خبير التربوي محمد الدريج

 π°UGƒàdG äÉµÑ°Th É«Lƒdƒæµà∏d ™jô°ùdG ∫ƒ¨àdG
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 إدريس اكديرة (و م ع)

تعتبر القراءة من ركائز التنمية الذاتية، فهي 
متكن القارئ من تشكيل وتعميق وتطوير وعيه 
بذاته وبالعالم احمليط به. اخلبير التربوي محمد 
الدريج، األستاذ بكلية علوم التربية، يتناول، من 
خالل رده على أربعة أسئلة لوكالة املغرب العربي 
لألنباء، السبل الكفيلة بتجاوز أزمة القراءة 
باملغرب.

�ما هو تقييمكم لظاهرة العزوف عن القراءة ؟
n نالحظ في املغرب وفي البلدان العربية األخرى 
القراءة  عن  العزوف  في  تتمثل  حقيقية  أزمة  وجود 
وما يترتب عنها من مشكالت، ولنا ما يؤكد ذلك، فقد 
الثقافية»  التنمية  «تقرير  في  املثال،  سبيل  على  جاء 
أن  العربي»،  الفكر  «مؤسسة  عن  الصادر   2011 لعام 
الفرد العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويا ، بينما يقرأ 
األوروبي بمعد ل 200 ساعة سنويا . وال يتجاوز معدل 
القراءة كتابا واحدا في السنة في الدول العربية بينما 

املعدل في الدول املتقدمة أكثر من 30 كتابا في السنة.
وقد أكد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
وضعية  ب�»تحليل  تتعلق  معطيات  حول  تقريره  في 
أن  الرقمية»،  الثورة  عصر  في  املغرب  في  القراءة 
وضعف  القراءة  بضعف  يتسم  املغربي  «املجتمع 
املعلومات  وإثراء  توطيد  على  تساعد  التي  األنشطة 

واملعرفة لدى املواطنني».

� ما هي في نظركم األسباب الكامنة وراء ظاهرة 
العزوف عن القراءة ؟

n لعل من أهم أسباب عزوف املغاربة عن القراءة 
هو استمرار تفشي ظاهرة األمية، حيث تالحظ بعض 
الدراسات املوسمية في املوضوع أن «إشكاليتي القراءة 
واألمية في املغرب أمران متالزمان. فكلما حضر األول، 
التي  األزمة  الثاني والعكس، كمؤشر على  زاد حضور 

ما تزال تطرح واملتمثلة في انحسار املقروئية وتراجع 
الكتاب في املشهد الثقافي».

هناك من يعزو السبب الرئيس للعزوف عن القراءة، 
أيضا، إلى عجز املنظومة التربوية والتعليمية في غرس 
شغف القراءة وتجذيره في نفوس األطفال، فتبدو أزمة 
القراءة وكأنها من أزمة املنظومة نفسها، والتي ال تزال 
تتخبط في مشاكل بنيوية وبيداغوجية، وتركن ملناهج 
والحفظ  املدرس  طرف  من  اإللقاء  على  تركز  تقليدية 
التفكير  مهارات  من  غيره  دون  التلميذ،  طرف  من 
والتقصي والتعلم الذاتي. واآلن وأمام االنتشار السريع 
وشبكات  األنترنيت  وتغول  الرقمية  للتكنولوجيا 
بشكل  االلكترونية  واأللعاب  االجتماعي  التواصل 
فوضوي ومتوحش في الكثير من األحيان، بدأ العزوف 
عن القراءة (قراءة الكتب واملجالت والجرائد الورقية) 
يزداد استفحاال، ويأخذ منحى مأساويا، ويصيب فئات 
مهنية  قطاعات  في  سلبا  ويؤثر  املجتمع  من  أوسع 

وإنتاجية كثيرة.
الرسمية  وغير  الرسمية  الجهود  تتجلى  *أين 

للتشجيع على القراءة ؟
التشجيع  إلى  الهادفة  البرامج  من  العديد  هناك 
ظاهرة  على  والقضاء  الكتاب  وتداول  القراءة  على 
التربية  وزارة  به  تقوم  ما  منها   ، القراءة  عن  العزوف 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
التعليمية،  املؤسسات  داخل  القراءة  لتشجيع  العلمي 
وتخصيص حصص لها داخل الزمن املدرسي، وتطوير 
من  املتمدرسني،  لدى  القراءة  لتنمية  جديدة  آليات 
خالل أنشطة الحياة املدرسية من قبيل تنظيم وتأطير 
محترفات وأندية تربوية وأندية القراءة وورشات تعلم 

القراءة الحديثة ...
كما تعمل وزارة الثقافة، من جهتها، على تحسني 
وتطوير جودة الخدمات التي توفرها املكتبات الوطنية 
املشاريع  ضمن  ومن  روادها.  لفائدة  لها،  التابعة 
املنجزة في هذا املضمار، الشروع، منذ سنة 2003، في 
ب�حدا� مجموعة من  تعزيز «شبكة القراءة العمومية» 
املكتبات الوسائطية التي يراعى في بنائها وتجهيزها 
واملعدات  الوسائل  بأحد�  مجهزة  فضاءات  خلق 
التكنولوجية لتسهيل الوصول إلى املعلومة عن طريق 

استعمال الوسائل املعلومياتية والسمعية البصرية.
أما على الصعيد الجمعوي والخاص، فهناك جهود 
كثيرة تبذل في هذا الصدد، منها منشورات كتب الجيب 

التي توزع بأثمان رمزية.

� ما هي مقترحاتكم من أجل تكريس فعل القراءة 
وترسيخه في املجتمع املغربي ؟

يبادر  أن  ضرورة  على  الصدد،  هذا  في  أؤكد،   n
املسؤولون املركزيون واملنتخبون على املستوى املحلي 
والتثقيف،  للقراءة  وطنية وجهوية  إلى وضع سياسة 
املوارد  وتكوين  الضرورية  البنيات  توفير  خالل  من 
البشرية الالزمة وإحدا� معارض جهوية للكتاب. كما 
القروي  بالوسط  االهتمام  ضرورة  على  التأكيد  يتعني 
وشبه الحضري في التوزيع والترويج للكتب واملجالت 
وااللكترونية،  البصرية  السمعية  الوسائط  ومختلف 
لتمكني  األقل  على  متنقلة  للمطالعة  فضاءات  وخلق 

األطفال والشباب وعموم املواطنني من القراءة.
وفي ما يخص اإلعالم السمعي البصري، البد من 
تعزيز دور اإلعالم الثقافي ودعمه، بما يساهم في التربية 
على املواطنة واإلدماج االجتماعي، واالنفتاح على قيم 
حقوق اإلنسان والتسامح وقبول االختالف والتعدد من 

خالل القراءة عبر برامج إذاعية وتلفزيونية.

صدر حديثا عن الهيئة املصرية العامة للكتاب، كتاب جديد بعنوان «ظل 
الوردة: جدل الحداثة والقصيدة» من تأليف رضا ياسني.

الكتاب إبحار في قصيدة النثر وصراعاتها ومحاولة إثبات ذاتها بجانب 
العربية  املجتمعات  على  وأثرها  الحداثة  وعن  األخرى،  اإلبداعية  الكيانات 
وأثرها على اإلبداع العربي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة، وكيف دخلت 
غمض� عينيها عن  القصيدة العربية مضمار سباق الحداثة، ولم تستطع أن� ت�
فتطورت  التي خرجت منها،  الشعوب  لدى  والوجدانية  املعرفية  االنقالبات 
عبر تاريخ طويل من التغيرات الجذرية والتحوالت السياسية واالجتماعية 
والثقافية، ومرت في منحنيات الوعي الثقافي العربي، وقابلت صدودا ونفيا 

من املتلقي، الذي نظر بريبة إلى الشكل الجديد للقصيد املتمرد.
من  عدد  مسيرة  خالل  من  اإلبداعي  املشهد  أيضا،  الكتاب،   ويرصد 
الشعراء الكبار واملوهوبني، موضحا أن لكل منهم رؤيته الخاصة وأسلوبه 
املتفرد الخاص، ويرى أن بعضهم أصبح فارقا في املشهد الشعري املصري.

وآثارها  للحداثة  وتطبيقية  تنظيرية  رؤية  كتابه  في  املؤلف   يقدم 
وتجلياتها على املستوى اإلبداعي، وقد قام الباحث باملزج بني ما هو تطبيق، 
تأويلية  قراءة  الدراسة،  محل  الشعراء  لنصوص  كاشفة  تأويلية  قراءة  في 

محكومة ب�ليات النص ذاته.
 ويتعرض الفصل األول من الكتاب ملفهوم الحداثة، حيث يتناول سؤال 
الحداثة ومرجعياتها وآلياتها، فيما تناول الفصل الثاني قصيدة النثر في 
وإشكاليات  فيها،  الشعري  املشهد  وتحوالت  العربية،  الحداثية  نسختها 
قصيدة النثر والجدل والصراع الدائر حولها.كما تعرض الفصل الثالث من 
بنية  في  وسمات  تشابهات  من  لنا  تراءى  وما  النثر  قصيدة  لبنية  الكتاب 
القصيدة النثرية عبر الزخم اإلبداعي املتراكم في الدراسات النقدية السابقة، 
إذ لم يغفل الباحث قدر تلك املساحات وأهميتها، وأهمية االستناد إليها في 

تكوين الرؤية والبحث عن الجذور.
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عبد الحق السلموتي
بتنويع  ومتتبعيه،  قراءه  ضرار،  الدين  نور  واملترجم  الشاعر  يفاجئ 
مساره اإلبداعي، من مجال الشعر والتأليف والترجمة، إلى مجال األغنية، 
الفني  املشهد  في  استثنائية  حالة  بذلك  ليشكل  وغناء،  ولحنا  تأليفا 
والثقافي، مغربيا وعربيا. وقد ارتأى أن تكون فاتحة أعماله الغنائية بعنوان 
بالدار  الخاصة  األستوديوهات  بأحد  األغنية،  «.سجلت  حب  أنشودة   »  :
 : التوزيع وامليكساج  إذ قام بعمليتي  البيضاء، رفقة موسيقيني محترفني، 
أمني كرام، وكان في املصاحبة املوسيقية : عزيز األورغي، فيما كلفت لطيفة 
القباج باملحافظة، وهي من تطوعت كذلك إلنتاج هذا املشروع الفني املتميز، 
املتتبعني  سيقرب  الذي،  املشروع  وهو  أمني.  نجيب  وأخرجه  وضبه  الذي 
خارج  هلوسات   » مؤلف  اهتمام،  جوانب  من  آخر  جانب  من  واملهتمني، 

التغطية «.
يتفرد هذا العمل التدشيني، للمسار اإلبداعي لصاحب : « ومضات من 
من  عصري،  موسيقي  قالب  في  الحديثة  القصيدة  باعتماد   ،» سماء  آخر 
أسسه ودعاماته، تنويع املقامات واإليقاعات الحية.وقد لقيت األغنية ترحيبا 
واستحسانا كبيرين، من لدن العديد من رواد الفضاء األزرق، من صديقات 
وأصدقاء هذا املبدع املتعدد، وآخرين كذلك من عشاق الفن الجميل.يقول « 

نور الدين ضرار « في مطلع قصيدته أنشودة حب :
ألني أحبك
بظاهري ..
وباطني ..

ومهجتي الدفينة ..
أدرع دروب النجم

أسكنها
أرفع كؤوس الغيم

أدمنها ..
هذه  جدا  بعيدا   »  : الجديد  الفني  اإلبداع  لهذا  تقديمه  في  ويضيف 
املرة، عن نكد الفلسفة، وبؤس املعرفة، وورطة الكتابة .. إطاللة مرتقبة بلوك 
في  للمشاركة  دعوتكم  أجل  من   .. حب  أنشودة   .. مختلف  وشغب  مغاير، 
صياغة شكل آخر من فن الحياة، وبناء مشروع رؤية جديدة، لألمل الحيوي 

في الوقت امليت».
ما أحوجنا فعال في هذه األيام املرتبطة بجائحة « كورونا « ، ألدب وفن 
يزرعان البسمة في الثغور، ويحييان األمل في النفوس، ويبعثان فينا الحب 

من جديد، حب الحياة في املبتدئ واملنتهى.
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 عبد الجليل بتريش    

وتتبع  لليقظة  اإلقليمية  اللجنة  أصدرت 
بالغا  تارودانت  بإقليم  الوبائية  الوضعية 
تعرفها  باتت  التي  املقلقة  "التطورات  بشأن 
اقليم  مستوى  على  الوبائية  الوضعية 
بمدينة  وخاصة  يومي،  بشكل  تارودانت 
من  كبير  عدد  تسجيل  يتم  حيت   ، تارودانت 
االصابات االيجابية بفيروس كورونا املستجد، 
وعدد الوفيات املرتبطة بهذا املرض "، مشيرا 
إلى أنه   في أفق "الحد من رقعة انتشار هذا 
املواطنات  وصحة  لسالمة  حماية   ، الفيروس 
 22 األحد  يوم   اتخذت  فقد  واملواطنني، 
االحترازية  االجراءات  من  رزمة   ،2020 نونبر 
وباء  انتشار  من  بالحد  املرتبطة  االستثنائية 
  " تارودانت  مدينة  مستوى  على   -19 كوفيد 
فرض رخص التنقل االستثنائية  تمثلت في "- 
األقاليم،  مختلف  وبني   تارودانت  جماعة  بني 
وكذا بني جماعة تارودانت والجماعات التابعة 
لنفوذ تراب اقليم تارودانت، إال ألسباب مهنية 
يوما   15 ملدة   ، مبررة)  (طبية  إنسانية  أو 
والقاعات  الحمامات  إغالق    - للتمديد  قابلة 
العمومية  والساحات  والحدائق  الرياضية 
ومالعب القرب والفضاءات املخصصة لأللعاب 

 - تارودانت     بمدينة  لألطفال  الترفيهية 
التجارية  املحالت  و  املطاعم  و  املقاهي  اغالق 
الساعة  في  تارودانت  بمدينة  القرب  واسواق 
التلفزي للمقابالت  التتبع  منع   - الثامنة ليال  
الرياضية ملدة 15 يوما قابلة للتمديد ، خاصة 
بمدينة  املتواجدة  املقاهي  بكافة   ، القدم  كرة 
القانونية في  املتابعة  ، تحت طائلة  تارودانت 

حق أرباب املقاهي املخالفني  - تطبيق املسطرة 
بوباء  املصابني  األشخاص  حق  في  القانونية 
الصحي  الحجر  لتدابير  الخارقني   -19 كوفيد 
على مستوى مدينة تارودانت و باقي جماعات 
الصارمة الحترام  القانونية  املراقبة   - اإلقليم  
كل  وزجر   ، الصحية  الكمامة  ارتداء  إلزامية 
شخص غير حامل لها، باعتباره يشكل خطرا 

مع  املواطنني،  وسالمة  بصحة  ماسا  متنقال 
التقيد باإلجراءات الحاجزة كالتباعد الجسدي 

وتفادي التجمعات".
للظرفية  "نظرا  فإنه   ، ذاته  املصدر  ووفق 
جراء  اإلقليم  يعرفها  التي  العصيبة  الصحية 
الذي  الشيء  املستجد،  كورونا  وباء  انتشار 
اليقظة واالحتراز مع  الرفع من درجة  يقتضي 
بكل  واملواطنني  للمواطنات  الفعلي  االنخراط 
من  الحد  أجل  من   ، وطني  وحس  مسؤولية 
انتشار رقعة هذا الوباء ،  ستتم مواصلة تفعيل 
املخالفني  حق  في  حزم  بكل  املراقبة  اجراءات 
، داعيا   لهذه التدابير االحترازية االستثنائية" 
الفعلي  التقيد  الى  واملواطنني  "املواطنات 
لسالمتهم  حماية  الذكر  السالفة  بالتدابير 
هذه  تنفيذ  "أن  إلى   مشيرا    ، وأرواحهم" 
االجراءات  يسري ابتداء من أمس االثنني 23 
نونبر 2020 في الساعة الثامنة ليال ، كما يبقى 
قرار اللجنة اإلقليمية لليقظة وتتبع الوضعية 
الوبائية الصادر بتاريخ 2020/11/17 ساري 
هذه  بتنفيذ  يعهد  "أنه  موضحا    ،" املفعول 
واملصالح  املحلية  السلطات  الى  اإلجراءات 
واملصالح  الترابية  والجماعات  األمنية 

الالممركزة كل في دائرة اختصاصه".
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نفذ أساتذة الكلية متعددة التخصصات بورزازات ، يوم  الجمعة 20 
نونبر 2020 ، وقفة احتجاجية إنذارية، ضد ما وصفوه  ب « الوضع   

املتأزم الذي تتخبط فيه  الكلية».
للتعليم  الوطنية  للنقابة  املحلي  للمكتب  بالغ   مضمون  وحسب 
العالي   بالكلية متعددة التخصصات ، فإن «هذه الوقفة تأتي «تنديدا 

بالوضع   غير املسبوق الذي تعيشه الكلية على كافة األصعدة «.  
االختالالت  «من  عدد   تسجيل  تم  فقد  ذاته   املصدر  ووفق    
على  للحصول  األساتذة  بعض  طلبات  إتالف   منها  والتجاوزات، 
الشواهد اإلدارية الخاصة بهم للترشح لالنتخابات  ، تغييب  مكتب 
إدارية بمكتب  ،  وفرض على كل راغب في قضاء مصلحة  الضبط   
الضبط ضرورة لقاء العميد و تسليمه الوثيقة املطلوبة شخصيا، علما 
بأن األخير ال يتواجد بشكل دائم بمكتبه بسبب تنقالته  أسبوعيا بني 

ورزازات و أكادير...»  
للتعليم  الوطنية  للنقابة  املحلي  املكتب  كان    ، السياق  ذات  وفي 
بيان  في  انتقد  قد  بورزازات،  التخصصات  متعددة  بالكلية  العالي 
السلوكات   » ببعض  وصفها  ما    ، املاضي  أكتوبر  شهر  عنه  صادر 
االستفزازية والترهيبية  في حق األطر العاملة باملؤسسة»، الفتا إلى 
داعيا   ، الكلية»  داخل  سائدا  أصبح   الذي  املشحون  العام  الجو   »
«األستاذات واألساتذة إلى مزيد من رص الصفوف   صونا لكرامتهم 

وتوفير شروط صحية للعمل، واملزيد من التعبئة و اليقظة» .
يشار إلى أن الكلية املتعددة االختصاصات بورزازات، الواقعة بجهة 
درعة تافياللت، تابعة لجامعة ابن زهر الكائن مقرها بأكادير في جهة 

فجر مباركسوس ماسة.
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من املنتظر أن يتعزز العرض الصحي على مستوى مدينة آسفي، 
جودة  مستوى  من  الرفع  قصد  التخصصات،  متعدد  بمستشفى 
على  الضغط  تخفيف  وخاصة  باإلقليم،  العمومية  الصحية  الخدمات 
املستشفى الحالي محمد الخامس، وبهذا الخصوص قام وفد  رسمي    
بحضور عامل اإلقليم   واملدير اإلقليمي للصحة،  يوم األحد، بزيارة 
ور� االشغال الجارية بهذا املستشفى « يعد ثمرة شراكة بني مجلس 

الجهة ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية.»
 و»يمتد  املستشفى على مساحة 6,4 هكتارات، منها 4,4 هكتارات 
كما  العمومية،  للحديقة  هكتارين  يفوق    وما  للمستشفى  مخصصة 
املستوى  وعلى  سيارة.  ل�150  يتسع  أرضي  تحت  مرآب  على  يتوفر 
الصحي، تبل� الطاقة االستيعابية لهذه البنية 45 سريرا، ويضم أروقة 
جناح  مع  العام  والطب  األطفال  وطب  والتوليد  النساء  لطب  خاصة 
للمستعجالت ومصلحتني للكشف باألشعة والتحليالت الطبية، إضافة 
الصحية»  واألطر  للزوار  وإقامات  للندوات  وقاعة  إدارية  مرافق  إلى 

يستشف من معطيات عن  املستشفى.
 هذا وقد تم التأكيد خالل الزيارة  على» الحرص على نهاية األشغال 
وإطالق  أشهر،   5 غضون  في  املستشفى  واستالم  املتبقية  التكميلية 
اللمسات  مع  موازة  الصحية  التجهيزات  بجميع  الخاصة  الصفقات 
آسفي  مراكش  جهة  بني  التنسيق  تقرر  كما  األشغال.  إلنهاء  األخيرة 
أفق  في  الالزمة  البشرية  واملوارد  األطر  لتوفير  الصحية  واملصالح 
افتتاح املستشفى، واإلسراع بإكمال تهيئة الحديقة العمومية املجاورة 
تقنية  لجنة  وانتداب  اآلجال،  أقرب  في  للعموم  وفتحها  للمستشفى 
شارع  من  انطالقا  للمستشفى  الرئيسي  للمدخل  الولوجية  لدراسة 

الفقيه الهسكوري».  
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لألمن  اإلقليمية  باملنطقة  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  « تمكنت 
بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح املديرية العامة 
ملراقبة التراب الوطني، مساء  السبت، من توقيف شخصني يبلغان من 
العمر 23 و30 سنة، وذلك لالشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط 
بالغ  يقول  البشر»...  في  واالتجار  املشروعة  غير  الهجرة  تنظيم  في 
للمديرية العامة لألمن الوطني ، الفتا إلى أنه تم « توقيف املشتبه فيهما 
خالل عملية أمنية بحي «امحيريش» بمدينة كلميم، مباشرة بعد وصول 
املشتبه فيه األول على م� شاحنة قادمة من إحدى مدن شمال اململكة، 
ومحاولته تسليم املشتبه فيه الثاني محركني بحريني يشتبه في أنهما 
 موجهان لفائدة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة السرية».
هذه  في  املتواصلة  والتحريات  األبحا�   » فإن  ذاته    املصدر  ووفق   
يشتبه  الذي  املطاطي  الزورق  تواجد  مكان  تحديد  عن  أسفرت  القضية 
عملية  تمكن  أن  قبل  وذلك  اإلجرامي،  النشاط  هذا  في  يستعمل  أنه  في 
التفتيش املنجزة بداخل منزل بأحد أحياء مدينة كلميم من حجزه على 

ذمة البحث.»   
 هذا وقد  «تم االحتفا� باملشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية 
املختصة،  العامة  النيابة  الذي يجري تحت إشراف  البحث  رهن إشارة 
وذلك من أجل تحديد كافة االمتدادات املحتملة لهذه الشبكة اإلجرامية، 
وكذا توقيف كل املتورطني املفترضني في هذا النشاط اإلجرامي» يخلص 

املصدر نفسه.

عن  املتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  "أعلنت 
في  التقليدي  الصيد  حول  ميداني  بحث  إطالق 
التفري�  ونقط  الصيادين  وقرى  املوان�  جميع 
الواقعة بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية"... 
املتوسطية،  البحري  الصيد  لغرفة  بالغ  يفيد 
أن البحث امليداني يروم الحصول  مشيرا إلى " 
على مجموعة من املعطيات حول الصيد التقليدي 
تطور  تعيق  التي  الحقيقية  األسباب  ومعرفة 
القطاع، رغم املجهودات املبذولة من طرف جميع 

الفاعلني،  من ضمنهم  إدارة الصيد البحري".
إعداد  تم  امليداني   البحث  عملية  و"لتسهيل 
استمارة تشمل مجموعة من االستبيانات سيتم 
في  التقليدي  الصيد  مهنيي  طرف  من  ملؤها 
املتوفرة  التحتية  البنية  تشمل  والتي  الجهتني، 
للصيد التقليدي وأنواع القوارب وأنواع الصيد 
واالجتماعية  االقتصادية  والظروف  املستعمل 
والصحية والبيئية، والوضعية العائلية للبحارة 

، يضيف املصدر ذاته ، الفتا  واألنشطة املوازية" 
اهتمامات  إطار  في  تندرج  العملية   " أن  إلى 
الغرفة، بشراكة مع إدارة الصيد البحري، لتطوير 
قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية 
إيجاد حلول  إلى  الرامية  الجهود  وكذا  الشرقية 
للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث سيشمل 
البحث، الذي سيتم إجراؤه بشراكة مع مؤسسة 
املرأة من أجل إفريقيا في إطار االتفاقية املوقعة 
العمل  أجلة  من  البحارة  نساء  الطرفني،  بني 
في  الهشاشة  ومحاربة  وضعيتهن  تحسني  على 
املجال  في  تكوينات  توفير  خالل  من  صفوفهن 
الغرفة  بأن  علما  اختصاصاته،  بجميع  البحري 
لنساء  الحرفي  للتكوين  مراكز  إحدا�  تعنزم 
مدرة  بمشاريع  القيام  من  ستمكنهن  البحارة 
محاربة  تروم  في خطوة  الكريم  والعيش  للدخل 

الهشاشة في صفوف نساء البحارة".

حسن المرتادي

تعيش الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية 
تبادل  إيقاع  على  مالل-خنيفرة  بني  لجهة 
واملجموعة  الغرفة  رئاسة  بني  االتهامات 
املوالية لها من جهة وبني نائبه األول  و05 
املكتب  مكونات  داخل  من  آخرين  أعضاء 
حسب   - االتهامات   تضمنت  فقد  املسير.  
موجهة   ورسائل   شكايات   في  ماورد 
اإلشارة    - واملركزية  الجهوية  للسلطات 
إلى  "سوء تدبير في ميزانية الغرفة،  صرف 
القانونية  الضوابط  خارج  مالية  اعتمادات 
ومدعومة  فيها  مبال�  وأخرى  بها،  املعمول 
 ،"  ... قانونية  وغير  مقبولة  غير  بمبررات 
وتحقيقات   أبحا�  موضوع  شكل  ما  وهو 
باشرتها منذ حوالي سنة، فرقة من الشرطة 
القضائية الوطنية بعد أن أحال عليها الوكيل 
العام للملك لدى محكمة جرائم األموال ملف 

القضية .
تبنت  فقد  مطلعة  مصادر  وحسب  هذا 
املنظمة املغربية لحماية املال العام  مضمون 
التي  األبحا�  شملت  وقت  في  الشكايات، 
قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
التي  بالشكايات  ورد  ما  حسب  بالبيضاء، 
أعضاء  و05  للرئيس  األول  النائب  وجهها 
التبديد   في  "املشاركة  أخرى،  أطراف   ضد 
فصول  صرف  في  والتالعب  واالختالس 
يستوجب  ما  وهو  الغرفة"،  واعتمادات 
وهي  املشتكني،  حسب  القضائية  املساءلة 
االتهامات التي  أصر على تأكيدها النائب األول 
للرئيس ومن معه من أعضاء  في تصريحه 
للجريدة، مشيرا إلى  أن   "التالعبات املالية 

الفصول    الخصوص  وجه  على  عرفتها  قد 
املحروقات  مصاريف  تضخيم   - التالية: 
التي  التكلفة  72636.35 وهي  بلغت  والتي 
 -. الغرفة  حظيرة  سيارات  وعدد  التتماشى 
ضياع وتبديد مقدرات الغرفة بسبب تماطل 
املقررات  من  مجموعة  تنفيذ  في  الرئيس 
وثائق  وجود   - األكرية   قضية  مثل  امللزمة 
وفواتير وسندات الطلب ال تخلو من شبهات 
 - العمومية   الصفقات  قانون  على  وتحايل 
والتي   ، املعارض  صفقة  طالت  خروقات 
مليون   156 الغرفة  ميزانية  من  لها  رصد 
مقرب  مقاول  منها شخص  واستفاد  سنتيم 
اختالالت تهم باب تعويضات  من الغرفة   - 
التنقل وسفريات  العمرة   الخاصة باألعضاء 
وبعض املصاريف املختلفة التي من خاللها 

يبدد املال العام وتسهيل االستيالء عليه".
الشرطة  استنتاجات  انتظار  وفي 
القضائية وقرارات النيابة العامة املختصة، 
األطراف  بني  االختالف  منسوب  ارتفع  فقد 
"املتناحرة" داخل  الغرفة، حيث قام الرئيس 
و33 عضوا موالني له ، بتوجيه شكاية ضد 
النائب األول لرئيس الغرفة يتهمونه فيها ب 
"توزيع وبث أقوال ومعلومات صادرة بشكل 
والتشهير  أصحابها  موافقة  بدون  خاص 
ق.ج"  من  للفصل447/01  طبقا  بهم 
واصدرت محكمة االستئناف ببني مالل في 
عددها 1944 الصادر بتاريخ 21/09/2020 
في ملف جنحي عدد 473/2602/20، قرارا 
قضت من خالله بإدانة النائب األول    ب� 03 
الى  مالية تصل  نافذا وغرامة  أشهر حبسا 
التعويضات  ذلك  في  بما  مليون سنتيم   18
املدنية ، بعدها قام املتهم بتصريح بالنقض 
معتبرا  أن "لجوء خصومه السياسيني الى 

هذا النوع من االتهامات مجرد رد فعل كيدي،  
وانتقاما منه  سيما بعد توجيهه التهامات 
للرئاسة، ودخول الشرطة القضائية  وقضاء 
فضال   ، الخط  على  األموال  جرائم  محاربة 
عن كون القضية أصبحت محط تتبع من لدن 
الرأي العام وكذا العديد من وسائل االعالم"،  
مؤكدا   مرتني"،  ضحية  كان  أنه"  مضيفا   
ومركب،   مفبرك  الصوتي  الشريط  أن  "على 
تهم  مفصلة،  تقنية  خبرة  بإجراء   " مطالبا 
الصوتي"،  الشريط   مصدر  جوانب  كذلك 
قام  من  هو  الحقيقي  املتهم  "أن  إلى   الفتا 
وهو  وفبركته،  الشريط  مضمون  بقرصنة  
على  أذاعه  أن   بعد  متابعته،   يجب  من 
الغرفة"،  دورات  إحدى  خالل  الجمهور  
صريحا  واعترافا  "تشهيرا  ذلك  معتبرا 

بشهادة  والتواصل  االتصال  سرية  بخرق 
اعتراف  وهو   ، الدورة  محضر  يتضمنها 
القانون  مخرجات  أهم  أحد  بضرب  صريح 
املتعلق بحماية الحياة الخاصة "،   معززا 
تصريحه بالنقض "بعدم االشارة الى تاريخ 
الخرق املتهم به مقابل حفظ شكايته املعززة 
بما يفيد ما تعرض له من تشهير وتحريف 

لتصريحاته".
املسؤولية  ربط  "انتظار  وفي  هذا 
باملحاسبة والقطع مع املمارسات الريعية "، 
من  يعاني  الغرفة   مصالح  تدبير  يبقى 
تستوجب  وضعية  وهي  واالختالل،  اللبس 
الوصية،  الجهات  قبل  من  صارما   تدخال 
من  العام  املال  يحمي  الذي  للقانون  إعماال 

الهدر والتبديد.
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- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

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

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
بالداخلة وادي الذهب 
إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح
رقم: 24/م.ج.ف.د/و.ذ/2020   

بتاريخ 2020/12/16
على الساعة الحادية عشرة 

صباحا
دجنبر   16 األربعاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2020
في  سيت�م  صباحا،  عشرة 
الجهوية  املديرية  مكاتب 
فتح  بالداخلة  للفالحة 

بعروض  املتعلقة  األظرفة 
تهيئة  أشغال  ألجل  األثمان 
الناكة  "تدكيت  تعاونية 
الداخلة" بجهة الداخلة وادي 

الذهب.
طلب  مل�ف  سحب  ي�مكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

الداخلة وادي الذهب.
إلكترونيا  نقله  كذلك  وي�مكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
في  مح�دد  امل�ؤقت  الضم�ان 
أالف  (ستة  6.000,00درهم 

درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

الف  في تالتة مائة وثمانون 
(380.000،00درهما)  درهًما 

مع احتساب الرسوم. 
من  كل  يك�ون  أن  يجب 
وإيداع  تق�ديم  محت�وى، 
املتن�افسي�ن  ملف��ات 
ملقتضيات  مط�ابقي�ن 
من  و31    29 املادتي�ن27، 
  2-12-349 امل�رس�وم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمك��ن للمتن��افسي��ن:
أظ�رفته�م،  إي�داع  إم�ا   �  
مقاب�ل وص�ل، بمكتب الضبط 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

الداخلة وادي الذهب.

- إم�ا إرس�الها إلكترونيا الى 
للفالحة  الجهوية  املديرية 

الداخلة وادي الذهب.
طري�ق  عن  إرس�الها  إما   �  
ب�إفادة  املضمون  الب�ريد 
باالستالم إلى املكتب امل�ذكور.
مب�اشرة  تس�ليمها  إم�ا   �
لرئيس مكتب طلب الع�روض 
وقب�ل  الجلس�ة  بداي�ة  عن�د 

فت�ح األظ�رف�ة.
املثبت�ة  الوث�ائق  إن 
ال�واجب اإلدالء به�ا هي تلك 
املنصوص عليها في املادة 5 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4143/ا.د
*************

اململكة املغربية

وزارة الداخلية
عمالة اقليم تازة
دائرة و اد أمليل

قيادة بوحلو
الجماعة الترابية بوحلو
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/01

على   2020/12/22 يوم  في 
سيتم  العاشرة   الساعة 
فتح  بوحلو  جماعة   بمقر 
تجمع  كهربة   ألجل  األظرفة 
سكني بجماعة بوحلو  إقليم 

تازة"حصة وحيدة".
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املكتب  من  مجانا  العروض 

التقني لجماعة بوحلو.

الكترونيا  ويمكن كذلك نقله  
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد 
الف  عشر  اثنى  في 

(12000.00درهم).
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع ب 
(مائتان  243923.04درهم 
وتسع  الفا  واربعون  وثالثة 
مائة وثالثة وعشرون درهما 

وصفر اربعة سنتيما).
يجب أن يكون كل من محتوى  
ملفات  وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابقا ملقتضيات 

من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 
08جمادى  في   الصادر 
املوافق   1434 االولى 
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إرساالظرفتهمعن طريق 
بإفادة  املضمون   البريد  

باالستالم للمكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
املجلس  رئيس  بمكتب 

الجماعي بوحلو.
مباشرة   تسليمها  إما    -
لرئيس  لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
- اما ايداع عروضهم بطريقة 
بوابة صفقات  في  الكترونية 

الدولة.
املثبتة  الوثائق  ان 
هي  بها  االدالء  الواجب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
املرسوم  من   25 الفصل 
في   الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى  08جمادى 
(20مارس2013)  املوافق 
املتعلق بالصفقات العمومية، 
نظام  من   08 املادة  وكذا 

االستشارة.
ع.س.ن/4151/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم ازيالل  

جماعة ايت بواولي
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/03
جلسة عمومية 

دجنبر   22 الثالثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2020
سيتم   صباحا    عشرة 
بمكتب السيد رئيس املجلس 
ايت  لجماعة  الجماعي 
بواولي فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  العروض  بطلب 
مرافق  كراء  ألجل:  أثمان 
السوق األسبوعي "السبت".

املؤقت  الضمان  مبل�  حدد   -
درهم   آالف   ثمانية  في: 

(8000.00درهم)
مرافق   كراء  تقدير  كلفة   -
محددة  األسبوعي  السوق 
املشروع   صاحب  طرف  من 
درهم   الف  مائتني  في 

(200000.00درهم ).
في  محددة   الكراء   مدة   �
 01 من  ابتداء  سنتني  
 31 غاية  الى  يناير2021 

دجنبر 2022
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املداخيل  العروض من مكتب 
بجماعة ايت بواولي  ويمكن 
من  اليكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجب   -
وايداع  وتقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 ااملواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها،  إما   -
بمكتب املداخيل بجماعة ايت 

بواولي.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
اليكترونيا   إرسالها  إما   -

ببوابة الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 

ااملنصوص عليها  في الفصل 
4 من كنا � التحمالت.

ع.س.ن/4153/ا.د
*************

اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
DT3110100 :رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
للمكتب  بمراكش  للتوزيع 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
معدات  بإقتناء  املتعلق 
اإلقليمية  للمديرية  السالمة 
السراغنة  بقلعة  للتوزيع 

واسفي.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة. 
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
معرفة  هي  كما  واملتوسطة 
في املادة األولى للقانون -00
53 املتعلق بميثاق املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في   األشغال  إلنجاز 

1.111.764,17درهم (م.ا.ر)
الضمانة املؤقتة  محددة في: 

20000درهم 
يمكن سحب ملف االستشارة 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
التوزيع  مديرية  الكهرباء 
موالي  شارع   ,13 مراكش 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب. 
الهاتف:

(212)524446040
الفاكس:

(212)524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 
موالي  شارع   ,13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة.
البريد  أو ترسل عن طريق   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
الجهوية  املديرية  إلى 
تاريخ  قبل  بمراكش  للتوزيع 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2020/12/24
صباحا  والنصف  التاسعة 
بمقر مديرية التوزيع مراكش 
الوطني  للمكتب  التابعة 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
موالي  شارع   13 ب  الكائنة 

رشيد جليز مراكش.

ع.س.ن/4154/ا.د ع.س.ن /4140/ إد

ع.س.ن /4144/ إدع.س.ن /4142/ إد

ع.س.ن /4141/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة
قيادة السعيدات
جماعة السعيدات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2020/11
في   24 دجنبر 2020  على 
صباحا  العاشرة  الساعة 
جماعة  رئيس  بمكتب  سيتم 
االظرفة  فتح  السعيدات  
املتعلقة بطلب عروض أثمان  
السيارات  موقف  كراء  ألجل 
بجماعة  اكويدير  بمركز 

السعيدات إقليم شيشاوة.

طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
أو  السعيدات  لجماعة 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
السيارات  موقف  م����رف���ق 

بمركز اكويدير: 
في:  املؤقتة  الضمانة 
أآلف  (اربعة  4000.00درهم 

دره�م).
للكراء:  التقدير�  املبل� 
(خمسة  45600.00درهم 
وستمئة  ألف  وأربعون 

درهم) سنويا.
يناير   01 من  الكراء:  مدة 

دجنبر   31 غاية  الى   2021
كل  يكون  أن  يجب   .2022
وإيداع  وتقديم  محتوى  من 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 للمواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31   29
في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
(20مارس2013)  ل  املوافق 
املتعلق بالصفقات العمومية

ويمكن للمتنافسني : 
إما  إيداع اظرفتهم مقابل   -
وصل بمكتب وكيل املداخيل 

بالعنوان املشار إليه أعاله.
طريق  عن  إرسالها  وإما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  لرئيس لجنة طلب 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
إلكترونيا  إرسالها  إما   -
طبقا للفصل 6 من قرار وزير 
14- رقم  واملالية  االقتصاد 

20 بتاريخ 2014/09/04.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في الفصل 
الثاني من نظام االستشارة. 
الوثائق  جميع  ملحوظة: 
املتنافسني  من طرف  املقدمة 
أن  يجب  نسخ  شكل  على 
من  عليها  مصادق  تكون 

طرف السلطات املختصة.
ع.س.ن/4159/ا.د
*************

اململك�ة املغربي�ة
وزارة الداخلي��ة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة تالوين

الجماعة الترابية أسكأون
إع���الن عن طلب عروض 

مفتوح
رق����م: 2020/01

2020/12/17 عل�ى  في يوم 
عشرة  الحادية  الس�اعة 
مكتب  في  سيتم  صباحا 
الترابية  الجماعة  رئيس 

األظرفة  ف��تح  اسكاون 
العروض  بطل�ب  املتعلقة 
كراء  بعروض أثم��ان ألجل:  
األسبوعي   السوق  مرافق 
أسكاون برسم سنة 2021.   
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  بمكتب  العروض 

املجلس الجماعي ألسكاون.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبل�  حدد 
في: 2.000.00درهم  (ألفي�ن  

درهم).
االفتتاحي  الثمن  حدد 
لواجب كراء املرفق  في مبل�  
(سبعون  70.000.00درهم 
يكون  أن  يجب  درهم).  ألف 
و  تقديم  و  محتوى  من  كل 
املتنافسني  ملفات  ايداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من   31 و  و29   27
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -

املضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
املجلس  رئيس  بمكتب 

الجماعي السكاون.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  االدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
الرابعة من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4161/ا.د

ع.س.ن /204/ إتع.س.ن /203/ إت

ع.س.ن /4145/ إدع.س.ن /4152/ إد

ع.س.ن /4146/ إد
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اململك�ة املغربي�ة
وزارة الداخلي��ة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة تالوين

الجماعة الترابية أسكأون  
إع���الن عن طلب عروض 

مفتوح
رق�م: 2020/02

 2020/12/17 يوم  في 
عل�ى الس�اعة الثانية عشرة 
مكتب  في  سيتم  زواال 
الترابية  الجماعة  رئيس 
األظرفة  ف��تح  اسكاون 
العروض  بطل�ب  املتعلقة 
ألجل:   أثم��ان  بعروض 
الجماعية  املجزرة  كراء 
يمكن   .2021 سنة  برسم 
سحب ملف طلب العروض 
املجلس  رئيس  بمكتب 

الجماعي ألسكاون.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
حدد مبل� الضمان املؤقت 
درهم   5.000.00 في: 
درهم).  االف   (خمسة 
االفتتاحي  الثمن  حدد 
في  املرفق  كراء  لواجب 
28.000.00درهم  مبل�: 
ألف  وعشرون  (ثمانية 
يكون  أن  يجب  درهم). 
وتقديم  محتوى  من  كل 
املتنافسني  ملفات  وايداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
27 و29 و31 من املرسوم 
رقم 2.12.349 الصادر في 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
املجلس  رئيس  بمكتب 

الجماعي السكاون.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح االظرفة.

املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  االدالء  الواجب 
في  عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  الرابعة  املادة 

االستشارة.
ع.س.ن/4162/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة ال�ص�حة 

مندوبية عم��الة مق�اطعة 
عني ال�شق 

املركز االستشفائي لعمالة 
مقاطعة عني الشق 

إعالن عن  ط�لب عروض 
م�فتوح

رقم: 2020/07  
دجنبر  شهر  من   16 في 
الساعة  على   2020 سنة 
العاشرة صباحا، سيتم في 
التابعة  االجتماعات  قاعة 
ستشف��ائ�ى  اال� للمركز 
الشق  لعني  اإلقليمي 
محمد  (مستشفى  
بحي  الكائن  السقاط)، 
 300 زنقة  عبد هلل  موالي 
البيضاء،  الدار  الشق  عني 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 

أجل:   من  أثمان  عروض  
طبية-تقنية  معدات  شراء 
لعني  اإلقليمي  للمستشفى 
الشق عمالة عني الشق في 

5 حصص:
شراء  األولى:  الحصة 
معدات وحدة طب العيون: 
املقطعي  التصوير 

التوافقي البصري.
شراء  الثانية:  الحصة 
معدات وحدة طب العيون: 
مصباح  مع  ضوئي  ليزر 

شقي.
مشرط  الثالثة:  الحصة 
بالزما  وحدة  مع  كهربائي 

األرجون 
جهاز  الرابعة:  الحصة 

قياس كثافة العظم    
محلل  الخامسة:  الحصة 

الهيموجلوبني السكري
ط��لب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
باملركز  العمومية  
اإلقليمي  ستشف��ائ�ى  اال�
(مستشفى  الشق   عني 
 300 زنقة  السقاط)  محمد 
عني  هلل  عبد  موالي  حي 

البيضاء  الدار  ال�شق  
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من   إلكترونيا 

صفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 

مبل�:
األولى:  الحصة 
هم  ر 2د 0 . 0 0 0 � 0 0

(عشرون ألف درهم).
الثانية:  الحصة 
هم  ر 2د 0 . 0 0 0 � 0 0

(عشرون ألف درهم).
الثالثة:  الحصة 
هم  ر 2د 0 . 0 0 0 � 0 0

(عشرون ألف درهم).
الرابعة:  الحصة 
(عشرون  20.000درهم 

ألف درهم).
الخامسة:  الحصة 
هم  ر 2د 0 . 0 0 0 � 0 0

(عشرون ألف درهم).
لكلفة  التقديري  الثمن 
طلب  موضوع  األعمال 

العروض:
األولى:  الحصة 

هم  ر 5د 4 0 . 0 0 0 � 0 0
ألف  وأربعون  (خمسمئة 

درهم).
الثانية:  الحصة 
هم  ر 2د 8 8 . 0 0 0 � 0 0
وثمانون  وثمانية  (مئتني 

ألف درهم).
الثالثة:  الحصة 
هم  ر 2د 2 7 . 1 6 0 � 0 0
وعشرون  وسبعة  (مئتان 

ألف ومئة وستون درهم).
الرابعة:  الحصة 
هم  ر 3د 0 0 . 0 0 0 � 0 0

(ثالثمئة ألف درهم).
الخامسة:  الحصة 
(مئة  00�180.000درهم 

وثمانون ألف درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلقة  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن  للمتنافسني:  

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور. 
مقابل  إيداعها  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
باملركز  العمومية 
االستشفائي اإلقليمي عني 
محمد  الشق(مستشفى 
حي   300 زنقة  السقاط)  
موالي عبد هلل  عني ال�شق 

الدار البيضاء.

مباشرة  تسليمها   إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إلكترونيا  إيداعها  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية.
التي  التقنية  الوثائق  إن 
طلب  ملف  يستوجبها 
املنصوص  العروض 
من   12 املادة  في  عليها 
(الوثائق  نظام االستشارة 

البيانات  الوصفية، 
يجب  الدليل)  املوجزة، 
الصفقات  بمكتب  إيداعها 
بمستشفى  العمومية 
محمد السقاط قبل 15 من 
 2020 سنة  دجنبر  شهر 

على الساعة  10 صباحا.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 

7 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4164/ا.د

ع.س.ن /4150/ إد

ع.س.ن /4148/ إد

ع.س.ن /4147/ إد

ع.س.ن /4149/ إد

ع.س.ن /4155/ إد

ع.س.ن /4157/ إد

ع.س.ن /4163/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة
قيادة السعيدات
جماعة السعيدات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/12
على   2020/12/24 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
جماعة  رئيس  بمكتب  سيتم 
االظرفة  فتح  السعيدات  
املتعلقة بطلب عروض أثمان 
السكنية  الدور  كراء  ألجل: 
السعيدات  لجماعة  التابعة 

اكويدير  بمركز  املتواجدة 
واملتمثلة  السعيدات  بجماعة 

في منزلني.
طلب  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
أو  السعيدات  لجماعة 
الصفقات  بوابة  من  تحميله 

العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبل�  حدد 
(ألف  في1000,00درهم 
درهم) بالنسبة للشقة رقم03.

من  كل  يكون  أن  يجب   -
ملفات  وتقديم  محتوى 
لفصول  مطابقني  املتنافسني 

دفتر التحمالت.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظفرتهم  إرسال  إما   �
املضمون  البريد  طريق 
مكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 
جماعة  مجلس  رئيس  السيد 

السعيدات اقليم شيشاوة
وصل  مقابل  إيداعها  إما   �
لجماعة  الصفقات  بمكتب 

السعيدات 
مباشرة  تسليمها  إما   �
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  -إما 

االلكتروني.
اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
بها هي املشار اليها في البند 

الرابع من نظام االستشارة.

ع.س.ن/4166/ا.د

*************
االستاذ عبد الرزاق جرمي

مفوض قضائي
لدى املحكمة االبتدائية 

باملحمدية
اعالن عن بيع شاحنتني 

باملزاد العلني
املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف تنفيذي عدد:
 2020/127
و2020/128

األول  الفصل  على  بناء 
يليه  وما  عشر  والخامس 
عدد  الشريف  الظهير  من 
 15 في  املؤر�   1.06.23
 14 املوافق  1427ه  محرم 
بتنفيذ  2006م  فبراير 
بتنظيم   81.03 رقم  القانون 

مهنة املفوضني القضائيني.
عن  الصادر  الحكم  بمقتضى 
االبتدائية باملحمدية  املحكمة 
في   2019/10/10 بتاريخ 
حكم  شغل  نزاعات  ملف 
رقم:  ملف  في  و773  رقم 
نزاعات  وملف   2019/132
شغل حكم رقم 772 عدد رقم: 

2019/131
محجوبي-  املحجوب  لفائدة: 

مصطفى املرابط بن بوجمعة
ذ.  املخابرة:  محل  الجاعلة 
ماهر امليلودي محامي بهيئة 

البيضاء
كيليد  شركة  مواجهة:  في 

مغرب ميبالكول
االجتماعي  مقرها  الكائنة: 
سيدي  امغيت  بني   17 بكلم 

عباد بني يخلف املحمدية.
والقاضي:

والقاضي بما جاء في منطوق 
النسخة  (رفقته  الحكم 

التنفيذية).
عن  الصادر  الحكم  على  بناء 
االبتدائية باملحمدية  املحكمة 

املشار الى مراجعة أعاله
لدى  القضائي  املفوض  يعلن 
االبتدائية باملحمدية  املحكمة 
جرمي  الرزاق  عبد  االستاذ 
قضائيا  بيعا  سيقع  انه 

باملزاد العلني شاحنتني:
رقم   ،Fuso نوع  من  االولى: 
14/أ/44536،  صحيفتها 
حدد  وقد  االفتتاحي  ثمنها 
في مبل� 140.000,00درهم.

رقم   ،Fuso نوع  من  الثانية: 
14/أ/43967،   صحيفتها 
حدد  وقد  االفتتاحي  ثمنها 
في مبل� 100.000,00درهم.

االربعاء:  يوم  وذلك 
الساعة  على   2020/12/02
بالعنوان  زواال   14h00
الثمن  يؤدى  أعاله  املذكور 
باملئة   10 زيادة  مع  حاال 

لفائدة الخزينة.
او  املعلومات  من  للمزيد 
يرجى  العروض  تقديم 
القضائي  باملفوض  االتصال 
 134 بالرقم  مكتبه  الكائن 
االول،  الطابق  سوس،  زنقة 

املحمدية.
الهاتف: 06.72.72.23.17

ع.س.ن /4126/إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم تط�وان
جماع�ة تط�وان

املديرية العامة للمصالح
قسم الشؤون املالية 

وامليزانية
وكالة املداخيل

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2020/01
دجنبر   17 الخميس  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2020
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا 

املتعلقة  األظرفة  فتح  تطوان 
بطلب عروض أثمان من أجل: 
نقل  مرفق  وتدبير  استغالل 
بواسطة  والجرحى  املرضى 
بمدينة  اإلسعاف  سيارات 

تطوان.
العروض  طلب  ملف  يسحب 
املالي�ة  الشؤون  قسم  من 
تطوان  لجماع�ة  وامليزانية 
الكائن بشارع سيدي املنظري 
أو  سابقا)،  األزهر  (مقر 
املوقع  من  مباشرة  تحميله 

اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبل�  حدد 
ألف  عشرون  (مبل�  في: 

درهم) 20.000.00درهم.
الحد األدنى النطالق املنافسة 
20.000.00درهم  في:  حدد 

سنويا.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  26.25.24 و27 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   8 بتاريخ 
(20مارس2013)   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
املقتضيات  بعض  وكذا 
املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع   -
املالي�ة  الشؤون  بقسم  وصل 

وامليزانية بجماعة تطوان.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  اللجنة  لرئيس 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  الوثائق  أن  كما 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة الخامسة (5) 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن /4167/إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم تط�وان
جماع�ة تط�وان

املديرية العامة للمصالح
قسم الشؤون املالية 

وامليزانية
وكالة املداخيل

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2020/02  
في يوم  الخميس 17 دجنبر 
الحادية  الساعة  على   2020
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا 
املتعلقة  األظرفة  فتح  تطوان 
بطلب عروض أثمان من أجل: 
نقل  مرفق  وتدبير  استغالل 
سيارات  بواسطة  األموات 

اإلسعاف بمدينة تطوان .
العروض  طلب  ملف  يسحب 
املالي�ة  الشؤون  قسم  من 
تطوان  لجماع�ة  وامليزانية 
الكائن بشارع سيدي املنظري 
أو  سابقا)،  األزهر  (مقر 
املوقع  من  مباشرة  تحميله 

اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبل�  حدد 
ألف)  عشرون  (مبل�  في: 

20.000.00درهم.
الحد األدنى النطالق املنافسة 
40.000.00درهم  في  حدد 

سنويا.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  26.25.24 و27 من 
الصادر   2.12.349 رقم 
األولى  جمادى   8 بتاريخ 
(20مارس2013)   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
املقتضيات  بعض  وكذا 
املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع   -
املالي�ة  الشؤون  بقسم  وصل 

وامليزانية بجماعة تطوان.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  اللجنة  لرئيس 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  الوثائق  أن  كما 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة الخامسة (5) 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن /4168/إ.د ع.س.ن /4160/ إدع.س.ن /4158/ إد

ع.س.ن /4156/ إد

ع.س.ن /4171/ إد

ع.س.ن /4169/ إد



 
ونهضة  زم  وادي  وسريع  التطواني  المغرب  فرق  ستجد 
بعدما  قواعدها،  اللعب خارج  إلى  نفسها مضطرة  الزمامرة 
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنهاء وجود العشب 

االصطناعي بالدوري االحترافي األول.
وكان المكتب الجامعي خالل اجتماعه األخير زوال السبت 
الماضي، قد أعلن عن بدء عمليات تعشيب أرضيات مالعب 
سانية الرمل و أحمد شكري والملعب البلدي بوادي زم بالعشب 

االصطناعي.
ومن المتوقع أن يطرق المغرب التطواني أبواب سلطات 
طنجة من أجل االستقبال بالملعب الكبير، فيما سينقل نهضة 
الزمامرة إلى ملعب العبدي بالجديدة الستقبال خصومة، بينما 
استقر اختيار سريع وادي زم على مركب الفوسفاط بخريبكة.

وجه رواد مواقع التواصل االجتماعي انتقادات كبيرة للشعار 
الجديد للدوري االحترافي، حيث اعتبرو أنه ال يحمل أي إبداع، 

وأنه أنجز بشكل متسرع.
جديد  شعار  عن  القدم،  لكرة  العصبة االحترافية  وأعلنت 
المقبل،  الشهر  من   04 يوم  رسميا  سينطلق  الذي  للدوري، 
وتم اإلعالن عنه خالل عملية سحب قرعة الدوري االحترافي 
بالمعمورة. ال��س��ادس  محمد  بمركز  الماضي  األح��د   ي��وم 

وقال خالد المغافري، الكاتب العام للعصبة، أن هذا الشعار 
من  مالمحه  يستمد  واألحمر،  األخضر  باللونين  أنجز  الذي 

العلم المغربي.
 

الزمالك  العب  بنشرقي،  أش��ر�  المغربي  الدولي  كش� 
المصري، عن حقيقة إصابته بكورونا، بعد األنباء التي ترددت 
خالل الساعات القليلة الماضية عن تعرضه لإلصابة بالفيروس.

ونشر بنشرقي عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «كل 
ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات، أنا جاهز لنهائي يوم 
الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك».

يذكر أن الزمالك سيواجه غريمه التقليدي األهلي في نهائي 
27 من نوفمبر الجاري،  دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 

بعدما حجز بطاقة العبور على حساب الرجاء البيضاوي.

احتضن مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مساء أول أمس 
األحد، مراسيم سحب قرعة الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق رسميا 
يوم 04 من الشهر المقبل، بمشاركة أساطير كرة القدم الوطنية بادو الزاكي 

ومصطفى الحداوي ونور الدين النيبت.
األول  بشقيه  االحترافي  ال��دوري  مباريات  برمجة  مهمة  أسندت  وقد 
والثاني لشركة إسبانية، دأبت على القيام بسحب قرعة الدوريين االسباني 
واالنجليزي. لكن ورغم ذلك فإن قرعة الدوري المغربي لم تحمل أي جديد، 

العام،  الجدول  بتحديد  فقط  االكتفاء  تم  بينما حافظت لجنة البرمجة حيث 
المباريات، بالعصبة االحترافية على صالحية تحديد أيام  األم��ر وتوقيت 

الذي يمكن أن يضعنا من جديد أمام انتقادات المحاباة والمجاملة، رغم أن 
خالد المغافري، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، أكد 
أثناء عملية سحب القرعة، أن الجدول سيكون دقيقا، ووفق نظام معلوماتي، 
وبالتالي فإن األندية ستكون ملزمة على التقيد الصارم بجدول المباريات.

وكانت الجامعة قد ألزمت األندية باالعتماد على العبي األمل والشبان 
لتفادي أي تأجيل للمباريات في حال اكتشاف حاالت إصابة بوباء كورونا.
999 خيارا، تم  االحترافية  العصبة  أمام  االسبانية  الشركة  ووضعت 
في البداية انتقاء خمسة منها، قبل أن يستقر األمر في نهاية المطاف على 
الخيار رقم 432.وأعلنت الخيارات الخمسة المنتقاة عن برمجة الديربي 
البيضاوي بين الغريمين الرجاء والوداد في الدورة العاشرة، ما يعني أن 
األمر كان مخططا له من البداية، حيث أدخلت الشركة االسبانية بياناتها 
على هذا األساس، وهو ما أكد عليه المغافري، حيث قال إن الديربي اختير 
له الثلث األخير من الموسم، لضمان أكبر قدر من اإلثارة والتشويق، وهو 

األمر الذي اعتدنا عليه منذ سنوات.
توقيت  تحديد  في  دقيقة  معايير  اعتماد  تم  أنه  إلى  المغافري  وأشار 
المباريات، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، ولتفادي االحتجاجات التي رافقت 

برمجة مباريات الدوري االحترافي، والسيما خالل الموسم الماضي.
وبناء عليه، فقد تقرر إجراء دورتين في األسبوع بغاية إجراء أكبر عدد 
من اللقاءات قبل انطالق منافسات كأس إفريقيا لالعبين المحليين، المقررة 
مطلع السنة المقبلة بالكاميرون، والتي سيتوقف الدوري االحترافي على 

إثرها لما يناهز 40 يوما.

وقال المغافري إن مباريات وسط األسبوع ستنطلق يوم الثالثاء بلقاءين، 
السابعة  في  والثاني  مساء،  والنصف  الخامسة  من  بداية  األول  يجري 
والنصف، أما يومي األربعاء والخميس فسيشهدان ثال� مباريات، تنطلق 
األولى في الثالثة والنصف مساء والثانية في الخامسة والنصف واألخيرة 
في السابعة والنصف مساء، واألمر نفسه بالنسبة لمباريات نهاية األسبوع 
حيث ستكون البداية يوم الجمعة بلقاءين في التوقيت نفسه وثالثة لقاءات 

يومي السبت واألحد. 
النظام  إلى أن الجامعة ستحافظ على هذا  المغربي  وأشار المسؤول 
قطع الطريق أمام األندية التي اعتادت  حتى نهاية الموسم وبالتالي سي�
تقديم طلبات تعديل مواعيد مبارياتها، األمر الذي يؤثر على إيقاع الدوري 

وكذا النقل التلفزي.
وسيستهل بطل الموسم الماضي، الرجاء البيضاوي، حملة الدفاع عن 
لقبه بمواجهة قوية أمام الفتح الرباطي، بملعب األخير، فيما ينتظر الوداد 

قدوم يوسفية برشيد في لقاء شبه محلي.
الدوري االحترافي، شباب المحمدية  الوافدان الجديدان على  وسيجد 
والمغربي الفاسي، نفسيهما على التوالي أمام المغرب التطواني والجيش 

الملكي.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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 من مراسيم سحب قرعة الدوري

عموتة قاد الفريق 
البيضاوي إلى التتويج 

دوري أبطال بلقب 
إفريقيا، كأول مدرب 
مغربي يفوز بهذه 
البطولة، كما قاده 
في منافسات كأس 
العالم لألندية، لكنه 
خرج من السبق مبكرا، 
قبل أن يعمد رئيس 
الوداد إلى فسخ 
عقده من جانب واحد، 
دون تمكينه من 
مستحقاته، األمر 
الذي دفعه إلى سلك 
مسطرة النزاعات.

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صباح أمس االثنين، رئيس االتحاد 
بسبب  كروي  نشاط  أي  عن  سنوات  خمس  أحمد  أحمد  الملغاشي  االفريقي 

قضايا فساد مالي.
وأدانت الغرفة القضائية في لجنة االخالقيات أحمد (60 عاما) الذي يرئس 
االتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لوالية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة 
ب�»واجب الوالء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب» 

باإلضافة إلى «اختالس األموال».
وكان أحمد قد خضع للتحقيق في باريس في يونيو 2019 لالشتباه بقضايا 

فساد.

ورأى القضاء الداخلي في فيفا، أن أحمد، نائب رئيس االتحاد الدولي، ارتكب 
عدة مخالفات في إدارة االتحاد االفريقي «بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى 
مكة، عالقته مع شركة التجهيزات الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة أخرى».

13 نونبر الجاري، بعد إصابته  وكان أحمد تخلى مؤقتا عن أنشطته في 
بفيروس كورونا المستجد ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر االتحاد القاري، 

للخضوع لعالج.
كما غرمته لجنة االخالقيات مبل� 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 أالف 
دوالر) وأبلغته االثنين بشروط القرار الذي دخل حيز التنفيذ «وسيتم إخطاره 
بالقرار كامال مع دوافعه في خالل 60 يوما وبعدها يتم نشره على موقع فيفا».

وأعلن المدرب السابق ووزير الرياضة والصيد األسبق في بالده، في أكتوبر 
الماضي نيته الترشح لوالية ثانية في انتخابات مارس المقبل في الرباط.

وطلب أحمد أحمد  في صيف 2019 مساعدة االتحاد الدولي لإلشراف على 
تنظيم الكاف، وذلك بعد اتهامات فساد وتحر� جنسي تعرض لها من داخل 
أروقة االتحاد القاري، خصوصا من األمين العام الراحل المصري عمرو فهمي 

المقال من منصبه في أبريل 2019.
ونفذت األمينة العامة في االتحاد الدولي، السنغالية فاطمة سامورا، مهمة 
لستة أشهر، بيد أن هذا التفويض الهادف لإلصالح داخل المنظمة القارية لم 

يتم تجديده في فبراير 2020.
 أحمد أحمد يعاقب بسبب سوء السلوك

شركة إسبانية تشرف على قرعة الدوري االحترافي الجديد

620
أيدت محكمة التحكيم الرياضي 
النزاعات  لجنتي  حكم  «طاس» 
الملكية  بالجامعة  واالستئناف 
والقاضي  ال��ق��دم،  لكرة  المغربية 
بتسديد فريق الوداد البيضاوي مبل� 
مدربه  لفائدة  سنتيم  مليون   620
السابق الحسين عموتة، الذي قاده 
إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا 

سنة 2017.
البيضاوي  ال��وداد  رئيس  وكان 
قد لجأ إلى «طاس» من أجل تفادي 
اعتبر  بعدما  المبل�،  هذا  تسديد 

الحكم مبالغا فيه.
وكان عموتة قد طرق باب الجامعة 
أوال من أجل المطالبة بمستحقاته 
بعد  األحمر  الفريق  بذمة  العالقة 
وحصل  واح��د،  جانب  من  إقالته 
على حكم لصالحه يقضي بتمكينه 
من مبل� 620 مليون سنتيم تشمل 
وال��ج��زاءات  العالقة  مستحقاته 
المترتبة عن قرار الفسخ من جانب 
واحد، غير أن الوداد قرر استئناف 
الحكم لدى «طاس»، التي أيدت حكم 
لجنتي الجامعة، ورفضت االستئناف 

األحمر.
الفريق  ق���اد  ع��م��وت��ة  أن  ي��ذك��ر 
البيضاوي إلى التتويج بلقب دوري 

أبطال إفريقيا، كأول مدرب مغربي 
في  قاده  كما  البطولة،  بهذه  يفوز 
منافسات كأس العالم لألندية، لكنه 
أن  قبل  مبكرا،  السبق  م��ن  خ��رج 
يعمد رئيس الوداد إلى فسخ عقده 
من  تمكينه  دون  واح��د،  جانب  من 
مستحقاته، األمر الذي دفعه إلى سلك 

مسطرة النزاعات.
وسيكون الفريق األحمر في األيام 
المقبلة في انتظار قرار جديد، حيث 
يواجه شكاية من العبيه السابقين 
الليبيري جيبور والمالي ديارا، الذي 
يتهم إدارة الوداد بتزوير توقيعه. 

عموتة يكسب قضيته أمام النارصي

المتوج  ال��ب��ي��ض��اوي،  االت��ح��اد  ي��ب��دأ 
حسنية  على حساب  العر�  كأس  بلقب 
حملة  الماضية،  السنة  خ��الل  أك��ادي��ر 
الدفاع عن لقبه بمواجهة شباب بنجرير 
الذي  الرابع،  الدور  خالل  ملعبه،  خارج 
األح��د،  أم��س  أول  مساء  قرعته  سحب 
االحترافي. ال���دوري  قرعة  هامش   على 

مفاجأة  على  بصم  ق��د  ال��ط��اس  وك���ان 
 ،2019 سنة  من  نونبر   18 ي��وم  كبيرة 
بترسانته  أكادير،  حسنية  أحرج  عندما 
عليه  وتغلب  ال��م��واه��ب،  م��ن  الكبيرة 
الشرفي  بالملعب  النهائي  اللقاء  ف��ي 
واح���د. ه���دف  م��ق��اب��ل  بهدفين   ب��وج��دة 

قوية  مواجهات  الرابع  الدور  وسيحمل 
أخرى على غرار مواجهة شباب المحمدية، 
األول،  االحترافي  ال��دوري  على  العائد 
وأولمبيك الدشيرة، الذي كان قد هزمه في 
بثالثية،  االحترافية  الدوري  أنفاس  آخر 
وكان قريبا من تحقيق الصعود لوال السرعة 
النهائية التي خانته للموسم الثاني على 
التوالي في اللحظات الحاسمة، فضال عن 
ديربي سايس، الذي سيعود للواجهة، بين 
المغرب الفاسي والكوديم، وكذا مواجهة 

النادي القنيطري لوداد فاس. 
الدور خالل  هذا  منافسات  وستنطلق 
اللقاء  فيما سيجرى  المقبل،  يناير  شهر 
يصادف  الذي  يوليوز،   30 يوم  النهائي 

احتفاالت المغاربة بعيد العر�.
مضطرة،  نفسها  الجامعة  ووج��دت 

بسبب تداعيات وباء كورونا، إلى تغيير 
مواعيد هذه المسابقة، بعدما كانت تنطلق 
التصفيات خالل شهر غشت وتنتهي يوم 
18 نونبر، الذي يصادف عيد االستقالل.

البرنامج الكامل
* شطر الشمال

فتح الناظور - اتحاد تواركة
دفاع حمرية - جمعية المنصورية

شباب خنيفرة - اتحاد تاونات
االتحاد القاسمي - سطاد المغربي
اتحاد الخميسات - الوفاء الفاسي

جمعية سال - شباب الحسيمة

وداد فاس - النادي القنيطري

النادي المكناسي - المغرب الفاسي
* شطر الجنوب

االتفاق المراكشي - نجاح سوس
الكوكب المراكشي - أولمبيك مراكش

البلدي  النادي  أو  اليوسفية  أولمبيك 
لورزازات - الراسين� 

الوداد السرغيني - وداد تمارة
مولودية الداخلة - شباب السوالم

شباب المحمدية - أولمبيك الدشيرة
الرشاد البرنوصي - نجوم أوسرد

شباب بنجرير � االتحاد البيضاوي 

كورونا تفرض برمجة جديدة ملسابقة كأس العرش

كأس العرش
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مكتب تطوان

أن  مسؤول  مصدر  لدى  علم 
قررت  القدم  لكرة  امللكية  الجامعة 
لالعب   العالقة  املستحقات  صرف 
 169 البالغة  أبرهون،  محمد  الدولي 

مليون سنتيم.
وبحسب املصدر ذاته، فإن العضو 
حملة  قاد  أبرون  املالك  عبد  الجامعي 
للمغرب  السابق  الالعب  لفائدة  ترافع 
التطواني من أجل صرف املبل�، الذي 
املغرب  فريق  ذمة  في  عالقا  مازال 
التوقيع  منح  كمستحقات  التطواني، 

خالل فترة دفاعه عن قميصه .

املالك  عبد  أن  املصدر،  وأبرز 
امللكية  الجامعة  رئيس  أقنع  أبرون 
التعجيل بصرف  القدم بضرورة  لكرة 
للوضع  نظرا  درهم،   1690700 مبل� 
العب  من  يمر  الذي  الحرج  الصحي 
الوطني  واملنتخب  األوملبي  املنتخب 
بمرض  إصابته  إعالن  بعد  السابق، 
إلى  نقله  تطلب  والذي  السرطان، 
أجل  من  بتركيا  خاصة  مصحة 
أزمته  من  التخفيف  في  أمال  العالج، 

الصحية واملالية.
للمغرب  السابق  الالعب  وكان 
بمرض  إصابته  أعلن  قد  التطواني 
التركية،  املالعب  عن  أبعده  خطير 
وأنه  نقاهة،  فترة  في  أنه دخل  حيث 

قرب  معلنا  الخطر،  مرحلة  تجاوز 
برفقة  التركية  املالعب  إلى  عودته 
وضعه  أن  غير  سبور،  ريزي  فريقه 
مما  مفاجئ،  بشكل  تدهور  الصحي 
املغاربة  الالعبني  من  مجموعة  جعل 
مع  تضامن  حملة  يقودون  الدوليني 

الالعب التطواني.
التواصل  مواقع  وحبلت 
واسعة  تضامن  بحملة  اإلجتماعي 
األزمتان  اشتدت  بعدما  أبرهون،  مع 
الصحية واملالية على ال�»كابيتانو»، 
الذي لعب املوسم املاضي برفقة فريق 
مع  لعب  وقبله  التركي،  سبور  ريزي 
الذي  البرتغالي،  موريرنسي  فريق 
املغربي  بالدوري  تألقه  بعد  جاوره 

املغرب  األم  فريقه  برفقة  القدم،  لكرة 
ألي  اللعب  رفض  الذي  التطواني، 
املغرب، بعدما حصل  فريق غيره في 
احترافه  قبل  عروض،  عدة   على 
بالدوري البرتغالي، كما سبق لالعب 
األولبي  املنتخب  ألوان  حمل  أن 
واملنتخب الوطني في عدة مناسبات، 
مرتني  تتويجه  إلى  إضافة  هذا 
املغرب  برفقة  االحترافي  بالدوري 
بدوري  املاط  مع  فاز  كما  التطواني، 
شالنج، الذي كان بوابته نحو التألق 
التي  األسماء  من  مجموعة  برفقة 
املغرب  متألق مع  بصمت على مسار 

التطواني.

خالد الطويل

الوطني  اإلطار  فاس،  وداد  مدرب  قال 
خص  تصريح  في  شكيليط،  الرحيم  عبد 
باشر  فريقه  إن  االشتراكي»  «االتحاد  به 
الجديد  املوسم  لبطولة  استعداداته 
بعض  باستثناء  الكاملة،  بمجموعته 
األجواء.  تغيير  فضلت  التي  األسماء 
رحيلهم  أن  اشكيليط  الرحيم  عبد  واعتبر 
لن يؤثر على الوداد الرياضي الفاسي الذي 
الشبان،  الالعبني  من  خزان  على  يتوفر 
األول  الفريق  منهم  خمسة  عزز  الذين 
ولعبوا  مقابالت ودية أمام كل من الجيش 
امللكي والفتح الرباطي، حيث «وقفت على 
الجانب  من  الالعبين  كل  جاهزية  مدى 
خطة  استيعابهم  ومدى  والتقني  البدني 
اللعب املعتمدة. كما تتبعت مدى االنسجام  
التفاهم بني الالعبني األساسيني والوافدين 
مؤخرا،  معهم  التعاقد  تم  الذين  الجدد، 
ويتعلق األمر بكل من عثمان بناني، القادم 
والحارس  الحسيمي،  الريف  شباب  من 
اتحاد  من  الوافد  وبوبوال،  بوحلو  أنس 
وأنوار  الخضير  وشعيب  الخميسات، 

العزيزي، ثم هناك العبني من فرق الهواة 
كالوهاج وزكريا من الوفاء الفاسي». 

تجربة  راكم  الذي  شكيليط،  واعتبر 
كبيرة باملالعب رفقة أوقى األندية الوطنية 
البيضاوي  والرجاء  الفاسي  كاملغرب 

والوداد الفاسي وأيضا املنتخب الوطني، 
فضال عن خوض تجربة احترافية بالعني 
تسمح  لم  كورونا  جائحة  أن  اإلماراتي، 

للفريق بالدخول في تجمع تدريبي مغلق 
ذلك  رغم  «لكن  املغربية،  املدن  بإحدى 
كوموندو  عن  عبارة  أصبحت  املجموعة 

واألهداف  االنتصار  لتحقيق  متكامل 
ستنافس  التي  الفرق  مستوى  في  لنكون 

على تحقيق الصعود». 
قد  الوقت  أن  الواف  ربان  وأضاف 
الوداد  فريق  ألن  الصعود،  لتحقيق  حان 
ضيع  املتتبعني  جميع  «بشهادة  الفاسي 
فرصة الصعود املوسم املاضي، حيث كان 

من أحسن الفرق أداء وفرجة» .
للوداد  التقنية  السفينة  ربان  وأجرى 
شكيليط  الرحيم  عبد  الفاسي  الرياضي 
يوم  الخميسات  اتحاد  أمام  ودية  مقابلة 
مواجهة  وسيخوض  املاضي،  الخميس 
حيث  بفاس،  املقبل  الخميس  يوم  أخرى 
يسعى املدرب شكيليط الوقوف إلى قياس 
مدى جاهزية العبيه من الجانبني البدني 
اللعب  خطة  استيعاب  ومدى  والتقني، 

ونسبة االنسجام .
ومن جهته قال رئيس الوداد الفاسي، 
هذا  املسطر  الهدف  إن  الجامعي،  حسن 
املوسم هو اللعب من أجل املراتب األولى 
والبحث عن ورقة الصعود لقسم الصفوة، 
خاصة وأن فرقا تصعد ومستواها أقل من 
مستوى النادي الفاسي. مضيفا أن فريقه 
يعاني من الناحية املادية، «لكننا سنعمل 
شكره  يقدم  أن  قبل  عليه»  التغلب  على 
لفعليات الفريق التي دأبت على دعمه دون 

قيد أو شرط.

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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شكيليط يحدد رهاناته مع الواف

الهولندي،  الدوري  في  الناجحة  انطالقته  أياكس  واصل 
وحقق فوزا ساحقا بخمسة اهداف دون مقابل على هيراكليس 
أمليلو، يوم األحد، في الجولة التاسعة من املسابقة، كان الدولي 

املغربي زكرياء لبيض أحد صناعها.
رفع  بعدما  املسابقة،  جدول  صدارة  أياكس  واستعاد 
آرنهيم،  فيتيسه  أمام  نقطتني  بفارق  نقطة،   24 إلى  رصيده 
عقب تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، وهو الثامن له 

في تسع مباريات خاضها باملسابقة هذا املوسم.
وتجمد رصيد هيراكليس أمليلو عند 8 نقاط في املركز 12، 

بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
أهداف،  بثالثة  لصالحه  األول  الشوط  أياكس  وأنهى 
في  لبيض،  وزكريا  ناريس،  وديفيد  تراوري،  السينا  سجلها 

الدقائق 6 و29 و36.
وزكريا  تاديتش،  دوشان  أضاف  الثاني،  الشوط  وفي 

لبيض، هدفني آخرين للفريق في الدقيقتني 58 و77.



شهدت حديقة التماسيح بأكادير 
األربعاء/  ليلة   ، (كروكوبارك) 
27 من صغار  ميالد   ، الخميس 
زواحف األناكوندا الخضراء، التي 
سبق إلدارة المنتزه أن جلبتها من 
واستطاعت  االصلية،  مناطقها 
أن تتأقلم مع المنا� السائد في 

أكادير.
المنتزه  إلدارة  بالغ  وأوض��ح 
األناكوندا  طول صغار  معدل  أن 
التي رأت النور في أكادير يصل 
83 سنتمتر، بينما يراوح وزنها 

حوالي 280 غرام.
التي  األم  األناكوندا  طول  أما 
وضعت صغراها فيصل 4 أمتار و 
70 سنتميتر، وتحتاج إلى بضعة 
اشهر الستعادة وزنها الطبيعي، 
كانت  التي  ال��والدة  عملية  «بعد 

مكلفة».
وتعد هذه هي المرة الثانية التي 

تشهد فيها حديقة «كروكوبارك» والدة 
لصغار األناكوندا ، بعدما عرفت حدثا 
مماثال في شهر يناير من العام المنصرم.
وحسب المصدر نفسه، من المنتظر 
أن يتم تسليم صغار األناكوندا المزدادة 
في أكادير إلى حدائق أخرى عبر العالم 
في إطار عملية تبادل، حيث عبرت حديقة 

يابانية عن رغبتها في استقبال البعض 
من هذه الصغار، التي ستصبح بفعل 
العناية التي ستتلقاها زواحف عمالقة.
وتجدر اإلشارة إلى أن األناكوندا من 
أكبر الثعابين في العالم، وهي تعيش في 

المستنقعات بحوض األمازون.
وتقدر مدة حملها بسبعة أشهر. وبعد 
الوالدة تعتمد صغار هذه الزواحف على 

حيث  تعيش،  كي  الصيد  في  نفسها 
إضافة  والطيور  الثديات  على  تقتات 
إلى الزواحف، وباستطاعتها أن تتحمل 

البقاء دون أكل لعدة شهور.
ال���زواح���ف لخطر  وت��ت��ع��رض ه���ذا 
رغبة  الجائر،  القنص  بفعل  االنقراض 
في الحصول على جلودها التي تستخدم 

في الصناعات الجلدية.

الخيال  يشبه  ت��ط��ور  ف��ي 
من  فريق  قام  تقريبا،  العلمي 
جينات  بتوصيل  الباحثين 
أدى  قرد، ما  إلى جنين  بشرية 
إلى نمو حيوان بدماغ أكبر بكثير 

وأكثر تقدما.
معهد  من  الباحثون  ويعمل 
ماكس بالنك األلماني لبيولوجيا 
الخاليا الجزيئية وعلم الوراثة 
في ألمانيا، مع فريق من المعهد 
للحيوانات  الياباني  المركزي 
مزروعة  نسخ  على  التجريبية، 

من جين ARHGAP11B البشري في جنين قرد القشة الشائع.
وأفاد العلماء أن القشرة المخية الحديثة للقرد، الجزء من الدماغ المعني باللغة 

والتعلم، تضخمت بشكل كبير من خالل هذا اإلجراء.
وتؤكد النتائج البحث السابق الذي يشير إلى أن جين ARHGAP11B هو 

عامل رئيسي في تطوير الذكاء.
ويلقي البحث الجديد، المنشور في العدد الحالي من مجلة «ساينس»، الضوء 
على كيفية تطوير قدرات التفكير التي حولتنا من مجرد أسالف بشرية بسيطة إلى 

مخلوق طور الحضارات والمدن والمركبات الفضائية.
وقال مايكل هايد، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: «وجدنا بالفعل 
الدماغ.  سطح  وانثنى  تضخمت  القش  قرود  لدماغ  الحديثة  المخية  القشرة  أن 

صفيحتها القشرية كانت أيضا أكثر سمكا من المعتاد».
وشدد المؤلف المشارك في الدراسة ويالند هوتنر، على أنه لم ي�سمح لألشخاص 
الخاضعين لالختبار على الحيوانات بالتطور إلى ما بعد مرحلة الجنين بسبب 

مخاوف أخالقية.
وصرح: «في ضوء العواقب المحتملة غير المتوقعة فيما يتعلق بوظيفة الدماغ 
بعد الوالدة، اعتبرنا أنه شرط أساسي وإلزامي، من وجهة نظر أخالقية، لتحديد 

آثار ARHGAP11B على تطور القشرة المخية الحديثة للجنين».

ع����رض ال��ن��ج��م ال��ه��ن��دى 
شاروخان وزوجته، جوري خان 
منزلهما الذى يقع فى نيودلهى 
المواقع  أح��دى  على  بالهند 
المنازل،  إليجار  المتخصصة 
للغاية،  مبتكرة  بطريقة  ولكن 
خوض  األم���ر  يتطلب  حيث 
المستأجر  الختيار  مسابقة 

سعيد الحظ.
تقرير  ذك���ره  ل��م��ا  ووف��ق��ًا 
منشور بموقع صحيفة «مترو» 
البريطانية، فإن المنزل يتميز 
بديكوراته األنيقة والمتناسقة 
األلوان، وأن المستأجر سيحظى بتناول وجبة فاخرة من الوجبات المفضلة للنجم 
شاروخان، وسوف يستمتع بمشاهدة جميع األعمال السينمائية لخان، باإلضافة إلى 

الحصول على  تذكارات شخصية من العائلة كهدية عند مغادرة المنزل.
وسوف يعامل المستأجر معاملة النجم شاروخان، حيث يتم استقباله من المطار 
بسيارة فاخرة تصطحبه إلى المنزل، والتى تظل فى خدمته طوال فترة إقامته داخل 
إلى أن إيجار المنزل سيكون  المنزل، وأشار التقرير المنشور بصحيفة «مترو» 
فقط للمقيمين داخل الهند بسبب قيود السفر المفروضة خالل هذه الفترة وبشرط 

آخر هو حل لغز المسابقة المطروحة على الموقع.
، وقد  في جنوب دلهي   » Panchsheel Park «المنزل يقع في حي أن  يذكر 
صممته جورى مصممة الديكور وزوجة شاروخان، اللذان يعيشان األن في مومباي، 
مع أطفالهم الثالثة، ويعتبر منزلهم القديم فى دلهى المفضل لهم ألنه شهد أجمل 

ذكرياتهم العائلية، لذلك يذهبون إليه بين الحين واآلخر.
ويمتلئ المنزل المعروض لإليجار بالعديد من التذكارات الشخصية والتذكارات 
المأخوذة من رحالتهم العديدة حول العالم، كما يتميز منزل خان بألوانه جريئة 
ونوافذه الكثيرة، واللوحات الفنية، واألبواب الفرنسية الممتدة من األرض حتى 
السقف والحديقة الواسعة، فضاًل عن الجدران المزخرفة والمنسوجات الملونة، 
كما توجد العديد من الصور الفوتوغرافية والممتلكات الثمينة على جدار في غرفة 

النوم الرئيسية.
وستبدأ المسابقة يوم 13 فبراير 2021، و وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة 
االختيار الخاصة بموقع المعروض عليه المنزل لإليجار، وسيتم اإلعالن عن الفائزين 

يوم 15 ديسمبر 2020، و ستكون جائزتهما اإلقامة لليلة واحدة.

Al Ittihad Al Ichtiraki
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BTS
2020

اختار قراء مجلة «بيبول» األمريكية نجم 
البوب   الكورى الجنوبى جونج كوك عضو 
فرقة «bts» للحصول على لقب الرجل األكثر 
جاذبية عالمًيا لعام 2020، مما يجعله أول 
شخص يفوز باللقب فى هذه الفئة التى تم 
إطالقها حديًثا، وفاز جونج كوك باللقلب بعد 
منافسة مع الممثل الكندى دان ليفي، والمغني 
والممثل  أورب��ان،  كيث  الشهير  األسترالي 
األيرلندي  والممثل  ريس،  ماثيو  الويلزي 
بول ميسكال، في االستطالع الذي تم إطالقه 

في شهر أكتوبر الماضى.
حفل  جوائز  معظم   bts فرقة  وحصدت 
 People’s Choice Awards » توزيع جوائز
« لعام 2020 فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا 
فى الواليات المتحدة االمريكية، وحصل علي 
فئات  فى  لها  رشحوا  التى  األربع  الجوائز 
الفريق جائزة أفضل  نال  الموسيقى، حيث 
فريق غنائى لعام 2020 و ذلك بعد منافسة 
قوية مع « Seconds of Summer 5 « و « 
BLACKPINK « و « Chloe X Halle « و 
 Jonas » و » Dan + Shay » و » CNCO »
. » twenty one pilots » و » Brothers

BTS جائزة أفضل أغنية  كما نال فريق 
.» Dynamite » للعام و ذلك بأغنيتهم

خ��ط��ف��ت ع��ارض��ة 
األزي����اء األم��ري��ك��ي��ة، 
األصل،  الفلسطينية 
األنظار  حديد،  بيال 
إل��ي��ه��ا ف���ي أح���د� 
لها  تصوير  جلسة 
نشرتها عبر حسابها 
بموقع  ال��ش��خ��ص��ي 
ان��س��ت��غ��رام، وال��ت��ى 
ت��ح��ول��ت ف��ي��ه��ا إل��ى 
عارضة كالسيكية في 
السبعينيات،  فترة 
ح��ي��ث ارت�����دت ع��دة 
إلى  غريبة  صيحات 
حد ما بجانب فستانها 

الكالسيكى.

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

حلت النجمة اللبنانية إليسا ضمن قائمة 
أكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع 
الوحيدة  العربية  الفنانة  لتكون  «تويتر»، 
بالقائمة التى ضمت عددا كبيرا من النجوم 
العالميين، وجاء على رأسها الرئيس األمريكى 
قائلة:  عبر حسابها  وعلقت  ترامب،  دونالد 
«فخورة وسعيدة بهالشرف إنى كون الفنانة 
العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين 
بالعالم وأكثر  على تويتر، مع أهم األسماء 

تأثيرا».
في  لتسبق   ،45 المركز  إليسا  واحتلت 
الترتيب عدد من مشاهير العالم، وهم النجم 
األمريكي كيفن هارت في المركز 47، والنجم 
العالمي ليوناردو ديكابريو في المركز 48، 
والنجمة بينك في المركز 49، وميشيل أوباما 
زوجة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما 

في المركز ال�50.
كالتالي  األول���ي  م��راك��ز  العشر  وج��ائ��ت 
رئيس  ترامب،  دونالد  األمريكي  :»الرئيس 
تايلور  م��ودي،  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء 
اريانا  بيري،  كاتي  ماسك،  إيلون  سويفت، 
جراندي، باراك أوباما، بيل جيتس، كرستيانو 

رونالدو، برنامج إيلين شو».
وشهدت النجمة إليسا ردود فعل إيجابية 
الفنية  بمسيرتها  احتفلت  بعدما  مؤخرًا 
الممتدة طوال 20 سنة، على إحدى القنوات 
على  بالغناء  قامت  بعدما  خاصة  اللبنانية 
المسرح أكثر من أغنية من أغانيها، قبل أن 
عبر قناتها  تقرر طرح أغنية «حبة اهتمام» 
الرسمية على يوتيوب، وذلك بعدما نالت عنها 
ردود فعل إيجابية، كما حصلت إليسا على 
العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك 
ثال� جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز 
الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون 
نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، 
ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعًا 
صنفتها  األوسط،  الشرق  فى  اإلطالق  على 
مجلة فوربس األمريكية عام 2017 من أغنى 
الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت ب�43 

- 48 مليون دوالر.

للرئيس األمريكى األسبق  يبدو أن كتب «أرض الميعاد» 
«أوباما» الذى يعد المجلد األول من مذكراته، والصادر مؤخرا، 
فى  768 صفحة، والذى نشرته شركة كراون الثالثاء الماضى، 
سيكون الكتاب األكثر مبيعا فى عام 2020، وفيه سرد لحملة 
«أوباما» الرئاسية والوقت الذى قضاه فى منصبه، إضافة 

إلى حياته الشخصية مع ميشيل أوباما.
وواصل الرئيس السابق شرحه أنه لم يكن ينوى فى األصل، 

أن يكون كتابه طوياًل جًدا، لكنه أدرك أنه يريد الكتابة عن عدد 
ال يحصى من األشياء فى زمن رئاسته، وقال: «أريد أن يفهم 
الناس كيف كنت أتخذ القرارات، وما الذى كنا نتعامل معه، لم 
أرغب فى وضع كل شىء في الهوامش والحواشى الختامية»، 
معترًفا أنه كلما قرأ كتبًا بها حواشي سفلية، فإنه يميل إلى 
hollywoodreporter تخطيها، جاء ذلك بحسب ما ذكرموقع
ربما كان كتاب أوباما عنواًنا متوقًعا هذا العام، لكن تم 
األسرع  الكتاب  باعتباره  أوباما  ميشيل  بكتاب  االعتراف 
مبيًعا لعام 2018 بعد بيع 725 ألف نسخة في اليوم األول 
من نشره، ومع ذلك، يؤكد أوباما أن كتابه، الذى قيل إنه 
باع أكثر من 800 ألف نسخة  في يومه األول، مضيفا أن 
كل مبيعات كتبه قد تساعد في دفع ثمن مشتريات مشيل 

من األحذية.
 وتابع أوباما، إنه ال يتوقع أن تقرأ ابنتيه كتابه الجديد 

حتى يبلغن الثالثين من العمر.
كما أعرب أوباما عن رغبته في أن تكون الفترة االنتقالية 
بين بايدن وترامب تسير على نحو أفضل، وتذكر كيف كان 
له  بالنسبة  «كريما»  بو�  دبليو  السابق جور�  الرئيس 

عندما أصبح رئيسا.
وأنهى أوباما مجلده األول بالغارة على أسامة بن الدن، 
التي يتذكرها فى نفس الوقت بأنه اضطر إلى تحمل نظريات 
المؤامرة التى طرحها ترامب والتى تم فيها التساؤل عما 

إذا كان أوباما قد ولد فى الواليات المتحدة.
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