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د. جمال المحافظ: االنخراط في عملية التغيير والم�شاركة 
االجتماعية وبث االأمل، في ذكرى محمد الحيحي

مقتل سائقني مغربيني وإصابة آخر عىل أيدي عنارص مسلحة مبايل
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ال�سحراء: ا�ستفتاء 
تقرير الم�سير

نظم المغرب استحقاقاته 
اإلنتخابية بتاريخ 8 شتنبر 
دماء  شريان  جددت  التي 
المنتخبة  ال��م��ؤس��س��ات 
وط��ن��ي��ا، وم��ح��ل��ي��ا وه��ي 
اإلستحقاقات التي جرت في 
ظل تحديات كبيرة تتعلق 
أساسا بمنطقة الصحراء، 
باألقاليم الصحراوية التي 
كانت محط أنظار ومتابعة 
دولية و إقليمية كبيرة نظرا 
بالمنطقة  المفتعل  للنزاع 

من طرف خصوم المغرب، وكانت هذه اإلستحقاقات مناسبة 
جديدة لتأكيد مدى حجم الترابط السياسي والمؤسساتي 
والوطني بين ساكنة هذه االقاليم و نخبها المحلية وبين 

وطنهم المغرب ومؤسساتهم. 
لقد شكلت هذه اإلستحقاقات بالنسبة للساكنة الصحراوية 
المحلية مناسبة ليس فقط النتخاب ممثلين عنهم لتسيير 
المؤسسات المحلية/الجهوية،و ممثلين عنهم داخل المؤسسة 
في  انخراطها  على  للتأكيد  مناسبة  أيضا  بل  التشريعية، 
العملية  في  واندماجها  ببالدنا،  الديموقراطي  المسلسل 
السياسية ببالدنا،و على أنها تنتخب ممثلين عنها ليكونوا 
ناطقين باسمها داخل مختلف المؤسسات،و قد كانت نسب 
المشاركة في هذه المناطق داللة على حجم هذا اإلنخراط 
السياسي والمؤسساتي إذ أنها سجلت أعلى نسبة  وطنيا 
الداخلة  جهة  في   %  58,30 مشاركة  نسبة  سجلت  حيث 
وادي الذهب و نسبة 68،65 % في جهة  "العيون الساقية 
سنة  جرت  بالتي  النسب  هذه  الحمراء"،مقارنة   الساقية 
2016 فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث كانت أعالها آنذاك 
%56 بحيث أن نسبة المشاركة ارتفعت بأكثر من نقطتين و 
هي داللة سياسية على انخراط الساكنة المحلية في العملية 
الديموقراطي الذي اقترحه  الديموقراطية و في المشروع 

المغرب لحل هذا النزاع المفتعل في الصحراء. 
إن انتخاب الساكنة الصحراوية المحلية لممثلين عنهم 
بالمؤسسات محلية سواء بالجماعات المحلية أو مجالس 
الجهات، ثم المؤسسة التشريعية، هو ليس انخراط في عملية 
سياسية شهدها المغرب بل هو أيضا دليل على كون الساكنة 
المحلية قد اختارت ممثلين عنها، وقررت مصيرها بشكل 
دىموقراطي سواء ترشيحا أو تصويتا من خالل هذه المشاركة 
الواسعة، المكثفة في هذه اإلستحقاقات إذ لم تكن بالنسبة 
للساكنة فقط عملية انتخابية الستكمال البناء المؤسساتي 
بل كانت مناسبة لتقديم تأكيدات واضحة للمنتظم الدولي 
في  منخرطة  المحلية هي  الصحراوية  الساكنة  كون  على 
واستطاعت  فيها،  وازن  و  أساسي  وحضورها  العملية 
ناطقين  المؤسسات  مختلف  في  عنها  ممثلين  تنتخب  أن 
باسمها، وُمعبرين عن مصالحها السياسية و اإلجتماعية 
لتدبير المؤسسات المحلية،  وكذلك ممثلين عنها في العملية 
السياسية التي سبق لألمم المتحدة أن أطلقتها و كان الوفد 
المغربي في  الذي قاده وزير الخارجية  الرسمي  المغربي 
جنيف1، وجنيف 2 يعرف مشاركة منتخبين محليين، مما 
يعني أن انتخاب الساكنة الصحراوية لمنتخبيها هو تزكية 
للمسار السياسي الذي انخرط فيه المغرب مع األمم المتحدة 
وفقا للمقترح المغربي الذي قدمه لألمم المتحدة لطي هذا 

النزاع. 
االنتخابات التي شهدتها المنطقة هي ليست فقط لتجديد 
النخب الصحراوية أو الختيار الساكنة ممثلين عنها بمختلف 
المؤسسات، هي أيضا مناسبة للقول بأن ما حدث هو استفتاء 
لتقرير المصير، الساكنة المحلية قررت مصيرها ديموقراطيا 
ببالدنا،  الديموقراطي  المسار  في  انخراطها  عن  وأعلنت 
مؤكدة على تشبثها بالمؤسسات الوطنية المغربية في ظل 
في  للمشاركة  المغربية، وتسجيلها ألعلى نسبة  المبادرة 
هذه اإلستحقاقات هي رد على كل المزاعم التي ظل خصوم 
المغرب يحاولون تقديمها للتشكيك في الترابط الحاصل بين 

الساكنة المحلية و بلدهم المغرب و مؤسساته. 
منذ أشهر أطلق المغرب عملية دبلوماسية كبيرة بالمنطقة 
أجنبية  لبعثات  وتمثيليات  قنصليات  افتتاح  في  تمثلت 
بالداخلة والعيون، هذه العملية الدبلوماسية أصبحت اليوم 
مدعومة ومسنودة بالعملية الديموقراطية و بالنتائج التي 
تحققت سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى نسبة 
ممثلي الساكنة الصحراوية المحلية األصلية التي وصلت ل 
96 % إذ باستقراء األسماء التي فازت في هذه اإلستحقاقات 
هي كلها من أبناء الساكنة الصحراوية األصلية بذلك تنهي 
مع كل الجدل حول الساكنة المحلية و محاوالت التشكيك 
فيها،إذ أثبتت أنها ليست فقط ُمعبر عن الساكنة المحلية 
أيضا  بل  المنتخبة  المؤسسات  بمختلف  حالها  لسان  و 
الديموقراطي وعنصر أساسي من  المشروع  في  منخرطة 
العناصر المشكلة لإلختيار الديموقراطي الذي أقرته بالدنا 

في دستور فاتح يوليوز، و رافعة لمبادرة الحكم الذاتي. 
خالله  م��ن  ق��رر  استفتاء  ه��ي  شتنبر   8 استحقاقات 
الصحراويون و الصحراويات مصيرهم بشكل ديموقراطي 
من خالل اختيارهم لمنتخبيهم بشكل حر، بذلك هم يقدمون ردا 
على كل محاوالت التشويش التي جرت قبل هذه االستحقاقات 
من طرف الخصوم، و يقدمون رسالة لألمم المتحدة على 
أنهم قد طووا هذا النزاع بإرادتهم الحرة،و ما على األمم 
المتحدة إال أن تعلن عن الطي النهائي لهذا النزاع مادامت 
الساكنة قد حسمته لصالح اإلختيار الديموقراطي بالمغرب. 

للمرة الثالثة على التوالي:  
الوردة تح�سم اأغلبية 

مقاعد بلدية اأيت اإعزة 
باإقليم تارودانت 

شكلت الوردة استثناءا بسوس،حين حسمت 
أغلبية مقاعد بلدية أيت إعزة بإقليم تارودانت، 
فللمرة الثالثة يخلق حزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية المفاجأة ببلدية أيت اعزة و 
يفوز بأغلبية مقاعد هذه الجماعة الترابية التي 
تبعد عن تارودانت المدينة بحوالي 20 كلم.

ورغم الدسائس والمناورات المعلنة سرا 
وعلنا لإلطاحة بحزب االتحاد االشتراكي إال 
أن هذا األخير، حسم األمر في االستحقاقات 
الثامن  يوم  جرت  التي  األخيرة  الجماعية 
جماعيا  مقعدا  ب15  بفوزه  شتنبرالجاري؛ 
من أصل 20 مقعدا مخصصا لهذه الجماعة 
مما جعل االتحاديين واالتحاديات مرتاحين 
اآلن في تشكيل مكتب مجلس جماعة مدينة 

أيت اعزة.

تحالف ثالثي بين االأحرار 
واالتحاد اال�شتراكي 

واال�شتقالل لت�شيير جماعة 
مدينة اأكادير

الجماعية  االنتخابات  نتائج  على  بناء 
شهر  من  الثامن  يوم  أجريت  والتي  األخيرة 
شتنبر الجاري اجتمعت ثالثة أحزاب سياسية 
من أجل التنسيق والتشاور وبناء تحالف ثالثي 
الترابية  الجماعة  شؤون  تسيير  على  للعمل 
لمدينة أكادير، حيث أسفر هذا االجتماع الذي 
انعقد يوم الجمعة 10 شتنبر2021، عن توقيع 
واإلتحاد  األح��رار  ح��زب  بين  مشترك  ميثاق 

االشتراكي واالستقالل.
قد  األخيرة  الجماعية  االنتخابات  وكانت 
مكنت هذه األحزاب الثالثة من الحصول على 
عدد مريح من المقاعد الجماعية الكافية للفوز 
بتسيير الجماعة الترابية بمجموع 37 مقعدا 
من أصل 61 مقعدا بعدما حصل حزب األحرار 
على 28 مقعدا واإلتحاد االشتراكي على 5 مقاعد 

واالستقالل على 4 مقاعد.

عزيز اأخنو�س رئي�س الحكومة المعين ينطلق 
في الم�شاورات من اأجل ت�شكيل الحكومة المقبلة
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الحكامة الجيدة والجهوية 
مدخالن اأ�شا�شيان لتطوير 

المنظومة ال�سحة والتنزيل 
ال�شليم الأورا�شها

أن  عفيف،  سعيد  م��والي  الدكتور  أك��د 
الورش الصحي يعتبر أحد أبرز األوراش 
األساسية التي يجب على الحكومة المقبلة 
االنكباب عليها بكل مسؤولية، خاصة وأن 
الطريق متوفرة وواضحة، بفضل  خارطة 
ورش الحماية االجتماعية الملكي وضمنه 
الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، 
الذي يجيب عن انتظارات كبيرة ظلت شرائح 
بأمل كبير، وكذا مشروع  واسعة تترقبها 
رئيس  وشّدد  الجديد.  التنموي  النموذج 
تصريح  في  للصحة  الوطنية  الفيدرالية 
أن  على  االشتراكي«  »االتحاد  به  خ��ّص 
الحق  في الصحة الذي ينص عليه الفصل 
31 من دستور المملكة يتطلب تنزيال سليما 
والحرص على تفادي كل األعطاب السابقة 
التي حالت دون تجويد المنظومة الصحية 
ووضعت صعوبات شتى أمام المواطنين 
للولوج إلى الخدمات الصحية والعالج، األمر 

الذي لم يكن يّتسم بالسالسة.

الدورة األولى من الدوري االحترايف

الرجاء يحقق اإنجازا غاب عنه ل�شنوات ويو�شفية 
بر�شيد ي�شجل اأول طرد في المو�شم

عادت عجلة الدوري االحترافي إلى الدوران، 
مساء أول أمس الجمعة، وكانت االنطالقة من 
مواجهة  شهد  الذي  ببرشيد،  البلدي  الملعب 
بطل  وصيف  البيضاوي،  للرجاء  اليوسفية 

الموسم الماضي.
وتمكن الفريق األخضر من تحقيق إنجاز غاب 
عنه منذ فترة طويلة، وهو الفوز خارج الديار 

في أول مباريات الموسم.
الواعد  العبه  إلى  الفوز  بهذا  الرجاء  ويدين 
الحسني رحيمي، الشقيق األصغر لنجمه السابق 
محمد  للحاج  الثاني  والنجل  رحيمي،  سفيان 
رحيمي )يوعري(، الذي ارتبط بالقلعة الخضراء 

منذ أربعة عقود كمكلف باألمتعة.

نوفل البعمري 

درا�شة: ال�شباب 
بني 18 و24 

عاما اأكرث عر�شة 
للإ�شابة بال�شمنة

 
أجراها  بحثية  دراسة  كشفت 

الباحثون بكلية لندن الجامعية وجامعة كامبريدج ومعهد برلني للصحة، والتي ُنشرت 
أكثر عرضة  عاًما   24 و   18 أعمارهم بني  تتراوح  الذين  الشباب  أن   The Lancet في 
لإلصابة بزيادة الوزن أو اإلصابة بالسمنة في العقد التالي من حياتهم، مقارنة بالبالغني 

في أي فئة عمرية أخرى.
وجدت الدراسة أن كونك شاًبا هو عامل خطر أكثر أهمية بالنسبة لـ زيادة الوزن عن 

خصائص الجنس أو العرق أو املنطقة الجغرافية أو املنطقة االقتصادية واالجتماعية.
نظر الباحثون في السجالت الصحية للرعاية األولية مجهولة املصدر ألكثر من مليوني 
في إنجلترا ملدة  شخص بالغ )مع أكثر من 9 ماليني قياس ملؤشر كتلة الجسم والوزن( 
أكثر من 18 عاما للتحقيق في مخاطر تغيرات الوزن في مختلف األعمار وبني املجموعات 

املختلفة.
ووجدوا أن األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و 24 عاًما كانوا أكثر عرضة 
لإلصابة بزيادة الوزن أو اإلصابة بالسمنة بأربعة أضعاف على مدار السنوات العشر 
القادمة مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بني 65 و 74 عاًما من فئة الوزن الزائد إلى السمنة 
أو من السمنة غير الشديدة إلى السمنة الشديدة من أولئك املصنفني على أنهم يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة في أي فئة عمرية أخرى.
في الدراسة ، كانت مخاطر االنتقال إلى فئة أعلى من مؤشر كتلة الجسم على مدى 
من الفئة  10 سنوات أعلى بمقدار 6-4 مرات في الفئة العمرية األصغر )24-18 عاًما( 
العمرية األكبر سًنا )74-65 عاًما(. كان األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و 24 
عاًما أكثر عرضة بنسبة 4.2 مرة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 65 و 74 
عاًما لالنتقال من الوزن الطبيعي إلى زيادة الوزن / السمنة ، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 
4.6 مرة لالنتقال من فئة الوزن الزائد إلى السمنة و 5.9 مرات أكثر عرضة لالنتقال من 
غير حاد. السمنة للسمنة املفرطة. كانت الصلة بني العوامل االجتماعية والديموغرافية 

مثل الحرمان والعرق وهذه التحوالت أقل وضوًحا.

درا�شة: اجلرعة الثالثة
من لقاح �شينوفاك حتمى من 

متغري دلتا �شريع االنت�شار
وجد فريق من الباحثني الصينيني أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا سينوفاك 
واالنتشار،  العدوى  شديد  دلتا  ملتغير  الضعيفة  املناعية  االستجابة  تعزز  أن  يمكن 
وأظهر املشاركون فى الدراسة الذين تلقوا نظاًما من ثالث جرعات من سينوفاك قدرة 
تحييد أعلى بأكثر من مرتني ونصف ضد دلتا بعد أربعة أسابيع من الجرعة الثالثة 
املكتسبة  تعافوا من عدوى كورونا  أو  تلقوا جرعتني  الذين  بأولئك  األخيرة، مقارنًة 

بشكل طبيعى.
من  علماء  فيهم  بمن  الباحثون  قال   south china post لصحيفة  لتقرير  ووفقا 
األكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكني وصانع اللقاح إن بياناتهم تشير أيًضا إلى 
أن جرعة ثالثة ستسمح بحماية اللقاح لفترة أطول، وكتبوا فى ورقة بحثية صدرت 
الجرعات  ثالثية  التحصني  نظم  استخدام  »تبرر  النتائج   medRvix الخادم  على 

للقاحات املعطلة«.
تثير  أن  يمكن  املعطل  اللقاح  من  معززة  ثالثة  جرعة  أن  نتائجنا  »تظهر  وكتبوا: 

استجابة خلطية سريعة وقوية وطويلة األمد للتذكر«.
وأوصى مسئولو الصحة الصينيون أواخر الشهر املاضى بجرعات معززة للفئات 
املعرضة، لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل أخذ جرعة إضافية 

فى االعتبار.
وتستخدم خمسة من اللقاحات السبعة املستخدمة محلًيا منصة معطلة تعتمد على 

نسخة ميتة من الفيروس لتحفيز االستجابة املناعية.
ويعد لقاح سينوفاك لكورونا من بني املنتجات التى تتصدر االنتشار املحلى، والذى 
فى  نطاق واسع  املكون من جرعتني على  اللقاح  كما يستخدم  مليارى جرعة  تجاوز 

جميع أنحاء العالم.
اللقاح ضد  دفاع  الحقيقى حول مدى جودة  العالم  بيانات محدودة من  وتم نشر 
متغير دلتا، والذى من املتوقع أن يصبح مهيمًنا فى جميع أنحاء العالم تقدم العديد 
من البلدان جرعات ثالثة من لقاحات أخرى كدعم لجرعات سينوفاك بعد مخاوف من 

انتشار العدوى مع انتشار دلتا.
لكن صانعى اللقاحات على مستوى العالم أبلغوا عن تضاؤل الحماية ضد الساللة، 

خاصة ضد األمراض التى تظهر عليها أعراض.
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القب�ض على تاجر خمدرات اأملانى اأبلغ عن 
نف�شه باخلطاأ اأثناء نومه .. اعرف حكايته

ألقت قوات الشرطة القبض على تاجر مخدرات أملانى 
بعد أن نام على هاتفه واتصل بهم عن طريق الخطأ، حيث 
استقبلت الشرطة مكاملة في الواحدة صباحا يوم السبت 
املكاملات،  استقبال  عن  املسؤول  شك  أثار  مما  املاضى، 
فطلب تتبع الرقم، فوجد أنه ملك شاب يبلغ من العمر 23 
عاًما في بلدة فالدبرول التي تقع على بعد حوالي 30 مياًل 
شرق مدينة كولونيا األملانية، وتم إرسال قوة من الشرطة 

إليه، وفقا لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية.
ردت زميلته في الشقة، البالغة من العمر 21 عاًما، على 

الباب، وفور دخول الشرطة تفاجأ برائحة الحشيش .
طريق  عن  واتصل  نائم  الرجل  أن  الشرطة  واكتشفت 
الخطأ عليهم، وعندما استيقظ لم يكن لديه أي فكرة عن 
سبب وقوفهما أمامه، أصر على أنه لم يستدع الضباط 
الواقع اتصل  أنه في  حتى فحص سجل مكاملاته ووجد 

برقم الطوارئ عدة مرات.
ليس  واكتشفوا  املكان  في  تفتيًشا  الضباط  أجرى 
فقط الحشيش، ولكن أيًضا دفني من املخدرات واألدوات 
وكوكايني  إكستاسي  أقراص  الشرطة  األخرى، وضبطت 

وأمفيتامينات وموازين ونقود.

ا�شرتايل يدخل جيني�ض الأطول فرتة 
تدريب »بلنك« بزمن 9 �شاعات ون�شف.. 

قياسي  رقم  سكالي  دانيال  األسترالي  سجل 
القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة  في  جديد 
وضعية  في  الوقت  من  فترة  أطول  قضائه  بعد 
للذكور،  تمرين اللوح الخشبي للبطن »البالنك« 
9 ساعات و 30 دقيقة وثانية  بزمن قياسي بلغ 

واحدة.
الرقم  دانيال  حطم  الوقت،  هذا  وبتسجيل 
دقيقة   15 و  8 ساعات  البالغ  السابق  القياسي 
هود  األمريكي جورج  الذي سجله  ثانية،   15 و 
)62 عامًا( في فبراير 2020، وفقا ملا أعلن املوقع 

الرسمي ملوسوعة جينيس.
ويعد ذلك إنجاز كبير خاصة في حالة دانيال، 
 CRPS حيث إنه يعاني من متالزمة آالم املفاصل
أو متالزمة األلم املوضعي املعقدة، والتي تتمثل 
في األلم وااللتهاب الشديدين في ذراعه اليسرى 

التي نجمت عن إصابة تعرض لها في طفولته.

اليوم  ينتهي  ال  أن  أحيانًا  تتمنى  أال 
حول  األماكن  بعض  في  حسًنا،  أبدًا؟ 
األمنية  هذه  تحقيق  يمكنك  العالم، 
بحيث  ُتنسى،  ال  مثيرة  تجربة  وعيش 
فال  ينتهي  ال  طويل  يوم  قضاء  يمكنك 
تعرف متى تنام، وال حتى متى تستيقظ.

تغيب  ال  املناطق،  من  العديد  ففي   
الشمس ألكثر من 70 يومًا، إذا كنت توّد 
في  األماكن  هذه  اكتشف  املزيد،  معرفة 

العالم حيث ال تغيب الشمس أبدًا. 

 النرويج 
في  الواقعة  النرويج،  على  يطلق   
أرض  لقب  الشمالية،  القطبية  الدائرة 
والسبب  الليل«،  منتصف  »شمس 
في  أبًدا  فيها  تغيب  ال  الشمس  أن  هو 
تموز.  وأواخر  أيار  بني  املمتدة  الفترة 
، ال  76 يومًا تقريبًا  هذا يعني أنه ملدة 
تغيب الشمس أبدًا. في سفالبارد، وهي 
أوروبا،  شمال  في  سكنًا  األكثر  املنطقة 
تشرق الشمس باستمرار من 10 نيسان 
إلى 23 آب. قم بزيارة املنطقة والعيش 
أليام، ألنه ال توجد ليال، وال تنس إلقاء 
الشمالية  األضواء  على  خاطفة  نظرة 

عند الزيارة. 

 كندا
الواقعة  نونافوت  في  يعيش   
القطبية  الدائرة  في درجتني فوق 
الشمالية  األقاليم  في  الشمالية 
 3000 حوالي  لكندا  الغربية 
املكان  هذا  يشهد  فقط.  شخص 
حوالي شهرين من ضوء الشمس 
أيام  طوال  الساعة  مدار  على 

خالل  املكان  يشهد  بينما   ، األسبوع 
متتالًيا  يوًما   30 حوالي  الشتاء  فصل 
من الظالم الدامس. أبرز النشاطات التي 
الجبال،  تسّلق  كندا،  في  فعلها  يمكن 
والجسر  الساخنة،  الينابيع  وزيارة 
أكبر  ثاني  البرية في  املعّلق، والرحالت 
الى  باإلضافة  العالم  في  االمتدادات 

اكتشاف الكثير من املعالم التاريخية.
  العظمى. خالل فصل الصيف، تكون 
الليالي صافية في آيسلندا، بينما خالل 
أبًدا.  الشمس  تغيب  ال  حزيران،  شهر 
يمكنك  أوجه،  في  الليل  منتصف  لرؤية 
زيارة مدينة أكوريري وجزيرة جريمسي 
في الدائرة القطبية الشمالية. إلى جانب 
األضواء الشمالية الخالبة، تقدم املنطقة 
املشي  مثل  املثيرة  األنشطة  من  العديد 
ملسافات طويلة، ومشاهدة الحياة البرية 
والحيتان، واستكشاف الكهوف وركوب 

الدراجات وزيارة املتنزهات الوطنية. 

 أالسكا 
 من أواخر أيار حتى أواخر تموز ، ال 
تغيب الشمس في بارو في أالسكا، وفي 
املقابل ال تشرق الشمس أبدًا من بداية 
وُتعرف  يومًا،   30 وملدة  الثاني  تشرين 

يعني  هذا  القطبي.  بالليل  الفترة  هذه 
خالل  الظالم  في  تظل  البالد  أن  أيضًا 
هذا  يشتهر  القاسية.  الشتاء  أشهر 
املكان بالجبال املغطاة بالثلوج واألنهار 
املكان  زيارة  تحلو  الساحرة.  الجليدية 
في الصيف كما في الشتاء ملا يضم من 

مشاهد طبيعية خاّلبة. 

 فنلندا 
معظم  وجزيرة،  بحيرة  األلف  أرض   
أجزاء فنلندا ترى الشمس مباشرة ملدة 
73 يومًا فقط خالل فصل الصيف. بينما 
خالل فصل الشتاء، ال ترى هذه املنطقة 
أحد  أيًضا  وهو  الشمس.  من  أي ضوء 
األسباب التي تجعل الناس ينامون أقل 
في الصيف وأكثر خالل الشتاء. عندما 
بالشفق  االستمتاع  يمكنك  هنا،  تكون 
فرصة  على  الحصول  وكذلك  القطبي 
شعور  وتجربة  التزلج  في  لالنغماس 

اإلقامة في األكواخ الثلجية الزجاجية. 

 السويد
مقارنة  دفئًا  أكثر  تكون  ما  عادة   
تغرب  أعاله،  املذكورة  األخرى  بالدول 
منتصف  حوالي  السويد  في  الشمس 
في  أخرى  مرة  وتشرق  الليل 
4:30 صباحًا، وذلك من  الساعة 
آب.  أواخر  وحتى  أيار  أوائل 
يمكنك قضاء هذه األيام الطويلة 
املغامرة  بأنشطة  باالنشغال 
ولعب  األسماك  صيد  فيها  بما 
ومشاهدة  والتزلج  الجولف 
وزيارة  الشمالية  األضواء 

املتنزهات الوطنية.

االأماكن التي ال تغيب فيها ال�شم�ض اأبًدا بالعامل!!

ت�شميمات 
 la م�شتوحاة من
casa de pa-
pel فى مهرجان 

فاال�ض باإ�شبانيا

إسبانيا  شرق  في  فالنسيا  مدينة  اختتمت 
مهرجان فاالس التقليدى باأللعاب النارية وحرق 
منحوتات ملّونة، بعد عودة الحدث للمّرة األولى 
منذ بدء جائحة كوفيد19-، وتستضيف إسبانيا 
في العادة هذا املهرجان التقليدي السنوي على 
مدى خمسة أيام في شهر مارس، غير أنه ُألغي 
في العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
املهرجان  فيها  يعلق  التي  األولى  املرة  وكانت 
منذ نهاية الحرب األهلية في البالد عام 1939، 

.france24 حسبما ذكر موقع
انطالق  االسبانية  السلطات  وأجلت   
املهرجان هذا العام أيضًا إلى األول من سبتمبر، 
ويصنع سكان فالنسيا كل عام مئات املنحوتات 
امللونة الشبيهة بالدمى واملصنوعة من الخشب 
يعادل  ما  إلى  بعضها  ويصل  املعجن،  والورق 
ارتفاع مبنى من أربع طبقات، وتمثل املنحوتات 
وتماثيل  خيالية  شخصيات  »نينوت«  املسماة 
في  وُتعرض  لسياسيني ومشاهير  كاريكاتورية 
قائمتها  إلى  اليونسكو  ضمته  الذي  املهرجان 
للتراث غيراملادي وُيعتقد بأّنه نشأ من طقوس 

وثنية كانت ُتقام بمناسبة نهاية فصل الشتاء.
الشهير  املسلسل  من  البعض  واستوحى 
 »la casa de papel بابيل  دي  كاسا  »ال 
لتصميم منحوتاتهم التي ألبسوها أزياء حمراء 
وأقنعة وجه الفّنان سالفادور دالي، تماًما مثل 
وتعرض  املسلسل،  في  الرئيسية  الشخصيات 
حّتى  فالنسيا  شوارع  في  »نينوت«  منحوتات 

اليوم األخير من املهرجان..

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

األمم  في  املناخ  مسؤولي  كبيرة  حذرت 
ال  أنه  من  سبينوزا،  باتريشيا  املتحدة، 
يوجد بلد في مأمن من االحتباس الحراري، 
أساليب  تخطي  إلى  الحكومات  داعية 

»التأجيل والتسويف« ملكافحة الظاهرة.
وقالت سبينوزا في معرض افتتاحها 
للتكيف  العاملي  للمركز  جديدا  مكتبا 
الساحلية  روتردام  مدينة  في  املناخ  مع 
الطقس  من  موسم  ووسط  الهولندية، 
في  الجديدة  القياسية  واألرقام  القاسي 
في  دولة  توجد  ال  إنه  الحرارة،  درجات 

مأمن من آثار تغير املناخ.
وصرحت: »لم يعد هناك وضع يمكننا 
القول فيه إن هذه هي البلدان الضعيفة 

وهذه هي الدول غير املعرضة للخطر«.
قمة  قبل  أشهر   3 من  أقل  بقاء  مع 
لهذا  املتحدة  األمم  تعقدها  التي  املناخ 
الحكومات،  سبينوزا  ناشدت  العام، 
لعام  باريس  اتفاقية  على  وقعت  التي 
بـ«الجهود  وصفته  ما  تدعم  أن   ،2015
النطاق  والواسعة  والسريعة  الطموحة 
درجات  ارتفاع  من  للحد  والتحويلية« 
لآلثار  واالستعداد  العاملية  الحرارة 

الحتمية الرتفاع درجة حرارة العالم.
أن  نرى  ألن  بحاجة  »نحن  وتابعت: 
تتخطى سياسة  األطراف )في االتفاقية( 
النطاق  وتوسع  والتسويف  التأجيل 

الضيق للمصالح الذاتية«.

درا�شة: ممار�شة الريا�شة بانتظام تقلل من خطر االإ�شابة بكورونا 
بن�شبة 34 %

لجمعية  برازيلية  دراسة  أظهرت 
أمراض القلب في والية ريو دي جانيرو، 
في  املعتدل  التدريب  من  دقيقة   150 أن 
التدريبات  من  دقيقة   75 أو  األسبوع، 
اإلصابة  من  الوقاية  على  تعمل  املكثفة، 
كورونا  فيروس  من  الحادة  بالسالالت 

بنسبة 34.3%.
الدراسة،  خالل  الباحثون  وقارن 
اإلصابة  قبل  البدني  النشاط  مستويات 
انتشار  مع  الصحي  الحجر  وتدابير 
كوفيد19،  بـ  املرتبطة  التعافي  حاالت 
من  متعاف  مريض  ألف  بيانات  وبني 
ذكر  ملا  وفقا   ، كوفيد2  ”سارس  فيروس 

موقع ”الراثون“ اإلسباني.
ومن خالل استبيان عبر اإلنترنت، تم 
السريرية  النتائج  حول  البيانات  جمع 
واألدوية  األعراض  شملت  التي 
واالستشفاء ومدة اإلقامة في املستشفى، 
العمر  مثل  أخرى،  مساعدة  وعوامل 
والنشاط  املزمنة  واألمراض  والجنس 

البدني.
العالقة  فحص  تم  ذلك،  على  عالوة 
وأعراض  البدني  النشاط  مستويات  بني 
اإلصابة بالفيروس وطول مدة اإلقامة في 

املستشفى والتهوية امليكانيكية.
ومن بني املتطوعني، كان هناك حوالي 
العناية  وحدات  إلى  نقلهم  تم   10%
املركزة، وكان معدل انتشار التعافي لدى 

الرجال أعلى بنسبة 66.6%.
الحالية  الدراسة  نتائج  وتضاف 
فوائد  على  بالفعل  املوجودة  األدلة  إلى 
فترة  خالل  البدنية  الرياضة  ممارسة 

انتشار الوباء.
دراسة  أظهرت  املاضي،  أبريل  وفي 
أجراها اتحاد الرعاية الصحية األمريكي 
”كايزر برماننت“، وأجريت على ما يقرب 
البدني  النشاط  أن  ألف شخص،   50 من 
اإلصابة  ضد  قوية  حماية  يوفر  املنتظم 
دخول  إمكانية  من  ويقلل  بالفيروس 

وحدات العناية املركزة وخطر الوفاة.
الرياضة  ممارسة  حالة  في  وحتى 
هناك  كانت  متقطع،  بشكل  البدنية 
مقارنة  بالعدوى،  لإلصابة  أقل  فرصة 
باألشخاص الذين لم يكن لديهم أي نشاط 

على اإلطالق.

وقال روبرت إي ساليس، اختصاصي 
العالج الطبيعي بمركز ”كايزر بيرماننت 
فونتانا“ الطبي إن ”هذه دعوة لالستيقاظ 
خاصة  الصحية،  الحياة  أنماط  ألهمية 

النشاط البدني“.
وأوضح ساليس أن هذه الدراسة ُتظهر 
حقا مدى أهمية ممارسة الرياضة في ظل 

انتشار الوباء وما بعده، كنمط حياة.
الباحثة  يونغ،  روم  ديبورا  وقالت 
املشاركة في الدراسة: ”أكثر ما أدهشني 
في هذه الدراسة هو قوة االرتباط بني عدم 

النشاط ومضاعفات كوفيد19“.
ملتغيرات  الدراسة  تضمني  بعد  حتى 
ظل  التحليل،  في  والتدخني  السمنة  مثل 
أعلى  باحتماالت  بشدة  مرتبطا  الخمول 
املركزة  العناية  وحدة  لدخول  بكثير 
والوفاة مقارنة بالنشاط البدني املعتدل.

أزمة املناخ تتفاقم..
م�شوؤولة اأممية حتذر: »ال يوجد بلد 

يف ماأمن من االحتبا�ض احلراري«
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حضوره  التطواني  املغرب  فريق  استهل 
امام  بهزيمة  الثاني  الوطني  القسم  ببطولة 
مساء  جمعهما  الذي  اللقاء  في  املغربي،  سطاد 

الجمعة بالرباط.
وطان الفريق التطواني يأمل تحقيق انتصار 
إلى  سريعة  عودة  عن  البحث  طريق  به  يدشن 
أخطاء  به  عصفت  بعدما  األضواء،  الدوري 
ترك  إلى  التقني  االستقرار  املسير وعدم  املكتب 

مكانه بالدوري االحترافي األول.
التطواني،  الفريق  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
الالعبني  مع  رسميا  تعاقده  عن  الجمعة،  يوم 

عماد الخنوس وأيوب البوزيدي.
وأوضح بالغ خاص أن املغرب أتلتيك تطوان 
تعاقد يوم الخميس، مع الالعبني عماد الخنوس 
املغرب  من  البوزيدي  وأيوب  سال  جمعية  من 

الفاسي بعقد احترافي يمتد ملوسم واحد.
الذي  الخنوس،  الالعبني  مع  التعاقد  وجاء 
يشغل مركز قلب هجوم، والبوزيدي، الذي يشغل 
البشرية  الترسانة  لتعزيز  أيمن،  مدافع  مركز 
للفريق من أجل تحقيق العودة للقسم األول في 

أقرب فرصة.
وأيوب  الخنوس  عماد  مع  وبالتعاقد 
مع  إجماال  تعاقد  قد  الفريق  يكون  البوزيدي، 
التعاقد  13 العبا خالل امليركاتو الصيفي، بعد 
كروش، ومحمد  زيد  من  كل  مع  في وقت سابق 
لكوحال،  وسعد  كرابيال،  ويونس  اليوسفي، 
ويوسف  الهنوري،  وحمزة  فرحون،  وكريم 

الربيضي، وزهير مرور، وعماد كيماوي، ومحمد 
جدد  كما  رودريغيث،  غيليم  واإلسباني  سعود، 
العشير  ومحسن  امليموني،  نصير  مع  التعاقد 

وعادل الحسناوي.
وفي مباريات الدورة األولى من بطولة القسم 
على  مهما  انتصارا  سال  جمعية  حق  الثاني، 
نفس  وهي  مقابل،  دون  بهدف  فاز  وداد  ضيفه 
خارج  تواركة  اتحاد  بها  انتصر  التي  الحصة 
مفاجأة  مسجال  الدشيرة،  أوملبيك  على  قواعده 
الذي  السوسي،  الفريق  قوة  إلى  بالنظر  كبيرة، 
الصعود  بطاقة  على  الكبار  املنافسني  أحد  كان 

خالل املوسمني املاضيني.
وحقق شباب املسيرة فوزا مفيدا على ضيفه 
جمع  لقاء  في  الوجدي،  اإلسالمي  االتحاد 
الثاني،  القسم  بطولة  على  الجديدان  الوافدان 
مالل  بني  ورجاء  الراك  مواجهة  انتهت  فيما 

بالتعادل السلبي.

النتائج
 

أوملبيك الدشيرة .......... اتحاد تواركة 0 – 1 
جمعية سال ..................... وداد فاس 1 – 0 
سطاد املغربي ........ املغرب التطواني 2 – 1 
الراسينغ الرياضي ....رجاء بني مالل 0 – 0 
شباب املسيرة ........ االتحاد الوجدي 1 – 0 

أنهى نادي مولودية وجدة بطولة املوسم 
الترتيب  في  الخامس  املركز  في  املاضي 
وهو  االحترافية،  الوطنية  للبطولة  النهائي 
املركز ذاته الذي احتله قبل سنة. فهل األمر 
يتعلق باالستمرارية أم الجمود؟، السيما أنه 
في  يأملون  الفريق  مشجعي  أن  املؤكد  من 
في  واملشاركة  التتويج  منصة  إلى  عودته 

املنافسات الدولية.
وسيكون األمر كذلك هذه السنة مع مشاركة 
الفريق املرتقبة في كأس العرب لألندية لكرة 
للنادي، والذي  القدم، غير أن الوضع املادي 
»املقلق«،  بـ  يصفه مسؤولو مولودية وجدة 
إذا لم يتحسن، فإنه قد يعيق تحقيق نتائج 
أو  االحترافية  البطولة  في  سواء  أفضل، 

خارجها.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس النادي، محمد 
خصص  صحفي  مؤتمر  في  مؤخرا،  هوار، 
لتقييم حصيلة النادي الوجدي خالل بطولة 
كرة القدم االحترافية خالل املوسم املنصرم، 
تحقيق  دون  حالت  املادية  االكراهات  أن  من 
الرياضي  النادي نتائج أفضل خالل املوسم 

املنتهي 2020 – 2021.
وأبرز أن الفريق تمكن، على الرغم من كل 
في  الخامس  املركز  احتالل  من  اإلكراهات، 
ما  غرار  على  االحترافية،  البطولة  ترتيب 
بفضل  األسبق،  املوسم  خالل  النادي  حققه 
مكونات  ملختلف  الحميدة  الجهود  تضافر 
الشرق«  »سندباد  أن  إلى  مشيرا  النادي، 
وقع  لوال  أفضل،  نتائج  بإمكانه تحقيق  كان 
ال  واإلكراهات،  املطبات  من  العديد  وتأثير 

سيما املالية منها.
للنادي،  املالي  الوضع  من  الرغم  وعلى 
االستعداد  من  األخير  هذا  يمنع  لم  ذلك  فإن 
من  بدءا   ،2022  –  2021 الكروي  للموسم 

تجديد جهازه الفني.
الوجدي  النادي  عني  السياق،  هذا  وفي 
بعقد  جديدا  مدربا  نغيز  نبيل  الجزائري 
يمتد ملوسمني، خلفا للمدرب الفرنسي برنار 

كازوني.
تقني مكون  الجديد طاقم  املدرب  ويساعد 
من رفيق عبد الصمد )مساعد املدرب(، وعزيز 
هياللي  ومحمد  البدني(،  )املعد  كوحويش 

)مدرب الحراس(.
استعدادا  الفريق  تداريب  النادي  بدأ  كما 
املنصرم  غشت   16 يوم  الجديد  للموسم 
بمركز التكوين التابع له، واستمر في خوض 
مدينتي  في  سيما  ال  إعدادية  معسكرات 

السعيدية واملحمدية.
الفريق  صفوف  بتعزيز  يتعلق  ما  وفي 
أدائه  من  للرفع  جديدة  بعناصر  الوجدي 
وجاهزيته لالستحقاقات الكروية املقبلة، قام 
كان  الالعبني،  من  عدد  مع  بالتعاقد  النادي 
آخرهم العب خط الوسط اإليفواري ميليدجي 
عاما،   24 العمر  من  البالغ  دجيدجانيي، 

والذي تم التعاقد معه ملوسمني.
على  أيضا  الجدد  الوافدين  بني  ومن 
سوياد  الدين  بدر  الجزائري  املدافع  النادي 
القادم من شبيبة القبائل، وعميد  )26 سنة( 
العبيدي،  فرج  شامخ  الليبي  املنتخب 
واملهاجمني ياسني البحيري ويوسف أنوار، 
والعب وسط امليدان سعد اللمطي، فيما غادر 
النادي الالعبان آدم النفاتي وجمال حركاس 

للعب في أندية أخرى.

مولودية وجدة يرهن تحقيق نتائج �أف�ضل
 بالتغلب على �لإكر�هات �لمادية

ح�ضور مغربي جيد 
بالدورة �لثالثة من �لدوري 

�لإمار�تي 
واصل نادي العني تصدره للدوري اإلماراتي، بعد فوزه يوم السبت برسم مباريات الجولة الثالثة على نادي بني ياس بهدف في الدقيقة 11 

حمل توقيع الالعب الطوغولي البا كودجو، املهاجم السابق لنهضة بركان، بعد تمريرة متقنة من سفيان رحيمي، الذي سجل ظهوره الرسمي 
األول مع العني.

وبصم رحيمي على ظهور جيد في أول اختبار له منذ التحاقه بناديه الجديد، قادما من نادي الرجاء الرياضي. 
وانطلقت الجولة يوم الجمعة بإقامة ثالث مباريات، حيث تعادل اإلمارات بقيادة اإلطار املغربي طارق السكيتيوي على ملعبه مع 
الظفرة بنتيجة 1 – 1، وشهد هذا اللقاء مشاركة ثنائي الوسط املغربي وليد الصبار وآدم النفاتي في التشكيل األساسي 

لفريق اإلمارات، وأكمال اللقاء حتى نهايته، وحصل الصبار على بطاقة صفراء.
وفي املباراة الثانية، تعادل نادي الوحدة مع مضيفه خورفكان بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب »صقر 
بن محمد القاسمي«، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة. واختتمت مباريات الجمعة بلقاء مثير بني فريقي الشارقة 
والوصل على ملعب نادي الشارقة، إذ انتهى اللقاء بفوز الشارقة بنتيجة 3 – 2، بفضل تألق الكونغولي بني 
ماالنغو مهاجم الرجاء البيضاوي السابق، الذي سجل هدفني في الدقيقتني 71 و90. كما تعادل 
املدافع  اللقاء مشاركة  1، وشهد   –  1 بنتيجة  دبي  األهلي  شباب  ضيفه  مع  العروبة 

املغربي رضا عطاسي في التشكيل األساسي للعروبة. كما تعادل اتحاد كلباء 
مع ضيفه عجمان بنتيجة 1 – 1 وهي املباراة التي عرفت أيضا مشاركة 

الثنائي املغربي عصام فايز وعصام سحيتيت مع نادي عجمان.
يذكر أن الدوري اإلماراتي يعرف تواجد سبعة العبني مغاربة، 

وليد  اإلمارات  وثنائي  العني،  العب  رحيمي  سفيان  هم 
الصبار وآدم النفاتي، وثنائي عجمان عصام فايز وعصام 

ربيع  ومحمد  العروبة،  العب  عطاسي  ورضا  سحيتيت، 
السكتيوي  طارق  املدرب  إلى  باإلضافة  الجزيرة،  العب 

املدير الفني لنادي اإلمارات. 

ح�ضنية �أكادير يد�ضن مو�ضمه �لجديد بانت�ضار ثمين
يفتتح  أن  من  أكادير  حسنية  فريق  تمكن 
املوسم الجديد 2022 – 2021 بانتصار صغير، 
الذي  زم،  واد  سريع  فريق  على  ثمني،  لكنه 
يقوده اإلطار الوطني املتمرس فؤاد الصحابي. 
بشكل  األساسية  تشكيلته  غير  الذي  فالفريق 
خلق  مشكل  يواجه  زال  ما  كامال،  يكون  يكاد 
التوازن واالنسجام بني عناصره، وهذا ال يتأتى 
باملنافس  يكن  لم  الخصم  إن  ثم  تدريجيا.  إال 
السهل، وواجه أمامه فريق الحسنية عددا من 
وسعد  بساين،  كعبدالحكيم  السابقني  العبيه 

املورسلي، ورشيد أبوالزهر.
مستوى  تعرف  لم  الطرفني  بني  املباراة     
املوسم، حيث حرص  بداية  مباراة  كبيرا، فهي 
من  أكثر  الهزيمة  تجنب  على  طرف  كل  فيها 
أن  غريبا  يكن  لم  لهذا  االنتصار.  عن  البحث 
فرص  قلة  مع  زائدا،  اندفاعا  مجرياتها  تعرف 

التهديف. 
الهدف  األول  الشوط  عرفه  ما  أهم  ويبقى 
الجميل، الذي وقعه بضربة مقص هداف الفريق 

استغالل  أحسن  الذي  امللوكي  أيوب  السوسي 
كرة تأتت من تقويسة لزميله ياسني الذهبي. 

التغييرات  ورغم  الثاني،  الشوط  وخالل     
لم  فريقه  الصحابي على تشكيلة  أحدثها  التي 

تتمكن عناصر السريع من العودة في النتيجة. 
من  األخيرة  الدقائق  عرفت  فقد  لإلشارة 
املباراة فرصة حقيقية للزوار من رأسية ملروان 
لوادني مرت محاذية ملرمى املهدي الجورباوي، 
حارس مرمى الحسنية الجديد القادم من رجاء 
بني مالل. كما أن املحليني كان بإمكانهم تسجيل 
هدف ثان من رجل مهاجمهم الجديد السينغالي 
دقائق  العشر  خالل  أقحم  الذي  گاي،  بيراهيم 
األخيرة من املباراة، وأبان عن مؤهالت محترمة 
مازال  الذي  األكاديري،  فالفريق  وعموما     
ينتظر مدربه رضا حكم املزيد من العمل لخلق 
قد  ومكوناته،  الفريق  عناصر  بني  االنسجام 
من  سيرفع  ثمني  انتصار  بتحقيق  األهم  حقق 
معنويات الالعبني، الذين تنتظرهم يوم السبت 
القادم، بملعب العبدي، مباراة قوية أمام الدفاع 

الحسني الجديدي. 

    عبد اللطيف البعمراني
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�لمغرب �لتطو�ني ي�ضتهل بطولة 
�لق�ضم �لثاني بهزيمة

التطوانيون يؤشرون على بداية مخيبة

امللوكي يرسل كرة مقصية في شباك السريع

مولودية وجدة يأمل تحقيق نتائج أحسن رغم اإلكراهات

كركا�ش يوؤكد �أن �لأو�ضيكا 
يحتاج �أربعة مباريات لتحقيق 

�لن�ضجام بين لعبيه
وجدة،  مولودية  مدرب  مساعد  رفيق،  الصمد  عبد  اعتبر 
بحكم  إيجابية  نتيجة  يعتبر  امليدان  خارج  التعادل  بأن 
اإلعداد  وخاصة  الوجدي،  الفريق  منها  مر  التي  الظروف 
املتأخر. أضاف رفيق أن العبي املولودية قدموا مباراة قوية 
الفريق  التقنية، مما مكن  التعليمات  واستطاعوا استيعاب 
أن  وكادوا  الفوسفاط،  ملعب  من  ثمينة  بنقطة  العودة  من 
يعودوا بثالث نقط بحكم املحاوالت الحقيقية التي تم خلقها.

الوجدي  الفريق  مستوى  بأن  تصريحه  رفيق  وختم 
سيتحسن فــــي قـــادم الدورات، حيث سيعمل الطاقم التقني 
على خلق االنسجام وإيجــاد التوليفة املناسبة من أجل بناء 

فريق تنافسي.
اعتبر هو  فقد  العزيز كركاش، مدرب األوصيكا،  أما عبد 
األوملبيك  إن  وقال  للفريقني،  منصفة  التعادل  نتيجة  اآلخر 
بحكم  االنسجام،  لخلق  مباريات  أربع  أو  ثالث  تلزمه 

التعاقدات األخيرة التي أجراها الفريق.
العبني،  ثمانية  مع  خريبكة  أوملبيك  تعاقد  فقد  لإلشارة 
كرادة  وسعيد  اليوسفي  مصطفى  من  بكل  األمر  ويتعلق 
وأسامة الحفاري وحمزة الفطواكي وحمزة حجار وعبدول 

فيستون ومحمد وليد بنشريفة ونصر الدين زعالني.
الفوسفاط،  مركب  احتضنها  التي  املباراة،  هذه  أن  يذكر 
األوصيكا  ليجني  السلبي،  بالتعادل  انتهت  السبت،  مساء 
من  السريعة  عودته  بعد  االحترافي،  الدوري  في  نقطه  أول 

بطولة القسم الثاني.
حسن صموتي  

�لوجه �لريا�ضي في حياة 
�لفقيد محمد نوبير �لأموي

غادرنا إلى دار البقاء بداية األسبوع املاضي الوطني الفذ 
األموي،  نوبير  محمد  اهلل  بكرم  املرحوم  ملبادئه،  املخلص 
إلى جانب نشاطه  العاملة،  الطبقة  لخدمة  ندر حياته  الذي 
الديموقراطية  بالكونفدرالية  اسمه  ارتبط  حيث  السياسي، 

للشغل، التي شغل مهمة كاتبها العام لعقود.
الدفاع  جانب  إلى  اهتمامها  امتد  العتيدة  املركزية  هذه 
عن الطبقة الشغيلة إلى ميادين أخرى بالقيام بأنشطة، ذات 
بعد تضامني وتفعيل روح املواطنة، وكان الجانب الرياضي 
نصف  أول  بتنظيم  الكونفدرالية  قامت  وهكذا  حاضرا، 
احتفاالت  مع  تزامنا   ،1998 26أبريل  األحد  يوم  ماراطون 
من  وعيا  وذلك  ماي،  فاتح  األممي،  بعيدها  العاملة  الطبقة 
هذه املركزية بدور الرياضة وأهمية ممارستها، وبذلك كانت 

دعوة للجميع ملعانقة التباري والتنافسية.
النضال  بمدينة  األولى  العمالية  والتظاهرة  املحطة  هذه 
بذلك  ومعتزا  فيها  املشاركة  شرف  لي  كان  البيضاء،  الدار 
ملستخدمي  الوطنية  بالنقابة  نقابي  ومسؤول  كرياضي، 
في  شاركت  كما  ش،  د.  ك.  لواء،  تحت  املنضوية  الفالحة 

محطتي 30ماي1999 و14ماي 2000.
رحم اهلل محمد نوبير األموي، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أورارى علي

�لزميل يحيى 
�ضعيدي في ذمة �هلل

اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
الرياضي  القسم  تلقى  وقدره 
بالجريدة ببالغ األسى واألسف 
نبأ وفاة الزميل يحيى سعيدي، 

صباح يومه األحد، بعد أن تسلل املرض اللعني إلى جسده.
بالجريدة  الرياضي  القسم  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
نيابة عن كافة الصحفيني واملراسلني بأحر التعازي واملواساة 
جميع  وإلى  وإخوانه  وأخواته  ووالده  وابنيه  زوجته  إلى 
أفراد أسرة سعيدي وعائلته الكبيرة بمختلف الحقول، التي 
اشتغل فيها، راجني من العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته 
مع النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أوالئك 

رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

بداية موفقة لسفيان 
رحيمي رفقة العي
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.عبداللطيف الكامل

االنتخابات  نتائج  على  بناء 
أجريت  والتي  األخيرة  الجماعية 
يوم الثامن من شهر شتنبر الجاري 
اجتمعت ثالثة أحزاب سياسية من 
وبناء  والتشاور  التنسيق  أج��ل 
تسيير  على  للعمل  ثالثي  تحالف 
لمدينة  الترابية  الجماعة  شؤون 
االجتماع  هذا  أسفر  أكادير، حيث 
ال���ذي ان��ع��ق��د ي���وم ال��ج��م��ع��ة 10 
ميثاق  توقيع  عن  شتنبر2021، 
مشترك بين حزب األحرار واإلتحاد 

االشتراكي واالستقالل.
الجماعية  االنتخابات  وكانت 
األح��زاب  ه��ذه  قد مكنت  األخ��ي��رة 
الثالثة من الحصول على عدد مريح 
من المقاعد الجماعية الكافية للفوز 
بتسيير الجماعة الترابية بمجموع 
37 مقعدا من أصل 61 مقعدا بعدما 
حصل حزب األحرار على 28 مقعدا 
واإلتحاد االشتراكي على 5 مقاعد 

واالستقالل على 4 مقاعد.
هذا ومن المرتقب أن ينعكس هذا 
التحالف بين األحزاب الثالثة التي 
أبانت برامجها عن تقارب كبير في 

استراتيجية  وفي  العامة  الرؤية 
العمل للتغلب على مجمل اإلكراهات 
والمعيقات التي حالت دون تطور 
المدينة على عدة مستويات، من أجل 
بجماعات  مماثلة  تحالفات  إجراء 
جهة  صعيد  على  أخ��رى  ترابية 

سوس ماسة.
وهذا ما حدث فعال حيث أسفر 
االجتماع بين المنسقين الجهويين 
عن  ال��م��ذك��ورة  الثالثة  ل��أح��زاب 
بتسيير  ال��ف��وز  بهدف  التحالف 
مدينة  م��ن  بكل  ترابية  جماعات 
الدشيرة وإنزَكان وأيت ملول التي 
حصل فيها حزب اإلتحاد االشتراكي 
على غرار جماعة مدينة أكادير، على 
نيابة واحدة في مكاتبها المسيرة.
أسفر  فقد  تيزنيت  بمدينة  أما 
ب��ي��ن سبعة  ال��م��وس��ع  ال��ت��ح��ال��ف 
أح���زاب وه��ي األح���رار واإلت��ح��اد 
واالشتراكية  والتقدم  االشتراكي 
الدستوري  واإلتحاد  واالستقالل 
والحركة  والمعاصرة  واألص��ال��ة 
ميثاق شرف،  توقيع  عن  الشعبية 
الفريق  مساندة  مساندة  بموجبه 
بلدية  سيسير  ال���ذي  المشترك 
مدينة تيزنيت والمكون من الثالثي 
األحرار واإلتحاد االشتراكي والتقدم 

واالشتراكية.
هذا ومن المؤكد أن ذات التحالف 
واإلت��ح��اد  األح���رار  بين  الثالثي 
باإلضافة  واالستقالل  االشتراكي 
والمعاصرة  األص��ال��ة  إل��ى  أيضا 
سينعكس على المجالس اإلقليمية 

سوس  جهة  مجلس  على  وأيضا 
ثنائية  تحالفات  على  بناء  ماسة 
جهة  من  واالستقالل  األحرار  بين 
وبين األحرار واألصالة والمعاصرة 

من جهة ثالثة.
ولهذا سيكون مكتب مجلس جهة 

سوس ماسة مكونا من هذه األحزاب 
رئاسة مجلس  في  للحسم  األربعة 
النيابات على هذه  الجهة وتوزيع 
األحزاب حيث أعطي لحزب اإلتحاد 
االشتراكي نيابة واحدة في شخص 

حسن مرزوقي.

حتالف ثالثي بني الأحرار والإحتاد الإ�سرتاكي والإ�ستقالل 
لت�سيري جماعة مدينة اأكادير

الحتاد الأوروبي يربز ن�سبة امل�ساركة 
املرتفعة يف اقرتاع 8 �ستنرب

أكد االتحاد األوروبي، يوم السبت، أنه تابع »باهتمام 
كبير« تنظيم االنتخابات في المغرب، وسجل »ارتفاع 

نسبة مشاركة« المواطنين في هذه االستحقاقات.
وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي بيتر ستانو، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء، »االتحاد 
األوروبي تابع تنظيم االنتخابات التشريعية والجهوية 
والمحلية في المغرب باهتمام كبير والحظنا ارتفاع 

نسبة المشاركة«.
وأضاف أن »االتحاد األوروبي يتطلع إلى االنخراط 
مع الحكومة المغربية الجديدة والسلطات والبرلمان، 
بغية تعزيز شراكتنا األورو-مغربية من أجل تحقيق 
ازدهار مشترك في كافة المجاالت ذات االهتمام، وفقا 

لإلعالن المشترك لسنة 2019«.
وأكد أن الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون 
بالفعل  »تحدث  بوريل  جوزيب  واألم��ن  الخارجية 
بوريطة  ناصر  السيد  الخارجية  الشؤون  وزي��ر  مع 
لمناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك، ومن بينها 

االنتخابات«.
وألول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، نظم 
استحقاقات  ثالثة  الماضي،  األربعاء  يوم  المغرب، 
انتخابية في يوم واحد )تشريعية، جهوية ومحلية(، 
المائة على  50,35 في  بلغت  تميزت بنسبة مشاركة 

المستوى الوطني.
وكان توافد المواطنين على مراكز االقتراع، كالعادة، 
مكثفا، خاصة في األقاليم الجنوبية للمملكة حيث بلغ 
اإلقبال 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 
و63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد النون، و58,30 

بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

ممثل ليبيا يف الأمم املتحدة
 ي�سلط ال�سوء على دور املغرب يف حل 

النزاع الليبي
سلط السفير الممثل الدائم لليبيا لدى األمم المتحدة 
بنيويورك، السيد الطاهر السني، الضوء على الدور 
الهام الذي يضطلع به المغرب في حل النزاع بهذا البلد 
المغاربي، وذلك خالل اجتماع خصصه، أمس الجمعة، 

مجلس األمن لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وقال السني »في إطار محادثاتنا حول دور بلدان 
الجوار، أود أن أشكر المغرب على جهوده المتواصلة 
السياسية  األحزاب  مناسبات،  عدة  في  واستضافته، 
الليبية من أجل خلق بيئة مالئمة للتوصل إلى تسوية 

سياسية«.
فبعد استضافته المسلسل الذي أفضى إلى التفاوض 
والتوقيع على االتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، 
احتضن المغرب المحادثات الليبية في كل من بوزنيقة 
وطنجة، ويواصل استقبال قصد التشاور، بشكل منتظم، 
القادة السياسيين الليبيين الذين يجدون في المملكة 
بلدا جارا شقيقا ومحاورا موثوقا هدفه الوحيد إحالل 
السالم واالستقرار والتنمية في ليبيا، طبقا للتعليمات 

السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.
ومن المرتقب أن يتبنى مجلس األمن قرارا، األسبوع 
المقبل، بشأن تجديد والية بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.

اإخ�ساع �سبعة اأ�سخا�ص للبحث الق�سائي 
بعد تعر�ص عامل مبقهى للعنف خالل 

توقيفه من طرف �سرطي  
أفادت المديرية العامة لأمن الوطني، اليوم السبت، 
بأنه في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو 
ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه 
بمدينة  توقيفه من طرف شرطي  للعنف خالل عملية 
الدار البيضاء، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
بإخضاع سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه 
القضية، من ضمنهم عميد ومفتشان للشرطة، إلجراءات 
العامة  النيابة  عليه  تشرف  الذي  القضائي  البحث 

المختصة.
وذكرت المديرية العامة، في بالغ لها، بأنها كانت قد 
تفاعلت بجدية كبيرة، مع شكاية الضحية المنشورة 
في الصحافة اإللكترونية بتاريخ 17 غشت المنصرم، 
حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث 
قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم االستماع فيه 
للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات 
الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث.
واضاف المصدر ذاته أنه تتويجا إلجراءات البحث 
المنجز في هذه القضية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من 
المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث 
موظف  طرف  من  العنف  ارتكاب  شبهة  حول  معهم 
على  الغير  وحمل  التزوير،  في  والمشاركة  عمومي، 
اإلدالء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة 
يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة 
إلجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح 

بمعية باقي المشتبه فيهم.
وخلص البالغ إلى أن المديرية العامة لأمن الوطني 
تنتظر انتهاء اإلجراءات المسطرية المنجزة، والقرارات 
القضائية المتخذة في حق موظفي الشرطة المشتبه 
والجزاءات  التدابير  اتخاذ  لها  ليتسنى  وذلك  فيهم، 
اإلدارية التي يقررها النظام األساسي لموظفي المديرية 

العامة لأمن الوطني.

ع الكامل

ش��ك��ل��ت ال��������وردة اس��ت��ث��ن��اءا 
بسوس،حين حسمت أغلبية مقاعد 
تارودانت،  بإقليم  إعزة  أيت  بلدية 
االتحاد  يخلق حزب  الثالثة  فللمرة 
االشتراكي للقوات الشعبية المفاجأة 
بأغلبية  يفوز  و  اع��زة  أيت  ببلدية 
التي  الترابية  الجماعة  هذه  مقاعد 
تبعد عن تارودانت المدينة بحوالي 

20 كلم.
ورغ���م ال��دس��ائ��س وال��م��ن��اورات 
المعلنة سرا وعلنا لإلطاحة بحزب 
ه��ذا  أن  إال  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد 
األخير، حسم األمر في االستحقاقات 
يوم  جرت  التي  األخيرة  الجماعية 
بفوزه ب15  شتنبرالجاري؛  الثامن 
مقعدا   20 مقعدا جماعيا من أصل 
جعل  مما  الجماعة  لهذه  مخصصا 
مرتاحين  واالتحاديات  االتحاديين 
اآلن في تشكيل مكتب مجلس جماعة 

مدينة أيت اعزة.

هذا ويترأس هذه الجماعة الترابية 
لثالث واليات متتالية فريق اتحادي 
منسجم يقوده األخ الرئيس إبراهيم 
االت��ح��اد  ج��ري��دة  م��راس��ل  باعلي/ 

في  أبان  والذي  سابقا،  االشتراكي 
تسييره بمعية فريقه عن حسن تدبيره 
لشؤون البلدية بحكامة جيدة قوامها 
ترشيد نفقات الجماعة وحسن تدبير 

شؤونها ونجاعة مكتبها في برمجة 
صدى  لقيت  ناجحة  مشاريع  عدة 

إيجابيا من لدن ساكنة المدينة.
ونذكر من هذه المشاريع المبرمجة 

إعادة  والمنجزة على أرض الواقع: 
التجهيز  الناقصة  األحياء  هيكلة 
السائل  التطهير  مشروع  وإنجاز 
وتجهيزه  البلدي  الملعب  وتهيئة 
السوق  وتهيئة  معشوشبا  وجعله 

األسبوعي..
وغيرها  المشاريع  ه��ذه  وكانت 
التسيير  ف��ي  الحكامة  ع��ن  فضال 
تجدد  الساكنة  جعلت  األسباب  من 
ثقتها مرة ثالثة في الفريق االتحادي 
وتمنحه أصواتها ليحصل على أغلبية 
ساحقة في عدد المقاعد الجماعية رغم 
حيكت  التي  الدنيئة  المناورات  كل 
هنا وهناك ضده من قبل الخصوم 
السياسيين سواء في الخفاء أو العلن 

من أجل اإلطاحة به.
هذا ورغم األموال والمغريات التي 
تم توظيفها من أجل اإلطاحة بالفريق 
االتحادي المسير إال أن كل ذلك لم 
في  ثقتها  تجديد  عن  الساكنة  يثن 
حزب الوردة لتمكنه من والية انتدابية 

أخرى.

للمرة الثالثة على التوالي

الوردة حت�سم اأغلبية مقاعد بلدية اأيت اإعزة باإقليم تارودانت

كشفت عنها وزارة التربية الوطنية 

تاأجيل الدخول املدر�سي من اأجل تكافوؤ الفر�ص  
ومباريات الإجازة املهنية واملا�سرت عن بعد 

جالل  كندالي 

أعلنت وزاره التربية الوطنية أن  إرجاء االنطالق 
الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-
2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع 
المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين 
المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي 
وكذا مدارس البعثات األجنبية ومعاهد اللغات،  
الضرورية  الشروط  توفير  إلى  باألساس  يهدف 
لالنطالق الفعلي للدراسة في ظروف آمنة تضمن 
وتكافؤ  االنصاف  وترسخ  التمدرس  في  الحق 

الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين.
بمختلف  ستعمل  أنها  ال���وزارة  وأوضحت  
مكوناتها على استثمار األسابيع المقبلة لالستعداد 
الجيد لضمان االنطالق الفعلي للدراسة في التاريخ 
المحدد له، حيث سيتم اتخاذ عدة تدابير تربوية 
التربية  قطاع  مستوى  على  والسيما  وتنظيمية 
الوطنية من خالل تحيين المقرر الدراسي للموسم 
تكييف  أجل  من  وذل��ك   2022-2021 الدراسي 
لالنطالق  الجديد  التاريخ  مع  محطاته  مختلف 
بالعطل  المتعلقة  تلك  وخاصة  للدراسة  الفعلي 
المدرسية،  واالمتحانات  والفروض  المدرسية 
حرصا على الحفاظ على الزمن المدرسي واستكمال 
عمل  برامج  وضع  الدراسية،وأيضا  المقررات 
تربوية جهوية وإقليمية وكذا على مستوى كافة 
المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من 
أجل استكمال جميع العمليات المتعلقة بالتحضير 

للموسم الدراسي الحالي.
البث  في  الشروع  أنه سيتم   ال��وزارة  وأكدت 
بالنسبة  والتثبيت  لمراجعة  لحصص  التلفزي 

لأسالك التعليمية الثالثة ولفائدة كافة التالميذ 
وفق  وذلك  والخصوصي  العمومي  بالقطاعين 
 13 ي��وم االث��ن��ي��ن  اب��ت��داء م��ن  برمجة م��ح��ددة 
عبر  الحصص  هذه  نشر  وكذا  الجاري  شتنبر 
المحمول  الهاتف  وتطبيق  اإللكترونية  المنصة 

.TelmidTICE
وترى الوزارة  أن التأطير األسري يلعب دورا 
محوريا في المسار الدراسي لأطفال واليافعين، 
لذلك حثت الوزارة  كافة آباء واألمهات وأولياء 
أمور التالميذ على تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم 
من أجل االستثمار األمثل للفترة المتبقية من شهر 
التدريجي  والدخول  لالستعداد  الجاري  شتنبر 
في أجواء الدراسة، من خالل االستعانة بمختلف 
المدرسية،   )الكتب  المتاحة  التعليمية  الموارد 
الكراسات ، المنصات التعليمية، ...( وكذا القيام 
بأنشطة  التعلم الذاتي والقراءة الموازية ومتابعة 
حصص المراجعة والتثبيت التي سيتم بثها إضافة 
لبناتهم  والمعنوي  النفسي  الدعم  تقديم  إلى 
االستثنائية  الظرفية  هذه  في  خاصة  وأبنائهم 

التي تعرف استمرار تفشي وباء »كوفيد19«.
العالي والبحث  التعليم  وعلى مستوى قطاع 

العلمي
كشفت الوزارة أنه تقرر تنظيم مباريات الولوج 
)إجازة  االنتقائية  للمسالك  بالنسبة  بعد«  »عن 

مهنية، ماستر(،
مع إقرار البث التلفزي لمحاضرات علمية تم 
انتاجها من طرف الجامعات الوطنية حسب برمجة 
سيتم اإلعالن عنها في األيام القليلة المقبلة،ووضع 
مضامين رقمية رهن إشارة الطلبة عبر مسطحات 
الجامعات في إطار التكوين الذاتي،وكذلك تنظيم 
عملية ولوج المؤسسات ذات االستقطاب المحدود 

عبر نظام الجسور،مع تنظيم عملية تقييم مستوى 
تمكن الطلبة من اللغات األجنبية بالنسبة للشعب 

الخاضعة لنظام البكالوريوس.
المهني،قررت  التكوين  قطاع  مستوى  وعلى 

الوزارة
م���الءم���ة ال��ب��رم��ج��ة ال��زم��ن��ي��ة م���ع ال��م��ق��رر 
المتدربات  مجموع  مع  التكويني؛والتواصل 
وترتيبات  تفاصيل  على  واطالعهم  والمتدربين 
الدخول التكويني؛واإلعداد للتداريب الميدانية؛مع 
إمكانية تنظيم حصص المراجعة عن بعد لفائدة 
وآباء  أمهات  كافة  والمتدربين،داعية  المتدربات 
وأولياء أمور التلميذات والتالميذ الفئة العمرية 

12-17 سنة وكذا الطلبة ومتدربي التكوين المهني 
من الفئة العمرية »18 سنة فما فوق« إلى االنخراط 
المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح والتي تعرف 
منذ انطالقها إقباال كبيرا، مع التأكيد على ضرورة 
واالحترازية  الوقائية  بالتدابير  التقيد  مواصلة 
التي أقرتها السلطات المختصة. كما أن الوزارة 
ستعمل بدعم من السلطات الترابية والصحية 
تنظم  التي  التلقيح  عملية  وتيرة  تسريع  على 
المؤسسات  مستوى  على  المحدثة  بالمراكز 
التعليمية من خالل الرفع من عدد هذه المراكز 

وفق ماجاء على لسان الوزارة. 
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عزيز اأخنو�س رئي�س احلكومة املعني ينطلق يف امل�شاورات 
من اأجل ت�شكيل احلكومة املقبلة

n مكتب الرباط: 

عبد الحق الريحاني
مع  السياسية  املشاورات  اليوم  تنطلق 
األحزاب السياسية بقيادة عزيز أخنوش رئيس 
الحكومة الجديد الذي عينه جاللة امللك محمد 
ثالثة  بعد  أي   املاضي،  الجمعة  يوم  السادس 
أيام من إجراء االنتخابات الجماعية والجهوية 
والتي  الجاري،  شتنبر   8 يوم  والتشريعية 
لألحرار   الوطني  التجمع  حزب  فيها  تصدر 

الترتيب العام.
وكان قد أعلن عضو املكتب السياسي لحزب 
الطالبي  رشيد  لألحرار،  الوطني  التجمع 

العلمي، اول امس  
 بالرباط، أن املشاورات الرامية إلى تشكيل 
الحكومة املقبلة ستنطلق اعتبارا من األسبوع 

املقبل.
وعن من هي االحزاب التي تهمها  املشاورات 
الطالبي  أوضح  الحكومة،  تشكيل  أجل  من 
العلمي، في ندوة صحافية، أن هذه املشاورات 
على  حصلت  التي  األحزاب  مختلف  ستضم 
حزبي  تحالف  تكوين  قصد  البرملان  في  مقاعد 

يشكل الحكومة املقبلة.
أن  على  الوقت  نفس  في  الطالبي  وشدد 
البرنامج  في  تتمثل  املفاوضات  هذه  أرضية 
الحكومي الذي سيكون مستمدا في معظمه من 
تتقاطع  التي  األحزاب  وبرامج  الحزب  برنامج 

معه الرؤى واألفكار.
وسبق  للحزب أن  أكد، في بالغ صادر عنه 
مع  للتعاون  استعداده  املاضي،  السبت  يوم 
ووطنيا  محليا  الوطنية  السياسية  القوى  كل 

لتكوين تحالفات منسجمة وقوية.
من  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  وعبر 

أنه  بعد اطالعه على  البالغ، على  خالل نفس 
التشريعية  لالستحقاقات  النهائية  النتائج 
والجهوية والجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر، 
والتي تبوأ فيها الحزب املرتبة األولى، مستعد  
للتعاون وطنيا ومحليا مع كل القوى السياسية 
وقوية  منسجمة  تحالفات  “لتكوين  الوطنية 
قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة وفعالية 

خدمة للمواطنني”.
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  وكان 
بالقصر  املاضي   الجمعة  يوم   استقبل،  قد 
حزب  رئيس  أخنوش،  عزيز  بفاس،  امللكي 
التجمع الوطني لألحرار، وعينه جاللته رئيسا 
الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  وكلفه  للحكومة، 
نتائج  على  وبناء  الدستور  ملقتضيات  طبقا 

االنتخابات التشريعية.
عقب  للصحافة  تصريح  في  أخنوش،  وقال 
التعيني، إن الحزب سيطلق مشاورات مع  هذا 
األحزاب التي يمكن أن تتوافق مع الحزب “من 
لها  ومتماسكة  منسجمة  أغلبية  تشكيل  أجل 

برامج متقاربة”.
وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تضم 
هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في املستوى، 
امللك  لجاللة  الكبرى  االستراتيجيات  ينفذون 

والبرامج الحكومية”.
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  ان   يذكر 
الترتيب  تصدر  التشريعية  االستحقاقات 
العام   بحصوله على 102 مقعدا، بعده حزب 
حصل  فيما  مقعدا،  بـ86  واملعاصرة  األصالة 
حزب االستقالل على 81 مقعدا، كما حاز حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا. 
مقعدا   29 الشعبية  الحركة  بحزب  متبوعا  
وحزب  مقعدا   21 واالشتراكية  التقدم  وحزب 
العدالة  وحزب  مقعدا   18 الدستوري  االتحاد 

والتنمية 13 مقعدا.

جتمع دول ال�شاحل وال�شحراء 
ي�شيد مب�شل�شل انتخابي"منوذجي"

أشاد تجمع دول الساحل والصحراء بالتنظيم »النموذجي« 
لالنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ل8 شتنبر.

وقالت املنظمة اإلقليمية في بالغ اليوم الجمعة »يضم تجمع 
في  الدوليني  املالحظني  إلى  صوته  والصحراء  الساحل  دول 
مشيرة  االنتخابي«،  للمسلسل  النموذجي  بالتنظيم  اإلشادة 
إلى »االلتزام الوطني والنضج السياسي للفاعلني السياسيني 

واملواطنني املغاربة في هذا التمرين الديمقراطي الوطني«.
وذكر البالغ أنه طبقا ملقتضيات مؤتمر رؤساء دول وحكومات 
املسلسل  بدعم  تقضي  التي  والصحراء  الساحل  تجمع 
تجمع  »تابع   ، األعضاء  الدول  في  القانون  ودولة  الديمقراطي 
التشريعية،  االنتخابات  أطوار  بارتياح  والصحراء  الساحل 

والجهوية، والجماعية التي جرت باململكة املغربية«.
وسجل تجمع دول الساحل والصحراء، بشكل خاص، أهمية 
نسبة املشاركة في هذا االقتراع، وذلك على الرغم من الظرفية 

الصحية الدولية العصيبة.
البالد  في  الحية  القوى  »ألن  ارتياحه  عن  التجمع  وأعرب 
اإلنصاف  مبادئ  تكريس  مسعى  مع  إيجابي  بشكل  تتعاطى 
السادس  محمد  امللك  جاللة  مافتئ  التي  وااللتزام  والشفافية 

يدعو إليها«.
»دليل  مقتضيات  إعمال  في  بقوة  اململكة  انخراط  ثمن  كما 
والصحراء«،  الساحل  تجمع  فضاء  في  االنتخابات  مراقبة 

املعتمد من طرف مؤتمر رؤساء دول التجمع.

تورط زوجني وابنهما القا�صر
 يف ارتكاب جناية القتل العمد

أمس  الرباط، مساء  بمدينة  الوالئية  الجنائية  الفرقة  فتحت 
املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  قضائيا  بحثا  السبت، 
وذلك لتحديد األفعال اإلجرامية املنسوبة لزوجني وابن أحدهما 
القتل  جناية  ارتكاب  في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  القاصر، 

العمد في حق األصول.
وحسب  أنه  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
املعلومات األولية للبحث، فإن املشتبه فيه الرئيسي البالغ من 
العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال 
سنة،   67 العمر  من  البالغة  والدته  حق  في  التعذيب  وسائل 
وذلك بمشاركة محتملة لباقي املشتبه فيهما وهما زوجته وابنه 

القاصر. 
حجزت  القضائية  الشرطة  عناصر  أن  البالغ  وأوضح 
تسجيالت وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي 
وضعية بدون مالبس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها 

في مختلف أنحاء جسدها. 
للحراسة  الراشدين  فيهما  املشتبه  إخضاع  تم  أنه  وأضاف 
النظرية واملراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث 
املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  القضائي 
هذه  وخلفيات  ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف  وذلك 
القضية، وكذا تحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من املشتبه 

فيهم في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية. 

أخبار مقتل �شائقني مغربيني واإ�شابة اآخر على اأيدي عنا�شر م�شلحة مبايل

احلكامة اجليدة واجلهوية مدخالن اأ�شا�شيان لتطوير 
املنظومة ال�شحة والتنزيل ال�شليم لأورا�شها

علم لدى سفارة املغرب ببماكو أن سائقني مغربيني قتال 
بالرصاص من قبل عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح 
ونجا سائق رابع، اليوم السبت داخل التراب املالي، بينما 

كانوا متوجهني بشاحنات محملة بالبضائع الى بماكو. 
ووقع الحادث على مستوى بلدة ديديني على بعد 300 
كلم من العاصمة املالية بماكو، عندما اعترضتهم مجموعة 
على  األشجار  بني  مختبئة  كانت  أفراد  عدة  من  مسلحة 
السائقني  اتجاه  في  الرصاص  فأطلقت  الطريق  جنبات 

املغاربة. 
املحلية  املستشفيات  ألحد  املصاب  السائق  نقل  تم  وقد 

لتلقي العالجات األولية وال تدعو حالته للقلق. 
مقنعني  كانوا  املهاجمني  فإن  عيان  شهود  وبحسب 
اتصال  أجهزة  ولديهم  الرصاص  من  واقيات  ويرتدون 
الذوا  إذ  أغراض  أية  بسرقة  يقوموا  لم  أنهم  كما  السلكي، 

بالفرار مباشرة بعد ارتكاب جرمهم. 
السلطات  مع  اتصال  على  ببماكو  املغربية  والسفارة 
الستكمال  املغاربة  الناقلني  ومعارف  البلدين  في  املختصة 
االجراءات املطلوبة في هذه الحاالت بما في ذلك طلب فتح 
تحقيق من طرف السلطات املالية ملعرفة مالبسات الحادث 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفي الوقت الراهن فإن جثتي 

الضحيتني في طريقها الي بماكو.

n وحيد مبارك

الورش  أن  عفيف،  موالي سعيد  الدكتور  أكد 
الصحي يعتبر أحد أبرز األوراش األساسية التي 
املقبلة االنكباب عليها بكل  يجب على الحكومة 
متوفرة  الطريق  خارطة  وأن  خاصة  مسؤولية، 
االجتماعية  الحماية  ورش  بفضل  وواضحة، 
التغطية  بتعميم  املتعلق  الشق  وضمنه  امللكي 
كبيرة  انتظارات  عن  يجيب  الذي  الصحية، 
وكذا  كبير،  بأمل  تترقبها  واسعة  شرائح  ظلت 
مشروع النموذج التنموي الجديد. وشّدد رئيس 
الفيدرالية الوطنية للصحة في تصريح خّص به 
»االتحاد االشتراكي« على أن الحق  في الصحة 
31 من دستور اململكة  الذي ينص عليه الفصل 
تفادي  على  والحرص  سليما  تنزيال  يتطلب 
تجويد  دون  حالت  التي  السابقة  األعطاب  كل 
شتى  صعوبات  ووضعت  الصحية  املنظومة 
الصحية  الخدمات  إلى  للولوج  املواطنني  أمام 

والعالج، األمر الذي لم يكن يّتسم بالسالسة.
للعلوم  املغربية  الجمعية  رئيس  وأبرز 
هي  الصحة  أن  للجريدة  تصريحه  في  الطبية، 
والعقلية  البدنية  السالمة  اكتمال  من  حالة 
غياب  مجرد  حدود  عند  والتقف  واالجتماعية 
وجب  وبالتالي  العجز،  أو  للمرض  انعدام  أو 
ذلك،  تحقيق  على  املساعدة  العوامل  كل  توفير 
مدخل  رأسها  على  متعددة،  مداخل  خالل  من 
الحماية االجتماعية الذي يعتبر العمود الفقري 
الجاللة  صاحب  عنه  أعلن  الذي  امللكي  للورش 
الخبير  وأكد  اهلل.  نصره  السادس  محمد  امللك 
الصحي على أن الحكامة الجيدة وتفعيل أدوار 
مجال  في  عام  بشكل  في  الترابية  الجماعات 
التحديد في  حفظ الصحة، والجهات على وجه 
الفوارق  تقليص  من  سيمّكن  الصحي،  الشق 
يجب  ما  وهو  مجالية،  صحية  عدالة  وضمان 

أن تنصب عليه جهود الحكومة املقبلة، ال سّيما 
 19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  الجائحة  وأن 
بّينت أهمية الرفع من جودة الخدمات الصحية 
البشرية  باملوارد  واالهتمام  بنياتها  وتطوير 

كلها وبتعدد اختالفها.
كلفتها،  للصحة  أن  الفيدرالية  رئيس  وأكد 
وكامل  تام  وعي  على  اليوم  بات  الجميع  وبأن 
بأن هذا القطاع ليس اجتماعيا واستهالكيا كما 
كان يعتقد البعض، بل هو قطاع منتج وله وقعه 

االستثمار  يتطلب  مما  االقتصاد،  على  املباشر 
والتشجيع  الحيوي  املجال  هذا  في  اإليجابي 
عليه بما يخدم املصلحة العامة لبالدنا ولصحة 
العادل  ولوجهم  وضمان  واملواطنات  املواطنني 
والسلس إلى العالج دون تمييز أو قيود، وتوفير 
املوارد املالية الضرورية لتحقيق هذه الغاية عبر 
الرفع من ميزانية الوزارة. ودعا الدكتور عفيف 
الصحية  املنظومة  أعطاب  عالج  يكون  أن  إلى 
شموليا، يشمل الشق التكويني والرفع من أعداد 

األمن  على  والحرص  تحفيزهم،  مع  الخريجني 
الدوائي، وتطوير الجانب البيولوجي، والتأكيد 
على أهمية البحث العلمي، مشددا على ضرورة 
ذلك  على  أكد  كما  الوطنية  التعريفة  مراجعة 
النموذج التنموي الجديد، حتى ال يظل املواطن 
يتحمل عبئا ماليا كبيرا في مصاريف العالجات، 
وغيرها من الجوانب األخرى املرتبطة باملنظومة 
من أجل إعادة تأهيلها لتكون قادرة على مواجهة 

التحديات.

الرجاء يؤجل جمعه العام
أعلن فريق الرجاء البيضاوي عن تأجيل جمعه العام، 
الذي كان مقررا أن يعقد يوم 14 شتنبر 2021، بناء على 
رغبة المنخرطين، الذي وقعوا عريضة يلتمسون فيها تأجل 
الجمع العام إلى حين توافر الظروف التي تسمح بعقده 
حضوريا، واألمر الذي لم يكن متاحا تحقيقه في جمع 

الغد، بفعل اإلجراءات االحترازية من الجائحة.
الرسمية  صفحته  على  عممه  للنادي  بالغ  وأوضح 
بمواقع التواصل االجتماعي، أن التأجيل جاء بناء على 
إلحاح من المنخرطين، وتقرر في اجتماع للمكتب المديري، 

عقد يوم السبت، 11 شتنبر، بمقر النادي.
يذكر أن كال من أنيس محفوظ ورضوان الرامي وجمال 
الدين الخلفاوي، كانوا قد أعلنوا ترشحهم للرئاسة، غير 
أنه سيتم فتح آجال جديد  إلى  التأجيل أشار  أن بالغ 
لتقديم الترشيحات، ليفتح الطريق بالتالي أمام أسماء 
جديدة، يمكن أن تدخل سباق التنافس في الجمع العام، 
الذي يتوقع أن ينعقد في نهاية الشهر المقبل، وسيكون 

نهائيا ولن يقبل أي تأجيل كيفما كانت الظروف.

المنتخب الوطني النسوي 
يشارك في دوري عائشة 

بوخاري 
يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تجمعا 
القدم بالمعمورة،  إعداديا بمركب محمد السادس لكرة 
وذلك استعدادا للمشاركة في دوري »عائشة بوخاري« 
الودي بالعاصمة النيجيرية الغوس، حيث سيجري خالله 
المنتخب الوطني مبارتين أمام كل من منتخبي الكاميرون 

ومالي على التوالي يومي 16 و 19 شتنبر الجاري.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية نشرته يوم الجمعة 
على موقعها الرسمي أن العبات المنتخب الوطني لكرة 
القدم النسوية سيخضعن للفحوصات الطبية الخاصة 
بفيروس كورونا المستجد حسب البروتوكول الصحي 

المعتمد من لدن الهيئات المختصة.
وأفاد المصدر ذاته بأن مدرب المنتخب الوطني األول 
لكرة القدم النسوية، رينالد بيدروس، وجه الدعوة إلى 

23 العبة للمشاركة في هذا الدوري.

النخبة  الئئحة  يلي  ما  وف��ي 
الوطنية:

خديجة الرميشي – هند حسناوي – زينب رضواني – 
حنان آيت الحاج – عزيزة رباح – غزالن الشهيري – سهام 
بوخامي – فاطمة الزهراء دهموس – غزالن شباك – نجاة 
بدري – سناء المسعودي – فاطمة تقناوت – ضحى أحامو 
إيمان عبد األحد  رانيا السالمي –  )الجيش الملكي( – 
)نادي سبورتنغ الدار البيضاء( – مروة حساني )سان 
مور – فرنسا( – إيلودي نهلة نكاش )إف سي تشينوا – 
سويسرا( – سلمى أماني )سان مالو – سويسرا( – صباح 
الصغير )سامبدوريا – إيطاليا( – نهيلة بنزينة )الجيش 
الملكي( – ياسمين بن حسين )إف سي واكر إنسبروك – 
 Yzeure Allier Auvergne( إيمان الغزواني – )النمسا

– فرنسا( – ابتسام الجريدي )الجيش الملكي(.

المغرب الفاسي يقدم 
العبيه الجدد

الجمعة  يوم  القدم،  لكرة  الفاسي  المغرب  نادي  قدم 
بفاس، العبيه الجدد الذين تم انتدابهم لتعزيز تركيبته 

البشرية.
وأعلن النادي رسميا التحاق 10 العبين جدد بمؤهالت 

مختلفة، بعد أن فك ارتباطه بمجموعة من العبيه.
من  قادما  العروبي،  زهير  بالحارس  األمر  ويتعلق 
نهضة بركان والمدافعين طارق استاتي )اتحاد طنجة( 
الغابوني  والمهاجم  أكادير(  )حسنية  الرامي  وياسين 

لوي أوتشانكا أميكا.
كما استقدم الفريق صالح الدين بن مرزوقة وأحمد 
كنزار وعالء الدين بوشنة وكامارا أبوبكر ديمبا )غينيا( 

وسيف الدين بوهرة وسيال بافنا )الكوت ديفوار(.
في تصريح  النادي  رئيس  الجامعي  اسماعيل  وقال 
لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن الماص باشر االنتدابات 
بالتراضي  العبين  عشرة  عن  انفصل  أن  بعد  الجديدة 
لتلبية  يكون جاهزا  أن  الى  يطمح  الفريق  أن  موضحا 

النتظارات محبيه.
وأعرب عن أمله في أن يقدم الالعبون الجدد القيمة 
المضافة المنشودة خالل الموسم الجاري، مشيرا الى 
أن النادي يضع ثقته في المدرب التونسي عبد الحي بن 
سلطان وفي المجموعة من أجل الظهور بوجه مشرف.

ومن جهته، قال بن سلطان إن الفريق باشر استعداداته 
بقليل من التأخير، لكنه تدارك الوضع من خالل تداريب 
أن  موضحا  الموسم،  لبداية  جاهزا  يكون  حتى  مكثفة 
االنتدابات تم تحديدها بعناية لتلبية انتظارات الفريق.
األضواء  قسم  الى  عاد  الذي  الفاسي  المغرب  وكان 

الموسم الماضي قد خاض معسكرا إعداديا بإفران.

غمار  القاعة،  داخل  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  يدخل 
منافسات كأس العالم، التي ستجرى أطوارها في الفترة ما بين 12 شتنبر 
الجاري ورابع أكتوبر المقبل بليتوانيا، بعزيمة وإرادة قويتين في أفق 
ضمان مشاركة مميزة في مختلف أطوار هذا الحدث الكروي العالمي.
ويتطلع الفريق الوطني، الذي يواجه منتخبات قوية ضمن الجولة 
األولى من هذه التظاهرة العالمية )جزر سليمان وتايالند والبرتغال(، 
إلى البصم على مسار حافل بالعطاء وإثبات الذات، على غرار المحطات 
الرياضية السابقة، في تحدي يقوده إلى الدفاع عن ألوانه وتشريف 

الكرة المغربية في هذا المحفل الدولي.
وستدشن عناصر المنتخب المغربي، المنتشي بتتويجه بلقب النسخة 
الخامسة لبطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة في القاهرة على 
الثالثة  المجموعة  مباريات  نظيفة،  برباعية  المصري  نظيره  حساب 
بجاهزية ملؤها الحماس لتخطي الدور األول، على الرغم من صعوبة 
المهمة في وجود منتخبات معروفة بسيطرتها على هذا الصنف الرياضي.
ويسعى أشبال االطار الوطني هشام دكيك إلى الذهاب بعيدا في هذه 
التظاهرة الرياضية العالمية، رافعين شعار الفوز في المباراة األولى ضد 
منتخب جزر سليمان، ومواصلة المشوار بثبات لكسب رهان التحدي 
البرتغال  يواجه  حينما  القاعة،  داخل  القدم  كرة  رياضة  في  والتألق 
وتايالند في الجولتين الثانية والثالثة يومي 16 و19 من الشهر الجاري.
وسيساعد المنتخب في رفع هذا التحدي العديد من العوامل، لعل 
والدعم  الوطنية،  المجموعة  مكونات  يميز  الذي  االستقرار  أبرزها 
التقنية  واإلدارة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  المتواصل 
للمنتخب والالعبين، الذين أبانوا عن مستوى تقني عالي وعلى حس 
كبير بالمسؤولية، وإصرارهم على تشريف كرة القدم المغربية بأبهى 

صورة.
وفي إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب المغربي 
عدة تربصات ومعسكرات تدريبية داخل المغرب وخارجه، وكذا إجرائه 

لمباريات ودية مع منتخبات مرشحة للظفر بكأس العالم.
وقد بصم زمالء أنس العيان على فترة استعداد جيدة، حيث حققوا 
المنتخب  على  الوطنية  النخبة  تفوقت  إذ  االنتصارات،  من  العديد 
السلوفاكي )4 – 1( وفازت قبل ذلك على منتخب باناما في مناسبتين 

)4 – 3( و )3 – 0(، وتعرضهم لهزيمتين أمام كل من منتخب مصر 
واليابان في آخر محطة ودية قبل الدخول غمار المسابقة.

وفي هذا السياق، كان الناخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام 
دكيك قد أكد، في تصريح سابق، أن كتيبته، التي ستلعب ضمن المجموعة 
الثالثة الى جانب منتخبات البرتغال وتايالند وجزر سليمان، تؤمن 
بحظوظها للتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم بليتوانيا 

رغم قوة المباريات.
وأضاف أن القرعة »جاءت متوازنة ).. ( ليس هناك فرق قوية وأخرى 
ضعيفة فالكل في كفة واحدة، والمغرب يتواجد في مجموعة قوية«، 
مبرزا أن أسود االطلس مقبلون على خوص نهائيات كأس العالم، التي 

ال تتأهل لها سوى المنتخبات التي استحقت ذلك.
وتابع أسد »الفوتصال« أن المنتخب الوطني المغربي راكم تجربة 
كبيرة خاصة بعد االخفاقات المسجلة في مونديالي تايالند سنة 2012 

وكولومبيا في 2016.
التركيز سينصب على المباراة األولى ضد جزر   « وأشار إلى أن 
سليمان، مع توخي الحيطة والحذر وعدم استصغار الخصم«، مضيفا 
أن منتخب تايالند يعد أحد رواد القارة االسيوية إلى جانب إيران في 
مجال كرة القدم داخل القاعة، في حين يبقى البرتغال هو الفريق األقوى 

على الورق، باعتباره بطل أوروبا وبلغ نصف نهائي كاس العالم .
ومن جانبه، أكد الالعب عبد اللطيف فاتي، في تصريحات صحفية، 
أن المجموعة الوطنية، التي خاضت استعدادات مكثفة وجيدة لمحطة 
ليتوانيا، تتوفر على جميع اإلمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة 
في كأس العالم، مشيرا إلى أن الفريق اكتسب خبرة كافية ساهمت في 

خلق االنسجام الجيد في صفوف الالعبين.
وأضاف أن المجموعة الثالثة في هذه الرحلة العالمية تضم منتخبات 
قوية ما يجعل مهمة المنتخب الوطني صعبة، مؤكدا على االستعداد 

الجيد للفريق لخوض هذه المنافسات وتقديم مستويات جيدة.
وكان هشام دكيك قد كشف مؤخرا عن الالئحة النهائية للعناصر 
الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم، والتي ضمت عددا من 
الالعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية، عالوة على مجموعة من 

العناصر التي تزاول في األندية األوربية. 

عادت عجلة الدوري االحترافي إلى الدوران، مساء أول أمس الجمعة، 
وكانت االنطالقة من الملعب البلدي ببرشيد، الذي شهد مواجهة اليوسفية 

للرجاء البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي.
وتمكن الفريق األخضر من تحقيق إنجاز غاب عنه منذ فترة طويلة، 

وهو الفوز خارج الديار في أول مباريات الموسم.
رحيمي،  الحسني  ال��واع��د  العبه  إل��ى  الفوز  بهذا  ال��رج��اء  ويدين 
الثاني  والنجل  رحيمي،  سفيان  السابق  لنجمه  األصغر  الشقيق 

ارتبط  الذي  )يوعري(،  رحيمي  محمد  الخضراء للحاج  م��ن��ذ بالقلعة 
أربعة عقود كمكلف باألمتعة.

وتابع رحيمي )د 60(، كرة عرضية من الظهير األيسر محمد سبول، 
كما شهدت المواجهة أول حالة طرد في الموسم، بعدما أشهر الحكم، 
ياسين بوسليم، البطاقة الحمراء في وجه العب يوسفية برشيد طوماس 

كونازو )د 53(، بعد تدخل خشن في حق الالعب الرجاوي محمد زريدة.
الفتح  على  هاما  انتصارا  المحمدية  شباب  حقق  البشير،  وبملعب 
الرياضي بهدفين لالشيء، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس السبت.
وسجل هدفي الفريق المضيف كمال القرع )د 5( ومحمد بوالكسوت 
)د 50(، ليتلقى بذلك المدرب أمين بنهاشم أول هزيمة له هذا الموسم، 

على يد فريقه السابق، الذي يقوده اإلطار الوطني امحمد فاخر.
الهدف  إن  المواجهة  تلت  التي  الصحافية،  الندوةر  في  فاخر  وقال 
المبكرا كان مهما، وأعطى الثقة لالعبين وحّررهم من الضغط، مشيرا 
إلى أن مجموعته قدمت  أداء كبيرا، حيث أبدت رغبة جامحة في تحقيق 

االنتصار، رغم أنها واجهت خصما قويا ويمتلك العبون جيدون.
واحتل فريق شباب المحمدية، عقب هذه النتيجة، المركز األول إلى 
جانب الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، الذي عاد بانتصار 
واحد،  بهدف  األولمبيك،  على حساب  بآسفي  المسيرة  ملعب  من  غال 
سجله المهاجم الكيني مسعود جوما )د 63(، كما يتواجد في الرتبة 
األولى أيضا حسنية أكادير، الذي حقق الفوز بميدانه على سريع وادي 

زم بهدف دون رد، حمل توقيع أيوب الملوكي )د 39(.

وحقق اولمبيك خريبكة نقطته األولى بعد عودته على دوري الكبار، 
عقب تعادله مع ضيفه مولودية وجدة بدون أهداف في المباراة التي 

جمعتهما، يوم السبت، على أرضية ملعب الفوسفاط.
وحل فريق أولمبيك خريبكة بعد هذا التعادل في المركز الثالث إلى 

جانب فريق مولودية وجدة بنقطة واحدة. 

النتائج 
يوسفية برشيد – الرجاء الرياضي 0 – 1 
أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي 0 – 1 
أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة 0 – 0 

 شباب المحمدية – الفتح الرياضي 2 – 0 
 حسنية أكادير – سريع وادي زم 1 – 0 

األربعاء 15 شتنبر
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00(

االتحاد االشتراكي
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الحسني رحيمي ومحمد سبول مهنديس الفوز الرجاوي

الرجاء يحقق 
إنجازا غاب 

عنه لسنوات 
ويوسفية برشيد 
يسجل أول طرد 

في الموسم

ت��م��ك��ن ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
ال��م��غ��رب��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة من 
المربع  إلى  العبور  تذكرة  حجز 
إفريقيا  أم��م  بطولة  من  الذهبي 
نظيره  على  تفوقه  عقب   )2021(
نظيفة،  جوالت  بثالث  الرواندي 
التي  النهائي  ربع  مباراة  برسم 
كيغالي. في  السبت  مساء   جرت 

المضيف  للبلد  مواجهتهم  وفي 
ل��ل��م��س��اب��ق��ة، وال����ذي ي��ع��د أح��د 
 3( البطولة  ف��ي  ال��ف��رق  أف��ض��ل 
بسط  خسارة(،   0  – انتصارات 
مطلقة  سيطرة  األط��ل��س  أس���ود 
بواقع  وأنهوه  اللقاء  اطوار  على 
.)25 – 17 ،25 – 23 ،25 – 17("
وسيواجه المنتخب المغربي، يومه 

نظيره  النصف  دور  في  االثنين، 
آخر  بطل  وصيف  الكاميروني، 
مقعده  بدوره  الذي حجز  نسخة، 
يوم السبت لنفس الدور على حساب 
لواحدة. جوالت  بثالث   نيجيريا 

الذين  وي��ش��ارك أس��ود األط��ل��س 
م��ون��دي��ال  ب��ل��وغ  ف��ي  يطمحون 
2022، بفريق شاب يضم العبين 

محليين وآخرين من ذوي الخبرة 
أوروبية. بطوالت  في   يمارسون 

اختارها  التي  القائمة  وتضم 
المدرب الجديد للمنتخب الوطني، 
الالعب  ماتيجاسيفيتش،  نيكوال 
اكتسب  ال��ذي  الحشدادي  محمد 
خ��ب��رة واس��ع��ة ف��ي ال��ع��دي��د من 
 بطوالت أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وكانت النسخة الثالثة والعشرون 
من بطولة افريقيا للكرة الطائرة قد 
انطلقت يوم الثالثاء الماضي في 

العاصمة الرواندية كيغالي.
من  فريقين  أول  وسيتأهل   
كأس  لنهائيات  مباشرة  البطولة 
العالم المقررة السنة المقبلة في 

فرحة مغربية بتأهل مستحقروسيا.

المنتخب الوطني يتأهل إلى نصف نهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة

الدورة األولى من الدوري االحترافي

المنتخب الوطني لكرة القدم الصغرة يأمل تسجيل حضور مشرف بكأس العالم

من تحضريات العنارص الوطنية ملونديال ليتوانيا
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
إعالن عن إرجاء تاريخ فتح طلب 

العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض مفتوح

DT2114446 :رقم
جلسة علنية

مراكش  التوزيع  مديرية  تعلن 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  التابعة 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
موالي  بشارع  الكائنة  الكهرباء 
إرجاء  عن  مراكش  جليز  رشيد 
تاريخ فتح طلب العروض املفتوحة 

التالي إلى تاريخ: 2021/09/30.
باقتناء  املتعلق   :DT2114446   -
باملقرات  الهواء  مكيفات  وتركيب 
التابعة للمديرية الجهوية للتوزيع 

بمراكش.
إلنجاز  التقديري  الثمن  ويحدد 
490.705,20درهم  في  األشغال 

)م.ا.ر(.  
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
األولى  املادة  في  معرفة  هي  كما 
بميثاق  املتعلق  للقانون00-53 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
الضمانة املؤقتة غير واردة

القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 
www.one.ma:اإللكتروني التالي

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الوطني  املكتب  التالي:  بالعنوان 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء  قطاع 

رشيد - كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:524446040)212(

الفاكس:524436077)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

مرتبط بعدم التوصل بامللف.
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع   ,13
مراكش - املغرب؛ قبل تاريخ وساعة 
عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
إلى  بالتوصل  إشعار  املضمون مع 
الجهوية  للمديرية  الضبط  مكتب 
للتوزيع بمراكش قبل تاريخ وساعة 

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

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2021/09/30 على 
الوطني  باملكتب   09h30 الساعة  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
املشار  بالعنوان  الكهرباء  قطاع 

أعاله.
ع.س.ن/3353/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الفالحة 
والصيد البحري

والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املعهــــد الوطنــــي
 للبحث الزراعي
املركز الجهوي 

للبحث الزراعي أكادير
إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2021/08/م.ج.ب.ز.اكادير
مخصص للمقاوالت الصغيرة 

واملتوسطة الوطنية
للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 

وللمقاولني الذاتيني

 2021 05 اكتوبر  في يوم الثالثاء 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة  على 
املعهد  بمقر  االجتماعات  قاعة 
املتواجد  الزراعي،  للبحث  الوطني 
بشارع النصر الرباط، فتح األظرفة 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
اعمال  انجاز  ألجل  أثمان  بعروض 
التجارب  ميدان  سياج  تهيئة 
للمركز  التابع  الزهر  ملك  الفالحية 
الجهوي للبحث الزراعي أكادير في 

حصة وحيدة.
العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشر  خمسة  مبلغ: 

)15.000,00درهم(. 
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
يلي:  كما  املشروع  صاحب  طرف 
الفا  وثالثون  واربعة  خمسمائة 
سنتيم  صفر  درهم  وستمائة 
احتساب  مع  )534.600,00درهم( 

الرسوم. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و31   29  ،27 املواد  ملقتضيات 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
 1434 األولى  جمادى   8 بتاريخ 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

الكائن بشارع النصر-الرباط؛
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
إلكترونيا عن طريق  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  أظرفة  فتح 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 

تجدر اإلشارة الى ان طلب العروض 
الصغيرة  للمقاوالت  هذا مخصص 
للتعاونيات  الوطنية،  واملتوسطة 
وللمقاولني  التعاونيات  اتحاد  او 

الذاتيني. تطبيقا ملقتضيات:
وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 
الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
349- رقم  املرسوم  من   156 املادة 

األولى  جمادى   08 بتاريخ   12-2
 2013 مارس  1434 املوافق ل 20 

املتعلق بالصفقات العمومية،
املرسوم  من  و156   25 املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية،  بالصفقات 
 2-19-69 رقم  باملرسوم  تغييرهما 
 1440 رمضان   18 في  الصادر 

)24ماي2019(.
جميع  تقديم  املتنافسني  على  وان 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
والوثائق  وتتميمه  تغييره  تم 
09 من  املنصوص عليها في املادة 

نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3354/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املعهــــد الوطنــــي 
للبحث الزراعي
املركز الجهوي 

للبحث الزراعي أكادير
إعالن عن طلب 
عروض مفتوح

رقم:
2021/09/م.ج.ب.ز.اكادير

مخصص للمقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة الوطنية

للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 

وللمقاولني الذاتيني
 2021 05 اكتوبر  في يوم الثالثاء 
سيتم  صباحا،  عشر  الحادية  على 
املعهد  بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
املتواجد  الزراعي،  للبحث  الوطني 
بشارع النصر الرباط، فتح األظرفة 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
اعمال  انجاز  ألجل  أثمان  بعروض 
املركز  لفائدة  مغطاة  بيوت  بناء 
الجهوي للبحث الزراعي أكادير في 

حصة وحيدة.
العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرون  مبلغ:  في 

)20.000,00درهم(. 
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 
صاحب املشروع كما يلي: سبعمائة 
درهم صفر  ألف  وخمسة وتسعون 
مع  )795.000,00درهم(  سنتيم 

احتساب الرسوم. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و31   29  ،27 املواد  ملقتضيات 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
 1434 األولى  جمادى   8 بتاريخ 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

الكائن بشارع النصر-الرباط.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
طريق  عن  إما إيداعها إلكترونيا   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  أظرفة  فتح 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
تجدر اإلشارة الى ان طلب العروض 
الصغيرة  للمقاوالت  هذا مخصص 
للتعاونيات  الوطنية،  واملتوسطة 
وللمقاولني  التعاونيات  اتحاد  او 

الذاتيني. تطبيقا ملقتضيات:
وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 
الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
349- رقم  املرسوم  من   156 املادة 

األولى  جمادى   08 بتاريخ   12-2

 2013 20 مارس  ل  املوافق   1434
املتعلق بالصفقات العمومية،

املرسوم  من  و156   25 املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية،  بالصفقات 
 2-19-69 رقم  باملرسوم  تغييرهما 
 1440 رمضان   18 في  الصادر 

)24ماي2019(.
جميع  تقديم  املتنافسني  على  وان 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
والوثائق  وتتميمه  تغييره  تم 
09 من  املنصوص عليها في املادة 

نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3355/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم العالي 

والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة
 الدار البيضاء - سطات
املديرية اإلقليمية الفداء 

مرس السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية 
والبناءات والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب عروض بتخفيض 

أو بزيادة
I/21/12 رقم

  2021 أكتوبر   06 بتاريخ  سيتم 
على الساعة العاشرة صباحا بمقر 
مرس  الفداء  االقليمية  املديرية 
السلطان، الكائن مقرها بزنقة روما، 
الرقم 24، الدار البيضاء 20490، . 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
جلسة  في  بزيادة،  أو  بتخفيض 
الطوارئ  حالة  رفعت  إذا  عمومية 
الصحية، ألجل أشغال تأهيل أقسام 
صحية  ومرافق  األولي  التعليم 
ابتدائية:  مدارس  خمس  داخل 
ابن  معاوية  الحجاج،  البارودي 
هانئ  ام  الشفاء،  أبي سفيان، عني 
الفداء  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

مرس السلطان.
بالدرهم  التقديرية  الكلفة 
الرسوم:  احتساب  مع 
مائة  )ثالث  302.820.00درهم 
وعشرون  مائة  وثمان  ألف  واثنتا 

دراهم(.
املؤقت:  الضمان  مبلغ 
8000,00درهم )ثمان ألف دراهم(.

اإلدالء  املتنافسني  على  يجب 
على  مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
شهادة  من  لألصل  مطابقتها 
من  مسلمة  والتصنيف  التأهيل 
التجهيز  وزارة  مصالح  طرف 

والنقل كالتالي: 
A :القطاع

A5 :التأهيل
الصنف: 5

يمكن سحب ملف طلب العروض من 
واملالية  اإلدارية  الشؤون  مصلحة 
والبناءات والتجهيزات واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية  للمديرية 
بالعنوان  مقرها  )الكائن  السلطان 

السالف ذكره(.
بوابة  من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  يمكن  كما 
بطلب  املتنافسني،  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 
الصفقات  مرسوم  من   19 املادة 
الصادر   349-12-2 رقم  العمومية 
في 8 جمادى األولى املوافق لـ 20 

مارس 2013. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  ويجب 
املتنافسني  ملفات  إيداع  و  وتقديم 
 27 املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
و29 و 31 من املرســــــــــوم املشار 

إليه أعاله.
املتنافسني  ملفات  إيداع  يمكن 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية  بطريقة 
رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 
القعدة  20-14 الصادر في 08 ذي 
املتعلق  )04شتنبر2014(    1435
الصفقات  إبرام  مساطر  بتجريد 
أو  املادية  الصفة  من  العمومية 
لجنة  لرئيس  مباشرة  تسليمها 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
الـواجــب  املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
عليها في املادة رقم 4 و 8 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3361/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب  عروض مفتوحة

سيتـم   2021/10/07 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 

فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 
أثمـان  بعروض  العروض  بطلب  

ألجل:
* 2021/28/م.و.ت.ب على الساعة 

10:00
اقتناء  سيا رتني لإلسعاف لفائدة 
رحال  سيدي  من  بكل  األمومة  دار 

والصهريج 
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  15.000.00درهم  مبلغ: 

عشر ألف درهم(.
مبلغ:  في  األشغال  كلفة  تقدير 
600.000.00درهم )ست مئة  ألف 

درهم(

ملف  يستوجبها  التي  العينات  إن 
إيداعها  يجب  العروض  طلبات 
قلعة  لعمالة  العامة  بالكتابة 

السراغنة في أجل أقصاه 
الساعة  على   2021/10/06 يوم:  

10:00
العروض  ملفات طلب  يمكن سحب 
واألدوات  امليزانية  بقسم 
تحميلهم  كذلك  بالعمالة،ويمكن 
إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة 

من العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
 2.12.349 رقم    املرسوم  و31من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  -إما 
وصل،بمكتب الضبط بالعمالة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 
املضمون بإفادة باالستالم ىاملكتب 

املذكور.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
بوابة  إلى  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
لقرار  طبقا  العمومية  الصفقات 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير 
القعدة  ذي  20.14الصادر في8 من 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 4من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3363/ا.د

ع.س.ن /3360/ إدع.س.ن /181/ إت

ع.س.ن /3362/ إد

وكاالت 

مركز  تشييد  من  االنتهاء  المقرر  من  كان   
باميان الثقافي في أفغانستان في نهاية غشت 
ثم افتتاحه مطلع أكتوبر، لكن السجاد األحمر 
واالحتفاالت ستنتظر، إذ تم تعليق كل شيء 

منذ عودة طالبان إلى السلطة.
في تصريح لوكالة فرانس برس قال المسؤول 
األمم  منظمة  لمكتب  الثقافي  البرنامج  عن 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
في كابول فيليب ديالنغي الذي انتقل مؤقتا 
إلى ألماتي )كازاخستان(، إنه »لن يكون من 

الممكن تدشينه في الموعد المحدد«.
وأضاف أنه حتى لو استمر العمل فإن »كل 
شيء معلق« بانتظار قرارات الحكومة الجديدة.

االفتتاح بعدا  المكان وتاريخ  كان الختيار 
نفس  في  ثقافي  مركز  بإقامة  ال  متمث  رمزيا 
تفجير   2001 م��ارس  في  تم  حيث  المنطقة 
تمثالين ضخمين لبوذا بالديناميت بأمر من 

طالبان.
ودفع تدمير التمثالين بفكر طالبان المتشدد 
من  أشهر  قبل  العالمي  المشهد  صدارة  إلى 
هجمات 11 شتنبر، وال يزال يعتبر من أسوأ 

الجرائم األثرية في التاريخ.
مخاوف  اإلسالمية  الحركة  ع��ودة  وتثير 

المدافعين عن التراث بعد عشرين عاما.
لكن طالبان لم تقدم منذ توليها السلطة مزيدا 
من التفاصيل لتهدئة مخاوف عالم التراث بشكل 
غشت  منتصف  في  السكان  واتهمها  نهائي. 
باميان  في  الجزئي  التدمير  وراء  بالوقوف 
لتمثال زعيم سابق ألقلية الهزارة الشيعية التي 
اضطهدتها الحركة في التسعينيات، دون أن 

يتأكد ضلوعهم في الحادثة.
قال مدير الوفد األثري الفرنسي في أفغانستان 

)دافا( فيليب ماركيه »جميعنا ننتظر«.
وأضاف أن تصريحات فبراير »إعالن نوايا 
لكنها مؤشر جيد. ليس لدينا تصريحات تقول 
+سنقوم بتدمير كل شيء أو محو كل شيء من 

الماضي غير اإلسالمي لهذا البلد+«.
تلتزم اليونسكو أيضا الحذر، ويقول نائب 
المدير العام للثقافة إرنستو أوتون »نحن نحكم 
من خالل التاريخ، وقبل 20 عاما كانت هناك 

نتائج مروعة«.
تغيرت  قد  األم��ور  تكون  أن  في  يأمل  لكن 
مقارنة بعام 2001، ويشير خاصة إلى توقيع 
وإلى  االتفاقيات  من  العديد  على  أفغانستان 
تصنيف تدمير التراث جريمة حرب منذ عام 

.2016
ويسود ارتياح لعدم تكرر السيناريو العراقي 
- عندما سرقت عشرات اآلالف من القطع األثرية 
في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

2003 - في الوقت الحالي على األقل.
يوضح إرنستو أوتون أنه تم إجراء أعمال 
عام  في  األول  طالبان  نظام  منذ سقوط  جرد 
هذه  في  جدا«.  بطيئة  »عملية  لكنها   ،2001

المرحلة، تم إدراج نحو الثلث فقط من آالف 
القطع الفنية الموجودة في المتحف الوطني 

في كابول.
في  العاملون  األفغان  يفضل  األرض،  على 
خشية  عالنية  التحدث  ع��دم  التراث  مجال 
ما  الذي  الخوف  على  عالمة  وهي  االنتقام، 
البالد  بعضهم  وغ��ادر  طالبان.  تثيره  زال��ت 

بينما يختبئ آخرون في منازلهم.
أما مصطفى، الموظف السابق في اليونسكو 
إن  لجأ  حيث  ألمانيا  من  فيقول  باميان،  في 
ال أوهام لديه حول نوايا حكام البالد الجدد.

ويشير إلى أن »طالبان ال تؤمن باالتفاقيات 
وأن  سيما  ال  بالتراث(،  )الخاصة  الدولية 
الحكومة السابقة هي من وقعت عليها«. ويتابع 
فخورون  فهم  ومتطرفون،  أميون  أنهم  »بما 

بتدمير آثار غير المسلمين«.
يتحدث عبد، الموظف في باميان والمختبئ 
حاليا في العاصمة بعد استجوابه مرتين من 
طالبان، عن مشاهدته »آالت موسيقية مكسورة« 
و«قطعا فنية تسرق أو تدمر« في مطلع غشت.
أستطع  ل��م  لكنني  حزينا  »كنت  وي��ق��ول 
االحتجاج«، ويضيف »لم يكن لدي أي ضمان 
بالوثنية ويوجهون   )...( بأنهم لن يتهموني 

أسلحتهم نحوي ويقتلوني«.
بعد أن أضعفته هجرة هذه األدمغة، يتعين 
على قطاع التراث األفغاني أيضا التعامل مع 
استئناف  تاريخ  وهو  مجهوال،  يزال  ال  أمر 
المساعدات الدولية التي تم تعليق قسم واسع 

منها.
ويقول فيليب ماركيه »نحبس أنفاسنا )...( 

لكنني آمل أن تنفس الصعداء قريبا.«.

 تحذير أممي من 
عمليات »انتقامية« 

لطالبان واإلجالء 
مستمر 

أفغانستان  مستأجرة  طائرة  ثاني  غادرت 
الجمعة لنقل أجانب وأفغان إلى قطر، في مؤشر 
على قرب موعد استئناف المطار نشاطه، فيما 
حذ رت األمم المتحدة من وجود »اتهامات ذات 
تتحدث عن عمليات قتل انتقامية  مصداقية« 

تنف ذها طالبان.
مئة  من  أكثر  غادر  بعدما  الطائرة  وأقلعت 
راكب، بينهم بعض األميركيين، مطار كابول 
العاصمة  من  رحلة  أول  متن  على  الخميس 
األفغانية تحمل على متنها أجانب منذ انتهاء 
عمليات اإلجالء التي أدارتها واشنطن في 30 

غشت.

وأشار البيت األبيض إلى أن طالبان كانت 
»مهنية« في سماحها للرحلة بالمغادرة، لكن 
مبعوثة األمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا 
تستهدف  لربما  الحركة  أن  من  حذرت  ليونز 

أشخاصا تعتبرهم أعداء.
وقالت في نيويورك »نشعر بالقلق أيضا من 
أنه على الرغم من التصريحات العديدة التي 
تمنح عفوا شامال لكثيرين.. كانت هناك اتهامات 
ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامية«.

األفغان  األم��ن  مسؤولي  أن  إلى  وأش��ارت 
السابقة  الحكومة  وأشخاصا عملوا لحساب 

باتوا عرضة للخطر.
في األثناء، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى 
أن طالبان قد تنظم مراسم لتنصيب الحكومة 
الجديدة السبت، الذي يصادف الذكرى ال�20 
العتداءات 11 شتنبر التي أذنت بانتهاء أول 

فترة للحركة في الحكم.
مواطنين  أن  الفرنسية  الخارجية  وذكرت 
من   49 يشكلون  عائالتهم  وأف��راد  فرنسيين 

الركاب الذين كانوا على متن رحلة الجمعة.
رحالت  استئناف  عن  األنباء  انتشار  ومع 
اإلجالء، تجمع بعض األشخاص عند بوابات 
المطار مناشدين طالبان السماح لهم بالدخول.
من  مجموعة  ضمن  كانت  ام���رأة  وق��ال��ت 
يحمل  منهم  كل  كان  الذين  واألطفال  النساء 
بالمغادرة،  لي  تسمحوا  لم  »إن  ظهر  حقيبة 

اقتلوني فحسب!«.
ويخشى العديد من سكان العاصمة من عودة 
حكم الجماعة اإلسالمية المتطرفة القمعي الذي 

عايشه األفغان بين 2001-1996.
الطلبة  بين  الفصل  بالفعل  الحركة  وبدأت 
وأشارت  والرجال،  النساء  الصحة  وموظفي 
إلى أنه يحظر على النساء ممارسة الرياضة 

فيما كشفت النقاب عن حكومة جميع أعضائها 
رجال ومن صفوف الحركة.

رحلة  متن  على  راك��ب  مئة  من  أكثر  وك��ان 
للخطوط الجوية القطرية هبطت في الدوحة 
انتهاء  من  أيام  عشرة  بعد  الخميس،  مساء 
 120 إجالء ضخمة وفوضوية شملت  عملية 

ألف شخص تزامنا مع االنسحاب األميركي.
وفي األيام التي أعقبت وصول طالبان إلى 
السلطة، تحو ل المطار إلى رمز مأسوي لليأس 
السائد في أوساط األفغان الذين يشعرون بالذعر 
من عودة اإلسالميين إلى السلطة، إذ احتشد 
اآلالف عند بواباته يوميا حتى أن البعض تعل 

قوا بالطائرات أثناء مغادرتها.
وقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 13 جنديا 
أميركيا، في هجوم انتحاري وقع على مقربة من 
المطار في 26 غشت وتبناه الفصيل المحلي 

التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية.
تركيا الستئناف  مع  قرب  قطر عن  وعملت 
العمليات في مطار كابول في أسرع وقت إلفساح 
المجال أمام تحرك الناس ووصول المساعدات.

وشددت طالبان مرارا على أنها لن تسعى 
النظام  مع  عملوا  الذين  أولئك  من  لالنتقام 
األفغان  لجميع  السماح  سيتم  فيما  السابق 
بالسفر بحرية من البالد فور استئناف الرحالت 

التجارية.
وتعه دت الحركة الحكم بطريقة أكثر اعتداال 
عما كان الوضع عليه في واليتها األولى، وذلك 
بعد 20 عاما من اإلطاحة بنظامها إثر الغزو 

الذين قادته الواليات المتحدة.
لكنها أظهرت مؤشرات واضحة حتى اآلن 

على أنها لن تتسامح مع أي معارضة.
وفي وقت سابق هذا األسبوع، فر ق مسل 
حو طالبان مئات المتظاهرين، بإطالق النار في 

الهواء أحيانا في مدن في أنحاء أفغانستان، 
بينها كابول وفايز أباد )شمال شرق( وهرات 
غربا، ما أدى إلى مقتل شخصين بإطالق النار 

عليهما.
األمم  مكتب  باسم  الناطقة  قالت  بدورها، 
شامدساني  رافينا  اإلنسان  لحقوق  المتحدة 
الجمعة »ندعو طالبان للتوقف فورا عن االعتقال 
األشخاص  بحق  القوة  واستخدام  التعسفي 
الذين يمارسون حق هم في التجم ع السلمي 

والصحافيين الذين يغطون التظاهرات«.
وذكر مكتبها أن مسلحين استخدموا الذخيرة 
الحية والسياط لتفريق الحشود، ما أسفر عن 
مقتل أربعة أشخاص على األقل منذ منتصف 

غشت.
كما عملت الحركة على منع أي تحركات مدنية 
وأعلنت أنه سيتعين الحصول على إذن مسبق 
من وزارة العدل قبل تنظيم أي تظاهرات فيما 

لن يسمح بالتظاهر »في الوقت الحالي«.

آخر من تبقى من 
موظفات مطار كابول 
يكسرن حاجز الخوف 

بعد أقل من شهر من سيطرة حركة طالبان 
األفغانية المتشد دة على كابول، كسرت ربيعة 
ومجموعة من زميالتها حاجز الخوف وتسل حن 
بالجرأة للعودة إلى عملهن في مطار العاصمة.

كانت المخاطر واضحة أمام الموظفة بعد 
طبعت  التي  الدامية  االنتحارية  التفجيرات 
عملية اإلجالء الفوضوية، وفي ظل حالة عدم 

اليقين التي تسود البالد.
لكن ربيعة، األم لثالثة أطفال، لم تر خيارا 

آخر.
وقالت ربيعة التي كانت ترتدي حلة زرقاء 
إلى  »أحتاج  المطار  لوكالة فرانس برس في 
المال إلعانة عائلتي«، شارحة أن ها شعرت 
»بالتوتر في المنزل. كنت خائفة ولم أستطع 
لكنني  سيء،  شعور  اعتراني   )...( التحدث. 

أشعر بتحسن اآلن«.
ومن بين أكثر من 80 موظفة كن يعملن في 
المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان 
في 15 غشت، انضمت 12 إلى صفوف الموظ 

فين العائدين هذا األسبوع.
وهن من بين قلة قليلة من النساء في العاصمة 
اللواتي س مح لهن بالعودة إلى العمل، إذ أمرت 
الحركة معظمهن بعدم استئناف وظائفهن حتى 

إشعار آخر.
ووقفت ستة من موظفات المطار العائدات 
عند المدخل الرئيسي السبت، يتجاذبن أطراف 

ينتظرن  كن  بينما  سويا  ويضحكن  الحديث 
تفتيش مسافرات على متن رحلة داخلية.

وقالت قدسية جمال )49 عاما(، شقيقة ربيعة 
إن  الخمسة،  الوحيد كذلك الطفالها  والمعيل 
سيطرة طالبان على العاصمة أحدثت »صدمة« 

لديها.
وأوضحت بلغة انكليزية ركيكة »كنت خائفة 
جدا«، مشيرة إلى ان ه عندما قر رت العودة 

خشيت عائلتها على حياتها.
وقالت »طلبوا مني أال أعود، لكنني سعيدة 

حاليا ومرتاحة. ال مشاكل حتى اآلن«.
قيدت طالبان حقوق المرأة في أفغانستان 
بشكل كبير في ظل فترة حكمها السابقة بين 
1996 و2001، لكن منذ عودتها إلى السلطة 
الشهر الماضي أعلنت الحركة المتشددة أنها 

سوف تطب ق نظاما أقل تطرفا.
وبحسب مسؤولي قطاع التعليم في طالبان، 
فإنه سيسمح للنساء بااللتحاق بالجامعة ما 
دامت غرف الدراسة مفصولة بحسب الجنس أو 
على األقل مقسومة بستارة، لكن يتعين عليهن 

أيضا ارتداء عباءة ونقاب.
واألربعاء الماضي، حذرت نائبة ممثلة »هيئة 
األمم المتحدة للمرأة« في أفغانستان أليسون 
دافيديان من أنه رغم إعالن طالبان هذا »نتلقى 
بهذه  تتعلق  انتكاسات«  عن  تقارير  يوم  كل 

الحقوق.
في مطار كابول، تؤكد ربيعة أنها ستواصل 
هذا  في  العمل  عن  التوقف  على  تجبر  حتى 
الشريان الحيوي الذي يستعد لالنطالق مجددا 
بكامل طاقته للمرة االولى منذ أن أنهت الواليات 
المتحدة انسحابها في نهاية الشهر الماضي،

للمرأة  يمكن  الجديدة،  القوانين  وبموجب 
أن تعمل »وفقا لمبادئ اإلسالم«، كما أعلنت 
طالبان، إن ما من دون أن تفصح عن تفاصيل 
أكثر حتى اآلن حول ما قد يعنيه ذلك بالضبط.

وقالت ربيعة »حلمي هو أن أكون أثرى فتاة 
في أفغانستان، وأنا لطالما شعرت بأنني األكثر 

حظا«.
وتابعت موظفة المطار التي عملت منذ عام 
2010 لصالح شركة »غاك« التي توف ر خدمات 
ومقر  المطار  في  واألمنية  األرضية  المناولة 
ها الرئيسي اإلمارات »سأفعل ما أحبه حتى 

يذهب الحظ مني«.
أما زاال، زميلة ربيعة، فإنها تحلم في شيء 

مختلف تماما.
وكانت الموظفة البالغة من العمر 30 عاما 
تتلقى دروسا في اللغة الفرنسية في معهد في 
كابول قبل أن تجبر على التوقف والبقاء في 
المنزل لمدة ثالثة أسابيع بعد سيطرة طالبان.

»صباح  ضعيفة  فرنسية  بلغة  زاال  وقالت 
ضحكات  وسط  باريس«  إلى  خذني  الخير، 
زميالتها الخمس، قبل أن تضيف »لكن ليس 
اآلن، فأنا اليوم واحدة من بين آخر من تبقى 

من نساء المطار«.

خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 

 مخاوف حيال م�صير التراث االأثري االأفغاني 



CMJN

سهام القرشاوي
طرح الفنان المغربي شريف شادي منذ 
أيام أغنية جديدة على مواقع التواصل، لقيت 
استحسانا من طرف رواد الشبكة العنكبوتية.
بأن  الفنان  ص��رح  ب��ه  اتصالنا  وع��ن��د 
أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان » أميرة 
اإلسكندرية«،  هي عبارة عن قصة خيالية 
يعبر بها عن حبه ألرض مصر وخصوصا 

مدينة اإلسكندرية.
وأضاف أنه كان ينوي السفر إلى أرض 
وق��ام  الكليب،  تصوير  أج��ل  م��ن  الكنانة 
بإجراءات من حجز للفندق و تذكرة السفر.. 
والمتطلبات  اإلداري��ة  الوثائق  كثرة  أن  إال 
ظروف  ظل  في  حاليا  العالم  يعرفها  التي 
وباء كورونا، أعجزته.  واسترسل قائال بأنه 
في األخير قرر، على حد تعبيره،  التصوير 
بمدينة طنجة الجميلة رفقة صديقه الفنان 
التهامي حسني الذي قام بالتوزيع الموسيقي 
اإلخراج  كذا  و  والماسترينغ  والميكساج 
بالمشروع  تكلف  معناه  بما  والمونتاج..، 
يشكره  أن  على  أصر  الصدد  بهذا  و  ككل، 

عبر منبرنا.
و لإلشارة فشريف شادي فنان مغربي شاب 
بدأ صيته ينتشر مؤخرا و يتم استدعاؤه 
منها  س��واء  اإلعالمية  المنابر  من  للعديد 

أنه متواجد على  كما  الرقمية،  أو  التلفزية 
الفاسي  االجتماعية  هو  التواصل  وسائل 

شريف  الشهرة  كإسم  اختار  الذي  األصل 
شادي، على اسم ابنه، بدل اسمه الحقيقي 

شريف بنيس. ترعرع شادي بسيدي قاسم قبل 
أن ينتقل إلى مدينة مراكش حيث احتضنته 

هاته المدينة الحمراء التي وجد فيها مالذه، 
إذ يمارس فيها نشاطه اإلبداعي بعد فترة ال 

بأس بها من الركود اإلنتاجي..
 ،.. الكلمات  كتابة  و  التلحين  عن  فضال 
فصوت شريف شادي مميز جعل عدة مطربات 
تهتمن بأداء » دويتو« معه من بينهن ضياء 
بالخارج.  المقيمتان  الكوشي  وليلى  زنيبر 
وقد سبق لجريدة »اإلتحاد اإلشتراكي« أن 
لمعرفة  المنصرم  ماي  حاورته خالل شهر 
بداياته وجديد أعماله، ولو أن الفنان الشاب 
بخيل في التحدث عن نفسه. و قد صرح الفنان 
بأنه قد تمت دعوته في عدة منابر إعالمية 
وكان أول ظهور له في »نادي الشباب« رفقة 
األستاذ  المقتدر  المغربي  والفنان  الملحن 
العلوي، بعدها بفترة و حين عاد بعد غياب 
تمت دعوته لبرنامج »صباحيات دوزيم« وكذا 
في »قناة شدى تي في« وغيرها من المواقع 

اإللكترونية.
اإلتحاد   « جريدة  شادي  شريف  وأخبر 
اإلشتراكي »، حينها، بأن لديه مشاريع فنية 
مع  مشترك  عمل  لتقديم  يستعد  إذ  جديدة 
الفنانة المغربية  والنجمة المقتدرة المقيمة 
بكندا، ليلى الكوشي، و هي من كلماته ولحنه 
وعنوانها »حنين«، فضال عن عمل فني جديد، 
بالقاهرة وهو باللهجة المصرية أيضا من 
كلماته و لحنه، مشيرا أيضا إلى أن له أعماال 

أخرى في طور التحضير سيعلن عنها في 
الوقت المناسب.

الغناء  بدأ  شادي  شريف  فإن  وللتذكير، 
لمواهبه  انتبه  إذ  اإلعدادي،  التعليم  أثناء 
الموسيقى، بعد ذلك أصبح يشتغل  أستاذ 
له  تسجيل  أول  و  الخاصة،   الحفالت  في 
في األستوديو كان مع المايسترو عبد اإلله 
الزنوعي. شاءت األقدار بعدها أن يترك مدينة 
سيدي قاسم، التي ترعرع بها و يتنقل لمدينة 
أكادير و يشتغل بفنادقها، و هي فترة اعتبرها 
» مقبرة الفنان الذي في داخله »، حيث توقف 

عن اإلصدارات و اإلنتاجات الفنية.
بالنسبة ل� »الكوفرات«، فكان يصر على 
واإلهتمام  مغربية  أغاني  مقاطع  إص��دار 
بالتراث، وكانت أول أغنية بعد العودة من 
االعتزال الطويل هي أغنية »صيف وخريف« 
من كلماته و ألحانه و إنتاج األستاذ رشيد 
العلوي من شركة »رمال لإلنتاج«، و بعدها 
أغنية »نظرة«، و هي أغنية مغاربية تراثية 
=، باإلضافة إلى  40 سنة  عمرها أكثر من 
»كوفر« ألغنية الفنانة الكبيرة نعيمة سميح 
»غاب عليا الهالل«، و كلها متواجدة بقناته 
التي تحمل اسم شريف شادي، بعدها مباشرة 
أصدر أغنية »الزيرو« و هي أغنية اجتماعية 
جمعته مع الفنانة والفاعلة الجمعوية« نفيسة 

الصخير القاطنة بالديار البلجيكية.

38 بلدا تشارك في ملتقى الشارقة الدولي للراوي من بينها المغربتأجيل الدورة األولى من مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكفونية
اعتذار جميع  بعد  األولى،  دورته  تأجيل  الفرانكفونية،  للسينما  اإلسكندرية  مهرجان  أعلن 
الضيوف األجانب عن الحضور، بسبب فيروس كورورنا. و كان من المقرر انطالق الدورة، أول 

أمس السبت.
و قالت إدارة المهرجان في بيان لها، إنه ” و قبل ساعات من الموعد المحدد، فوجئنا باعتذار 
جميع الضيوف األجانب من أعضاء لجان التحكيم والمكرمين وصناع األفالم بسبب الموجة 
الرابعة من وباء كورونا وقرار العديد من الدول اتباع نظام اإلغالق التام كإجراء احترازي “ .

 وأضاف البيان ” لذلك لم نجد سبيال سوى تأجيل الدورة االفتتاحية للمهرجان رغم اإلعالن 
عن تفاصيلها على مدار األسابيع الماضية بوسائل اإلعالم المختلفة؛ ما يؤكد جاهزية المهرجان 
للخروج إلى النور “ . وتابع ” نعتذر لضيوفنا من صناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية 

وجمهورها باضطرارنا إلى تأجيل المهرجان لموعد آخر سيتم تحديده خالل األيام المقبلة“.
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كشف معهد الشارقة للتراث، عن تفاصيل الدورة ال�21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، التي ستنظم 
ما بين 22 و30 شتنبر الجاري في عدد من المواقع بالشارقة، بمشاركة 38 بلدا من بينها المغرب.

وتنطلق الدورة الجديدة للملتقى تحت شعار«قصص الحيوان«، متضمنة العديد من الجلسات النقاشية، 
والورش التدريبية، التي تستعرض العديد من المقاربات العلمية المهمة حول قصص الحيوان بمشاركة 
نخبة من الخبراء والباحثين والكتاب، إضافة إلى معرض مصاحب، وبرنامج فكري، وفعاليات افتراضية، 
وورش خاصة باألطفال.ويشارك من المغرب في هذا الملتقى الثقافي جمعية منية مراكش إلحياء تراث 
المغرب وصيانته، وجمعية لقاءات للتربية والثقافات، ومدرسة مراكش للحكي. كما تشهد هذه الدورة 
مشاركة عدد من المنظمات والمراكز الثقافية والجامعات والمعاهد كاليونسكو، واإليسيسكو، واأللكسو، 
إضافة إلى جهات حكومية عدة من قبيل مؤسسة الشارقة للفنون، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية 

بالشارقة، ونادي تراث اإلمارات، وأكاديمية الفجيرة للفنون. 

م. ص
من  زم  وادي  مدينة  تستضيف 
فعاليات   ،2021 نونبر   20 ال��ى   18
والتاريخ،  للسينما  الثالث  الملتقى 
وذلك بمناسبة عيد المسيرة الخضراء 

المظفرة وعيد االستقالل المجيد.
وس��ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
جمعية  تنظمها  التي  السينمائية 
بالدي للتنمية والتعاون، بدار الشباب 
الفقرات  من  عدد  تسيطر  غشت،   20
المتنوعة، واألنشطة الموازية تكريسا 

للبعد التاريخي في السينما.

ثالثة  عرض  بالمناسبة  سيتم  كما 
أفالم، وثائقيين، وهما »نداء التحرير« 
لمخرجه محمد ملين، و«الحرب المنسية 
» ألسماء المدير، وروائي طويل بعنوان 
»عطش« لسعد شرايبي، والذي يتحدث 
الوطنية ومحاربة  القضية  عن مسار 
االستعمار من خالل قصة تاريخية بأحد 
القرى في الجنوب المغربي سنة 1954.

وستعرف الدورة كذلك تنظيم ندوة 
فكرية بعنوان »عيد االستقالل وذكرى 
الكتابات  ف��ي  ال��خ��ض��راء  المسيرة 
بمشاركة عدد من األسماء  المغربية« 
االكاديمية والعلمية واإلعالمية والفنية 

وعبد  العماري  الدكاترة حسين  منها 
الناصري،  والحبيب  مرتبط،  االل��ه 
حسن  الناقد  ثم  الشرقي،  ونصراوي 

مجتهد.
الذي سيكرم  الملتقى  كما سيعرف 
المقاوم محمد لعراش الملقب ب«دكيكة« 
معرضين األول، للفنون التشكيلية من 
توقيع الفنان عمار البوراوي، والثاني 
للمندوبية  المحلي  المكتب  لصور 
وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
جيش التحرير بوادي زم و طيلة أيام 
الملتقى، ولقاءات مفتوحة مع مخرجي 
األفالم، وقرات فنية غنائية وغيرها. 

ظهرت أفالم الرسوم المتحركة في عشرينيات القرن الماضي، 
وانتقلت من هوليوود إلى التلفزيون، لتحظى بإقبال جماهيري 
واسع، حيث سادت العروض الكرتونية الطويلة في العالم 

لتبقى مواد مفضلة للكبار والصغار على حد سواء.
موجهة  تكون  ما  عادة  المتحركة  الرسوم  أفالم  أن  رغم 
أفالم  مثل  البالغين،  منها تستهدف  العديد  أن  إال  لألطفال، 
الكرتون الكالسيكية التي عرضت لسنوات، وبعضها ال يزال 
يبث حاليا، حيث نشأ على مشاهدتها الكثيرون، فهي تحمل 

دالالت وقيما سامية شكلت الذاكرة الجمعية ألجيال.
أطول عروض مسلسالت أفالم الرسوم المتحركة بحسب 

Rugrats عدد الحلقات راجراتس- 172 حلقة
ُعرض مسلسل راجراتس بواقع 172 حلقة، بدءا من عام 
1991 واستمر لمدة 9 مواسم، ويتحدث عن مغامرات خيالية 

متنوعة لشخصية ُتدعى تومي بيكلز مع مجموعة أطفال.
 Teenage Mutant Ninja سالحف النينجا – 193 حلقة

Turtles
ليوناردو،  رافائيل،  متحولة هي:  4 سالحف  عن  يتحدث 

مايكل أنجلو، ودوناتيلو، يتقنون فنون الدفاع عن النفس.
Arthur آرثر – 249 حلقة

وعائلته  آرثر  الرئيسية  الشخصية  حول  أحداثه  تدور 
وأصدقائه وعالم من الرسوم المتحركة المختلطة بين اإلنسان 

والحيوان.
King Of The Hill كينغ أوف ذا هيل – 259 حلقة

هيل  لعائلة  والعملية  الشخصية  الحياة  عن  تتحدث 
وأصدقائه، والذين يعيشون في مدينة أرلين الخيالية بوالية 

تكساس.
Regular Show ريجيوالر شو – 261 حلقة

تتحدث عن الصديقين مردخاي وريجبي، حيث يحاوالن حل 
المشكالت البسيطة في حياتهما بطرق مبالغ فيها.

 SpongeBob سبونج بوب سكوير بانتس – 268 حلقة
 SquarePants

ُعرض ألول مرة على قناة نكلوديون األمريكية في عام 1999، 

حول  أحداثه  وتدور  عشر،  الثالث  موسمه  في  حاليا  وهو 
 “Bikini Bottom” شخصية سبونج بوب الذي يعيش في

ويعمل طباخا في مطعم.
Adventure Time أدفينتشر تايم – 283 حلقة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية ُتسمى فين وشقيقه 
بالتبني جاك، والمكلفين بمحاربة الشر في أرض أوو.

American Dad أمريكان داد – 302 حلقة
يتحدث عن شخصية تدعى ستان سميث، وهو يعمل مع وكالة 
المخابرات المركزية، ويحاول التوفيق بين وظيفته وعائلته.

Family Guy فاميلي جاي – 366 حلقة
يتحدث عن عائلة غريفين التي تتعامل مع القضايا بطرق 

كوميدية.
The Simpsons عائلة سمبسون – 703 حلقات

تم عرضه ألول مرة في ديسمبر 1989، ويركز على عائلة 
سمبسون، والتي تتعامل مع قضايا الحياة بطريقة ساخرة.

Looney Tunes لوني تيونز – 1041 حلقة
وبوركي  داك  ودافي  باني  باغز  الشخصيات  عن  يتحدث 

بيغ، الذين يقعون دائما في مشاكل.
وتبقى هذه المسلسالت الكرتونية صورة جمالية مفيدة 
في أذهاننا، وتتمثل في أن شخصيات هذه العروض ال تتقدم 
في العمر، األمر الذي يسمح للمسلسل بالبقاء ألطول فترة 

ممكنة، وفقا لموقع ”سكرين رانت“.

وادي زم ت�ست�سيف الملتقى الثالث لل�سينما والتاريخ نونبر القبل

 اأطول الم�سل�سالت الكرتونية في العالم

اإكراهات جائحة كورونا تحول دون ت�سوير »اأميرة الإ�سكندرية« ل�سريف �سادي بم�سر

الفنانة �سكينة فح�سي تمثل المغرب 
بمهرجان البرتغال  المو�سيقي

وقع االختيار على الفنانة المغربية المميزة سكينة فحصي، 
المغرب،  بلدها  تمثيل  أجل  من  بالبرتغال،  حاليا  تتواجد  التي 
 Siete Soles« البرتغالي  الموسيقى  مهرجان  فعاليات  ضمن 

 .»Siete Lunas
الفنانة »سكينة فحصي«، التي تعرف بصوتها المميز،  الممثلة 
للموسيقى المغربية  بهذا المهرجان ستكون  إلى جانب 
نخبة من الفنانين األجانب، الذين سيمثلون بدورهم كل 
من فرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان..   كوكتيال 
بزوار  لتحلق  الناجحة،  أغانيها  أبرز  فنيا يضم 
الفني  التراث  سماء  في  ومتابعيه  المهرجان 

المغربي الذي اكتسب شهرة عالمية.
 وتجدر اإلشارة  إلى أن المهرجان الموسيقي 
البرتغالي، كان  قد كشف عبر صفحته الرسمية 
الموسيقية  التدريبات  أن  الفيسبوك،  على 
الخاصة بدورة هذه السنة، ستنطلق ابتداء من 
اليوم 4 شتنبر، بمشاركة سبعة موسيقيين، 
وهم كل من »غابرييل كوستا دي كاسترو 
فيردي« من البرتغال، »سكينة فحصي« 
دي  جاليه  »كارلوس  المغرب،  من 
سبتة« من إسبانيا، »فانجليس 
ال��ي��ون��ان،  م��ن  كاريبيس« 
موندولوني«  »كريستوف 
كورسيكا،  ج��زي��رة  م��ن 
و»ريكاردو سيلفا« من 

بومبال.

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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سودوكو 
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صعبة
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حل سودوكو صعبة
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م�ستقبل قطاع 
غزة يف ظل 

ا�ستمرار 
االنق�سام 

الفل�سطيني

n سري  القدوة )*(

الفلسطينية  االراضي  تشهده  ما  ظل  في 
املحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة 
بالغة على مستقبل السكان ال بد وضع خارطة 
للنهوض  وطنية  وإستراتجية  اقتصادية 
غزة  قطاع  في  وخاصة  االقتصادي  بالوضع 
وإعادة  رسمي  حكومي  عمل  اي  غياب  ظل  في 
تشتت الجهود بني اللجان االدارية املحلية التي 
الشريعة  الحكومة  وبني  غزة  حكومة  تديرها 
تراعى  ان  عليها  يجب  والتي  الفلسطينية 
وطبيعة  تتخذها  التي  واإلجراءات  سياستها 
االوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة من اجل وضع حد النهيار الوضع 
لتعافي  الفاعلة  املساهمة  االقتصادي وضرورة 
يواجها  التي  للمشاكل  حد  ووضع  االقتصاد 
ظل  في  وخاصة  الحصار  ظل  في  غزة  قطاع 
عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه 

االنقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .
بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية 
لوضع حد لهذه املعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل 
املؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه 
التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة 
وتعزيز  االقتصادية  التحتية  البنية  تطوير 
الشمالية  املحافظات  بني  التجاري  التبادل 

واملحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .
الدولي  املجتمع  مطالبة  من  بد  ال  ولذلك 
رأسها  وعلى  الدولية  واملنظمات  واملؤسسات 
األمم املتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي 
والجاد من أجل تقديم املساعدات االغاثية الي 
قطاع غزة و فتح كافة املعابر أمام حركة األفراد 
الظالم  الحصار  إنهاء  على  والعمل  والبضائع 
اقتصادية  كارثة  القطاع  لتجنيب  فوري  بشكل 
ظل  في  وخاصة  بيئية  وصحية  واجتماعية 
فرض االحتالل االسرائيلي الحصار املشدد على 
قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني 
بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار  
غالبيتهم  املتواصل  االسرائيلي  والعدوان 
العاجلة  اإلغاثية  املساعدات  على  يعتمدون 
العمل  عن  عاطل  مليون  ربع  من  أكثر  ومنهم 
عن  عاطلني  آخرين  جامعي  خريج  ألف  و150 
العمل، و 50 ألف شخص من ذوي االحتياجات 
الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف 
باألمراض  املصابني  بالسرطان واآلالف  مصاب 

املزمنة.
في  الكورونا  وباء  انتشار  الي  باإلضافة 
أوجه  كافة  على  أثر  مما  املواطنني  صفوف 
الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية 
بالشلل  عام  بشكل  واألعمال  املقاوالت  وقطاع 
وأوقف نحو %95 من املنشآت االقتصادية عن 
العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت 
أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال 
في قطاع غزة ناهيك عن أالف املنشآت  التجارية 
األخرى التي توقفت عن العمل بسبب االجراءات 

االحترازية مع تواصل الحصار اإلسرائيلي. 
كورونا  لوباء  الكثيف  االنتشار  ظل  وفي 
واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة 
تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني 
العاجلة  املساعدة  وتقديم  مسؤولياتهم  امام 
وخاصة لألشخاص الذين يعيشون بدون مأوى 
او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار االنقسام 
ال بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع 
غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في 
ملعاناة  حد  ووضع  الفلسطيني  الشعب  حماية 
الحكومة  تدخل  وضرورة  غزة  قطاع  في  اهلنا 
الفلسطينية واألمم املتحدة واملؤسسات الدولية 
بشكل  والعمل  االهيمة  غاية  في  بات  واملحلية 
عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج 
وحماية  األسر  بمئات  خاصة  طارئة  اغاثية 
نتيجة  العمل  عن  توقيفهم  تم  الذين  العمال 
اجراءات الحظر واملنع والعزل املتبعة ملحاصرة 
خارطة الوباء وضرورة تحمل املؤسسات املالية 
االتصاالت  وشركات  البنوك  مثل  مسؤوليتها 
التابعة  واملصانع  املنشآت  لدعم  ووضع خطط 
للقطاع الخاص التي تأثرت سلبًا بتفشي نتيجة 
استمرار االنقسام وانهيار الوضع االقتصادي.

)*( سفير االعالم العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

n د. جمال المحافظ

2021  الذكرى 22  11 شتنبر  في   تحل 
لرحيل السي محمد الحيحي، )1928-1998( 
والتربوية  التطوعية  الحركة  رواد  أحد 
السنوات، تؤكد  الذي مع مرور  والحقوقية، 
رجاحة  املجتمعية،  التحوالت  األحداث 
والحاجة  والحقوقية،  التربوية  طروحاته 
استعادة  الى  الراهن  الطرف  في  املاسة 
تجاربه الرائده واستلهام القيم التي ناضل 
قيد حياته من أجل غرسها في شباب وأطفال 

مرحلة صعبة.
ليست الغاية فقط هنا استرجاع املاضي، 
الديكارتى  بالتأمل  للوقوف عنده، واالكتفاء 
الذاكرة  هذه   جعل  بل  ضائعة،  فرص  عن 
معانى  الستحضار  حية،  ذاكرة  الوطنية، 
الوفاء واالعتراف، تتجاوب مع أسئلة الراهن 
أيضا،بخصوصيات  بعنفوانها  كن  بقلقها 
توجهات  على  أثرت  التي  قضاياها 
فئات  ضمنه  ومن  العام  الرأي  واهتمامات 
الشباب، سيما إذا كانت تختلف جذريا عما 
كان سائدا ما بني ستينيات وتسعينات القرن 
املاضي، إال أن التجارب املشرقة في تاريخنا، 
يمكن أن تسعف في أن تكون نبراسا من أجل 
 « ألن   ، ذاكرته  وحفظ  الجديد،  املغرب  بناء 
كما  له«،  مستقبل  ال   ، ملاضيه  ينظر  لم  من 
األول  الوزير  تشرشل  ونستون  يردد  ظل 

البريطاني خالل الحرب العاملية الثانية.

فمن هو محمد الحيحي 
إذن؟

لربما ال يعرف الجيل الجديد، الكثير عنه، 
كما هو شأن بالنسبة لرموز وطنية أخرى، 
بيد أنه من الصعب إيجاد جواب واحد عن 
هذا الرجل في محمد الحيحي، بحكم تنوع 
السياسية  املجاالت  في  انشغاالته  مجاالت 
لكنها،  والجمعوية،  والحقوقية  والتربوية 
الجمع،  بصيغة  املفرد  كان  انه  على  تتفق 
والتربوي  الحقوقي  الفاعل  مثال  فهذا 
شهادة  في  يقول  سكتاوي،  محمد  األستاذ 
الباحث  يفتح  حينما  أنه  باملناسبة،  خاصة 
سجل تاريخ املغرب الحديث ملعرفة مساراته 
حالة  يصادف  أن  البد  ورجاالته،  وأحداثه 
في  متميزة   ، نوعها  من  فريدة  إنسانية 
الحالة  هذه  هويتها،  في  متفردة  روحها، 
بصمة  لها  كانت  الحيحي  محمد  اسمها 
والثقافية  السياسية  خاصة وسمت حياتنا 
بطابع خاص ال يزول، عرف املغرب رجاالت 
وبرزوا  الوطني  التحرر  حركة  قادوا  كبارا 
واإلقليمي  الوطني  املستوى  على  كزعماء 
والدولي وصاروا رموزا في القارات الثالثة 
واالضطهاد  االستعمار  نير  عرفت  التي 
الخامس  محمد  امللك  أمثال  الهوية  وطمس 

وعالل الفاسي واملهدي بنبركة.

غرس شتائل ثقافة 
المواطنة من خالل تربية 

اإلنسان ضمن منظور 
إنساني كوني

النضال  استغرقهم  هؤالء  كان  وإذا 
الوطنية  الدولة  وبناء  والتحرري  السياسي 
املستقلة، يوضح السكتاوي الفاعل الحقوقي 
هدفا  اختار  الحيحي  فإن محمد  والتربوي، 
وأفنى  عليه  وركز  إليه  سعى  آخر  نبيال 
القاعدة  بناء  وهو  تحقيقه  أجل  من  حياته 
الوطني  املعمار  عليها  يقوم  أن  يجب  التي 

مبكرا  ،فاتجه  اإلنسان  املستقل،وهو 
املواطنة  ثقافة  وبذور  شتائل  غرس  إلى 
ضمن  اإلنسان  تربية  خالل  من  والتضامن 
قيم  يشمل  رحب،  كوني  إنساني  منظور 
ومبادئ حقوق اإلنسان واإلحساس بوجود 

اآلخرين واحترام  كرامتهم واحتياجاتهم.
وهو  تعلمه  الذي  الكبير  الدرس  هو  ذلك 
يشارك بكل عنفوانه وحماسه في شق طريق 
الوحدة عام 1957 إلى جانب الشهيد املهدي 
بنبركة وهو ورش شكل أول مدرسة وطنية 
لتربية الشباب على املواطنة والتطوع خدمة 
سيعمل  الذي  الدرس  ،هذا  والوطن  للناس 
بحشد  األرض  على  ترجمته  على  الحيحي 
التطوعي  الشبابي  العمل  الجهود  لتطوير 
الحماية  مواجهة  أتون  في  انبثق  الذي 
وتأسيس الجمعية املغربية لتربية الشبيبة 

في ماي 1956.
التربوي  الورش  الحيحي هذا  قاد محمد 
 ، قل نظيره  كبير وتفان  باقتدار  والتطوعي 
واكتملت  الفريدة،  التعليمية  ملكاته  وبرزت 
فيه شخصية املربي املُلهم، ما يجعلنا نطلق 
من  تخرج  األول«  »املعلم  غلو  بدون  عليه 
كبيرة  وأطر  الدولة  رجاالت  خيرة  مدرسته 
في مختلف املجاالت، أعطى بسلوكه وهدوئه 
املرهف،  اإلنساني  وإحساسه  لسانه  وعفة 
واألخالق  الحكمة  لرجل  واملثال  القدوة 

والتوافق، يوضح األستاذ السكتاوى.

»المعلم األول« والقدوة 
والمثال لرجل الحكمة 

واألخالق والتوافق
القيادي  الحنبالى  العيادى  األستاذ  أما 
السابق بجمعية الميج والذي جاور الحيحي 
التي أسسها  املنظمة  بهذه  املركزي  باملكتب 
في  بدوره   يقول  بركة،  بن  املهدي  الشهيد 
بوح خاص، إن الراحل محمد الحيحي كان 
يتحلى بالعديد من الخصال، جعلته يحظى  
وقال  الخصوم.  فيهم  بما  الجميع  باحترام 
»يمكن أن نلخص هذه الصفات اإلنسانية لدى 
الفقيد في مبادئ النزاهة والصدق والتطوع 
وخاصة  اآلخرين،  لفائدة  البناء  والعمل 
منهم شباب وأطفال، فضال عن التسامح مع 
 حريصه الشديد على املراجعة والنقد الذاتي.  
ويعدد العيادى الكاتب العام للنقابة الوطنية 
الفقيد،  خصال  األسبق،  العالي  للتعليم 
على  الشديد  حرصه  الخصوص  على  منها 
الوضوح والتفاني فى العمل، ترجمه عمليا 
على   عالوة  الميج،  لجمعية  قيادته  خالل 
التحلي بالشجاعة، وممارسته للسياسة لكن 
بأخالق وهي املبادئ التي لم يتزعوع عنها 
بها  مرت  التي  الصعبة  الفترات  إبان  حتى 
البالد، فضال عن قدرته االستثنائية، يعترف 
التوجهات  مختلف  من  جايلوه  من  بها 
القضايا  وتحليل  قراءة  على   ، واملواقع 
الكبرى للبالد بطريقة أكثر علمية، بعيًدا عن 

الخطب املتغطرسة واالستفزازية.

تطوير ملكات الحوار 
الهادئ والرصين، والحرص 

على العمل الجماعي
لهذه  بسطه  يتحلى خالل  كان  كما 
والرصانة  الهدوء  من  بكثير  القراءات، 
الفكرية، علما أنه لم يكن هادئا في دواخله، 
وذلك حرصا منه على تطوير ملكات الحوار 
على  حرصه  على  عالوة  والرصني،  الهادئ 
العمل الجماعي بلورها خالل قيادته لجميعة 
الميج، حينما جعلها منظمة شبابية مفتوحة 
أو  السياسي،  االنتماء  عن  النظر  بغض   ،
األيديولوجي أو أي انتماء آخر لألعضاء، مع 
العمل  قدرة ناذرة على  االستماع وتشجيع 
واملشاركة  املشروع  في  )التفكير  الجماعي 

في إنجازه( ، ... ؛ دفاعه املستمر لكي تظل

 وجه آخر يكشف عنه األستاذ الحنبالي 
توجهه  وحدوي،  بحس  تشبعه  في  يتمثل 
بتأسيس اتحاد املنظمات املغربية التربوية 
عمل  برامج  تنفيذ  بهدف   ،1991 سنة 
تربوية كبرى مشتركة، والترافع على قضايا 
الوحدوي  الحس  فهذا  والشباب،  الكفولة 
ساهم مساهمة فعالة، على تجميع وتوحيد 
ومن  الميج،  من  نسبًيا  القريبة  الجمعيات 
في  الديمقراطية  املكونات  جميع  خاللها 

البالد. 
»بدون  القول:  في  الحنبالي  يتردد  ولم 
الحيحي  محمد  أعتبر  أن  يمكنني  مبالغة 
كان  لقد  مناضال،  ومربيا  مربيا   - مناضال 
معلما صوفيا، ومعارضا نبيال في السياسة، 
الحقوقي  امليدان  في  نضاله  في  كما 
والتربوي، لم يكن حاقدا أبدا على خصومه، 
لم يمل من استنهاض  باألمل،  كان متمسكا 
في  يوم  آخر  حتى  املغربي  الشباب  همم 
ألنه  الجميع  طرف  من  محترما  كان  حياته، 

كان مناضال وحدويا حتى النخاع«.

الحاجة الى الصدق 
ونظافة تفكير وأيد 

حتى ال ينهار صرح العمل 
التطوعي

وتحت عنوان »حتى ال ينهار صرح العمل 
والحقوقي  املدني  الفاعل  اختار  التطوعي« 
بوشعيب دو الكيفل أن يدبج شهادته  املهداة 
الحيحي وأمثاله  الراحل محمد  روح  إلى«  
الجمعوي  العمل  وأطروا  أسسوا  ممن 
تفكير  ونظافة  بصدق  البالد  في  التطوعي 
وأيٍد موضحا أن العمل الجمعوي التطوعي 
تربوية  تأطيرية  أبعاد  ذات  ممارسة 
وإن  مختلفة،  حموالت  وذات  اجتماعية 
خدمة  أساسا  منها  املرتجى  الهدف  كان 
تحقيق  تروم  اختيارات  أو  قيم   أو  قضية 
أهداف جماعية لفائدة الفئات املستهدفة أو 

املنخرطة في العملية برمتها. 
وأضاف دو الكيفل في شهادته التي اختار 
بني  الجمعوي  العمل  براهن  يربطها  ان 

مسألة  في  الدخول  دون  انه  وأفاقه،  زمنني، 
بالدنا  في  الجمعيات  لعدد  الكمي  التحديد 
اإلطار  هذا  في  املُضافة  النوعية  والقيمة 
وعدد  جديدة،  ليست  املمارسة  هذه  فإن   ،
الواقفني خلفها ومحتضنوها كانوا قلة في 
التاريخ  بالدن،ا حيث خلد  االستقالل  بداية 
وإناثا(  )ذكورا  أشخاص  ذكرى  املغربي 
ورعوها  واحتضنوها  التجربة  قادوا  ممن 
ومنحوها من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير، 
رائدة  جمعوية  تجارب  ولرعاية  الحتضان 
ممن  اآلالف،  بل  املئات،  وأطرت  احتضنت 
ترعرعوا أطفاال في كنف جمعيات وتحولوا 
إلى طاقات جمعوية ساهمت في بناء أجيال، 
وغير  منه  )الرسمي  املغرب  تاريخ  ويحفظ 
ذكراهم، بل يخلدها دوريا ويخلق  الرسمي( 
مناسبات الستذكار ممارسات فضلى وإبداع 
نوعية  تجارب  قادوا  ألفراد  العرفان  صادق 
وتراكمات  أجيال  نفوس  في  آثارها  تركت 
الحيحي،  محمد  الراحل  هؤالء  ومن  فئات. 
التربوية  الجمعوية،  الحركة  رواد  أحد 

والحقوقية.

األمل في  استحضار 
القيم النبيلة والروح 

الوطنية
ويرى أن األمل معلُق على استحضار القيم 
مفعمني  ورجاال  نساء  قادت  التي  النبيلة 
لرئاسة  النبيلة  وبالقيم  الوطنية  بالروح 
ناضلت  مواِطنة،  جمعيات  شؤون  وتدبير 
تشتغل  التي  املجاالت  في  حقيقة  وتناضل 
واإلغراءات  املضايقات  أمام  وتصمد  فيها 
واالنحرافات، متشبثة بقيم العمل الجمعوي 
الصرف وفلسفته ومراميه الراقية والنبيلة، 
التي حمتها تضحيات مناضالت ومناضلني 
جمعيات  والعقود،  األزمان  مر  على  شرفاء 
لها  وتؤسس  الديمقراطية  املمارسة  تحترم 
بإصرار وصمود ونكران ذات، ومن ضمنهم 

الراحل »محمد الحيحي« .

محمد الحيحي أيقونة 
العمل الجمعوي 

والنضال التربوي
الحيحي  الراحل  مجهودات  تذهب  لم 
أطرها،  التي  األجيال  ألن  سدى،  حياته  قيد 
من  صعب،  وضع  ظل  في  تقاوم،  زالت  ما 
هذه  تمكنت  حيث  حية،  ذاكرته  حفظ  أجل 
تأسيس  من  متعددة  أجيال  من  الفعاليات 
الحيحي،«  محمد  لذاكرة  الوفاء  »حلقة 
2010، كما يؤكد عثمان مخون رئيس  سنة 
أن  الى  أشار  والذي  املدني،  االطار  هذه 
الفترة،  لهذه  باستمراريتها  الوفاء  حلقة 
ونوعية  فريدة  لتجربة  الحقيقة  في  تؤسس 
الجمعوية،  املمارسة  في  محمود  ولتقليد 
واالعتراف  الوفاء  قيمة  تأصيل  وأن  ديدنها 
القيادات  من  األوائل  للرواد  واإلخالص 
ضحوا  الذين  الشباب  لحركة  التاريخية 
األمة  نهضة  أجل  من  والنفيس  بالغالي 
املغربية  ومن أجل انعتاق شبابها وأطفالها 
الفكري،  والجمود  التخلف  براثني  من 
االستثنائيني  املربيني  هؤالء  رأس  وعلى 
الحيحي  محمد  الراحل  التاريخني  والقادة 
التربوي  والنضال  الجمعوي  العمل  أيقونة 
املاضي. القرن  من  الثاني  النصف   خالل 

حلقة  في  فكروا  الذين  أن  مخون  ويوضح 
من  جلهم  الحيحي  محمد  لذاكرة  الوفاء 
تالميذ الراحل حتى ال أقول كلهم من مريديه 
األوفياء الذين خبروا املعدن األصيل للرجل 
واملعاناة  منها   عانى  التي  املحن  وخبروا 
الشباب  حق  عن  دفاعا  تجشمها  التي 
املخيمات  في  والحق  التربية  في  واألطفال 
الصيفية، وعن حقهم في تعليم عمومي جيد، 

هو الذي أدى ضريبة نضاله من أجل ذلك. 

الحاجة لحفظ ذاكرة 
محمد الحيحي حية 

في األلفية الثالثة
»حلقة  عملت  االعتراف،  لثقافة  وتكريسا 
منذ  الحيحي«،  محمد  لذاكرة  الوفاء 
محطات  على  الضوء  تسليط  في  تأسسيها 
من تاريخ محمد الحيحي خاصة في مجال 
الحركة التطوعية وميدان التربية واملشاريع 
الكبرى فضال نضاله الحقوقي،  االجتماعية 
وعالقاته االنسانية ،التي عايشنا جزء منها 
العام  الكاتب  املحافظ  املغيت  عبد  يقول   –
خصوصا داخل الجمعية املغربية   - للحلقة 

لتربية الشبيبة.
ويتفق كال من العيادى الحنبالى ومحمد 
دو  بوشعيب  مخون  وعثمان  السكتاوى 
 ، املحافظ  املحافظ  املغيت  وعبد  الكيفل 
الثالثة،  األلفية  في  ماسة  الحاجة  أن  على 
منها  الحيحي حية،  ذاكرة محمد  إلى حفظ 
االن ، كم نحن في  قول األستاذ الحنبالى، » 
حاجة لخصال الراحل محمد الحيحي الذي 
األساسية  اإلشكالية  أن   مبكر  بشكل  فهم 
ملجتمعنا ولنظام الحكم، تتجلى في مشاكل 
االجتماعية  والحماية  والتكوين  التعليم 
كل  يكرس  جعله  ما  وهو  التربوي  والعمل 
املسمى  العاملي  الفيروس  ملكافحة   حياته 

فيروس الجهل.

تفعيل قرار اطالق اسم 
الحيحي على إحدى 
المؤسسات التربوية 

أو الثقافية
وإذا كان مخون قد أكد بأن لحلقة جاءت 
واالعتراف  والعرفان  الوفاء  قيم  لتكرس 
محمد  الفقيد  واليزال  كان  التي  باملكانة 
الحيحي يحظى بها داخل الوسط الجمعوي 
جمعوي  عمل  على  الحفاظ  فإن  والحقوقي، 
العام  الصالح  لخدمة  وهادٍف  نقٍي  تطوعي 
لن  وللوطن،  واملواطنني  املواطنات  لكافة 
إعمال  عبر  إال   - الكيفل  دو  وفق   - يتأتي 
القانون في وضع حٍد لهذا الريع السرطاني 
الجمعوي  العمل  مقومات  ينخر  ال  الذي 
ويهدمها  املجتمع  قيم  ينخر  بل  فحسب، 
هي  التي  خالياها  أهم  إحدى  ويسمم 
خاليا  السرطان  يلتهم  مثلما  الجمعيات، 
الجسم البشري ويقوده إلى لقاء حتفه. ولن 
يتحقق ذلك إال إذا تم إعمال مسألة املحاسبة 

وبكافة آلياتها.
محمد  لذاكرة  الوفاء  حلقة  حلقة  إن 
هذه  باعطاء  تطالب  مازلت  الحيحي، 
تستحقها  التي  املكانة  املتفردة  الشخصية 
السابقة  املستويات  على  نضاالتها  وابراز 
الفقيد  اسم  بإطالق  الوعود  وتنفيد  الذكر. 
على إحدى املؤسسات التربوية او الثقافية 
مع  اعماله،  من  العبر  اخد  وأن  الكبرى. 
والتي  معه  به  آمنا  الذي  الطريق  مواصلة 
مازالت هي الكفيلة بتكوين شبابنا وتطوير 

وطننا، يختتم املحافظ كالمه.
ربما الحيحي هو اآلن في عليائه يرقبنا 
يحب  ال  حياته  في  كان  وكما  سنفعل،  ماذا 
الخطابة  ورنني  الكالم  وأناقة  املديح 
عليه  نرمي  أن  منا  الينتظر  بالتاكيد  ،فإنه 
كان  فقد  ذلك  عن  غنى  في  الورود  فهو 
حل  أينما  والورود  يزرع  الشجْر  بستانيا 
يمر  واملغرب  :اآلن  سيسألنا   ، وارتحل 
بظروف صعبة ماذا تفعلون؟، إن أحسن ما 

يرضيه  في إحياء ذكرى غيابه
البناء  عملية  في  قوانا  بكل  ننخرط   أن 
األمل  وبث  االجتماعية  واملشاركة  والتغيير 
األساذ  بها  يختتم  الشباب،  صفوف  في 
االعتراف  بقيم  املفعمة  شهادته  السكتاوى 

والوفاء.

n اسماعيل الحلوتي
يوم  املغربي  الشعب  حسم  وقد  اآلن 
في  اختياراته   2021 شتنبر   8 األربعاء 
مسبوقة،  غير  ثالثية  انتخابية  استحقاقات 
التشريعية  االنتخابات  بني  جمعت 
دول  لها  شهدت  والجهوية،  والجماعية 
عديدة ومراقبون دوليون ومنظمات حقوقية 
بالشفافية والنزاهة وحسن التنظيم، فضال 
عن اإلقبال الجماهيري الكثيف، حيث بلغت 
نسبة املشاركة 50,35 على الصعيد الوطني، 

مما يؤكد توق املغاربة إلى التغيير ...
إذ جاءت النتائج منسجمة مع املزاج العام 
»العدالة  للمغاربة، حيث تمت معاقبة حزب 
قائد االئتالف الحكومي لواليتني  والتنمية« 
متتاليتني، الذي تذيل سبورة النتائج ب«13« 
مخصصا  مقعدا   395 بني  من  فقط  مقعدا 
للشأن  تدبيره  سوء  جراء  النواب،  ملجلس 
بتعهداته  إخالله  والحكومي،  املحلي  العام 
العامة،  الحياة  تخليق  على  االنتخابية 
األعمال  مناخ  تحسني  الفساد،  محاربة 

الحد  واملواطنني،  املواطنات  عيش  وظروف 
والفوارق  والبطالة  واألمية  الفقر  نسب  من 
قطاعات  إصالح  واملجالية،  االجتماعية 
التعليم والصحة والقضاء واإلدارة وتحقيق 
على  عالوة  االجتماعية.  والعدالة  التنمية 
واتخاذه  فاشلة  عمومية  سياسات  اعتماده 
البالد  إغراق  في  تمثلت  جائرة،  قرارات 
أهم  على  اإلجهاز  املديونية،  مستنقع  في 
وتقاعد  إضراب  من  االجتماعية  املكتسبات 
الشرائية  القدرة  وضرب  عمومية،  ووظيفة 

للطبقات الفقيرة واملتوسطة...
»التجمع  حزب  تبويء  تم  املقابل  وفي 
صدارة النتائج بحصوله  الوطني لألحرار« 
»األصالة  بحزب  متبوعا  مقعدا،   102 على 
حزب  ثم  مقعدا،  ب«86«  واملعاصرة« 
»االتحاد  فحزب  مقعدا،  ب«81«  االستقالل 
االشتراكي للقوات الشعبية« ب«35« مقعدا، 
»التقدم  مقعدا،  ب«29«  الشعبية  والحركة 
و«االتحاد  مقعدا  ب«21«  واالشتراكية« 
حصل   فيما  مقعدا،  ب«18«  الدستوري« 
حزب العدالة والتنمية فقط على »13« مقعد 

وباقي األحزاب على »10« مقاعد.
47 من الدستور ينص  الفصل  أن  وحيث 
على: »يعني امللك رئيس الحكومة من الحزب 
أعضاء  انتخابات  تصدر  الذي  السياسي 
مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعني 
رئيسها...«  من  باقتراح  الحكومة  أعضاء 
وأن العادة بعد إقرار دستور 2011 جرت في 
و2016   2012 خالل  السابقتني   املحطتني 
على تعيني األمني العام للحزب الفائز رئيسا 
استقبال  في  يتأخر  لم  امللك  فإن  للحكومة، 
عزيز أخنوش يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 
بالقصر امللكي العامر بفاس وتعيينه رئيسا 

جديدة،  حكومة  بتشكيل  وتكليفه  للحكومة، 
ال نعتقد أنه سيجد صعوبة في تكوينها بعد 
إجراء املشاورات الالزمة مع األمناء العامني 
لألحزاب السياسية، واختياره منها ما يرى 
برامجها تتقاطع مع برنامج حزبه، كما سبق 

له التصريح بذلك.
ذهن  عن  يغيب  أن  ينبغي  ال  ما  أن  بيد 
الذين  الناخبني  أن  هو  الجديد،  »العريس« 
توافدوا بحماس منقطع النظير على مكاتب 
التصويت في جميع أقاليم ومناطق وجهات 
اململكة، لم يأتوا فقط إللحاق الهزيمة بحزب 
المسوا  أغلبهم  ألن  »العدالة والتنمية«، بل 
من  نوعا  التواصلية  حزبه  جوالت  خالل 
الصدق في عرضه السياسي، وأنهم رغم ما 
تعرض إليه من استهداف حتى قبل الحملة 
االنتخابية واتهامه ب«الفساد«، والتشكيك 
في وفائه بوعوده الجد مغرية ومدى قدرته 
الكبرى،  اإلصالحات  بوتيرة  التعجيل  على 
الشائكة وتحقيق ما عجز  امللفات  ومعالجة 
برنامجه  تضمنه  بما  آمنوا  سابقوه،  عنه 
املعقول«  »برنامج  أسماه  الذي  االنتخابي 
أن  في  الكبير  األمل  يحدوهم  التزامات،  من 
إياها  منحوه  التي  الثقة  في مستوى  يكون 
وإجهاض  خذالنهم  جديد  من  يتكرر  وأال 

آمالهم وأحالمهم.
في  األمل  جذوة  تأجج  في  زاد  ما  ولعل 
أن  اإليجابي،  بالتغيير  املؤمنة  النفوس 
نتائج  عن  اإلعالن  غداة  صرح  أخنوش 
 9 الخميس  يوم  التشريعية  االنتخابات 
شرف  له  سيكون  حزبه  بأن   ،2021 شتنبر 
تشكيل أغلبية حكومية قوية ورصينة وقادرة 
ومواكبة  امللكية  التوجيهات  تفعيل  على 
األوراش الكبرى واملهيكلة، التي أطلقها ملك 

البالد الضامن لنجاح العملية الديمقراطية. 
تعيينه  عقب  ثانية  عاد  أن  يلبث  لم  إنه  ثم 
أنه  على  للتأكيد  املقبلة،  للحكومة  رئيسا 
حسن  عند  يكون  أن  إلى  جاهدا  سيسعى 
ظن املغاربة، من خالل فتح مشاورات جادة 
لتشكيل  السياسية،  األحزاب  مع  ومسؤولة 
وذات  ومتماسكة  منسجمة  حكومية  أغلبية 
برامج متقاربة، وأعرب عن أمله في أن تأتي 
تشكيلة فريقه الحكومي متضمنة أعضاء في 
الكبرى  االستراتيجيات  ينفذون  املستوى، 

لجاللة امللك والبرامج الحكومية.
أن يدرك أخنوش  الالزم  من هنا بات من 
االئتالف  في  معه  للعمل  سيختارهم  ومن 
والناخبني  الناخبات  أن  الجديد،  الحكومي 
لم  »البيجيدي«،  مصباح  أطفأوا  الذين 
وإنما  عيونهم،  سواد  أجل  من  ذلك  يفعلوا 
بوعوده  إلخالله  منه  انتقاما  بذلك  قاموا 
وفشله في تلبية تطلعاتهم وتحقيق مطالبهم، 
الفساد  لم يعمل ال على محاربة  أنه  خاصة 
العام، وال هو حرص  املال  ناهبي  ومساءلة 
االجتماعية وتحسني  الخدمات  تجويد  على 
جلب  على  وال  للمواطنني،  اليومي  املعيش 
للشباب.  شغل  فرص  وإحداث  االستثمار 
اإلشكاالت  من  الكثير  معالجة  في  واكتفى 
السهلة  الحلول  إلى  باللجوء  املطروحة 
الزيادات  عبر  سواء  املواطنني  حساب  على 
املتالحقة في األسعار والضرائب أو اإلجهاز 

على أهم املكتسبات االجتماعية... 
حزبه  حقق  أن  وبعد  أخنوش  إن       
شتنبر   8 استحقاقات  في  متقدمة  نتائج 
وتدارك  بالتزاماته  بالوفاء  مطالب   ،2021
أن  السيما  اإلصالحات،  من  الضائع  الزمن 
جائحة  تداعيات  ظل  في  استطاع  املغرب 

على  أجمع  »كوفيد 19-«، أن يبرهن للعالم 
أنه يشكل استثناء حقيقيا في منطقة شمال 
إفريقيا، حيث أبان عن نضج كبير في مساره 
استحقاقات  ثالثة  ينظم  وهو  الديمقراطي، 
في  وجهوية(  محلية  )تشريعية  انتخابية 
آن واحد. فهل تسير حكومته بنفس حماس 
الحملة االنتخابية وبروح املواطنة الصادقة، 
رهان  وكسب  التحديات  رفع  اتجاه  في 

التغيير؟ لننتظر القادم من األيام.

االنخراط يف عملية التغيري وامل�شاركة االجتماعية 
وبث االأمل، يف ذكرى حممد احليحي 

اأخنو�ش ورهان التغيري..

األمل معلُق على 
استحضار القيم 

النبيلة التي قادت 
نساء ورجاال مفعمين 

بالروح الوطنية وبالقيم 
النبيلة لرئاسة وتدبير 

شؤون جمعيات 
مواِطنة، ناضلت 
وتناضل حقيقة 

في المجاالت التي 
تشتغل فيها وتصمد 

أمام المضايقات 
واإلغراءات واالنحرافات، 

متشبثة بقيم العمل 
الجمعوي الصرف 

وفلسفته ومراميه 
الراقية والنبيلة

لعل ما زاد في تأجج 
جذوة األمل في النفوس 

المؤمنة بالتغيير 
اإليجابي، أن أخنوش صرح 

غداة اإلعالن عن نتائج 
االنتخابات التشريعية 

يوم الخميس 9 شتنبر 
2021، بأن حزبه سيكون 
له شرف تشكيل أغلبية 
حكومية قوية ورصينة 

وقادرة على تفعيل 
التوجيهات الملكية 

ومواكبة األوراش الكبرى 
والمهيكلة
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ميكن حصادها أربع مرات يف السنة

تزامنا مع شراسة  »احلرب« املتواصلة ضد تفشي كورونا

»�لتهور �لطرقي« يعاود �ال�ستفحال مزهقا �أرو�ح �أبرياء 
ور�فعا �أعد�د �لر�قدين في غرف  �الإنعا�ش ؟

حميد بنواحمان

بمستجدات  االنشغال  ظل  في 
»الحرب« املتواصلة ضد تفشي فيروس 
ثقيلة  تداعيات  من  تخلفه  وما  كورونا 
على أكثر من صعيد، طفت على السطح 
في  تحمل  رقمية  معطيات   ، جديد  من   ،
طياتها كل دواعي التشاؤم والقلق، تهم 
إلى  »دمويتها«  عادت  أخرى   « »حربا 
خالل  ملحوظ  »تراجع«  بعد  االرتفاع 

شهور فترة الحجر الصحي؟
سجلت  التي  الطرق«  »حرب  إنها 
خالل أسبوعني فقط - بني 23 غشت و5 
حوادث مميتة اهتزت  شتنبر 2021   - 
في  األسر  عشرات  املحزن  وقعها  على 
39 شخصا،  أكثر من منطقة. كيف ال و 
أنفاسهم  لفظوا  األعمار،  مختلف  من 
وقت  في  الطريق،  قارعة  على  األخيرة  
وصفت إصابة 150 آخرين  ب » البليغة 
» التي تحتاج إلى  »تدخل عالجي دقيق 
دائرة  من   املصاب  إلخراج  ومتواصل« 

»الخطر« املفتوح على كل االحتماالت.
»قضايا  بـ  املنشغل  يقف  وضعية  
في  املفصلة  أسبابها  على  املجتمع« 
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  بالغات 
أساسا  واملتمثلة  أسبوع،  كل  الصادرة 
والسرعة  السائقني،  انتباه  »عدم  في 
األسبقية،  حق  احترام  وعدم  املفرطة، 
ترك  وعدم  الراجلني،  انتباه  وعدم 

بدون  االتجاه  وتغيير  األمان،  مسافة 
االتجاه  وتغيير  التحكم،  وعدم  إشارة، 
غير املسموح به، وعدم احترام الوقوف 
املفروض بعالمة قف، والسير في يسار 
الطريق، وعدم احترام الوقوف املفروض 
في  والسياقة  األحمر،  التشوير  بضوء 
والسير  املعيب،  والتجاوز  سكر،  حالة 
في االتجاه املمنوع..«، كما أوضح بالغ 
غشت   30 من  املمتد  األسبوع  حصيلة 
املنصرم إلى 5 شتنبر الجاري، الفتا إلى 
والزجر  السير  مراقبة   »عمليات   أن  
من   « مكنت   « الحضرية  املناطق  داخل 
وإنجاز  مخالفة،  و71  ألفا   40 تسجيل 
النيابة  على  أحيلت  محضرا   6458
و613  ألفا   33 واستخالص  العامة، 

العربات  عدد  و»بلغ  صلحية«،  غرامة 
املوضوعة باملحجز البلدي 4270 عربة، 
وثيقة،   6458 املسحوبة  الوثائق  وعدد 
للتوقيف  خضعت  التي  املركبات  وعدد 
»حصاد  وبشأن  مركبة«.      266
»عمليات  املراقبة  خالل األسبوع األخير 
إلى   23 من   - املنصرم  من شهر غشت  
ألفا   36 تسجيل  تم«  فقد    - منه   29
محضرا   5222 وإنجاز  و758مخالفة، 
أحيلت على النيابة العامة، واستخالص 
31 ألفا و536 غرامة صلحية. فيما بلغ 
عدد العربات املوضوعة باملحجز البلدي 
الوثائق املسحوبة  3403 عربات، وعدد 
التي  املركبات  وعدد  وثيقة،   5222

خضعت للتوقيف 115 مركبة«.

ليست  لألسف،  مقلقة،  معطيات 
قتامته  عن  يكشف  الذي  الجديد  باألمر 
التنبيه  »نداءات«  لـ  بالنظر  مرة،  ألول 
والتحذير الصادرة عن مختلف الجهات 
الزمن  من  عقد  من  أكثر  منذ   ، املسؤولة 
مدنية  قبل جمعيات  من  واعد  بإسناد   ،
التحسيس  حمالت  في  بحيوية  تشارك 

والتوعية، سواء بمناسبة تخليد
الطرقية،  للسالمة  الوطني  اليوم 
كل  من  فبراير   18 يوم  يصادف  الذي 
أكثر  طرح   إلى  تدفع  أوغيرها،   سنة،  
إلى متى  من  تساؤل محير، من بينها : 
الثقيلة  بفواتيره  النزيف  هذا  يستمر 
املتعددة األوجه، علما بأن األطر الطبية 
مختلف  امتداد  على  الطبية،   والشبه 

مستشفيات البالد، املجندة ضد  فيروس 
يزيدها  ملن  حاجة   في  ليست  كورونا،  
مسلكياته   بسبب  واستنزافا   إنهاكا 

املتهورة غير املسؤولة؟ 
مطمئنة  غير  معطيات،   ، إذن  هي 
تؤشر على أن كسب رهان  االستراتيجية 
الطرقية  للسالمة  الجديدة  الوطنية 
في  املحدد   ،2016-2025 للفترة 
الوفيات  عدد  »تقليص  إلى   السعي 
في  املائة  في    50 بنسبة  الطرق   على 
أفق عام 2025«،  لن يكون باألمر الهني 
الصارم  التعاطي  من  املزيد  ويستوجب 
مع  املتهورين الذين بات البعض منهم  
يعتبر  تصرفاته الطرقية املعيبة  مدعاة  

للتباهي  والتفاخر؟

ورز�ز�ت.. م�ست�سفى 
ميد�ني للتكفل 

بالم�سابين بكوفيد

شهدت مدينة  ورزازات ، مؤخرا ،  إعطاء 
انطالقة أشغال بناء مستشفى ميداني للتكفل 
للتخفيف  بكوفيد19-، وذلك  اإلصابة  بحاالت 
االستشفائية  املؤسسات  على  الضغط  من 

باملدينة.
و«تندرج إقامة هذا املستشفى امليداني في 
الوضعية  ملواجهة  املتواصلة  الجهود  إطار 
تافياللت،  درعة  جهة  صعيد  على  الوبائية 
اإلصابة  حاالت  من  بالعديد  والتكفل 
الصحية  املنظومة  ولتعزيز  بكوفيد19-، 
مدير  املتوكل،  اللطيف  عبد  يقول  باإلقليم« 
بناصر  احساين  سيدي  اإلقليمي  املستشفى 
»أن  إلى   مشيرا   بالنيابة،  بورزازات 
امليداني  املستشفى  إلنجاز  االنطالقة  إعطاء 
بورزازات يأتي نظرا للحاالت املتزايدة ملرضى 
القادمة  املستشفى  على  املتوافدة  كوفيد19- 
زاكورة  مثل  املجاورة  واألقاليم  ورزازات  من 
»أن هذا املستشفى  وطاطا وتنغير«، مضيفا 
بطاقة  مربعا،  مترا   1250 مساحة  على  يقام 

استيعابية تصل إلى 88 سريرا.«
هذا  إحداث  فإن«  ذاته،   املتحدث  ووفق 
بكل  تزويده  سيتم  الذي  امليداني،  املستشفى 
الطبية والبيوطبية وباألكسجني،  التجهيزات 
األقسام  من  ملجموعة  الكلي  امللء  بعد  جاء 
كوفيد19-  حاالت  الستقبال  املخصصة 
بالجهود املبذولة من قبل  باإلقليم«، مشيدا » 
للصحة  الجهوية  واملديرية  الصحة  وزارة 
اإلقليمية  واملندوبية  تافياللت،  درعة  بجهة 
واألطر  املحلية  والسلطات  بورزازات  للصحة 
البنية  هذه  إلخراج  والعاملني  الصحية 

االستشفائية إلى حيز الوجود«.
إلى  امليداني  املستشفى  هذا  وينضاف 
اإلصابة  حاالت  الستقبال  املخصصة  األقسام 
بفيروس كورونا املستجد باملركز االستشفائي 
بورزازات،  بناصر  احساين  سيدي  اإلقليمي 
وذلك في أفق تطوير وتوسيع منظومة التكفل 

بمرضى كوفيد19-.

فا�ش  .. من �أجل تاأمين 
�لتزود بالكهرباء
 في �أفق 2036

»باشرت الوكالة املستقلة الجماعية لتوزيع 
املاء والكهرباء بفاس، استغالل املركز الرابع 
املدينة  تزويد  تأمني  لفاس ويسالن، بغرض 
بالكهرباء في أفق 2036 ، سواء على مستوى 
اإلنارة أو النشاط الصناعي«.. تفيد معطيات 
إلى  مشيرة  »الراديف«،  الوكالة  عن  صادرة 
أن  »هذا املشروع املنجز بكلفة 170 مليون 
منها  مناطق  عدة  »تزويد  يتوخى  درهم«،  
مركز املدينة والدكارات وجنان الورد والحي 
صفرو  وطريق  ابراهيم  سيدي  الصناعي 
والنرجس وطريق سيدي حرازم وشارع عالل 

بنعبد هلل وطريق إيموزار وحي السعادة«
تعزز  »املشروع  فإن  ذاته،  املصدر  ووفق 
كيلوفولت   225/20 بقوة  اثنني  بمحولني 
أن  انتظار  في  أمبير،   ميغافولت   70  ×  2
الطاقة  يرفع  ثالث  بمحول  تزويده  يتم 
ميغافولت   210 الى  املركز  مستوى  على 
 554 الى  املستقلة  الوكالة  مستوى  وعلى 

ميغافولت«.
من  »للرفع  املشروع   على  ويراهن  هذا 
املركز  هذا  من  انطالقا  التوصيالت  عدد 
وذلك  املراكز«،  باقي  عن  الضغط  وتخفيف 
في أفق »التقليل من األعطاب ومتوسط أمد 
الشبكات  مردودية  من  والرفع  االنقطاعات 

لتبلغ 95 في املائة في أفق 2023«.

الدخول  لتتبع  الجهوية  القيادة  لجنة  »عقدت 
والتكوين  للتربية  الجهوية  باألكاديمية  املدرسي 
اجتماعا  املنصرم،  األسبوع  بحر  وادنون،   - لكلميم 
األكاديمية  مدير  ترأسه  املرئية.،   املناظرة  تقنية  عبر 
األقسام  رؤساء  بحضور  االصفر،  عبدالعاطي  موالي 
املدراء  وبمشاركة  باألكاديمية  املعنية  واملصالح 
بالجهة  الوطنية  التربية  لوزارة  األربعة  اإلقليميني 
)كلميم، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وطانطان(،  تميز 
حول  إقليمية  مديرية  بكل  خاصة  عروض  بتقديم 
والتدابير  اإلجراءات  ومختلف  التربوي  العرض 
املتخذة من أجل إنجاح الدخول املدرسي الحالي،  يفيد 
بالغ لألكاديمية، مشيرا إلى تأكيد املديرعلى ضرورة 
التربية  وزارة  بتوجيهات  والصارم  التام  التقيد 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
الوضعية  تحسن  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  العلمي 
»أن إرجاء االنطالقة  الوبائية في البالد«، الفتا إلى  
العمومية  التعليمية  باملؤسسات  للدراسة  الفعلية 
والخصوصية برسم املوسم الدراسي الحالي إلى غاية 
فاتح أكتوبر 2021، جاء من أجل تحصني املكتسبات 
حدوث  ولتفادي  كورونا  جائحة  مواجهة  في  املحققة 
إطار  »في  يندرج  أنه  كما  وبائية«،  انتكاسة  أي 

واملتعلمني  املتعلمات  وسالمة  حماية  على  الحرص 
واألطر التربوية واإلدارية وجميع مرتادي املؤسسات 
التعليمية، ومن أجل توفير الظروف املواتية العتماد 
نمط »التعليم الحضوري »لكافة التلميذات والتالميذ، 

ترسيخا ملبدأ تكافؤ الفرص«.
وحسب  التدخل ذاته فإن »الفترة املمتدة من 10 
إلى 30 شتنبر الجاري ستخصص للعمل على كافة 
املستويات محليا وإقليميا وجهويا إلتمام اإلجراءات 

إلنجاح  والجوانب  الظروف  كافة  بتجويد  املرتبطة 
العمليات،  من  مجموعة  من خالل  الدراسي  املوسم 
اإلجراءات  كافة  استكمال  بالخصوص،  منها 
املرتبطة بتوزيع الكتب واللوازم املدرسية في إطار 
»املبادرة امللكية مليون محفظة«، وتنزيل املخططات 
املستمر.كما  للتكوين  الجهوي  واملخطط  اإلقليمية 
وجهوية  إقليمية  لجان  تكوين  العمليات  هذه  تهم 
لتتبع الدخول املدرسي، وتدقيق معطيات املتعلمات 
لقاءات محلية  بمنظومة مسار، وتنظيم  واملتعلمني 
على مستوى املؤسسات التعليمية لالنخراط بشكل 
فعال في تنزيل مشاريع القانون اإلطار، وكذا لقاءات 

تربوية لتقاسم كافة املستجدات التربوية«.
وآباء  »أمهات  دعوة   تمت  نفسه،   السياق  وفي 
العمرية  الفئة  وتالميذ  تلميذات  أمور  وأولياء 
العملية  في  املكثف  االنخراط  إلى  سنة   12-17
العودة  وتيرة  تسريع  أجل  من  للتلقيح  الوطنية 
ذاته«  التدخل   أهاب  كما  الطبيعية«،  الحياة  إلى 
بكافة األستاذات واألساتذة وهيئة التأطير واملراقبة 
أجل  من  واإلدارية  التربوية  األطر  وكافة  التربوية 
إنجاح  أجل  من  فعال،  بشكل  واملساهمة  العمل 

املوسم الدراسي الحالي«.

استعرضت يف اجتماع جلنة القيادة اجلهوية بكلميم 

�إجر�ء�ت تجويد �لظروف �لمو�كبة للدخول �لمدر�سي باأقاليم �لجهة

 محمد توفيق الناصري 

  
بالحناء  املرتبطة  الفالحة  تشكل 
رافعة  زاكورة(،  )إقليم  تازارين  في 
ولتعزيز  االقتصادية  للتنمية  أساسية 
للمنطقة.  والحضاري  الثقافي  التراث 
تقدر  مساحة  على  الحناء  زراعة  وتتم 
بنحو 4 آالف هكتار في هذه املنطقة من 
اململكة، وهي شجيرة تستخدم أوراقها 
مستحضرات  لصناعة  كمادة  املجففة 
ألغراض  أحيانا  وتستعمل  التجميل 

طبية، وكذا في صناعة العطور.
خالل  الفالحي،  النشاط  هذا  وشهد 
في  ملحوظا  نموا  األخيرة،  السنوات 
بانتشار  املتسمة  تافياللت  درعة  جهة 
التي  املبادرات  بفضل  وذلك  الواحات، 
السلسلة  هذه  لتطوير  بها  القيام  يتم 
الفالحية، وذلك بهدف، على الخصوص، 

تثمني وتسويق هذا املنتوج املجالي.
املهتمون  الفالحون  وينتظم 
تعاونيات  إطار  في  الحناء  بإنتاج 
االقتصادي،  النفع  ذات  ومجموعات 
اتخاذها  تم  التي  املبادرات  من  وهي 
هذا  في  للفاعلني  جيد  تأطير  لتحقيق 
القطاع، وتعزيز قدراتهم وتحقيق هدف 

الناحية  من  سواء  اإلنتاج،  استدامة 
إلى  باإلضافة  الجودة،  أو  الكمية 
تمكني الفالحني من الحصول على قدرة 

تنافسية جيدة.
هذا  في  النشيطة  الهيئات  بني  ومن 
الفالحية  »التعاونية  توجد  املجال، 
تازارين  الترابية  بالجماعة  أيتماتن« 
أجل  من  كبيرة  »التي تبذل مجهودات 
وتعزيز  الحناء  إنتاج  قطاع  تطوير 
االجتماعية  الدينامية  في  مساهمتها 
تصريح  وفق   املحلية«،  واالقتصادية 
رئيسها إبراهيم املطيري لوكالة املغرب 

العربي لألنباء ،  الفتا إلى  »أن الفالحة 
تعود  تازارين  في  بالحناء  املرتبطة 
األسالف  أسسها  التي  التجربة  إلى 
»أن  مبرزا   املحلي«،  املستوى  على 
حصادها  يمكن  العشبية  النبتة  هذه 
شهري  بني  السنة  في  مرات  أربع 
األراضي  »إن  مضيفا   ونونبر«،  ماي 
كل  تخضع  املجال  لهذا  املخصصة 
تنقيتها  ضمنها  ترتيبات،  لعدة  سنة 

وسقيها«.
»عادة  فإنه  ذاته  املتحدث  وحسب  
في  مرات  ثالث  الحناء  حصد  يتم  ما 

حني  في  ماي،  شهر  من  ابتداء  السنة 
حينما  الرابع  بالحصاد  القيام  يمكن 
»أن  مواتية«، مضيفا   الظروف  تكون 
طن  و1.8  طن  بني  تتراوح  اإلنتاجية 
للهكتار الواحد«، مذكرا   بأن »الفالحة 
املرتبطة بالحناء في تزارين، املتوارثة 
اجتماعيا  دورا  تلعب  جد،  عن  أبا 
املصدر  باعتبارها  هاما  واقتصاديا 
ألغلب  بالنسبة  للدخل  األساسي 
الواحية«،  املنطقة  هذه  في  الفالحني 
مشيدا » بدورها املحوري في املساهمة 

في التنمية املستدامة«.

 وفي هذا السياق،  تسعى »التعاونية 
سنة  في  تأسست  التي  الفالحية« 
تازارين،  لحناء  الترويج  »إلى   ،2014
و املساهمة في الحفاظ على خصائص 
يتابع املتحدث نفسه ، مؤكدا   تميزها« 
رجاال  عضويتها  في  »تضم  أنها 
»في  مشاركتها   إلى  الفتا  ونساء«، 
العديد من املعارض الوطنية والدولية، 
العربية  واإلمارات  فرنسا  في  خاصة 
املتحدة، وهي تعمل حاليا على تعزيز 
استخدام األسمدة العضوية في فالحة 
الحناء »، علما بأنها »تتوفر على وحدة 
لتخزين وتعبئة الحناء، وتقوم بتوجيه 
إنجاح  بسبل  وتوعيتهم  الفالحني 
مستفيدة    اإلنتاج«،  مراحل  جميع 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »من 
لتنمية  الوطنية  والوكالة  البشرية، 
ما  األركان«،  وشجر  الواحات  مناطق 
يسر إبرام  »شراكة مع املعهد الوطني 
وتثمني  إنتاج  حول  الزراعي  للبحث 
تضافر  »أهمية  مبرزا  الحناء،  فالحة 
جهود جميع الفاعلني املعنيني بتعزيز 
في  الحناء  قطاع  حققه  الذي  الزخم 
املختلفة  تحدياته  ومواجهة  تازارين 
وتطوير كافة املجاالت املرتبطة بالنظام 

البيئي للواحات«.

زر�عة �لحناء .. م�سدر �أ�سا�سي لدخل غالبية فالحي منطقة تاز�رين �لو�حية
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م�ستقبل قطاع 
غزة يف ظل 

ا�ستمرار 
االنق�سام 

الفل�سطيني

n سري  القدوة )*(

الفلسطينية  االراضي  تشهده  ما  ظل  في 
املحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة 
بالغة على مستقبل السكان ال بد وضع خارطة 
للنهوض  وطنية  وإستراتجية  اقتصادية 
غزة  قطاع  في  وخاصة  االقتصادي  بالوضع 
وإعادة  رسمي  حكومي  عمل  اي  غياب  ظل  في 
تشتت الجهود بني اللجان االدارية املحلية التي 
الشريعة  الحكومة  وبني  غزة  حكومة  تديرها 
تراعى  ان  عليها  يجب  والتي  الفلسطينية 
وطبيعة  تتخذها  التي  واإلجراءات  سياستها 
االوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة من اجل وضع حد النهيار الوضع 
لتعافي  الفاعلة  املساهمة  االقتصادي وضرورة 
يواجها  التي  للمشاكل  حد  ووضع  االقتصاد 
ظل  في  وخاصة  الحصار  ظل  في  غزة  قطاع 
عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه 

االنقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .
بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية 
لوضع حد لهذه املعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل 
املؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه 
التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة 
وتعزيز  االقتصادية  التحتية  البنية  تطوير 
الشمالية  املحافظات  بني  التجاري  التبادل 

واملحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .
الدولي  املجتمع  مطالبة  من  بد  ال  ولذلك 
رأسها  وعلى  الدولية  واملنظمات  واملؤسسات 
األمم املتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي 
والجاد من أجل تقديم املساعدات االغاثية الي 
قطاع غزة و فتح كافة املعابر أمام حركة األفراد 
الظالم  الحصار  إنهاء  على  والعمل  والبضائع 
اقتصادية  كارثة  القطاع  لتجنيب  فوري  بشكل 
ظل  في  وخاصة  بيئية  وصحية  واجتماعية 
فرض االحتالل االسرائيلي الحصار املشدد على 
قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني 
بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار  
غالبيتهم  املتواصل  االسرائيلي  والعدوان 
العاجلة  اإلغاثية  املساعدات  على  يعتمدون 
العمل  عن  عاطل  مليون  ربع  من  أكثر  ومنهم 
عن  عاطلني  آخرين  جامعي  خريج  ألف  و150 
العمل، و 50 ألف شخص من ذوي االحتياجات 
الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف 
باألمراض  املصابني  بالسرطان واآلالف  مصاب 

املزمنة.
في  الكورونا  وباء  انتشار  الي  باإلضافة 
أوجه  كافة  على  أثر  مما  املواطنني  صفوف 
الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية 
بالشلل  عام  بشكل  واألعمال  املقاوالت  وقطاع 
وأوقف نحو %95 من املنشآت االقتصادية عن 
العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت 
أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال 
في قطاع غزة ناهيك عن أالف املنشآت  التجارية 
األخرى التي توقفت عن العمل بسبب االجراءات 

االحترازية مع تواصل الحصار اإلسرائيلي. 
كورونا  لوباء  الكثيف  االنتشار  ظل  وفي 
واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة 
تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني 
العاجلة  املساعدة  وتقديم  مسؤولياتهم  امام 
وخاصة لألشخاص الذين يعيشون بدون مأوى 
او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار االنقسام 
ال بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع 
غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في 
ملعاناة  حد  ووضع  الفلسطيني  الشعب  حماية 
الحكومة  تدخل  وضرورة  غزة  قطاع  في  اهلنا 
الفلسطينية واألمم املتحدة واملؤسسات الدولية 
بشكل  والعمل  االهيمة  غاية  في  بات  واملحلية 
عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج 
وحماية  األسر  بمئات  خاصة  طارئة  اغاثية 
نتيجة  العمل  عن  توقيفهم  تم  الذين  العمال 
اجراءات الحظر واملنع والعزل املتبعة ملحاصرة 
خارطة الوباء وضرورة تحمل املؤسسات املالية 
االتصاالت  وشركات  البنوك  مثل  مسؤوليتها 
التابعة  واملصانع  املنشآت  لدعم  ووضع خطط 
للقطاع الخاص التي تأثرت سلبًا بتفشي نتيجة 
استمرار االنقسام وانهيار الوضع االقتصادي.

)*( سفير االعالم العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

n د. جمال المحافظ

2021  الذكرى 22  11 شتنبر  في   تحل 
لرحيل السي محمد الحيحي، )1928-1998( 
والتربوية  التطوعية  الحركة  رواد  أحد 
السنوات، تؤكد  الذي مع مرور  والحقوقية، 
رجاحة  املجتمعية،  التحوالت  األحداث 
والحاجة  والحقوقية،  التربوية  طروحاته 
استعادة  الى  الراهن  الطرف  في  املاسة 
تجاربه الرائده واستلهام القيم التي ناضل 
قيد حياته من أجل غرسها في شباب وأطفال 

مرحلة صعبة.
ليست الغاية فقط هنا استرجاع املاضي، 
الديكارتى  بالتأمل  للوقوف عنده، واالكتفاء 
الذاكرة  هذه   جعل  بل  ضائعة،  فرص  عن 
معانى  الستحضار  حية،  ذاكرة  الوطنية، 
الوفاء واالعتراف، تتجاوب مع أسئلة الراهن 
أيضا،بخصوصيات  بعنفوانها  كن  بقلقها 
توجهات  على  أثرت  التي  قضاياها 
فئات  ضمنه  ومن  العام  الرأي  واهتمامات 
الشباب، سيما إذا كانت تختلف جذريا عما 
كان سائدا ما بني ستينيات وتسعينات القرن 
املاضي، إال أن التجارب املشرقة في تاريخنا، 
يمكن أن تسعف في أن تكون نبراسا من أجل 
 « ألن   ، ذاكرته  وحفظ  الجديد،  املغرب  بناء 
كما  له«،  مستقبل  ال   ، ملاضيه  ينظر  لم  من 
األول  الوزير  تشرشل  ونستون  يردد  ظل 

البريطاني خالل الحرب العاملية الثانية.

فمن هو محمد الحيحي 
إذن؟

لربما ال يعرف الجيل الجديد، الكثير عنه، 
كما هو شأن بالنسبة لرموز وطنية أخرى، 
بيد أنه من الصعب إيجاد جواب واحد عن 
هذا الرجل في محمد الحيحي، بحكم تنوع 
السياسية  املجاالت  في  انشغاالته  مجاالت 
لكنها،  والجمعوية،  والحقوقية  والتربوية 
الجمع،  بصيغة  املفرد  كان  انه  على  تتفق 
والتربوي  الحقوقي  الفاعل  مثال  فهذا 
شهادة  في  يقول  سكتاوي،  محمد  األستاذ 
الباحث  يفتح  حينما  أنه  باملناسبة،  خاصة 
سجل تاريخ املغرب الحديث ملعرفة مساراته 
حالة  يصادف  أن  البد  ورجاالته،  وأحداثه 
في  متميزة   ، نوعها  من  فريدة  إنسانية 
الحالة  هذه  هويتها،  في  متفردة  روحها، 
بصمة  لها  كانت  الحيحي  محمد  اسمها 
والثقافية  السياسية  خاصة وسمت حياتنا 
بطابع خاص ال يزول، عرف املغرب رجاالت 
وبرزوا  الوطني  التحرر  حركة  قادوا  كبارا 
واإلقليمي  الوطني  املستوى  على  كزعماء 
والدولي وصاروا رموزا في القارات الثالثة 
واالضطهاد  االستعمار  نير  عرفت  التي 
الخامس  محمد  امللك  أمثال  الهوية  وطمس 

وعالل الفاسي واملهدي بنبركة.

غرس شتائل ثقافة 
المواطنة من خالل تربية 

اإلنسان ضمن منظور 
إنساني كوني

النضال  استغرقهم  هؤالء  كان  وإذا 
الوطنية  الدولة  وبناء  والتحرري  السياسي 
املستقلة، يوضح السكتاوي الفاعل الحقوقي 
هدفا  اختار  الحيحي  فإن محمد  والتربوي، 
وأفنى  عليه  وركز  إليه  سعى  آخر  نبيال 
القاعدة  بناء  وهو  تحقيقه  أجل  من  حياته 
الوطني  املعمار  عليها  يقوم  أن  يجب  التي 

مبكرا  ،فاتجه  اإلنسان  املستقل،وهو 
املواطنة  ثقافة  وبذور  شتائل  غرس  إلى 
ضمن  اإلنسان  تربية  خالل  من  والتضامن 
قيم  يشمل  رحب،  كوني  إنساني  منظور 
ومبادئ حقوق اإلنسان واإلحساس بوجود 

اآلخرين واحترام  كرامتهم واحتياجاتهم.
وهو  تعلمه  الذي  الكبير  الدرس  هو  ذلك 
يشارك بكل عنفوانه وحماسه في شق طريق 
الوحدة عام 1957 إلى جانب الشهيد املهدي 
بنبركة وهو ورش شكل أول مدرسة وطنية 
لتربية الشباب على املواطنة والتطوع خدمة 
سيعمل  الذي  الدرس  ،هذا  والوطن  للناس 
بحشد  األرض  على  ترجمته  على  الحيحي 
التطوعي  الشبابي  العمل  الجهود  لتطوير 
الحماية  مواجهة  أتون  في  انبثق  الذي 
وتأسيس الجمعية املغربية لتربية الشبيبة 

في ماي 1956.
التربوي  الورش  الحيحي هذا  قاد محمد 
 ، قل نظيره  كبير وتفان  باقتدار  والتطوعي 
واكتملت  الفريدة،  التعليمية  ملكاته  وبرزت 
فيه شخصية املربي املُلهم، ما يجعلنا نطلق 
من  تخرج  األول«  »املعلم  غلو  بدون  عليه 
كبيرة  وأطر  الدولة  رجاالت  خيرة  مدرسته 
في مختلف املجاالت، أعطى بسلوكه وهدوئه 
املرهف،  اإلنساني  وإحساسه  لسانه  وعفة 
واألخالق  الحكمة  لرجل  واملثال  القدوة 

والتوافق، يوضح األستاذ السكتاوى.

»المعلم األول« والقدوة 
والمثال لرجل الحكمة 

واألخالق والتوافق
القيادي  الحنبالى  العيادى  األستاذ  أما 
السابق بجمعية الميج والذي جاور الحيحي 
التي أسسها  املنظمة  بهذه  املركزي  باملكتب 
في  بدوره   يقول  بركة،  بن  املهدي  الشهيد 
بوح خاص، إن الراحل محمد الحيحي كان 
يتحلى بالعديد من الخصال، جعلته يحظى  
وقال  الخصوم.  فيهم  بما  الجميع  باحترام 
»يمكن أن نلخص هذه الصفات اإلنسانية لدى 
الفقيد في مبادئ النزاهة والصدق والتطوع 
وخاصة  اآلخرين،  لفائدة  البناء  والعمل 
منهم شباب وأطفال، فضال عن التسامح مع 
 حريصه الشديد على املراجعة والنقد الذاتي.  
ويعدد العيادى الكاتب العام للنقابة الوطنية 
الفقيد،  خصال  األسبق،  العالي  للتعليم 
على  الشديد  حرصه  الخصوص  على  منها 
الوضوح والتفاني فى العمل، ترجمه عمليا 
على   عالوة  الميج،  لجمعية  قيادته  خالل 
التحلي بالشجاعة، وممارسته للسياسة لكن 
بأخالق وهي املبادئ التي لم يتزعوع عنها 
بها  مرت  التي  الصعبة  الفترات  إبان  حتى 
البالد، فضال عن قدرته االستثنائية، يعترف 
التوجهات  مختلف  من  جايلوه  من  بها 
القضايا  وتحليل  قراءة  على   ، واملواقع 
الكبرى للبالد بطريقة أكثر علمية، بعيًدا عن 

الخطب املتغطرسة واالستفزازية.

تطوير ملكات الحوار 
الهادئ والرصين، والحرص 

على العمل الجماعي
لهذه  بسطه  يتحلى خالل  كان  كما 
والرصانة  الهدوء  من  بكثير  القراءات، 
الفكرية، علما أنه لم يكن هادئا في دواخله، 
وذلك حرصا منه على تطوير ملكات الحوار 
على  حرصه  على  عالوة  والرصني،  الهادئ 
العمل الجماعي بلورها خالل قيادته لجميعة 
الميج، حينما جعلها منظمة شبابية مفتوحة 
أو  السياسي،  االنتماء  عن  النظر  بغض   ،
األيديولوجي أو أي انتماء آخر لألعضاء، مع 
العمل  قدرة ناذرة على  االستماع وتشجيع 
واملشاركة  املشروع  في  )التفكير  الجماعي 

في إنجازه( ، ... ؛ دفاعه املستمر لكي تظل

 وجه آخر يكشف عنه األستاذ الحنبالي 
توجهه  وحدوي،  بحس  تشبعه  في  يتمثل 
بتأسيس اتحاد املنظمات املغربية التربوية 
عمل  برامج  تنفيذ  بهدف   ،1991 سنة 
تربوية كبرى مشتركة، والترافع على قضايا 
الوحدوي  الحس  فهذا  والشباب،  الكفولة 
ساهم مساهمة فعالة، على تجميع وتوحيد 
ومن  الميج،  من  نسبًيا  القريبة  الجمعيات 
في  الديمقراطية  املكونات  جميع  خاللها 

البالد. 
»بدون  القول:  في  الحنبالي  يتردد  ولم 
الحيحي  محمد  أعتبر  أن  يمكنني  مبالغة 
كان  لقد  مناضال،  ومربيا  مربيا   - مناضال 
معلما صوفيا، ومعارضا نبيال في السياسة، 
الحقوقي  امليدان  في  نضاله  في  كما 
والتربوي، لم يكن حاقدا أبدا على خصومه، 
لم يمل من استنهاض  باألمل،  كان متمسكا 
في  يوم  آخر  حتى  املغربي  الشباب  همم 
ألنه  الجميع  طرف  من  محترما  كان  حياته، 

كان مناضال وحدويا حتى النخاع«.

الحاجة الى الصدق 
ونظافة تفكير وأيد 

حتى ال ينهار صرح العمل 
التطوعي

وتحت عنوان »حتى ال ينهار صرح العمل 
والحقوقي  املدني  الفاعل  اختار  التطوعي« 
بوشعيب دو الكيفل أن يدبج شهادته  املهداة 
الحيحي وأمثاله  الراحل محمد  روح  إلى«  
الجمعوي  العمل  وأطروا  أسسوا  ممن 
تفكير  ونظافة  بصدق  البالد  في  التطوعي 
وأيٍد موضحا أن العمل الجمعوي التطوعي 
تربوية  تأطيرية  أبعاد  ذات  ممارسة 
وإن  مختلفة،  حموالت  وذات  اجتماعية 
خدمة  أساسا  منها  املرتجى  الهدف  كان 
تحقيق  تروم  اختيارات  أو  قيم   أو  قضية 
أهداف جماعية لفائدة الفئات املستهدفة أو 

املنخرطة في العملية برمتها. 
وأضاف دو الكيفل في شهادته التي اختار 
بني  الجمعوي  العمل  براهن  يربطها  ان 

مسألة  في  الدخول  دون  انه  وأفاقه،  زمنني، 
بالدنا  في  الجمعيات  لعدد  الكمي  التحديد 
اإلطار  هذا  في  املُضافة  النوعية  والقيمة 
وعدد  جديدة،  ليست  املمارسة  هذه  فإن   ،
الواقفني خلفها ومحتضنوها كانوا قلة في 
التاريخ  بالدن،ا حيث خلد  االستقالل  بداية 
وإناثا(  )ذكورا  أشخاص  ذكرى  املغربي 
ورعوها  واحتضنوها  التجربة  قادوا  ممن 
ومنحوها من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير، 
رائدة  جمعوية  تجارب  ولرعاية  الحتضان 
ممن  اآلالف،  بل  املئات،  وأطرت  احتضنت 
ترعرعوا أطفاال في كنف جمعيات وتحولوا 
إلى طاقات جمعوية ساهمت في بناء أجيال، 
وغير  منه  )الرسمي  املغرب  تاريخ  ويحفظ 
ذكراهم، بل يخلدها دوريا ويخلق  الرسمي( 
مناسبات الستذكار ممارسات فضلى وإبداع 
نوعية  تجارب  قادوا  ألفراد  العرفان  صادق 
وتراكمات  أجيال  نفوس  في  آثارها  تركت 
الحيحي،  محمد  الراحل  هؤالء  ومن  فئات. 
التربوية  الجمعوية،  الحركة  رواد  أحد 

والحقوقية.

األمل في  استحضار 
القيم النبيلة والروح 

الوطنية
ويرى أن األمل معلُق على استحضار القيم 
مفعمني  ورجاال  نساء  قادت  التي  النبيلة 
لرئاسة  النبيلة  وبالقيم  الوطنية  بالروح 
ناضلت  مواِطنة،  جمعيات  شؤون  وتدبير 
تشتغل  التي  املجاالت  في  حقيقة  وتناضل 
واإلغراءات  املضايقات  أمام  وتصمد  فيها 
واالنحرافات، متشبثة بقيم العمل الجمعوي 
الصرف وفلسفته ومراميه الراقية والنبيلة، 
التي حمتها تضحيات مناضالت ومناضلني 
جمعيات  والعقود،  األزمان  مر  على  شرفاء 
لها  وتؤسس  الديمقراطية  املمارسة  تحترم 
بإصرار وصمود ونكران ذات، ومن ضمنهم 

الراحل »محمد الحيحي« .

محمد الحيحي أيقونة 
العمل الجمعوي 

والنضال التربوي
الحيحي  الراحل  مجهودات  تذهب  لم 
أطرها،  التي  األجيال  ألن  سدى،  حياته  قيد 
من  صعب،  وضع  ظل  في  تقاوم،  زالت  ما 
هذه  تمكنت  حيث  حية،  ذاكرته  حفظ  أجل 
تأسيس  من  متعددة  أجيال  من  الفعاليات 
الحيحي،«  محمد  لذاكرة  الوفاء  »حلقة 
2010، كما يؤكد عثمان مخون رئيس  سنة 
أن  الى  أشار  والذي  املدني،  االطار  هذه 
الفترة،  لهذه  باستمراريتها  الوفاء  حلقة 
ونوعية  فريدة  لتجربة  الحقيقة  في  تؤسس 
الجمعوية،  املمارسة  في  محمود  ولتقليد 
واالعتراف  الوفاء  قيمة  تأصيل  وأن  ديدنها 
القيادات  من  األوائل  للرواد  واإلخالص 
ضحوا  الذين  الشباب  لحركة  التاريخية 
األمة  نهضة  أجل  من  والنفيس  بالغالي 
املغربية  ومن أجل انعتاق شبابها وأطفالها 
الفكري،  والجمود  التخلف  براثني  من 
االستثنائيني  املربيني  هؤالء  رأس  وعلى 
الحيحي  محمد  الراحل  التاريخني  والقادة 
التربوي  والنضال  الجمعوي  العمل  أيقونة 
املاضي. القرن  من  الثاني  النصف   خالل 

حلقة  في  فكروا  الذين  أن  مخون  ويوضح 
من  جلهم  الحيحي  محمد  لذاكرة  الوفاء 
تالميذ الراحل حتى ال أقول كلهم من مريديه 
األوفياء الذين خبروا املعدن األصيل للرجل 
واملعاناة  منها   عانى  التي  املحن  وخبروا 
الشباب  حق  عن  دفاعا  تجشمها  التي 
املخيمات  في  والحق  التربية  في  واألطفال 
الصيفية، وعن حقهم في تعليم عمومي جيد، 

هو الذي أدى ضريبة نضاله من أجل ذلك. 

الحاجة لحفظ ذاكرة 
محمد الحيحي حية 

في األلفية الثالثة
»حلقة  عملت  االعتراف،  لثقافة  وتكريسا 
منذ  الحيحي«،  محمد  لذاكرة  الوفاء 
محطات  على  الضوء  تسليط  في  تأسسيها 
من تاريخ محمد الحيحي خاصة في مجال 
الحركة التطوعية وميدان التربية واملشاريع 
الكبرى فضال نضاله الحقوقي،  االجتماعية 
وعالقاته االنسانية ،التي عايشنا جزء منها 
العام  الكاتب  املحافظ  املغيت  عبد  يقول   –
خصوصا داخل الجمعية املغربية   - للحلقة 

لتربية الشبيبة.
ويتفق كال من العيادى الحنبالى ومحمد 
دو  بوشعيب  مخون  وعثمان  السكتاوى 
 ، املحافظ  املحافظ  املغيت  وعبد  الكيفل 
الثالثة،  األلفية  في  ماسة  الحاجة  أن  على 
منها  الحيحي حية،  ذاكرة محمد  إلى حفظ 
االن ، كم نحن في  قول األستاذ الحنبالى، » 
حاجة لخصال الراحل محمد الحيحي الذي 
األساسية  اإلشكالية  أن   مبكر  بشكل  فهم 
ملجتمعنا ولنظام الحكم، تتجلى في مشاكل 
االجتماعية  والحماية  والتكوين  التعليم 
كل  يكرس  جعله  ما  وهو  التربوي  والعمل 
املسمى  العاملي  الفيروس  ملكافحة   حياته 

فيروس الجهل.

تفعيل قرار اطالق اسم 
الحيحي على إحدى 
المؤسسات التربوية 

أو الثقافية
وإذا كان مخون قد أكد بأن لحلقة جاءت 
واالعتراف  والعرفان  الوفاء  قيم  لتكرس 
محمد  الفقيد  واليزال  كان  التي  باملكانة 
الحيحي يحظى بها داخل الوسط الجمعوي 
جمعوي  عمل  على  الحفاظ  فإن  والحقوقي، 
العام  الصالح  لخدمة  وهادٍف  نقٍي  تطوعي 
لن  وللوطن،  واملواطنني  املواطنات  لكافة 
إعمال  عبر  إال   - الكيفل  دو  وفق   - يتأتي 
القانون في وضع حٍد لهذا الريع السرطاني 
الجمعوي  العمل  مقومات  ينخر  ال  الذي 
ويهدمها  املجتمع  قيم  ينخر  بل  فحسب، 
هي  التي  خالياها  أهم  إحدى  ويسمم 
خاليا  السرطان  يلتهم  مثلما  الجمعيات، 
الجسم البشري ويقوده إلى لقاء حتفه. ولن 
يتحقق ذلك إال إذا تم إعمال مسألة املحاسبة 

وبكافة آلياتها.
محمد  لذاكرة  الوفاء  حلقة  حلقة  إن 
هذه  باعطاء  تطالب  مازلت  الحيحي، 
تستحقها  التي  املكانة  املتفردة  الشخصية 
السابقة  املستويات  على  نضاالتها  وابراز 
الفقيد  اسم  بإطالق  الوعود  وتنفيد  الذكر. 
على إحدى املؤسسات التربوية او الثقافية 
مع  اعماله،  من  العبر  اخد  وأن  الكبرى. 
والتي  معه  به  آمنا  الذي  الطريق  مواصلة 
مازالت هي الكفيلة بتكوين شبابنا وتطوير 

وطننا، يختتم املحافظ كالمه.
ربما الحيحي هو اآلن في عليائه يرقبنا 
يحب  ال  حياته  في  كان  وكما  سنفعل،  ماذا 
الخطابة  ورنني  الكالم  وأناقة  املديح 
عليه  نرمي  أن  منا  الينتظر  بالتاكيد  ،فإنه 
كان  فقد  ذلك  عن  غنى  في  الورود  فهو 
حل  أينما  والورود  يزرع  الشجْر  بستانيا 
يمر  واملغرب  :اآلن  سيسألنا   ، وارتحل 
بظروف صعبة ماذا تفعلون؟، إن أحسن ما 

يرضيه  في إحياء ذكرى غيابه
البناء  عملية  في  قوانا  بكل  ننخرط   أن 
األمل  وبث  االجتماعية  واملشاركة  والتغيير 
األساذ  بها  يختتم  الشباب،  صفوف  في 
االعتراف  بقيم  املفعمة  شهادته  السكتاوى 

والوفاء.

n اسماعيل الحلوتي
يوم  املغربي  الشعب  حسم  وقد  اآلن 
في  اختياراته   2021 شتنبر   8 األربعاء 
مسبوقة،  غير  ثالثية  انتخابية  استحقاقات 
التشريعية  االنتخابات  بني  جمعت 
دول  لها  شهدت  والجهوية،  والجماعية 
عديدة ومراقبون دوليون ومنظمات حقوقية 
بالشفافية والنزاهة وحسن التنظيم، فضال 
عن اإلقبال الجماهيري الكثيف، حيث بلغت 
نسبة املشاركة 50,35 على الصعيد الوطني، 

مما يؤكد توق املغاربة إلى التغيير ...
إذ جاءت النتائج منسجمة مع املزاج العام 
»العدالة  للمغاربة، حيث تمت معاقبة حزب 
قائد االئتالف الحكومي لواليتني  والتنمية« 
متتاليتني، الذي تذيل سبورة النتائج ب«13« 
مخصصا  مقعدا   395 بني  من  فقط  مقعدا 
للشأن  تدبيره  سوء  جراء  النواب،  ملجلس 
بتعهداته  إخالله  والحكومي،  املحلي  العام 
العامة،  الحياة  تخليق  على  االنتخابية 
األعمال  مناخ  تحسني  الفساد،  محاربة 

الحد  واملواطنني،  املواطنات  عيش  وظروف 
والفوارق  والبطالة  واألمية  الفقر  نسب  من 
قطاعات  إصالح  واملجالية،  االجتماعية 
التعليم والصحة والقضاء واإلدارة وتحقيق 
على  عالوة  االجتماعية.  والعدالة  التنمية 
واتخاذه  فاشلة  عمومية  سياسات  اعتماده 
البالد  إغراق  في  تمثلت  جائرة،  قرارات 
أهم  على  اإلجهاز  املديونية،  مستنقع  في 
وتقاعد  إضراب  من  االجتماعية  املكتسبات 
الشرائية  القدرة  وضرب  عمومية،  ووظيفة 

للطبقات الفقيرة واملتوسطة...
»التجمع  حزب  تبويء  تم  املقابل  وفي 
صدارة النتائج بحصوله  الوطني لألحرار« 
»األصالة  بحزب  متبوعا  مقعدا،   102 على 
حزب  ثم  مقعدا،  ب«86«  واملعاصرة« 
»االتحاد  فحزب  مقعدا،  ب«81«  االستقالل 
االشتراكي للقوات الشعبية« ب«35« مقعدا، 
»التقدم  مقعدا،  ب«29«  الشعبية  والحركة 
و«االتحاد  مقعدا  ب«21«  واالشتراكية« 
حصل   فيما  مقعدا،  ب«18«  الدستوري« 
حزب العدالة والتنمية فقط على »13« مقعد 

وباقي األحزاب على »10« مقاعد.
47 من الدستور ينص  الفصل  أن  وحيث 
على: »يعني امللك رئيس الحكومة من الحزب 
أعضاء  انتخابات  تصدر  الذي  السياسي 
مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعني 
رئيسها...«  من  باقتراح  الحكومة  أعضاء 
وأن العادة بعد إقرار دستور 2011 جرت في 
و2016   2012 خالل  السابقتني   املحطتني 
على تعيني األمني العام للحزب الفائز رئيسا 
استقبال  في  يتأخر  لم  امللك  فإن  للحكومة، 
عزيز أخنوش يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 
بالقصر امللكي العامر بفاس وتعيينه رئيسا 

جديدة،  حكومة  بتشكيل  وتكليفه  للحكومة، 
ال نعتقد أنه سيجد صعوبة في تكوينها بعد 
إجراء املشاورات الالزمة مع األمناء العامني 
لألحزاب السياسية، واختياره منها ما يرى 
برامجها تتقاطع مع برنامج حزبه، كما سبق 

له التصريح بذلك.
ذهن  عن  يغيب  أن  ينبغي  ال  ما  أن  بيد 
الذين  الناخبني  أن  هو  الجديد،  »العريس« 
توافدوا بحماس منقطع النظير على مكاتب 
التصويت في جميع أقاليم ومناطق وجهات 
اململكة، لم يأتوا فقط إللحاق الهزيمة بحزب 
المسوا  أغلبهم  ألن  »العدالة والتنمية«، بل 
من  نوعا  التواصلية  حزبه  جوالت  خالل 
الصدق في عرضه السياسي، وأنهم رغم ما 
تعرض إليه من استهداف حتى قبل الحملة 
االنتخابية واتهامه ب«الفساد«، والتشكيك 
في وفائه بوعوده الجد مغرية ومدى قدرته 
الكبرى،  اإلصالحات  بوتيرة  التعجيل  على 
الشائكة وتحقيق ما عجز  امللفات  ومعالجة 
برنامجه  تضمنه  بما  آمنوا  سابقوه،  عنه 
املعقول«  »برنامج  أسماه  الذي  االنتخابي 
أن  في  الكبير  األمل  يحدوهم  التزامات،  من 
إياها  منحوه  التي  الثقة  في مستوى  يكون 
وإجهاض  خذالنهم  جديد  من  يتكرر  وأال 

آمالهم وأحالمهم.
في  األمل  جذوة  تأجج  في  زاد  ما  ولعل 
أن  اإليجابي،  بالتغيير  املؤمنة  النفوس 
نتائج  عن  اإلعالن  غداة  صرح  أخنوش 
 9 الخميس  يوم  التشريعية  االنتخابات 
شرف  له  سيكون  حزبه  بأن   ،2021 شتنبر 
تشكيل أغلبية حكومية قوية ورصينة وقادرة 
ومواكبة  امللكية  التوجيهات  تفعيل  على 
األوراش الكبرى واملهيكلة، التي أطلقها ملك 

البالد الضامن لنجاح العملية الديمقراطية. 
تعيينه  عقب  ثانية  عاد  أن  يلبث  لم  إنه  ثم 
أنه  على  للتأكيد  املقبلة،  للحكومة  رئيسا 
حسن  عند  يكون  أن  إلى  جاهدا  سيسعى 
ظن املغاربة، من خالل فتح مشاورات جادة 
لتشكيل  السياسية،  األحزاب  مع  ومسؤولة 
وذات  ومتماسكة  منسجمة  حكومية  أغلبية 
برامج متقاربة، وأعرب عن أمله في أن تأتي 
تشكيلة فريقه الحكومي متضمنة أعضاء في 
الكبرى  االستراتيجيات  ينفذون  املستوى، 

لجاللة امللك والبرامج الحكومية.
أن يدرك أخنوش  الالزم  من هنا بات من 
االئتالف  في  معه  للعمل  سيختارهم  ومن 
والناخبني  الناخبات  أن  الجديد،  الحكومي 
لم  »البيجيدي«،  مصباح  أطفأوا  الذين 
وإنما  عيونهم،  سواد  أجل  من  ذلك  يفعلوا 
بوعوده  إلخالله  منه  انتقاما  بذلك  قاموا 
وفشله في تلبية تطلعاتهم وتحقيق مطالبهم، 
الفساد  لم يعمل ال على محاربة  أنه  خاصة 
العام، وال هو حرص  املال  ناهبي  ومساءلة 
االجتماعية وتحسني  الخدمات  تجويد  على 
جلب  على  وال  للمواطنني،  اليومي  املعيش 
للشباب.  شغل  فرص  وإحداث  االستثمار 
اإلشكاالت  من  الكثير  معالجة  في  واكتفى 
السهلة  الحلول  إلى  باللجوء  املطروحة 
الزيادات  عبر  سواء  املواطنني  حساب  على 
املتالحقة في األسعار والضرائب أو اإلجهاز 

على أهم املكتسبات االجتماعية... 
حزبه  حقق  أن  وبعد  أخنوش  إن       
شتنبر   8 استحقاقات  في  متقدمة  نتائج 
وتدارك  بالتزاماته  بالوفاء  مطالب   ،2021
أن  السيما  اإلصالحات،  من  الضائع  الزمن 
جائحة  تداعيات  ظل  في  استطاع  املغرب 

على  أجمع  »كوفيد 19-«، أن يبرهن للعالم 
أنه يشكل استثناء حقيقيا في منطقة شمال 
إفريقيا، حيث أبان عن نضج كبير في مساره 
استحقاقات  ثالثة  ينظم  وهو  الديمقراطي، 
في  وجهوية(  محلية  )تشريعية  انتخابية 
آن واحد. فهل تسير حكومته بنفس حماس 
الحملة االنتخابية وبروح املواطنة الصادقة، 
رهان  وكسب  التحديات  رفع  اتجاه  في 

التغيير؟ لننتظر القادم من األيام.

االنخراط يف عملية التغيري وامل�شاركة االجتماعية 
وبث االأمل، يف ذكرى حممد احليحي 

اأخنو�ش ورهان التغيري..

األمل معلُق على 
استحضار القيم 

النبيلة التي قادت 
نساء ورجاال مفعمين 

بالروح الوطنية وبالقيم 
النبيلة لرئاسة وتدبير 

شؤون جمعيات 
مواِطنة، ناضلت 
وتناضل حقيقة 

في المجاالت التي 
تشتغل فيها وتصمد 

أمام المضايقات 
واإلغراءات واالنحرافات، 

متشبثة بقيم العمل 
الجمعوي الصرف 

وفلسفته ومراميه 
الراقية والنبيلة

لعل ما زاد في تأجج 
جذوة األمل في النفوس 

المؤمنة بالتغيير 
اإليجابي، أن أخنوش صرح 

غداة اإلعالن عن نتائج 
االنتخابات التشريعية 

يوم الخميس 9 شتنبر 
2021، بأن حزبه سيكون 
له شرف تشكيل أغلبية 
حكومية قوية ورصينة 

وقادرة على تفعيل 
التوجيهات الملكية 

ومواكبة األوراش الكبرى 
والمهيكلة

ويعدد العيادى الكاتب العام للنقابة الوطنية 
الفقيد،  خصال  األسبق،  العالي  للتعليم 
على  الشديد  حرصه  الخصوص  على  منها 
العمل، ترجمه عمليا 
على   عالوة  الميج،  لجمعية  قيادته  خالل 
التحلي بالشجاعة، وممارسته للسياسة لكن 
بأخالق وهي املبادئ التي لم يتزعوع عنها 
بها  مرت  التي  الصعبة  الفترات  إبان  حتى 
البالد، فضال عن قدرته االستثنائية، يعترف 
التوجهات  مختلف  من  جايلوه  من  بها 
القضايا  وتحليل  قراءة  على   ، واملواقع 
ا عن 

لهذه  بسطه  خالل 
والرصانة  الهدوء  من  بكثير  القراءات، 
الفكرية، علما أنه لم يكن هادئا في دواخله، 
وذلك حرصا منه على تطوير ملكات الحوار 
على  حرصه  على  عالوة  والرصني،  الهادئ 
العمل الجماعي بلورها خالل قيادته لجميعة 
الميج، حينما جعلها منظمة شبابية مفتوحة 
أو  السياسي،  االنتماء  عن  النظر  بغض   ،
األيديولوجي أو أي انتماء آخر لألعضاء، مع 
العمل   االستماع وتشجيع 
واملشاركة  املشروع  في  التفكير 

أن يدرك أخنوش  الالزم  من هنا بات من 
االئتالف  في  معه  للعمل  سيختارهم  ومن 
والناخبني  الناخبات  أن  الجديد،  الحكومي 
لم   ،
وإنما  عيونهم،  سواد  أجل  من  ذلك  يفعلوا 
بوعوده  إلخالله  منه  انتقاما  بذلك  قاموا 
وفشله في تلبية تطلعاتهم وتحقيق مطالبهم، 
الفساد  لم يعمل ال على محاربة  أنه  خاصة 
العام، وال هو حرص  املال  ناهبي  ومساءلة 
االجتماعية وتحسني  الخدمات  تجويد  على 
جلب  على  وال  للمواطنني،  اليومي  املعيش 
للشباب.  شغل  فرص  وإحداث  االستثمار 
اإلشكاالت  من  الكثير  معالجة  في  واكتفى 
السهلة  الحلول  إلى  باللجوء  املطروحة 
الزيادات  عبر  سواء  املواطنني  حساب  على 
املتالحقة في األسعار والضرائب أو اإلجهاز 

حزبه  حقق  أن  وبعد  أخنوش  إن       
شتنبر   
وتدارك  بالتزاماته  بالوفاء  مطالب   ،
أن  السيما  اإلصالحات،  من  الضائع  الزمن 
جائحة  تداعيات  ظل  في  استطاع  املغرب 
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ميكن حصادها أربع مرات يف السنة

تزامنا مع شراسة  »احلرب« املتواصلة ضد تفشي كورونا

»�لتهور �لطرقي« يعاود �ال�ستفحال مزهقا �أرو�ح �أبرياء 
ور�فعا �أعد�د �لر�قدين في غرف  �الإنعا�ش ؟

حميد بنواحمان

بمستجدات  االنشغال  ظل  في 
»الحرب« املتواصلة ضد تفشي فيروس 
ثقيلة  تداعيات  من  تخلفه  وما  كورونا 
على أكثر من صعيد، طفت على السطح 
في  تحمل  رقمية  معطيات   ، جديد  من   ،
طياتها كل دواعي التشاؤم والقلق، تهم 
إلى  »دمويتها«  عادت  أخرى   « »حربا 
خالل  ملحوظ  »تراجع«  بعد  االرتفاع 

شهور فترة الحجر الصحي؟
سجلت  التي  الطرق«  »حرب  إنها 
خالل أسبوعني فقط - بني 23 غشت و5 
حوادث مميتة اهتزت  شتنبر 2021   - 
في  األسر  عشرات  املحزن  وقعها  على 
39 شخصا،  أكثر من منطقة. كيف ال و 
أنفاسهم  لفظوا  األعمار،  مختلف  من 
وقت  في  الطريق،  قارعة  على  األخيرة  
وصفت إصابة 150 آخرين  ب » البليغة 
» التي تحتاج إلى  »تدخل عالجي دقيق 
دائرة  من   املصاب  إلخراج  ومتواصل« 

»الخطر« املفتوح على كل االحتماالت.
»قضايا  بـ  املنشغل  يقف  وضعية  
في  املفصلة  أسبابها  على  املجتمع« 
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  بالغات 
أساسا  واملتمثلة  أسبوع،  كل  الصادرة 
والسرعة  السائقني،  انتباه  »عدم  في 
األسبقية،  حق  احترام  وعدم  املفرطة، 
ترك  وعدم  الراجلني،  انتباه  وعدم 

بدون  االتجاه  وتغيير  األمان،  مسافة 
االتجاه  وتغيير  التحكم،  وعدم  إشارة، 
غير املسموح به، وعدم احترام الوقوف 
املفروض بعالمة قف، والسير في يسار 
الطريق، وعدم احترام الوقوف املفروض 
في  والسياقة  األحمر،  التشوير  بضوء 
والسير  املعيب،  والتجاوز  سكر،  حالة 
في االتجاه املمنوع..«، كما أوضح بالغ 
غشت   30 من  املمتد  األسبوع  حصيلة 
املنصرم إلى 5 شتنبر الجاري، الفتا إلى 
والزجر  السير  مراقبة   »عمليات   أن  
من   « مكنت   « الحضرية  املناطق  داخل 
وإنجاز  مخالفة،  و71  ألفا   40 تسجيل 
النيابة  على  أحيلت  محضرا   6458
و613  ألفا   33 واستخالص  العامة، 

العربات  عدد  و»بلغ  صلحية«،  غرامة 
املوضوعة باملحجز البلدي 4270 عربة، 
وثيقة،   6458 املسحوبة  الوثائق  وعدد 
للتوقيف  خضعت  التي  املركبات  وعدد 
»حصاد  وبشأن  مركبة«.      266
»عمليات  املراقبة  خالل األسبوع األخير 
إلى   23 من   - املنصرم  من شهر غشت  
ألفا   36 تسجيل  تم«  فقد    - منه   29
محضرا   5222 وإنجاز  و758مخالفة، 
أحيلت على النيابة العامة، واستخالص 
31 ألفا و536 غرامة صلحية. فيما بلغ 
عدد العربات املوضوعة باملحجز البلدي 
الوثائق املسحوبة  3403 عربات، وعدد 
التي  املركبات  وعدد  وثيقة،   5222

خضعت للتوقيف 115 مركبة«.

ليست  لألسف،  مقلقة،  معطيات 
قتامته  عن  يكشف  الذي  الجديد  باألمر 
التنبيه  »نداءات«  لـ  بالنظر  مرة،  ألول 
والتحذير الصادرة عن مختلف الجهات 
الزمن  من  عقد  من  أكثر  منذ   ، املسؤولة 
مدنية  قبل جمعيات  من  واعد  بإسناد   ،
التحسيس  حمالت  في  بحيوية  تشارك 

والتوعية، سواء بمناسبة تخليد
الطرقية،  للسالمة  الوطني  اليوم 
كل  من  فبراير   18 يوم  يصادف  الذي 
أكثر  طرح   إلى  تدفع  أوغيرها،   سنة،  
إلى متى  من  تساؤل محير، من بينها : 
الثقيلة  بفواتيره  النزيف  هذا  يستمر 
املتعددة األوجه، علما بأن األطر الطبية 
مختلف  امتداد  على  الطبية،   والشبه 

مستشفيات البالد، املجندة ضد  فيروس 
يزيدها  ملن  حاجة   في  ليست  كورونا،  
مسلكياته   بسبب  واستنزافا   إنهاكا 

املتهورة غير املسؤولة؟ 
مطمئنة  غير  معطيات،   ، إذن  هي 
تؤشر على أن كسب رهان  االستراتيجية 
الطرقية  للسالمة  الجديدة  الوطنية 
في  املحدد   ،2016-2025 للفترة 
الوفيات  عدد  »تقليص  إلى   السعي 
في  املائة  في    50 بنسبة  الطرق   على 
أفق عام 2025«،  لن يكون باألمر الهني 
الصارم  التعاطي  من  املزيد  ويستوجب 
مع  املتهورين الذين بات البعض منهم  
يعتبر  تصرفاته الطرقية املعيبة  مدعاة  

للتباهي  والتفاخر؟

ورز�ز�ت.. م�ست�سفى 
ميد�ني للتكفل 

بالم�سابين بكوفيد

شهدت مدينة  ورزازات ، مؤخرا ،  إعطاء 
انطالقة أشغال بناء مستشفى ميداني للتكفل 
للتخفيف  بكوفيد19-، وذلك  اإلصابة  بحاالت 
االستشفائية  املؤسسات  على  الضغط  من 

باملدينة.
و«تندرج إقامة هذا املستشفى امليداني في 
الوضعية  ملواجهة  املتواصلة  الجهود  إطار 
تافياللت،  درعة  جهة  صعيد  على  الوبائية 
اإلصابة  حاالت  من  بالعديد  والتكفل 
الصحية  املنظومة  ولتعزيز  بكوفيد19-، 
مدير  املتوكل،  اللطيف  عبد  يقول  باإلقليم« 
بناصر  احساين  سيدي  اإلقليمي  املستشفى 
»أن  إلى   مشيرا   بالنيابة،  بورزازات 
امليداني  املستشفى  إلنجاز  االنطالقة  إعطاء 
بورزازات يأتي نظرا للحاالت املتزايدة ملرضى 
القادمة  املستشفى  على  املتوافدة  كوفيد19- 
زاكورة  مثل  املجاورة  واألقاليم  ورزازات  من 
»أن هذا املستشفى  وطاطا وتنغير«، مضيفا 
بطاقة  مربعا،  مترا   1250 مساحة  على  يقام 

استيعابية تصل إلى 88 سريرا.«
هذا  إحداث  فإن«  ذاته،   املتحدث  ووفق 
بكل  تزويده  سيتم  الذي  امليداني،  املستشفى 
الطبية والبيوطبية وباألكسجني،  التجهيزات 
األقسام  من  ملجموعة  الكلي  امللء  بعد  جاء 
كوفيد19-  حاالت  الستقبال  املخصصة 
بالجهود املبذولة من قبل  باإلقليم«، مشيدا » 
للصحة  الجهوية  واملديرية  الصحة  وزارة 
اإلقليمية  واملندوبية  تافياللت،  درعة  بجهة 
واألطر  املحلية  والسلطات  بورزازات  للصحة 
البنية  هذه  إلخراج  والعاملني  الصحية 

االستشفائية إلى حيز الوجود«.
إلى  امليداني  املستشفى  هذا  وينضاف 
اإلصابة  حاالت  الستقبال  املخصصة  األقسام 
بفيروس كورونا املستجد باملركز االستشفائي 
بورزازات،  بناصر  احساين  سيدي  اإلقليمي 
وذلك في أفق تطوير وتوسيع منظومة التكفل 

بمرضى كوفيد19-.

فا�ش  .. من �أجل تاأمين 
�لتزود بالكهرباء
 في �أفق 2036

»باشرت الوكالة املستقلة الجماعية لتوزيع 
املاء والكهرباء بفاس، استغالل املركز الرابع 
املدينة  تزويد  تأمني  لفاس ويسالن، بغرض 
بالكهرباء في أفق 2036 ، سواء على مستوى 
اإلنارة أو النشاط الصناعي«.. تفيد معطيات 
إلى  مشيرة  »الراديف«،  الوكالة  عن  صادرة 
أن  »هذا املشروع املنجز بكلفة 170 مليون 
منها  مناطق  عدة  »تزويد  يتوخى  درهم«،  
مركز املدينة والدكارات وجنان الورد والحي 
صفرو  وطريق  ابراهيم  سيدي  الصناعي 
والنرجس وطريق سيدي حرازم وشارع عالل 

بنعبد هلل وطريق إيموزار وحي السعادة«
تعزز  »املشروع  فإن  ذاته،  املصدر  ووفق 
كيلوفولت   225/20 بقوة  اثنني  بمحولني 
أن  انتظار  في  أمبير،   ميغافولت   70  ×  2
الطاقة  يرفع  ثالث  بمحول  تزويده  يتم 
ميغافولت   210 الى  املركز  مستوى  على 
 554 الى  املستقلة  الوكالة  مستوى  وعلى 

ميغافولت«.
من  »للرفع  املشروع   على  ويراهن  هذا 
املركز  هذا  من  انطالقا  التوصيالت  عدد 
وذلك  املراكز«،  باقي  عن  الضغط  وتخفيف 
في أفق »التقليل من األعطاب ومتوسط أمد 
الشبكات  مردودية  من  والرفع  االنقطاعات 

لتبلغ 95 في املائة في أفق 2023«.

الدخول  لتتبع  الجهوية  القيادة  لجنة  »عقدت 
والتكوين  للتربية  الجهوية  باألكاديمية  املدرسي 
اجتماعا  املنصرم،  األسبوع  بحر  وادنون،   - لكلميم 
األكاديمية  مدير  ترأسه  املرئية.،   املناظرة  تقنية  عبر 
األقسام  رؤساء  بحضور  االصفر،  عبدالعاطي  موالي 
املدراء  وبمشاركة  باألكاديمية  املعنية  واملصالح 
بالجهة  الوطنية  التربية  لوزارة  األربعة  اإلقليميني 
)كلميم، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وطانطان(،  تميز 
حول  إقليمية  مديرية  بكل  خاصة  عروض  بتقديم 
والتدابير  اإلجراءات  ومختلف  التربوي  العرض 
املتخذة من أجل إنجاح الدخول املدرسي الحالي،  يفيد 
بالغ لألكاديمية، مشيرا إلى تأكيد املديرعلى ضرورة 
التربية  وزارة  بتوجيهات  والصارم  التام  التقيد 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
الوضعية  تحسن  االعتبار  بعني  تأخذ  والتي  العلمي 
»أن إرجاء االنطالقة  الوبائية في البالد«، الفتا إلى  
العمومية  التعليمية  باملؤسسات  للدراسة  الفعلية 
والخصوصية برسم املوسم الدراسي الحالي إلى غاية 
فاتح أكتوبر 2021، جاء من أجل تحصني املكتسبات 
حدوث  ولتفادي  كورونا  جائحة  مواجهة  في  املحققة 
إطار  »في  يندرج  أنه  كما  وبائية«،  انتكاسة  أي 

واملتعلمني  املتعلمات  وسالمة  حماية  على  الحرص 
واألطر التربوية واإلدارية وجميع مرتادي املؤسسات 
التعليمية، ومن أجل توفير الظروف املواتية العتماد 
نمط »التعليم الحضوري »لكافة التلميذات والتالميذ، 

ترسيخا ملبدأ تكافؤ الفرص«.
وحسب  التدخل ذاته فإن »الفترة املمتدة من 10 
إلى 30 شتنبر الجاري ستخصص للعمل على كافة 
املستويات محليا وإقليميا وجهويا إلتمام اإلجراءات 

إلنجاح  والجوانب  الظروف  كافة  بتجويد  املرتبطة 
العمليات،  من  مجموعة  من خالل  الدراسي  املوسم 
اإلجراءات  كافة  استكمال  بالخصوص،  منها 
املرتبطة بتوزيع الكتب واللوازم املدرسية في إطار 
»املبادرة امللكية مليون محفظة«، وتنزيل املخططات 
املستمر.كما  للتكوين  الجهوي  واملخطط  اإلقليمية 
وجهوية  إقليمية  لجان  تكوين  العمليات  هذه  تهم 
لتتبع الدخول املدرسي، وتدقيق معطيات املتعلمات 
لقاءات محلية  بمنظومة مسار، وتنظيم  واملتعلمني 
على مستوى املؤسسات التعليمية لالنخراط بشكل 
فعال في تنزيل مشاريع القانون اإلطار، وكذا لقاءات 

تربوية لتقاسم كافة املستجدات التربوية«.
وآباء  »أمهات  دعوة   تمت  نفسه،   السياق  وفي 
العمرية  الفئة  وتالميذ  تلميذات  أمور  وأولياء 
العملية  في  املكثف  االنخراط  إلى  سنة   12-17
العودة  وتيرة  تسريع  أجل  من  للتلقيح  الوطنية 
ذاته«  التدخل   أهاب  كما  الطبيعية«،  الحياة  إلى 
بكافة األستاذات واألساتذة وهيئة التأطير واملراقبة 
أجل  من  واإلدارية  التربوية  األطر  وكافة  التربوية 
إنجاح  أجل  من  فعال،  بشكل  واملساهمة  العمل 

املوسم الدراسي الحالي«.

استعرضت يف اجتماع جلنة القيادة اجلهوية بكلميم 

�إجر�ء�ت تجويد �لظروف �لمو�كبة للدخول �لمدر�سي باأقاليم �لجهة

 محمد توفيق الناصري 

  
بالحناء  املرتبطة  الفالحة  تشكل 
رافعة  زاكورة(،  )إقليم  تازارين  في 
ولتعزيز  االقتصادية  للتنمية  أساسية 
للمنطقة.  والحضاري  الثقافي  التراث 
تقدر  مساحة  على  الحناء  زراعة  وتتم 
بنحو 4 آالف هكتار في هذه املنطقة من 
اململكة، وهي شجيرة تستخدم أوراقها 
مستحضرات  لصناعة  كمادة  املجففة 
ألغراض  أحيانا  وتستعمل  التجميل 

طبية، وكذا في صناعة العطور.
خالل  الفالحي،  النشاط  هذا  وشهد 
في  ملحوظا  نموا  األخيرة،  السنوات 
بانتشار  املتسمة  تافياللت  درعة  جهة 
التي  املبادرات  بفضل  وذلك  الواحات، 
السلسلة  هذه  لتطوير  بها  القيام  يتم 
الفالحية، وذلك بهدف، على الخصوص، 

تثمني وتسويق هذا املنتوج املجالي.
املهتمون  الفالحون  وينتظم 
تعاونيات  إطار  في  الحناء  بإنتاج 
االقتصادي،  النفع  ذات  ومجموعات 
اتخاذها  تم  التي  املبادرات  من  وهي 
هذا  في  للفاعلني  جيد  تأطير  لتحقيق 
القطاع، وتعزيز قدراتهم وتحقيق هدف 

الناحية  من  سواء  اإلنتاج،  استدامة 
إلى  باإلضافة  الجودة،  أو  الكمية 
تمكني الفالحني من الحصول على قدرة 

تنافسية جيدة.
هذا  في  النشيطة  الهيئات  بني  ومن 
الفالحية  »التعاونية  توجد  املجال، 
تازارين  الترابية  بالجماعة  أيتماتن« 
أجل  من  كبيرة  »التي تبذل مجهودات 
وتعزيز  الحناء  إنتاج  قطاع  تطوير 
االجتماعية  الدينامية  في  مساهمتها 
تصريح  وفق   املحلية«،  واالقتصادية 
رئيسها إبراهيم املطيري لوكالة املغرب 

العربي لألنباء ،  الفتا إلى  »أن الفالحة 
تعود  تازارين  في  بالحناء  املرتبطة 
األسالف  أسسها  التي  التجربة  إلى 
»أن  مبرزا   املحلي«،  املستوى  على 
حصادها  يمكن  العشبية  النبتة  هذه 
شهري  بني  السنة  في  مرات  أربع 
األراضي  »إن  مضيفا   ونونبر«،  ماي 
كل  تخضع  املجال  لهذا  املخصصة 
تنقيتها  ضمنها  ترتيبات،  لعدة  سنة 

وسقيها«.
»عادة  فإنه  ذاته  املتحدث  وحسب  
في  مرات  ثالث  الحناء  حصد  يتم  ما 

حني  في  ماي،  شهر  من  ابتداء  السنة 
حينما  الرابع  بالحصاد  القيام  يمكن 
»أن  مواتية«، مضيفا   الظروف  تكون 
طن  و1.8  طن  بني  تتراوح  اإلنتاجية 
للهكتار الواحد«، مذكرا   بأن »الفالحة 
املرتبطة بالحناء في تزارين، املتوارثة 
اجتماعيا  دورا  تلعب  جد،  عن  أبا 
املصدر  باعتبارها  هاما  واقتصاديا 
ألغلب  بالنسبة  للدخل  األساسي 
الواحية«،  املنطقة  هذه  في  الفالحني 
مشيدا » بدورها املحوري في املساهمة 

في التنمية املستدامة«.

 وفي هذا السياق،  تسعى »التعاونية 
سنة  في  تأسست  التي  الفالحية« 
تازارين،  لحناء  الترويج  »إلى   ،2014
و املساهمة في الحفاظ على خصائص 
يتابع املتحدث نفسه ، مؤكدا   تميزها« 
رجاال  عضويتها  في  »تضم  أنها 
»في  مشاركتها   إلى  الفتا  ونساء«، 
العديد من املعارض الوطنية والدولية، 
العربية  واإلمارات  فرنسا  في  خاصة 
املتحدة، وهي تعمل حاليا على تعزيز 
استخدام األسمدة العضوية في فالحة 
الحناء »، علما بأنها »تتوفر على وحدة 
لتخزين وتعبئة الحناء، وتقوم بتوجيه 
إنجاح  بسبل  وتوعيتهم  الفالحني 
مستفيدة    اإلنتاج«،  مراحل  جميع 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »من 
لتنمية  الوطنية  والوكالة  البشرية، 
ما  األركان«،  وشجر  الواحات  مناطق 
يسر إبرام  »شراكة مع املعهد الوطني 
وتثمني  إنتاج  حول  الزراعي  للبحث 
تضافر  »أهمية  مبرزا  الحناء،  فالحة 
جهود جميع الفاعلني املعنيني بتعزيز 
في  الحناء  قطاع  حققه  الذي  الزخم 
املختلفة  تحدياته  ومواجهة  تازارين 
وتطوير كافة املجاالت املرتبطة بالنظام 

البيئي للواحات«.

زر�عة �لحناء .. م�سدر �أ�سا�سي لدخل غالبية فالحي منطقة تاز�رين �لو�حية
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سهام القرشاوي
طرح الفنان المغربي شريف شادي منذ 
أيام أغنية جديدة على مواقع التواصل، لقيت 
استحسانا من طرف رواد الشبكة العنكبوتية.
بأن  الفنان  ص��رح  ب��ه  اتصالنا  وع��ن��د 
أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان » أميرة 
اإلسكندرية«،  هي عبارة عن قصة خيالية 
يعبر بها عن حبه ألرض مصر وخصوصا 

مدينة اإلسكندرية.
وأضاف أنه كان ينوي السفر إلى أرض 
وق��ام  الكليب،  تصوير  أج��ل  م��ن  الكنانة 
بإجراءات من حجز للفندق و تذكرة السفر.. 
والمتطلبات  اإلداري��ة  الوثائق  كثرة  أن  إال 
ظروف  ظل  في  حاليا  العالم  يعرفها  التي 
وباء كورونا، أعجزته.  واسترسل قائال بأنه 
في األخير قرر، على حد تعبيره،  التصوير 
بمدينة طنجة الجميلة رفقة صديقه الفنان 
التهامي حسني الذي قام بالتوزيع الموسيقي 
اإلخراج  كذا  و  والماسترينغ  والميكساج 
بالمشروع  تكلف  معناه  بما  والمونتاج..، 
يشكره  أن  على  أصر  الصدد  بهذا  و  ككل، 

عبر منبرنا.
و لإلشارة فشريف شادي فنان مغربي شاب 
بدأ صيته ينتشر مؤخرا و يتم استدعاؤه 
منها  س��واء  اإلعالمية  المنابر  من  للعديد 

أنه متواجد على  كما  الرقمية،  أو  التلفزية 
الفاسي  االجتماعية  هو  التواصل  وسائل 

شريف  الشهرة  كإسم  اختار  الذي  األصل 
شادي، على اسم ابنه، بدل اسمه الحقيقي 

شريف بنيس. ترعرع شادي بسيدي قاسم قبل 
أن ينتقل إلى مدينة مراكش حيث احتضنته 

هاته المدينة الحمراء التي وجد فيها مالذه، 
إذ يمارس فيها نشاطه اإلبداعي بعد فترة ال 

بأس بها من الركود اإلنتاجي..
 ،.. الكلمات  كتابة  و  التلحين  عن  فضال 
فصوت شريف شادي مميز جعل عدة مطربات 
تهتمن بأداء » دويتو« معه من بينهن ضياء 
بالخارج.  المقيمتان  الكوشي  وليلى  زنيبر 
وقد سبق لجريدة »اإلتحاد اإلشتراكي« أن 
لمعرفة  المنصرم  ماي  حاورته خالل شهر 
بداياته وجديد أعماله، ولو أن الفنان الشاب 
بخيل في التحدث عن نفسه. و قد صرح الفنان 
بأنه قد تمت دعوته في عدة منابر إعالمية 
وكان أول ظهور له في »نادي الشباب« رفقة 
األستاذ  المقتدر  المغربي  والفنان  الملحن 
العلوي، بعدها بفترة و حين عاد بعد غياب 
تمت دعوته لبرنامج »صباحيات دوزيم« وكذا 
في »قناة شدى تي في« وغيرها من المواقع 

اإللكترونية.
اإلتحاد   « جريدة  شادي  شريف  وأخبر 
اإلشتراكي »، حينها، بأن لديه مشاريع فنية 
مع  مشترك  عمل  لتقديم  يستعد  إذ  جديدة 
الفنانة المغربية  والنجمة المقتدرة المقيمة 
بكندا، ليلى الكوشي، و هي من كلماته ولحنه 
وعنوانها »حنين«، فضال عن عمل فني جديد، 
بالقاهرة وهو باللهجة المصرية أيضا من 
كلماته و لحنه، مشيرا أيضا إلى أن له أعماال 

أخرى في طور التحضير سيعلن عنها في 
الوقت المناسب.

الغناء  بدأ  شادي  شريف  فإن  وللتذكير، 
لمواهبه  انتبه  إذ  اإلعدادي،  التعليم  أثناء 
الموسيقى، بعد ذلك أصبح يشتغل  أستاذ 
له  تسجيل  أول  و  الخاصة،   الحفالت  في 
في األستوديو كان مع المايسترو عبد اإلله 
الزنوعي. شاءت األقدار بعدها أن يترك مدينة 
سيدي قاسم، التي ترعرع بها و يتنقل لمدينة 
أكادير و يشتغل بفنادقها، و هي فترة اعتبرها 
» مقبرة الفنان الذي في داخله »، حيث توقف 

عن اإلصدارات و اإلنتاجات الفنية.
بالنسبة ل� »الكوفرات«، فكان يصر على 
واإلهتمام  مغربية  أغاني  مقاطع  إص��دار 
بالتراث، وكانت أول أغنية بعد العودة من 
االعتزال الطويل هي أغنية »صيف وخريف« 
من كلماته و ألحانه و إنتاج األستاذ رشيد 
العلوي من شركة »رمال لإلنتاج«، و بعدها 
أغنية »نظرة«، و هي أغنية مغاربية تراثية 
=، باإلضافة إلى  40 سنة  عمرها أكثر من 
»كوفر« ألغنية الفنانة الكبيرة نعيمة سميح 
»غاب عليا الهالل«، و كلها متواجدة بقناته 
التي تحمل اسم شريف شادي، بعدها مباشرة 
أصدر أغنية »الزيرو« و هي أغنية اجتماعية 
جمعته مع الفنانة والفاعلة الجمعوية« نفيسة 

الصخير القاطنة بالديار البلجيكية.

38 بلدا تشارك في ملتقى الشارقة الدولي للراوي من بينها المغربتأجيل الدورة األولى من مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكفونية
اعتذار جميع  بعد  األولى،  دورته  تأجيل  الفرانكفونية،  للسينما  اإلسكندرية  مهرجان  أعلن 
الضيوف األجانب عن الحضور، بسبب فيروس كورورنا. و كان من المقرر انطالق الدورة، أول 

أمس السبت.
و قالت إدارة المهرجان في بيان لها، إنه ” و قبل ساعات من الموعد المحدد، فوجئنا باعتذار 
جميع الضيوف األجانب من أعضاء لجان التحكيم والمكرمين وصناع األفالم بسبب الموجة 
الرابعة من وباء كورونا وقرار العديد من الدول اتباع نظام اإلغالق التام كإجراء احترازي “ .

 وأضاف البيان ” لذلك لم نجد سبيال سوى تأجيل الدورة االفتتاحية للمهرجان رغم اإلعالن 
عن تفاصيلها على مدار األسابيع الماضية بوسائل اإلعالم المختلفة؛ ما يؤكد جاهزية المهرجان 
للخروج إلى النور “ . وتابع ” نعتذر لضيوفنا من صناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية 

وجمهورها باضطرارنا إلى تأجيل المهرجان لموعد آخر سيتم تحديده خالل األيام المقبلة“.
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كشف معهد الشارقة للتراث، عن تفاصيل الدورة ال�21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، التي ستنظم 
ما بين 22 و30 شتنبر الجاري في عدد من المواقع بالشارقة، بمشاركة 38 بلدا من بينها المغرب.

وتنطلق الدورة الجديدة للملتقى تحت شعار«قصص الحيوان«، متضمنة العديد من الجلسات النقاشية، 
والورش التدريبية، التي تستعرض العديد من المقاربات العلمية المهمة حول قصص الحيوان بمشاركة 
نخبة من الخبراء والباحثين والكتاب، إضافة إلى معرض مصاحب، وبرنامج فكري، وفعاليات افتراضية، 
وورش خاصة باألطفال.ويشارك من المغرب في هذا الملتقى الثقافي جمعية منية مراكش إلحياء تراث 
المغرب وصيانته، وجمعية لقاءات للتربية والثقافات، ومدرسة مراكش للحكي. كما تشهد هذه الدورة 
مشاركة عدد من المنظمات والمراكز الثقافية والجامعات والمعاهد كاليونسكو، واإليسيسكو، واأللكسو، 
إضافة إلى جهات حكومية عدة من قبيل مؤسسة الشارقة للفنون، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية 

بالشارقة، ونادي تراث اإلمارات، وأكاديمية الفجيرة للفنون. 

م. ص
من  زم  وادي  مدينة  تستضيف 
فعاليات   ،2021 نونبر   20 ال��ى   18
والتاريخ،  للسينما  الثالث  الملتقى 
وذلك بمناسبة عيد المسيرة الخضراء 

المظفرة وعيد االستقالل المجيد.
وس��ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
جمعية  تنظمها  التي  السينمائية 
بالدي للتنمية والتعاون، بدار الشباب 
الفقرات  من  عدد  تسيطر  غشت،   20
المتنوعة، واألنشطة الموازية تكريسا 

للبعد التاريخي في السينما.

ثالثة  عرض  بالمناسبة  سيتم  كما 
أفالم، وثائقيين، وهما »نداء التحرير« 
لمخرجه محمد ملين، و«الحرب المنسية 
» ألسماء المدير، وروائي طويل بعنوان 
»عطش« لسعد شرايبي، والذي يتحدث 
الوطنية ومحاربة  القضية  عن مسار 
االستعمار من خالل قصة تاريخية بأحد 
القرى في الجنوب المغربي سنة 1954.
وستعرف الدورة كذلك تنظيم ندوة 
فكرية بعنوان »عيد االستقالل وذكرى 
الكتابات  ف��ي  ال��خ��ض��راء  المسيرة 
بمشاركة عدد من األسماء  المغربية« 
االكاديمية والعلمية واإلعالمية والفنية 

وعبد  العماري  الدكاترة حسين  منها 
الناصري،  والحبيب  مرتبط،  االل��ه 
حسن  الناقد  ثم  الشرقي،  ونصراوي 

مجتهد.
الذي سيكرم  الملتقى  كما سيعرف 
المقاوم محمد لعراش الملقب ب«دكيكة« 
معرضين األول، للفنون التشكيلية من 
توقيع الفنان عمار البوراوي، والثاني 
للمندوبية  المحلي  المكتب  لصور 
وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية 
جيش التحرير بوادي زم و طيلة أيام 
الملتقى، ولقاءات مفتوحة مع مخرجي 
األفالم، وقرات فنية غنائية وغيرها. 

ظهرت أفالم الرسوم المتحركة في عشرينيات القرن الماضي، 
وانتقلت من هوليوود إلى التلفزيون، لتحظى بإقبال جماهيري 
واسع، حيث سادت العروض الكرتونية الطويلة في العالم 

لتبقى مواد مفضلة للكبار والصغار على حد سواء.
موجهة  تكون  ما  عادة  المتحركة  الرسوم  أفالم  أن  رغم 
أفالم  مثل  البالغين،  منها تستهدف  العديد  أن  إال  لألطفال، 
الكرتون الكالسيكية التي عرضت لسنوات، وبعضها ال يزال 
يبث حاليا، حيث نشأ على مشاهدتها الكثيرون، فهي تحمل 

دالالت وقيما سامية شكلت الذاكرة الجمعية ألجيال.
أطول عروض مسلسالت أفالم الرسوم المتحركة بحسب 

Rugrats عدد الحلقات راجراتس- 172 حلقة
ُعرض مسلسل راجراتس بواقع 172 حلقة، بدءا من عام 
1991 واستمر لمدة 9 مواسم، ويتحدث عن مغامرات خيالية 

متنوعة لشخصية ُتدعى تومي بيكلز مع مجموعة أطفال.
 Teenage Mutant Ninja سالحف النينجا – 193 حلقة

Turtles
ليوناردو،  رافائيل،  متحولة هي:  4 سالحف  عن  يتحدث 

مايكل أنجلو، ودوناتيلو، يتقنون فنون الدفاع عن النفس.
Arthur آرثر – 249 حلقة

وعائلته  آرثر  الرئيسية  الشخصية  حول  أحداثه  تدور 
وأصدقائه وعالم من الرسوم المتحركة المختلطة بين اإلنسان 

والحيوان.
King Of The Hill كينغ أوف ذا هيل – 259 حلقة

هيل  لعائلة  والعملية  الشخصية  الحياة  عن  تتحدث 
وأصدقائه، والذين يعيشون في مدينة أرلين الخيالية بوالية 

تكساس.
Regular Show ريجيوالر شو – 261 حلقة

تتحدث عن الصديقين مردخاي وريجبي، حيث يحاوالن حل 
المشكالت البسيطة في حياتهما بطرق مبالغ فيها.

 SpongeBob سبونج بوب سكوير بانتس – 268 حلقة
 SquarePants

ُعرض ألول مرة على قناة نكلوديون األمريكية في عام 1999، 

حول  أحداثه  وتدور  عشر،  الثالث  موسمه  في  حاليا  وهو 
 “Bikini Bottom” شخصية سبونج بوب الذي يعيش في

ويعمل طباخا في مطعم.
Adventure Time أدفينتشر تايم – 283 حلقة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية ُتسمى فين وشقيقه 
بالتبني جاك، والمكلفين بمحاربة الشر في أرض أوو.

American Dad أمريكان داد – 302 حلقة
يتحدث عن شخصية تدعى ستان سميث، وهو يعمل مع وكالة 
المخابرات المركزية، ويحاول التوفيق بين وظيفته وعائلته.

Family Guy فاميلي جاي – 366 حلقة
يتحدث عن عائلة غريفين التي تتعامل مع القضايا بطرق 

كوميدية.
The Simpsons عائلة سمبسون – 703 حلقات

تم عرضه ألول مرة في ديسمبر 1989، ويركز على عائلة 
سمبسون، والتي تتعامل مع قضايا الحياة بطريقة ساخرة.

Looney Tunes لوني تيونز – 1041 حلقة
وبوركي  داك  ودافي  باني  باغز  الشخصيات  عن  يتحدث 

بيغ، الذين يقعون دائما في مشاكل.
وتبقى هذه المسلسالت الكرتونية صورة جمالية مفيدة 
في أذهاننا، وتتمثل في أن شخصيات هذه العروض ال تتقدم 
في العمر، األمر الذي يسمح للمسلسل بالبقاء ألطول فترة 

ممكنة، وفقا لموقع ”سكرين رانت“.

وادي زم ت�ست�سيف الملتقى الثالث لل�سينما والتاريخ نونبر القبل

 اأطول الم�سل�سالت الكرتونية في العالم

اإكراهات جائحة كورونا تحول دون ت�سوير »اأميرة الإ�سكندرية« ل�سريف �سادي بم�سر

الفنانة �سكينة فح�سي تمثل المغرب 
بمهرجان البرتغال  المو�سيقي

وقع االختيار على الفنانة المغربية المميزة سكينة فحصي، 
المغرب،  بلدها  تمثيل  أجل  من  بالبرتغال،  حاليا  تتواجد  التي 
 Siete Soles« البرتغالي  الموسيقى  مهرجان  فعاليات  ضمن 

 .»Siete Lunas
الفنانة »سكينة فحصي«، التي تعرف بصوتها المميز،  الممثلة 
للموسيقى المغربية  بهذا المهرجان ستكون  إلى جانب 
نخبة من الفنانين األجانب، الذين سيمثلون بدورهم كل 
من فرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان..   كوكتيال 
بزوار  لتحلق  الناجحة،  أغانيها  أبرز  فنيا يضم 
الفني  التراث  سماء  في  ومتابعيه  المهرجان 

المغربي الذي اكتسب شهرة عالمية.
 وتجدر اإلشارة  إلى أن المهرجان الموسيقي 
البرتغالي، كان  قد كشف عبر صفحته الرسمية 
الموسيقية  التدريبات  أن  الفيسبوك،  على 
الخاصة بدورة هذه السنة، ستنطلق ابتداء من 
اليوم 4 شتنبر، بمشاركة سبعة موسيقيين، 
وهم كل من »غابرييل كوستا دي كاسترو 
فيردي« من البرتغال، »سكينة فحصي« 
دي  جاليه  »كارلوس  المغرب،  من 
سبتة« من إسبانيا، »فانجليس 
ال��ي��ون��ان،  م��ن  كاريبيس« 
موندولوني«  »كريستوف 
كورسيكا،  ج��زي��رة  م��ن 
و»ريكاردو سيلفا« من 

بومبال.

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام

213005:3113:3617:0820:0321:19 اإلثنين

223105:3213:3617:0820:0121:18الثالثاء

230105:3313:3617:0720:0021:16 األربعاء

240205:3413:3517:0619:5921:15 الخميس

250305:3513:3517:0619:5721:13 الجمعة

260405:3613:3517:0519:5621:12 السبت

270505:3713:3417:0419:5521:10 األحد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- 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
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق

عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02
- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
إعالن عن إرجاء تاريخ فتح طلب 

العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض مفتوح

DT2114446 :رقم
جلسة علنية

مراكش  التوزيع  مديرية  تعلن 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  التابعة 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
موالي  بشارع  الكائنة  الكهرباء 
إرجاء  عن  مراكش  جليز  رشيد 
تاريخ فتح طلب العروض املفتوحة 

التالي إلى تاريخ: 2021/09/30.
باقتناء  املتعلق   :DT2114446   -
باملقرات  الهواء  مكيفات  وتركيب 
التابعة للمديرية الجهوية للتوزيع 

بمراكش.
إلنجاز  التقديري  الثمن  ويحدد 
490.705,20درهم  في  األشغال 

)م.ا.ر(.  
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
األولى  املادة  في  معرفة  هي  كما 
بميثاق  املتعلق  للقانون00-53 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
الضمانة املؤقتة غير واردة

القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 
www.one.ma:اإللكتروني التالي

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الوطني  املكتب  التالي:  بالعنوان 
للشرب-  الصالح  واملاء  للكهرباء 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء  قطاع 

رشيد - كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:524446040)212(

الفاكس:524436077)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

مرتبط بعدم التوصل بامللف.
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع   ,13
مراكش - املغرب؛ قبل تاريخ وساعة 
عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
إلى  بالتوصل  إشعار  املضمون مع 
الجهوية  للمديرية  الضبط  مكتب 
للتوزيع بمراكش قبل تاريخ وساعة 

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

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2021/09/30 على 
الوطني  باملكتب   09h30 الساعة  
للشرب-  الصالح  املاء  للكهرباء 
املشار  بالعنوان  الكهرباء  قطاع 

أعاله.
ع.س.ن/3353/ا.د

 *************
اململكة املغربية
وزارة الفالحة 
والصيد البحري

والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املعهــــد الوطنــــي
 للبحث الزراعي
املركز الجهوي 

للبحث الزراعي أكادير
إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم: 2021/08/م.ج.ب.ز.اكادير
مخصص للمقاوالت الصغيرة 

واملتوسطة الوطنية
للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 

وللمقاولني الذاتيني

 2021 05 اكتوبر  في يوم الثالثاء 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة  على 
املعهد  بمقر  االجتماعات  قاعة 
املتواجد  الزراعي،  للبحث  الوطني 
بشارع النصر الرباط، فتح األظرفة 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
اعمال  انجاز  ألجل  أثمان  بعروض 
التجارب  ميدان  سياج  تهيئة 
للمركز  التابع  الزهر  ملك  الفالحية 
الجهوي للبحث الزراعي أكادير في 

حصة وحيدة.
العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشر  خمسة  مبلغ: 

)15.000,00درهم(. 
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
يلي:  كما  املشروع  صاحب  طرف 
الفا  وثالثون  واربعة  خمسمائة 
سنتيم  صفر  درهم  وستمائة 
احتساب  مع  )534.600,00درهم( 

الرسوم. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و31   29  ،27 املواد  ملقتضيات 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
 1434 األولى  جمادى   8 بتاريخ 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

الكائن بشارع النصر-الرباط؛
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
إلكترونيا عن طريق  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  أظرفة  فتح 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 

تجدر اإلشارة الى ان طلب العروض 
الصغيرة  للمقاوالت  هذا مخصص 
للتعاونيات  الوطنية،  واملتوسطة 
وللمقاولني  التعاونيات  اتحاد  او 

الذاتيني. تطبيقا ملقتضيات:
وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 
الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
349- رقم  املرسوم  من   156 املادة 
األولى  جمادى   08 بتاريخ   12-2
 2013 مارس  1434 املوافق ل 20 

املتعلق بالصفقات العمومية،
املرسوم  من  و156   25 املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية،  بالصفقات 
 2-19-69 رقم  باملرسوم  تغييرهما 
 1440 رمضان   18 في  الصادر 

)24ماي2019(.
جميع  تقديم  املتنافسني  على  وان 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
والوثائق  وتتميمه  تغييره  تم 
09 من  املنصوص عليها في املادة 

نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3354/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املعهــــد الوطنــــي 
للبحث الزراعي
املركز الجهوي 

للبحث الزراعي أكادير
إعالن عن طلب 
عروض مفتوح

رقم:
2021/09/م.ج.ب.ز.اكادير

مخصص للمقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة الوطنية

للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 

وللمقاولني الذاتيني
 2021 05 اكتوبر  في يوم الثالثاء 
سيتم  صباحا،  عشر  الحادية  على 
املعهد  بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
املتواجد  الزراعي،  للبحث  الوطني 
بشارع النصر الرباط، فتح األظرفة 
املفتوح  العروض  بطلب  املتعلقة 
اعمال  انجاز  ألجل  أثمان  بعروض 
املركز  لفائدة  مغطاة  بيوت  بناء 
الجهوي للبحث الزراعي أكادير في 

حصة وحيدة.
العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرون  مبلغ:  في 

)20.000,00درهم(. 
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 
صاحب املشروع كما يلي: سبعمائة 
درهم صفر  ألف  وخمسة وتسعون 
مع  )795.000,00درهم(  سنتيم 

احتساب الرسوم. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و31   29  ،27 املواد  ملقتضيات 
 2-12-349 رقم  املرسوم  من 
 1434 األولى  جمادى   8 بتاريخ 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  الصفقات  مصلحة  بمكتب 
الزراعي،  للبحث  الوطني  للمعهد 

الكائن بشارع النصر-الرباط.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
طريق  عن  إما إيداعها إلكترونيا   -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة 
بداية  عند  العروض  أظرفة  فتح 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
تجدر اإلشارة الى ان طلب العروض 
الصغيرة  للمقاوالت  هذا مخصص 
للتعاونيات  الوطنية،  واملتوسطة 
وللمقاولني  التعاونيات  اتحاد  او 

الذاتيني. تطبيقا ملقتضيات:
وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
13- رقم  واملالية  االقتصاد 
الحجة  ذي   24 بتاريخ   3011
بتطبيق  1434)30أكتوبر2013( 
349- رقم  املرسوم  من   156 املادة 

األولى  جمادى   08 بتاريخ   12-2

 2013 20 مارس  ل  املوافق   1434
املتعلق بالصفقات العمومية،

املرسوم  من  و156   25 املادتني   -
 08 بتاريخ   349-12-2 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013(  ل 
تم  كما  العمومية،  بالصفقات 
 2-19-69 رقم  باملرسوم  تغييرهما 
 1440 رمضان   18 في  الصادر 

)24ماي2019(.
جميع  تقديم  املتنافسني  على  وان 
املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
 25 واملادة  القرار  نفس  من   4
كما   349-12-2 رقم  املرسوم  من 
والوثائق  وتتميمه  تغييره  تم 
09 من  املنصوص عليها في املادة 

نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3355/ا.د

 *************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم العالي 

والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة
 الدار البيضاء - سطات
املديرية اإلقليمية الفداء 

مرس السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية 
والبناءات والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عن طلب عروض بتخفيض 

أو بزيادة
I/21/12 رقم

  2021 أكتوبر   06 بتاريخ  سيتم 
على الساعة العاشرة صباحا بمقر 
مرس  الفداء  االقليمية  املديرية 
السلطان، الكائن مقرها بزنقة روما، 
الرقم 24، الدار البيضاء 20490، . 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
جلسة  في  بزيادة،  أو  بتخفيض 
الطوارئ  حالة  رفعت  إذا  عمومية 
الصحية، ألجل أشغال تأهيل أقسام 
صحية  ومرافق  األولي  التعليم 
ابتدائية:  مدارس  خمس  داخل 
ابن  معاوية  الحجاج،  البارودي 
هانئ  ام  الشفاء،  أبي سفيان، عني 
الفداء  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

مرس السلطان.
بالدرهم  التقديرية  الكلفة 
الرسوم:  احتساب  مع 
مائة  )ثالث  302.820.00درهم 
وعشرون  مائة  وثمان  ألف  واثنتا 

دراهم(.
املؤقت:  الضمان  مبلغ 
8000,00درهم )ثمان ألف دراهم(.

اإلدالء  املتنافسني  على  يجب 
على  مصادق  أو  أصلية  بنسخة 
شهادة  من  لألصل  مطابقتها 
من  مسلمة  والتصنيف  التأهيل 
التجهيز  وزارة  مصالح  طرف 

والنقل كالتالي: 
A :القطاع

A5 :التأهيل
الصنف: 5

يمكن سحب ملف طلب العروض من 
واملالية  اإلدارية  الشؤون  مصلحة 
والبناءات والتجهيزات واملمتلكات 
مرس  الفداء  االقليمية  للمديرية 
بالعنوان  مقرها  )الكائن  السلطان 

السالف ذكره(.
بوابة  من  تنزيله  كذلك  ويمكن 

صفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

طلب  ملف  إرسال  يمكن  كما 
بطلب  املتنافسني،  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 
الصفقات  مرسوم  من   19 املادة 
الصادر   349-12-2 رقم  العمومية 
في 8 جمادى األولى املوافق لـ 20 

مارس 2013. 
محتوى  من  كل  يكون  أن  ويجب 
املتنافسني  ملفات  إيداع  و  وتقديم 
 27 املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
و29 و 31 من املرســــــــــوم املشار 

إليه أعاله.
املتنافسني  ملفات  إيداع  يمكن 
ملقتضيات  طبقا  الكترونية  بطريقة 
رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 
القعدة  20-14 الصادر في 08 ذي 
املتعلق  )04شتنبر2014(    1435
الصفقات  إبرام  مساطر  بتجريد 
أو  املادية  الصفة  من  العمومية 
لجنة  لرئيس  مباشرة  تسليمها 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
الـواجــب  املـثـبـتــة  الـوثـائـق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
عليها في املادة رقم 4 و 8 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3361/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب  عروض مفتوحة

سيتـم   2021/10/07 يوم  فـي 
بمكاتب الكتابة العامة لعمالة قلعة 
املولى  عبد  آيت  )قاعة  السراغنة 

فتـح األظرفة املتعلقة  عبد الوهاب( 
أثمـان  بعروض  العروض  بطلب  

ألجل:
* 2021/28/م.و.ت.ب على الساعة 

10:00
اقتناء  سيا رتني لإلسعاف لفائدة 
رحال  سيدي  من  بكل  األمومة  دار 

والصهريج 
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  15.000.00درهم  مبلغ: 

عشر ألف درهم(.
مبلغ:  في  األشغال  كلفة  تقدير 
600.000.00درهم )ست مئة  ألف 

درهم(

ملف  يستوجبها  التي  العينات  إن 
إيداعها  يجب  العروض  طلبات 
قلعة  لعمالة  العامة  بالكتابة 

السراغنة في أجل أقصاه 
الساعة  على   2021/10/06 يوم:  

10:00
العروض  ملفات طلب  يمكن سحب 
واألدوات  امليزانية  بقسم 
تحميلهم  كذلك  بالعمالة،ويمكن 
إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة 

من العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
 2.12.349 رقم    املرسوم  و31من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  -إما 
وصل،بمكتب الضبط بالعمالة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  -إما 
املضمون بإفادة باالستالم ىاملكتب 

املذكور.
-إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
بوابة  إلى  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
لقرار  طبقا  العمومية  الصفقات 
عدد  واملالية  االقتصاد  وزير 
القعدة  ذي  20.14الصادر في8 من 
 2014 شتنبر   4 موافق   1435
إبرام  مساطر  بتجريد  املتعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 4من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3363/ا.د

ع.س.ن /3360/ إدع.س.ن /181/ إت

ع.س.ن /3362/ إد

وكاالت 

مركز  تشييد  من  االنتهاء  المقرر  من  كان   
باميان الثقافي في أفغانستان في نهاية غشت 
ثم افتتاحه مطلع أكتوبر، لكن السجاد األحمر 
واالحتفاالت ستنتظر، إذ تم تعليق كل شيء 

منذ عودة طالبان إلى السلطة.
في تصريح لوكالة فرانس برس قال المسؤول 
األمم  منظمة  لمكتب  الثقافي  البرنامج  عن 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
في كابول فيليب ديالنغي الذي انتقل مؤقتا 
إلى ألماتي )كازاخستان(، إنه »لن يكون من 

الممكن تدشينه في الموعد المحدد«.
وأضاف أنه حتى لو استمر العمل فإن »كل 
شيء معلق« بانتظار قرارات الحكومة الجديدة.

االفتتاح بعدا  المكان وتاريخ  كان الختيار 
نفس  في  ثقافي  مركز  بإقامة  ال  متمث  رمزيا 
تفجير   2001 م��ارس  في  تم  حيث  المنطقة 
تمثالين ضخمين لبوذا بالديناميت بأمر من 

طالبان.
ودفع تدمير التمثالين بفكر طالبان المتشدد 
من  أشهر  قبل  العالمي  المشهد  صدارة  إلى 
هجمات 11 شتنبر، وال يزال يعتبر من أسوأ 

الجرائم األثرية في التاريخ.
مخاوف  اإلسالمية  الحركة  ع��ودة  وتثير 

المدافعين عن التراث بعد عشرين عاما.
لكن طالبان لم تقدم منذ توليها السلطة مزيدا 
من التفاصيل لتهدئة مخاوف عالم التراث بشكل 
غشت  منتصف  في  السكان  واتهمها  نهائي. 
باميان  في  الجزئي  التدمير  وراء  بالوقوف 
لتمثال زعيم سابق ألقلية الهزارة الشيعية التي 
اضطهدتها الحركة في التسعينيات، دون أن 

يتأكد ضلوعهم في الحادثة.
قال مدير الوفد األثري الفرنسي في أفغانستان 

)دافا( فيليب ماركيه »جميعنا ننتظر«.
وأضاف أن تصريحات فبراير »إعالن نوايا 
لكنها مؤشر جيد. ليس لدينا تصريحات تقول 
+سنقوم بتدمير كل شيء أو محو كل شيء من 

الماضي غير اإلسالمي لهذا البلد+«.
تلتزم اليونسكو أيضا الحذر، ويقول نائب 
المدير العام للثقافة إرنستو أوتون »نحن نحكم 
من خالل التاريخ، وقبل 20 عاما كانت هناك 

نتائج مروعة«.
تغيرت  قد  األم��ور  تكون  أن  في  يأمل  لكن 
مقارنة بعام 2001، ويشير خاصة إلى توقيع 
وإلى  االتفاقيات  من  العديد  على  أفغانستان 
تصنيف تدمير التراث جريمة حرب منذ عام 

.2016
ويسود ارتياح لعدم تكرر السيناريو العراقي 
- عندما سرقت عشرات اآلالف من القطع األثرية 
في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

2003 - في الوقت الحالي على األقل.
يوضح إرنستو أوتون أنه تم إجراء أعمال 
عام  في  األول  طالبان  نظام  منذ سقوط  جرد 
هذه  في  جدا«.  بطيئة  »عملية  لكنها   ،2001

المرحلة، تم إدراج نحو الثلث فقط من آالف 
القطع الفنية الموجودة في المتحف الوطني 

في كابول.
في  العاملون  األفغان  يفضل  األرض،  على 
خشية  عالنية  التحدث  ع��دم  التراث  مجال 
ما  الذي  الخوف  على  عالمة  وهي  االنتقام، 
البالد  بعضهم  وغ��ادر  طالبان.  تثيره  زال��ت 

بينما يختبئ آخرون في منازلهم.
أما مصطفى، الموظف السابق في اليونسكو 
إن  لجأ  حيث  ألمانيا  من  فيقول  باميان،  في 
ال أوهام لديه حول نوايا حكام البالد الجدد.

ويشير إلى أن »طالبان ال تؤمن باالتفاقيات 
وأن  سيما  ال  بالتراث(،  )الخاصة  الدولية 
الحكومة السابقة هي من وقعت عليها«. ويتابع 
فخورون  فهم  ومتطرفون،  أميون  أنهم  »بما 

بتدمير آثار غير المسلمين«.
يتحدث عبد، الموظف في باميان والمختبئ 
حاليا في العاصمة بعد استجوابه مرتين من 
طالبان، عن مشاهدته »آالت موسيقية مكسورة« 
و«قطعا فنية تسرق أو تدمر« في مطلع غشت.
أستطع  ل��م  لكنني  حزينا  »كنت  وي��ق��ول 
االحتجاج«، ويضيف »لم يكن لدي أي ضمان 
بالوثنية ويوجهون   )...( بأنهم لن يتهموني 

أسلحتهم نحوي ويقتلوني«.
بعد أن أضعفته هجرة هذه األدمغة، يتعين 
على قطاع التراث األفغاني أيضا التعامل مع 
استئناف  تاريخ  وهو  مجهوال،  يزال  ال  أمر 
المساعدات الدولية التي تم تعليق قسم واسع 

منها.
ويقول فيليب ماركيه »نحبس أنفاسنا )...( 

لكنني آمل أن تنفس الصعداء قريبا.«.

 تحذير أممي من 
عمليات »انتقامية« 

لطالبان واإلجالء 
مستمر 

أفغانستان  مستأجرة  طائرة  ثاني  غادرت 
الجمعة لنقل أجانب وأفغان إلى قطر، في مؤشر 
على قرب موعد استئناف المطار نشاطه، فيما 
حذ رت األمم المتحدة من وجود »اتهامات ذات 
تتحدث عن عمليات قتل انتقامية  مصداقية« 

تنف ذها طالبان.
مئة  من  أكثر  غادر  بعدما  الطائرة  وأقلعت 
راكب، بينهم بعض األميركيين، مطار كابول 
العاصمة  من  رحلة  أول  متن  على  الخميس 
األفغانية تحمل على متنها أجانب منذ انتهاء 
عمليات اإلجالء التي أدارتها واشنطن في 30 

غشت.

وأشار البيت األبيض إلى أن طالبان كانت 
»مهنية« في سماحها للرحلة بالمغادرة، لكن 
مبعوثة األمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا 
تستهدف  لربما  الحركة  أن  من  حذرت  ليونز 

أشخاصا تعتبرهم أعداء.
وقالت في نيويورك »نشعر بالقلق أيضا من 
أنه على الرغم من التصريحات العديدة التي 
تمنح عفوا شامال لكثيرين.. كانت هناك اتهامات 
ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامية«.

األفغان  األم��ن  مسؤولي  أن  إلى  وأش��ارت 
السابقة  الحكومة  وأشخاصا عملوا لحساب 

باتوا عرضة للخطر.
في األثناء، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى 
أن طالبان قد تنظم مراسم لتنصيب الحكومة 
الجديدة السبت، الذي يصادف الذكرى ال�20 
العتداءات 11 شتنبر التي أذنت بانتهاء أول 

فترة للحركة في الحكم.
مواطنين  أن  الفرنسية  الخارجية  وذكرت 
من   49 يشكلون  عائالتهم  وأف��راد  فرنسيين 

الركاب الذين كانوا على متن رحلة الجمعة.
رحالت  استئناف  عن  األنباء  انتشار  ومع 
اإلجالء، تجمع بعض األشخاص عند بوابات 
المطار مناشدين طالبان السماح لهم بالدخول.

من  مجموعة  ضمن  كانت  ام���رأة  وق��ال��ت 
يحمل  منهم  كل  كان  الذين  واألطفال  النساء 
بالمغادرة،  لي  تسمحوا  لم  »إن  ظهر  حقيبة 

اقتلوني فحسب!«.
ويخشى العديد من سكان العاصمة من عودة 
حكم الجماعة اإلسالمية المتطرفة القمعي الذي 

عايشه األفغان بين 2001-1996.
الطلبة  بين  الفصل  بالفعل  الحركة  وبدأت 
وأشارت  والرجال،  النساء  الصحة  وموظفي 
إلى أنه يحظر على النساء ممارسة الرياضة 

فيما كشفت النقاب عن حكومة جميع أعضائها 
رجال ومن صفوف الحركة.

رحلة  متن  على  راك��ب  مئة  من  أكثر  وك��ان 
للخطوط الجوية القطرية هبطت في الدوحة 
انتهاء  من  أيام  عشرة  بعد  الخميس،  مساء 
 120 إجالء ضخمة وفوضوية شملت  عملية 

ألف شخص تزامنا مع االنسحاب األميركي.
وفي األيام التي أعقبت وصول طالبان إلى 
السلطة، تحو ل المطار إلى رمز مأسوي لليأس 
السائد في أوساط األفغان الذين يشعرون بالذعر 
من عودة اإلسالميين إلى السلطة، إذ احتشد 
اآلالف عند بواباته يوميا حتى أن البعض تعل 

قوا بالطائرات أثناء مغادرتها.
وقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 13 جنديا 
أميركيا، في هجوم انتحاري وقع على مقربة من 
المطار في 26 غشت وتبناه الفصيل المحلي 

التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية.
تركيا الستئناف  مع  قرب  قطر عن  وعملت 
العمليات في مطار كابول في أسرع وقت إلفساح 
المجال أمام تحرك الناس ووصول المساعدات.

وشددت طالبان مرارا على أنها لن تسعى 
النظام  مع  عملوا  الذين  أولئك  من  لالنتقام 
األفغان  لجميع  السماح  سيتم  فيما  السابق 
بالسفر بحرية من البالد فور استئناف الرحالت 

التجارية.
وتعه دت الحركة الحكم بطريقة أكثر اعتداال 
عما كان الوضع عليه في واليتها األولى، وذلك 
بعد 20 عاما من اإلطاحة بنظامها إثر الغزو 

الذين قادته الواليات المتحدة.
لكنها أظهرت مؤشرات واضحة حتى اآلن 

على أنها لن تتسامح مع أي معارضة.
وفي وقت سابق هذا األسبوع، فر ق مسل 
حو طالبان مئات المتظاهرين، بإطالق النار في 

الهواء أحيانا في مدن في أنحاء أفغانستان، 
بينها كابول وفايز أباد )شمال شرق( وهرات 
غربا، ما أدى إلى مقتل شخصين بإطالق النار 

عليهما.
األمم  مكتب  باسم  الناطقة  قالت  بدورها، 
شامدساني  رافينا  اإلنسان  لحقوق  المتحدة 
الجمعة »ندعو طالبان للتوقف فورا عن االعتقال 
األشخاص  بحق  القوة  واستخدام  التعسفي 
الذين يمارسون حق هم في التجم ع السلمي 

والصحافيين الذين يغطون التظاهرات«.
وذكر مكتبها أن مسلحين استخدموا الذخيرة 
الحية والسياط لتفريق الحشود، ما أسفر عن 
مقتل أربعة أشخاص على األقل منذ منتصف 

غشت.
كما عملت الحركة على منع أي تحركات مدنية 
وأعلنت أنه سيتعين الحصول على إذن مسبق 
من وزارة العدل قبل تنظيم أي تظاهرات فيما 

لن يسمح بالتظاهر »في الوقت الحالي«.

آخر من تبقى من 
موظفات مطار كابول 
يكسرن حاجز الخوف 

بعد أقل من شهر من سيطرة حركة طالبان 
األفغانية المتشد دة على كابول، كسرت ربيعة 
ومجموعة من زميالتها حاجز الخوف وتسل حن 
بالجرأة للعودة إلى عملهن في مطار العاصمة.

كانت المخاطر واضحة أمام الموظفة بعد 
طبعت  التي  الدامية  االنتحارية  التفجيرات 
عملية اإلجالء الفوضوية، وفي ظل حالة عدم 

اليقين التي تسود البالد.
لكن ربيعة، األم لثالثة أطفال، لم تر خيارا 

آخر.
وقالت ربيعة التي كانت ترتدي حلة زرقاء 
إلى  »أحتاج  المطار  لوكالة فرانس برس في 
المال إلعانة عائلتي«، شارحة أن ها شعرت 
»بالتوتر في المنزل. كنت خائفة ولم أستطع 
لكنني  سيء،  شعور  اعتراني   )...( التحدث. 

أشعر بتحسن اآلن«.
ومن بين أكثر من 80 موظفة كن يعملن في 
المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان 
في 15 غشت، انضمت 12 إلى صفوف الموظ 

فين العائدين هذا األسبوع.
وهن من بين قلة قليلة من النساء في العاصمة 
اللواتي س مح لهن بالعودة إلى العمل، إذ أمرت 
الحركة معظمهن بعدم استئناف وظائفهن حتى 

إشعار آخر.
ووقفت ستة من موظفات المطار العائدات 
عند المدخل الرئيسي السبت، يتجاذبن أطراف 

ينتظرن  كن  بينما  سويا  ويضحكن  الحديث 
تفتيش مسافرات على متن رحلة داخلية.

وقالت قدسية جمال )49 عاما(، شقيقة ربيعة 
إن  الخمسة،  الوحيد كذلك الطفالها  والمعيل 
سيطرة طالبان على العاصمة أحدثت »صدمة« 

لديها.
وأوضحت بلغة انكليزية ركيكة »كنت خائفة 
جدا«، مشيرة إلى ان ه عندما قر رت العودة 

خشيت عائلتها على حياتها.
وقالت »طلبوا مني أال أعود، لكنني سعيدة 

حاليا ومرتاحة. ال مشاكل حتى اآلن«.
قيدت طالبان حقوق المرأة في أفغانستان 
بشكل كبير في ظل فترة حكمها السابقة بين 
1996 و2001، لكن منذ عودتها إلى السلطة 
الشهر الماضي أعلنت الحركة المتشددة أنها 

سوف تطب ق نظاما أقل تطرفا.
وبحسب مسؤولي قطاع التعليم في طالبان، 
فإنه سيسمح للنساء بااللتحاق بالجامعة ما 
دامت غرف الدراسة مفصولة بحسب الجنس أو 
على األقل مقسومة بستارة، لكن يتعين عليهن 

أيضا ارتداء عباءة ونقاب.
واألربعاء الماضي، حذرت نائبة ممثلة »هيئة 
األمم المتحدة للمرأة« في أفغانستان أليسون 
دافيديان من أنه رغم إعالن طالبان هذا »نتلقى 
بهذه  تتعلق  انتكاسات«  عن  تقارير  يوم  كل 

الحقوق.
في مطار كابول، تؤكد ربيعة أنها ستواصل 
هذا  في  العمل  عن  التوقف  على  تجبر  حتى 
الشريان الحيوي الذي يستعد لالنطالق مجددا 
بكامل طاقته للمرة االولى منذ أن أنهت الواليات 
المتحدة انسحابها في نهاية الشهر الماضي،

للمرأة  يمكن  الجديدة،  القوانين  وبموجب 
أن تعمل »وفقا لمبادئ اإلسالم«، كما أعلنت 
طالبان، إن ما من دون أن تفصح عن تفاصيل 
أكثر حتى اآلن حول ما قد يعنيه ذلك بالضبط.

وقالت ربيعة »حلمي هو أن أكون أثرى فتاة 
في أفغانستان، وأنا لطالما شعرت بأنني األكثر 

حظا«.
وتابعت موظفة المطار التي عملت منذ عام 
2010 لصالح شركة »غاك« التي توف ر خدمات 
ومقر  المطار  في  واألمنية  األرضية  المناولة 
ها الرئيسي اإلمارات »سأفعل ما أحبه حتى 

يذهب الحظ مني«.
أما زاال، زميلة ربيعة، فإنها تحلم في شيء 

مختلف تماما.
وكانت الموظفة البالغة من العمر 30 عاما 
تتلقى دروسا في اللغة الفرنسية في معهد في 
كابول قبل أن تجبر على التوقف والبقاء في 
المنزل لمدة ثالثة أسابيع بعد سيطرة طالبان.

»صباح  ضعيفة  فرنسية  بلغة  زاال  وقالت 
ضحكات  وسط  باريس«  إلى  خذني  الخير، 
زميالتها الخمس، قبل أن تضيف »لكن ليس 
اآلن، فأنا اليوم واحدة من بين آخر من تبقى 

من نساء المطار«.
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عزيز اأخنو�س رئي�س احلكومة املعني ينطلق يف امل�شاورات 
من اأجل ت�شكيل احلكومة املقبلة

n مكتب الرباط: 

عبد الحق الريحاني
مع  السياسية  املشاورات  اليوم  تنطلق 
األحزاب السياسية بقيادة عزيز أخنوش رئيس 
الحكومة الجديد الذي عينه جاللة امللك محمد 
ثالثة  بعد  أي   املاضي،  الجمعة  يوم  السادس 
أيام من إجراء االنتخابات الجماعية والجهوية 
والتي  الجاري،  شتنبر   8 يوم  والتشريعية 
لألحرار   الوطني  التجمع  حزب  فيها  تصدر 

الترتيب العام.
وكان قد أعلن عضو املكتب السياسي لحزب 
الطالبي  رشيد  لألحرار،  الوطني  التجمع 

العلمي، اول امس  
 بالرباط، أن املشاورات الرامية إلى تشكيل 
الحكومة املقبلة ستنطلق اعتبارا من األسبوع 

املقبل.
وعن من هي االحزاب التي تهمها  املشاورات 
الطالبي  أوضح  الحكومة،  تشكيل  أجل  من 
العلمي، في ندوة صحافية، أن هذه املشاورات 
على  حصلت  التي  األحزاب  مختلف  ستضم 
حزبي  تحالف  تكوين  قصد  البرملان  في  مقاعد 

يشكل الحكومة املقبلة.
أن  على  الوقت  نفس  في  الطالبي  وشدد 
البرنامج  في  تتمثل  املفاوضات  هذه  أرضية 
الحكومي الذي سيكون مستمدا في معظمه من 
تتقاطع  التي  األحزاب  وبرامج  الحزب  برنامج 

معه الرؤى واألفكار.
وسبق  للحزب أن  أكد، في بالغ صادر عنه 
مع  للتعاون  استعداده  املاضي،  السبت  يوم 
ووطنيا  محليا  الوطنية  السياسية  القوى  كل 

لتكوين تحالفات منسجمة وقوية.
من  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  وعبر 

أنه  بعد اطالعه على  البالغ، على  خالل نفس 
التشريعية  لالستحقاقات  النهائية  النتائج 
والجهوية والجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر، 
والتي تبوأ فيها الحزب املرتبة األولى، مستعد  
للتعاون وطنيا ومحليا مع كل القوى السياسية 
وقوية  منسجمة  تحالفات  “لتكوين  الوطنية 
قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة وفعالية 

خدمة للمواطنني”.
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  وكان 
بالقصر  املاضي   الجمعة  يوم   استقبل،  قد 
حزب  رئيس  أخنوش،  عزيز  بفاس،  امللكي 
التجمع الوطني لألحرار، وعينه جاللته رئيسا 
الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  وكلفه  للحكومة، 
نتائج  على  وبناء  الدستور  ملقتضيات  طبقا 

االنتخابات التشريعية.
عقب  للصحافة  تصريح  في  أخنوش،  وقال 
التعيني، إن الحزب سيطلق مشاورات مع  هذا 
األحزاب التي يمكن أن تتوافق مع الحزب “من 
لها  ومتماسكة  منسجمة  أغلبية  تشكيل  أجل 

برامج متقاربة”.
وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تضم 
هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في املستوى، 
امللك  لجاللة  الكبرى  االستراتيجيات  ينفذون 

والبرامج الحكومية”.
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  ان   يذكر 
الترتيب  تصدر  التشريعية  االستحقاقات 
العام   بحصوله على 102 مقعدا، بعده حزب 
حصل  فيما  مقعدا،  بـ86  واملعاصرة  األصالة 
حزب االستقالل على 81 مقعدا، كما حاز حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا. 
مقعدا   29 الشعبية  الحركة  بحزب  متبوعا  
وحزب  مقعدا   21 واالشتراكية  التقدم  وحزب 
العدالة  وحزب  مقعدا   18 الدستوري  االتحاد 

والتنمية 13 مقعدا.

جتمع دول ال�شاحل وال�شحراء 
ي�شيد مب�شل�شل انتخابي"منوذجي"

أشاد تجمع دول الساحل والصحراء بالتنظيم »النموذجي« 
لالنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ل8 شتنبر.

وقالت املنظمة اإلقليمية في بالغ اليوم الجمعة »يضم تجمع 
في  الدوليني  املالحظني  إلى  صوته  والصحراء  الساحل  دول 
مشيرة  االنتخابي«،  للمسلسل  النموذجي  بالتنظيم  اإلشادة 
إلى »االلتزام الوطني والنضج السياسي للفاعلني السياسيني 

واملواطنني املغاربة في هذا التمرين الديمقراطي الوطني«.
وذكر البالغ أنه طبقا ملقتضيات مؤتمر رؤساء دول وحكومات 
املسلسل  بدعم  تقضي  التي  والصحراء  الساحل  تجمع 
تجمع  »تابع   ، األعضاء  الدول  في  القانون  ودولة  الديمقراطي 
التشريعية،  االنتخابات  أطوار  بارتياح  والصحراء  الساحل 

والجهوية، والجماعية التي جرت باململكة املغربية«.
وسجل تجمع دول الساحل والصحراء، بشكل خاص، أهمية 
نسبة املشاركة في هذا االقتراع، وذلك على الرغم من الظرفية 

الصحية الدولية العصيبة.
البالد  في  الحية  القوى  »ألن  ارتياحه  عن  التجمع  وأعرب 
اإلنصاف  مبادئ  تكريس  مسعى  مع  إيجابي  بشكل  تتعاطى 
السادس  محمد  امللك  جاللة  مافتئ  التي  وااللتزام  والشفافية 

يدعو إليها«.
»دليل  مقتضيات  إعمال  في  بقوة  اململكة  انخراط  ثمن  كما 
والصحراء«،  الساحل  تجمع  فضاء  في  االنتخابات  مراقبة 

املعتمد من طرف مؤتمر رؤساء دول التجمع.

تورط زوجني وابنهما القا�صر
 يف ارتكاب جناية القتل العمد

أمس  الرباط، مساء  بمدينة  الوالئية  الجنائية  الفرقة  فتحت 
املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  قضائيا  بحثا  السبت، 
وذلك لتحديد األفعال اإلجرامية املنسوبة لزوجني وابن أحدهما 
القتل  جناية  ارتكاب  في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك  القاصر، 

العمد في حق األصول.
وحسب  أنه  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
املعلومات األولية للبحث، فإن املشتبه فيه الرئيسي البالغ من 
العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال 
سنة،   67 العمر  من  البالغة  والدته  حق  في  التعذيب  وسائل 
وذلك بمشاركة محتملة لباقي املشتبه فيهما وهما زوجته وابنه 

القاصر. 
حجزت  القضائية  الشرطة  عناصر  أن  البالغ  وأوضح 
تسجيالت وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي 
وضعية بدون مالبس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها 

في مختلف أنحاء جسدها. 
للحراسة  الراشدين  فيهما  املشتبه  إخضاع  تم  أنه  وأضاف 
النظرية واملراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث 
املختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  القضائي 
هذه  وخلفيات  ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف  وذلك 
القضية، وكذا تحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من املشتبه 

فيهم في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية. 

أخبار مقتل �شائقني مغربيني واإ�شابة اآخر على اأيدي عنا�شر م�شلحة مبايل

احلكامة اجليدة واجلهوية مدخالن اأ�شا�شيان لتطوير 
املنظومة ال�شحة والتنزيل ال�شليم لأورا�شها

علم لدى سفارة املغرب ببماكو أن سائقني مغربيني قتال 
بالرصاص من قبل عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح 
ونجا سائق رابع، اليوم السبت داخل التراب املالي، بينما 

كانوا متوجهني بشاحنات محملة بالبضائع الى بماكو. 
ووقع الحادث على مستوى بلدة ديديني على بعد 300 
كلم من العاصمة املالية بماكو، عندما اعترضتهم مجموعة 
على  األشجار  بني  مختبئة  كانت  أفراد  عدة  من  مسلحة 
السائقني  اتجاه  في  الرصاص  فأطلقت  الطريق  جنبات 

املغاربة. 
املحلية  املستشفيات  ألحد  املصاب  السائق  نقل  تم  وقد 

لتلقي العالجات األولية وال تدعو حالته للقلق. 
مقنعني  كانوا  املهاجمني  فإن  عيان  شهود  وبحسب 
اتصال  أجهزة  ولديهم  الرصاص  من  واقيات  ويرتدون 
الذوا  إذ  أغراض  أية  بسرقة  يقوموا  لم  أنهم  كما  السلكي، 

بالفرار مباشرة بعد ارتكاب جرمهم. 
السلطات  مع  اتصال  على  ببماكو  املغربية  والسفارة 
الستكمال  املغاربة  الناقلني  ومعارف  البلدين  في  املختصة 
االجراءات املطلوبة في هذه الحاالت بما في ذلك طلب فتح 
تحقيق من طرف السلطات املالية ملعرفة مالبسات الحادث 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفي الوقت الراهن فإن جثتي 

الضحيتني في طريقها الي بماكو.

n وحيد مبارك

الورش  أن  عفيف،  موالي سعيد  الدكتور  أكد 
الصحي يعتبر أحد أبرز األوراش األساسية التي 
املقبلة االنكباب عليها بكل  يجب على الحكومة 
متوفرة  الطريق  خارطة  وأن  خاصة  مسؤولية، 
االجتماعية  الحماية  ورش  بفضل  وواضحة، 
التغطية  بتعميم  املتعلق  الشق  وضمنه  امللكي 
كبيرة  انتظارات  عن  يجيب  الذي  الصحية، 
وكذا  كبير،  بأمل  تترقبها  واسعة  شرائح  ظلت 
مشروع النموذج التنموي الجديد. وشّدد رئيس 
الفيدرالية الوطنية للصحة في تصريح خّص به 
»االتحاد االشتراكي« على أن الحق  في الصحة 
31 من دستور اململكة  الذي ينص عليه الفصل 
تفادي  على  والحرص  سليما  تنزيال  يتطلب 
تجويد  دون  حالت  التي  السابقة  األعطاب  كل 
شتى  صعوبات  ووضعت  الصحية  املنظومة 
الصحية  الخدمات  إلى  للولوج  املواطنني  أمام 

والعالج، األمر الذي لم يكن يّتسم بالسالسة.
للعلوم  املغربية  الجمعية  رئيس  وأبرز 
هي  الصحة  أن  للجريدة  تصريحه  في  الطبية، 
والعقلية  البدنية  السالمة  اكتمال  من  حالة 
غياب  مجرد  حدود  عند  والتقف  واالجتماعية 
وجب  وبالتالي  العجز،  أو  للمرض  انعدام  أو 
ذلك،  تحقيق  على  املساعدة  العوامل  كل  توفير 
مدخل  رأسها  على  متعددة،  مداخل  خالل  من 
الحماية االجتماعية الذي يعتبر العمود الفقري 
الجاللة  صاحب  عنه  أعلن  الذي  امللكي  للورش 
الخبير  وأكد  اهلل.  نصره  السادس  محمد  امللك 
الصحي على أن الحكامة الجيدة وتفعيل أدوار 
مجال  في  عام  بشكل  في  الترابية  الجماعات 
التحديد في  حفظ الصحة، والجهات على وجه 
الفوارق  تقليص  من  سيمّكن  الصحي،  الشق 
يجب  ما  وهو  مجالية،  صحية  عدالة  وضمان 

أن تنصب عليه جهود الحكومة املقبلة، ال سّيما 
 19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  الجائحة  وأن 
بّينت أهمية الرفع من جودة الخدمات الصحية 
البشرية  باملوارد  واالهتمام  بنياتها  وتطوير 

كلها وبتعدد اختالفها.
كلفتها،  للصحة  أن  الفيدرالية  رئيس  وأكد 
وكامل  تام  وعي  على  اليوم  بات  الجميع  وبأن 
بأن هذا القطاع ليس اجتماعيا واستهالكيا كما 
كان يعتقد البعض، بل هو قطاع منتج وله وقعه 

االستثمار  يتطلب  مما  االقتصاد،  على  املباشر 
والتشجيع  الحيوي  املجال  هذا  في  اإليجابي 
عليه بما يخدم املصلحة العامة لبالدنا ولصحة 
العادل  ولوجهم  وضمان  واملواطنات  املواطنني 
والسلس إلى العالج دون تمييز أو قيود، وتوفير 
املوارد املالية الضرورية لتحقيق هذه الغاية عبر 
الرفع من ميزانية الوزارة. ودعا الدكتور عفيف 
الصحية  املنظومة  أعطاب  عالج  يكون  أن  إلى 
شموليا، يشمل الشق التكويني والرفع من أعداد 

األمن  على  والحرص  تحفيزهم،  مع  الخريجني 
الدوائي، وتطوير الجانب البيولوجي، والتأكيد 
على أهمية البحث العلمي، مشددا على ضرورة 
ذلك  على  أكد  كما  الوطنية  التعريفة  مراجعة 
النموذج التنموي الجديد، حتى ال يظل املواطن 
يتحمل عبئا ماليا كبيرا في مصاريف العالجات، 
وغيرها من الجوانب األخرى املرتبطة باملنظومة 
من أجل إعادة تأهيلها لتكون قادرة على مواجهة 

التحديات.

الرجاء يؤجل جمعه العام
أعلن فريق الرجاء البيضاوي عن تأجيل جمعه العام، 
الذي كان مقررا أن يعقد يوم 14 شتنبر 2021، بناء على 
رغبة المنخرطين، الذي وقعوا عريضة يلتمسون فيها تأجل 
الجمع العام إلى حين توافر الظروف التي تسمح بعقده 
حضوريا، واألمر الذي لم يكن متاحا تحقيقه في جمع 

الغد، بفعل اإلجراءات االحترازية من الجائحة.
الرسمية  صفحته  على  عممه  للنادي  بالغ  وأوضح 
بمواقع التواصل االجتماعي، أن التأجيل جاء بناء على 
إلحاح من المنخرطين، وتقرر في اجتماع للمكتب المديري، 

عقد يوم السبت، 11 شتنبر، بمقر النادي.
يذكر أن كال من أنيس محفوظ ورضوان الرامي وجمال 
الدين الخلفاوي، كانوا قد أعلنوا ترشحهم للرئاسة، غير 
أنه سيتم فتح آجال جديد  إلى  التأجيل أشار  أن بالغ 
لتقديم الترشيحات، ليفتح الطريق بالتالي أمام أسماء 
جديدة، يمكن أن تدخل سباق التنافس في الجمع العام، 
الذي يتوقع أن ينعقد في نهاية الشهر المقبل، وسيكون 

نهائيا ولن يقبل أي تأجيل كيفما كانت الظروف.

المنتخب الوطني النسوي 
يشارك في دوري عائشة 

بوخاري 
يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تجمعا 
القدم بالمعمورة،  إعداديا بمركب محمد السادس لكرة 
وذلك استعدادا للمشاركة في دوري »عائشة بوخاري« 
الودي بالعاصمة النيجيرية الغوس، حيث سيجري خالله 
المنتخب الوطني مبارتين أمام كل من منتخبي الكاميرون 

ومالي على التوالي يومي 16 و 19 شتنبر الجاري.
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية نشرته يوم الجمعة 
على موقعها الرسمي أن العبات المنتخب الوطني لكرة 
القدم النسوية سيخضعن للفحوصات الطبية الخاصة 
بفيروس كورونا المستجد حسب البروتوكول الصحي 

المعتمد من لدن الهيئات المختصة.
وأفاد المصدر ذاته بأن مدرب المنتخب الوطني األول 
لكرة القدم النسوية، رينالد بيدروس، وجه الدعوة إلى 

23 العبة للمشاركة في هذا الدوري.

النخبة  الئئحة  يلي  ما  وف��ي 
الوطنية:

خديجة الرميشي – هند حسناوي – زينب رضواني – 
حنان آيت الحاج – عزيزة رباح – غزالن الشهيري – سهام 
بوخامي – فاطمة الزهراء دهموس – غزالن شباك – نجاة 
بدري – سناء المسعودي – فاطمة تقناوت – ضحى أحامو 
إيمان عبد األحد  رانيا السالمي –  )الجيش الملكي( – 
)نادي سبورتنغ الدار البيضاء( – مروة حساني )سان 
مور – فرنسا( – إيلودي نهلة نكاش )إف سي تشينوا – 
سويسرا( – سلمى أماني )سان مالو – سويسرا( – صباح 
الصغير )سامبدوريا – إيطاليا( – نهيلة بنزينة )الجيش 
الملكي( – ياسمين بن حسين )إف سي واكر إنسبروك – 
 Yzeure Allier Auvergne( إيمان الغزواني – )النمسا

– فرنسا( – ابتسام الجريدي )الجيش الملكي(.

المغرب الفاسي يقدم 
العبيه الجدد

الجمعة  يوم  القدم،  لكرة  الفاسي  المغرب  نادي  قدم 
بفاس، العبيه الجدد الذين تم انتدابهم لتعزيز تركيبته 

البشرية.
وأعلن النادي رسميا التحاق 10 العبين جدد بمؤهالت 

مختلفة، بعد أن فك ارتباطه بمجموعة من العبيه.
من  قادما  العروبي،  زهير  بالحارس  األمر  ويتعلق 
نهضة بركان والمدافعين طارق استاتي )اتحاد طنجة( 
الغابوني  والمهاجم  أكادير(  )حسنية  الرامي  وياسين 

لوي أوتشانكا أميكا.
كما استقدم الفريق صالح الدين بن مرزوقة وأحمد 
كنزار وعالء الدين بوشنة وكامارا أبوبكر ديمبا )غينيا( 

وسيف الدين بوهرة وسيال بافنا )الكوت ديفوار(.
في تصريح  النادي  رئيس  الجامعي  اسماعيل  وقال 
لوكالة المغرب العربي لألنباء، إن الماص باشر االنتدابات 
بالتراضي  العبين  عشرة  عن  انفصل  أن  بعد  الجديدة 
لتلبية  يكون جاهزا  أن  الى  يطمح  الفريق  أن  موضحا 

النتظارات محبيه.
وأعرب عن أمله في أن يقدم الالعبون الجدد القيمة 
المضافة المنشودة خالل الموسم الجاري، مشيرا الى 
أن النادي يضع ثقته في المدرب التونسي عبد الحي بن 
سلطان وفي المجموعة من أجل الظهور بوجه مشرف.

ومن جهته، قال بن سلطان إن الفريق باشر استعداداته 
بقليل من التأخير، لكنه تدارك الوضع من خالل تداريب 
أن  موضحا  الموسم،  لبداية  جاهزا  يكون  حتى  مكثفة 
االنتدابات تم تحديدها بعناية لتلبية انتظارات الفريق.
األضواء  قسم  الى  عاد  الذي  الفاسي  المغرب  وكان 

الموسم الماضي قد خاض معسكرا إعداديا بإفران.

غمار  القاعة،  داخل  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  يدخل 
منافسات كأس العالم، التي ستجرى أطوارها في الفترة ما بين 12 شتنبر 
الجاري ورابع أكتوبر المقبل بليتوانيا، بعزيمة وإرادة قويتين في أفق 
ضمان مشاركة مميزة في مختلف أطوار هذا الحدث الكروي العالمي.

ويتطلع الفريق الوطني، الذي يواجه منتخبات قوية ضمن الجولة 
األولى من هذه التظاهرة العالمية )جزر سليمان وتايالند والبرتغال(، 
إلى البصم على مسار حافل بالعطاء وإثبات الذات، على غرار المحطات 
الرياضية السابقة، في تحدي يقوده إلى الدفاع عن ألوانه وتشريف 

الكرة المغربية في هذا المحفل الدولي.
وستدشن عناصر المنتخب المغربي، المنتشي بتتويجه بلقب النسخة 
الخامسة لبطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة في القاهرة على 
الثالثة  المجموعة  مباريات  نظيفة،  برباعية  المصري  نظيره  حساب 
بجاهزية ملؤها الحماس لتخطي الدور األول، على الرغم من صعوبة 
المهمة في وجود منتخبات معروفة بسيطرتها على هذا الصنف الرياضي.

ويسعى أشبال االطار الوطني هشام دكيك إلى الذهاب بعيدا في هذه 
التظاهرة الرياضية العالمية، رافعين شعار الفوز في المباراة األولى ضد 
منتخب جزر سليمان، ومواصلة المشوار بثبات لكسب رهان التحدي 
البرتغال  يواجه  حينما  القاعة،  داخل  القدم  كرة  رياضة  في  والتألق 
وتايالند في الجولتين الثانية والثالثة يومي 16 و19 من الشهر الجاري.
وسيساعد المنتخب في رفع هذا التحدي العديد من العوامل، لعل 
والدعم  الوطنية،  المجموعة  مكونات  يميز  الذي  االستقرار  أبرزها 
التقنية  واإلدارة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  المتواصل 
للمنتخب والالعبين، الذين أبانوا عن مستوى تقني عالي وعلى حس 
كبير بالمسؤولية، وإصرارهم على تشريف كرة القدم المغربية بأبهى 

صورة.
وفي إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب المغربي 
عدة تربصات ومعسكرات تدريبية داخل المغرب وخارجه، وكذا إجرائه 

لمباريات ودية مع منتخبات مرشحة للظفر بكأس العالم.
وقد بصم زمالء أنس العيان على فترة استعداد جيدة، حيث حققوا 
المنتخب  على  الوطنية  النخبة  تفوقت  إذ  االنتصارات،  من  العديد 
السلوفاكي )4 – 1( وفازت قبل ذلك على منتخب باناما في مناسبتين 

)4 – 3( و )3 – 0(، وتعرضهم لهزيمتين أمام كل من منتخب مصر 
واليابان في آخر محطة ودية قبل الدخول غمار المسابقة.

وفي هذا السياق، كان الناخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام 
دكيك قد أكد، في تصريح سابق، أن كتيبته، التي ستلعب ضمن المجموعة 
الثالثة الى جانب منتخبات البرتغال وتايالند وجزر سليمان، تؤمن 
بحظوظها للتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم بليتوانيا 

رغم قوة المباريات.
وأضاف أن القرعة »جاءت متوازنة ).. ( ليس هناك فرق قوية وأخرى 
ضعيفة فالكل في كفة واحدة، والمغرب يتواجد في مجموعة قوية«، 
مبرزا أن أسود االطلس مقبلون على خوص نهائيات كأس العالم، التي 

ال تتأهل لها سوى المنتخبات التي استحقت ذلك.
وتابع أسد »الفوتصال« أن المنتخب الوطني المغربي راكم تجربة 
كبيرة خاصة بعد االخفاقات المسجلة في مونديالي تايالند سنة 2012 

وكولومبيا في 2016.
التركيز سينصب على المباراة األولى ضد جزر   « وأشار إلى أن 
سليمان، مع توخي الحيطة والحذر وعدم استصغار الخصم«، مضيفا 
أن منتخب تايالند يعد أحد رواد القارة االسيوية إلى جانب إيران في 
مجال كرة القدم داخل القاعة، في حين يبقى البرتغال هو الفريق األقوى 

على الورق، باعتباره بطل أوروبا وبلغ نصف نهائي كاس العالم .
ومن جانبه، أكد الالعب عبد اللطيف فاتي، في تصريحات صحفية، 
أن المجموعة الوطنية، التي خاضت استعدادات مكثفة وجيدة لمحطة 
ليتوانيا، تتوفر على جميع اإلمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة 
في كأس العالم، مشيرا إلى أن الفريق اكتسب خبرة كافية ساهمت في 

خلق االنسجام الجيد في صفوف الالعبين.
وأضاف أن المجموعة الثالثة في هذه الرحلة العالمية تضم منتخبات 
قوية ما يجعل مهمة المنتخب الوطني صعبة، مؤكدا على االستعداد 

الجيد للفريق لخوض هذه المنافسات وتقديم مستويات جيدة.
وكان هشام دكيك قد كشف مؤخرا عن الالئحة النهائية للعناصر 
الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم، والتي ضمت عددا من 
الالعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية، عالوة على مجموعة من 

العناصر التي تزاول في األندية األوربية. 

عادت عجلة الدوري االحترافي إلى الدوران، مساء أول أمس الجمعة، 
وكانت االنطالقة من الملعب البلدي ببرشيد، الذي شهد مواجهة اليوسفية 

للرجاء البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي.
وتمكن الفريق األخضر من تحقيق إنجاز غاب عنه منذ فترة طويلة، 

وهو الفوز خارج الديار في أول مباريات الموسم.
رحيمي،  الحسني  ال��واع��د  العبه  إل��ى  الفوز  بهذا  ال��رج��اء  ويدين 
الثاني  والنجل  رحيمي،  سفيان  السابق  لنجمه  األصغر  الشقيق 

ارتبط  الذي  )يوعري(،  رحيمي  محمد  الخضراء للحاج  م��ن��ذ بالقلعة 
أربعة عقود كمكلف باألمتعة.

وتابع رحيمي )د 60(، كرة عرضية من الظهير األيسر محمد سبول، 
كما شهدت المواجهة أول حالة طرد في الموسم، بعدما أشهر الحكم، 
ياسين بوسليم، البطاقة الحمراء في وجه العب يوسفية برشيد طوماس 

كونازو )د 53(، بعد تدخل خشن في حق الالعب الرجاوي محمد زريدة.
الفتح  على  هاما  انتصارا  المحمدية  شباب  حقق  البشير،  وبملعب 
الرياضي بهدفين لالشيء، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس السبت.

وسجل هدفي الفريق المضيف كمال القرع )د 5( ومحمد بوالكسوت 
)د 50(، ليتلقى بذلك المدرب أمين بنهاشم أول هزيمة له هذا الموسم، 

على يد فريقه السابق، الذي يقوده اإلطار الوطني امحمد فاخر.
الهدف  إن  المواجهة  تلت  التي  الصحافية،  الندوةر  في  فاخر  وقال 
المبكرا كان مهما، وأعطى الثقة لالعبين وحّررهم من الضغط، مشيرا 
إلى أن مجموعته قدمت  أداء كبيرا، حيث أبدت رغبة جامحة في تحقيق 

االنتصار، رغم أنها واجهت خصما قويا ويمتلك العبون جيدون.
واحتل فريق شباب المحمدية، عقب هذه النتيجة، المركز األول إلى 
جانب الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، الذي عاد بانتصار 
واحد،  بهدف  األولمبيك،  على حساب  بآسفي  المسيرة  ملعب  من  غال 
سجله المهاجم الكيني مسعود جوما )د 63(، كما يتواجد في الرتبة 
األولى أيضا حسنية أكادير، الذي حقق الفوز بميدانه على سريع وادي 

زم بهدف دون رد، حمل توقيع أيوب الملوكي )د 39(.

وحقق اولمبيك خريبكة نقطته األولى بعد عودته على دوري الكبار، 
عقب تعادله مع ضيفه مولودية وجدة بدون أهداف في المباراة التي 

جمعتهما، يوم السبت، على أرضية ملعب الفوسفاط.
وحل فريق أولمبيك خريبكة بعد هذا التعادل في المركز الثالث إلى 

جانب فريق مولودية وجدة بنقطة واحدة. 

النتائج 
يوسفية برشيد – الرجاء الرياضي 0 – 1 
أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي 0 – 1 
أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة 0 – 0 

 شباب المحمدية – الفتح الرياضي 2 – 0 
 حسنية أكادير – سريع وادي زم 1 – 0 

األربعاء 15 شتنبر
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00(

االتحاد االشتراكي
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الحسني رحيمي ومحمد سبول مهنديس الفوز الرجاوي

الرجاء يحقق 
إنجازا غاب 

عنه لسنوات 
ويوسفية برشيد 
يسجل أول طرد 

في الموسم

ت��م��ك��ن ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
ال��م��غ��رب��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة من 
المربع  إلى  العبور  تذكرة  حجز 
إفريقيا  أم��م  بطولة  من  الذهبي 
نظيره  على  تفوقه  عقب   )2021(
نظيفة،  جوالت  بثالث  الرواندي 
التي  النهائي  ربع  مباراة  برسم 
كيغالي. في  السبت  مساء   جرت 

المضيف  للبلد  مواجهتهم  وفي 
ل��ل��م��س��اب��ق��ة، وال����ذي ي��ع��د أح��د 
 3( البطولة  ف��ي  ال��ف��رق  أف��ض��ل 
بسط  خسارة(،   0  – انتصارات 
مطلقة  سيطرة  األط��ل��س  أس���ود 
بواقع  وأنهوه  اللقاء  اطوار  على 
.)25 – 17 ،25 – 23 ،25 – 17("
وسيواجه المنتخب المغربي، يومه 

نظيره  النصف  دور  في  االثنين، 
آخر  بطل  وصيف  الكاميروني، 
مقعده  بدوره  الذي حجز  نسخة، 
يوم السبت لنفس الدور على حساب 
لواحدة. جوالت  بثالث   نيجيريا 

الذين  وي��ش��ارك أس��ود األط��ل��س 
م��ون��دي��ال  ب��ل��وغ  ف��ي  يطمحون 
2022، بفريق شاب يضم العبين 

محليين وآخرين من ذوي الخبرة 
أوروبية. بطوالت  في   يمارسون 

اختارها  التي  القائمة  وتضم 
المدرب الجديد للمنتخب الوطني، 
الالعب  ماتيجاسيفيتش،  نيكوال 
اكتسب  ال��ذي  الحشدادي  محمد 
خ��ب��رة واس��ع��ة ف��ي ال��ع��دي��د من 
 بطوالت أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وكانت النسخة الثالثة والعشرون 
من بطولة افريقيا للكرة الطائرة قد 
انطلقت يوم الثالثاء الماضي في 

العاصمة الرواندية كيغالي.
من  فريقين  أول  وسيتأهل   
كأس  لنهائيات  مباشرة  البطولة 
العالم المقررة السنة المقبلة في 

فرحة مغربية بتأهل مستحقروسيا.

المنتخب الوطني يتأهل إلى نصف نهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة

الدورة األولى من الدوري االحترافي

المنتخب الوطني لكرة القدم الصغرة يأمل تسجيل حضور مشرف بكأس العالم

من تحضريات العنارص الوطنية ملونديال ليتوانيا
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حضوره  التطواني  املغرب  فريق  استهل 
امام  بهزيمة  الثاني  الوطني  القسم  ببطولة 
مساء  جمعهما  الذي  اللقاء  في  املغربي،  سطاد 

الجمعة بالرباط.
وطان الفريق التطواني يأمل تحقيق انتصار 
إلى  سريعة  عودة  عن  البحث  طريق  به  يدشن 
أخطاء  به  عصفت  بعدما  األضواء،  الدوري 
ترك  إلى  التقني  االستقرار  املسير وعدم  املكتب 

مكانه بالدوري االحترافي األول.
التطواني،  الفريق  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
الالعبني  مع  رسميا  تعاقده  عن  الجمعة،  يوم 

عماد الخنوس وأيوب البوزيدي.
وأوضح بالغ خاص أن املغرب أتلتيك تطوان 
تعاقد يوم الخميس، مع الالعبني عماد الخنوس 
املغرب  من  البوزيدي  وأيوب  سال  جمعية  من 

الفاسي بعقد احترافي يمتد ملوسم واحد.
الذي  الخنوس،  الالعبني  مع  التعاقد  وجاء 
يشغل مركز قلب هجوم، والبوزيدي، الذي يشغل 
البشرية  الترسانة  لتعزيز  أيمن،  مدافع  مركز 
للفريق من أجل تحقيق العودة للقسم األول في 

أقرب فرصة.
وأيوب  الخنوس  عماد  مع  وبالتعاقد 
مع  إجماال  تعاقد  قد  الفريق  يكون  البوزيدي، 
التعاقد  13 العبا خالل امليركاتو الصيفي، بعد 
كروش، ومحمد  زيد  من  كل  مع  في وقت سابق 
لكوحال،  وسعد  كرابيال،  ويونس  اليوسفي، 
ويوسف  الهنوري،  وحمزة  فرحون،  وكريم 

الربيضي، وزهير مرور، وعماد كيماوي، ومحمد 
جدد  كما  رودريغيث،  غيليم  واإلسباني  سعود، 
العشير  ومحسن  امليموني،  نصير  مع  التعاقد 

وعادل الحسناوي.
وفي مباريات الدورة األولى من بطولة القسم 
على  مهما  انتصارا  سال  جمعية  حق  الثاني، 
نفس  وهي  مقابل،  دون  بهدف  فاز  وداد  ضيفه 
خارج  تواركة  اتحاد  بها  انتصر  التي  الحصة 
مفاجأة  مسجال  الدشيرة،  أوملبيك  على  قواعده 
الذي  السوسي،  الفريق  قوة  إلى  بالنظر  كبيرة، 
الصعود  بطاقة  على  الكبار  املنافسني  أحد  كان 

خالل املوسمني املاضيني.
وحقق شباب املسيرة فوزا مفيدا على ضيفه 
جمع  لقاء  في  الوجدي،  اإلسالمي  االتحاد 
الثاني،  القسم  بطولة  على  الجديدان  الوافدان 
مالل  بني  ورجاء  الراك  مواجهة  انتهت  فيما 

بالتعادل السلبي.

النتائج
 

أوملبيك الدشيرة .......... اتحاد تواركة 0 – 1 
جمعية سال ..................... وداد فاس 1 – 0 
سطاد املغربي ........ املغرب التطواني 2 – 1 
الراسينغ الرياضي ....رجاء بني مالل 0 – 0 
شباب املسيرة ........ االتحاد الوجدي 1 – 0 

أنهى نادي مولودية وجدة بطولة املوسم 
الترتيب  في  الخامس  املركز  في  املاضي 
وهو  االحترافية،  الوطنية  للبطولة  النهائي 
املركز ذاته الذي احتله قبل سنة. فهل األمر 
يتعلق باالستمرارية أم الجمود؟، السيما أنه 
في  يأملون  الفريق  مشجعي  أن  املؤكد  من 
في  واملشاركة  التتويج  منصة  إلى  عودته 

املنافسات الدولية.
وسيكون األمر كذلك هذه السنة مع مشاركة 
الفريق املرتقبة في كأس العرب لألندية لكرة 
للنادي، والذي  القدم، غير أن الوضع املادي 
»املقلق«،  بـ  يصفه مسؤولو مولودية وجدة 
إذا لم يتحسن، فإنه قد يعيق تحقيق نتائج 
أو  االحترافية  البطولة  في  سواء  أفضل، 

خارجها.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس النادي، محمد 
خصص  صحفي  مؤتمر  في  مؤخرا،  هوار، 
لتقييم حصيلة النادي الوجدي خالل بطولة 
كرة القدم االحترافية خالل املوسم املنصرم، 
تحقيق  دون  حالت  املادية  االكراهات  أن  من 
الرياضي  النادي نتائج أفضل خالل املوسم 

املنتهي 2020 – 2021.
وأبرز أن الفريق تمكن، على الرغم من كل 
في  الخامس  املركز  احتالل  من  اإلكراهات، 
ما  غرار  على  االحترافية،  البطولة  ترتيب 
بفضل  األسبق،  املوسم  خالل  النادي  حققه 
مكونات  ملختلف  الحميدة  الجهود  تضافر 
الشرق«  »سندباد  أن  إلى  مشيرا  النادي، 
وقع  لوال  أفضل،  نتائج  بإمكانه تحقيق  كان 
ال  واإلكراهات،  املطبات  من  العديد  وتأثير 

سيما املالية منها.
للنادي،  املالي  الوضع  من  الرغم  وعلى 
االستعداد  من  األخير  هذا  يمنع  لم  ذلك  فإن 
من  بدءا   ،2022  –  2021 الكروي  للموسم 

تجديد جهازه الفني.
الوجدي  النادي  عني  السياق،  هذا  وفي 
بعقد  جديدا  مدربا  نغيز  نبيل  الجزائري 
يمتد ملوسمني، خلفا للمدرب الفرنسي برنار 

كازوني.
تقني مكون  الجديد طاقم  املدرب  ويساعد 
من رفيق عبد الصمد )مساعد املدرب(، وعزيز 
هياللي  ومحمد  البدني(،  )املعد  كوحويش 

)مدرب الحراس(.
استعدادا  الفريق  تداريب  النادي  بدأ  كما 
املنصرم  غشت   16 يوم  الجديد  للموسم 
بمركز التكوين التابع له، واستمر في خوض 
مدينتي  في  سيما  ال  إعدادية  معسكرات 

السعيدية واملحمدية.
الفريق  صفوف  بتعزيز  يتعلق  ما  وفي 
أدائه  من  للرفع  جديدة  بعناصر  الوجدي 
وجاهزيته لالستحقاقات الكروية املقبلة، قام 
كان  الالعبني،  من  عدد  مع  بالتعاقد  النادي 
آخرهم العب خط الوسط اإليفواري ميليدجي 
عاما،   24 العمر  من  البالغ  دجيدجانيي، 

والذي تم التعاقد معه ملوسمني.
على  أيضا  الجدد  الوافدين  بني  ومن 
سوياد  الدين  بدر  الجزائري  املدافع  النادي 
القادم من شبيبة القبائل، وعميد  )26 سنة( 
العبيدي،  فرج  شامخ  الليبي  املنتخب 
واملهاجمني ياسني البحيري ويوسف أنوار، 
والعب وسط امليدان سعد اللمطي، فيما غادر 
النادي الالعبان آدم النفاتي وجمال حركاس 

للعب في أندية أخرى.

مولودية وجدة يرهن تحقيق نتائج �أف�ضل
 بالتغلب على �لإكر�هات �لمادية

ح�ضور مغربي جيد 
بالدورة �لثالثة من �لدوري 

�لإمار�تي 
واصل نادي العني تصدره للدوري اإلماراتي، بعد فوزه يوم السبت برسم مباريات الجولة الثالثة على نادي بني ياس بهدف في الدقيقة 11 

حمل توقيع الالعب الطوغولي البا كودجو، املهاجم السابق لنهضة بركان، بعد تمريرة متقنة من سفيان رحيمي، الذي سجل ظهوره الرسمي 
األول مع العني.

وبصم رحيمي على ظهور جيد في أول اختبار له منذ التحاقه بناديه الجديد، قادما من نادي الرجاء الرياضي. 
وانطلقت الجولة يوم الجمعة بإقامة ثالث مباريات، حيث تعادل اإلمارات بقيادة اإلطار املغربي طارق السكيتيوي على ملعبه مع 
الظفرة بنتيجة 1 – 1، وشهد هذا اللقاء مشاركة ثنائي الوسط املغربي وليد الصبار وآدم النفاتي في التشكيل األساسي 

لفريق اإلمارات، وأكمال اللقاء حتى نهايته، وحصل الصبار على بطاقة صفراء.
وفي املباراة الثانية، تعادل نادي الوحدة مع مضيفه خورفكان بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب »صقر 
بن محمد القاسمي«، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة. واختتمت مباريات الجمعة بلقاء مثير بني فريقي الشارقة 
والوصل على ملعب نادي الشارقة، إذ انتهى اللقاء بفوز الشارقة بنتيجة 3 – 2، بفضل تألق الكونغولي بني 
ماالنغو مهاجم الرجاء البيضاوي السابق، الذي سجل هدفني في الدقيقتني 71 و90. كما تعادل 
املدافع  اللقاء مشاركة  1، وشهد   –  1 بنتيجة  دبي  األهلي  شباب  ضيفه  مع  العروبة 

املغربي رضا عطاسي في التشكيل األساسي للعروبة. كما تعادل اتحاد كلباء 
مع ضيفه عجمان بنتيجة 1 – 1 وهي املباراة التي عرفت أيضا مشاركة 

الثنائي املغربي عصام فايز وعصام سحيتيت مع نادي عجمان.
يذكر أن الدوري اإلماراتي يعرف تواجد سبعة العبني مغاربة، 

وليد  اإلمارات  وثنائي  العني،  العب  رحيمي  سفيان  هم 
الصبار وآدم النفاتي، وثنائي عجمان عصام فايز وعصام 

ربيع  ومحمد  العروبة،  العب  عطاسي  ورضا  سحيتيت، 
السكتيوي  طارق  املدرب  إلى  باإلضافة  الجزيرة،  العب 

املدير الفني لنادي اإلمارات. 

ح�ضنية �أكادير يد�ضن مو�ضمه �لجديد بانت�ضار ثمين
يفتتح  أن  من  أكادير  حسنية  فريق  تمكن 
املوسم الجديد 2022 – 2021 بانتصار صغير، 
الذي  زم،  واد  سريع  فريق  على  ثمني،  لكنه 
يقوده اإلطار الوطني املتمرس فؤاد الصحابي. 
بشكل  األساسية  تشكيلته  غير  الذي  فالفريق 
خلق  مشكل  يواجه  زال  ما  كامال،  يكون  يكاد 
التوازن واالنسجام بني عناصره، وهذا ال يتأتى 
باملنافس  يكن  لم  الخصم  إن  ثم  تدريجيا.  إال 
السهل، وواجه أمامه فريق الحسنية عددا من 
وسعد  بساين،  كعبدالحكيم  السابقني  العبيه 

املورسلي، ورشيد أبوالزهر.
مستوى  تعرف  لم  الطرفني  بني  املباراة     
املوسم، حيث حرص  بداية  مباراة  كبيرا، فهي 
من  أكثر  الهزيمة  تجنب  على  طرف  كل  فيها 
أن  غريبا  يكن  لم  لهذا  االنتصار.  عن  البحث 
فرص  قلة  مع  زائدا،  اندفاعا  مجرياتها  تعرف 

التهديف. 
الهدف  األول  الشوط  عرفه  ما  أهم  ويبقى 
الجميل، الذي وقعه بضربة مقص هداف الفريق 

استغالل  أحسن  الذي  امللوكي  أيوب  السوسي 
كرة تأتت من تقويسة لزميله ياسني الذهبي. 

التغييرات  ورغم  الثاني،  الشوط  وخالل     
لم  فريقه  الصحابي على تشكيلة  أحدثها  التي 

تتمكن عناصر السريع من العودة في النتيجة. 
من  األخيرة  الدقائق  عرفت  فقد  لإلشارة 
املباراة فرصة حقيقية للزوار من رأسية ملروان 
لوادني مرت محاذية ملرمى املهدي الجورباوي، 
حارس مرمى الحسنية الجديد القادم من رجاء 
بني مالل. كما أن املحليني كان بإمكانهم تسجيل 
هدف ثان من رجل مهاجمهم الجديد السينغالي 
دقائق  العشر  خالل  أقحم  الذي  گاي،  بيراهيم 
األخيرة من املباراة، وأبان عن مؤهالت محترمة 
مازال  الذي  األكاديري،  فالفريق  وعموما     
ينتظر مدربه رضا حكم املزيد من العمل لخلق 
قد  ومكوناته،  الفريق  عناصر  بني  االنسجام 
من  سيرفع  ثمني  انتصار  بتحقيق  األهم  حقق 
معنويات الالعبني، الذين تنتظرهم يوم السبت 
القادم، بملعب العبدي، مباراة قوية أمام الدفاع 

الحسني الجديدي. 

    عبد اللطيف البعمراني
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�لمغرب �لتطو�ني ي�ضتهل بطولة 
�لق�ضم �لثاني بهزيمة

التطوانيون يؤشرون على بداية مخيبة

امللوكي يرسل كرة مقصية في شباك السريع

مولودية وجدة يأمل تحقيق نتائج أحسن رغم اإلكراهات

كركا�ش يوؤكد �أن �لأو�ضيكا 
يحتاج �أربعة مباريات لتحقيق 

�لن�ضجام بين لعبيه
وجدة،  مولودية  مدرب  مساعد  رفيق،  الصمد  عبد  اعتبر 
بحكم  إيجابية  نتيجة  يعتبر  امليدان  خارج  التعادل  بأن 
اإلعداد  وخاصة  الوجدي،  الفريق  منها  مر  التي  الظروف 
املتأخر. أضاف رفيق أن العبي املولودية قدموا مباراة قوية 
الفريق  التقنية، مما مكن  التعليمات  واستطاعوا استيعاب 
أن  وكادوا  الفوسفاط،  ملعب  من  ثمينة  بنقطة  العودة  من 
يعودوا بثالث نقط بحكم املحاوالت الحقيقية التي تم خلقها.
الوجدي  الفريق  مستوى  بأن  تصريحه  رفيق  وختم 
سيتحسن فــــي قـــادم الدورات، حيث سيعمل الطاقم التقني 
على خلق االنسجام وإيجــاد التوليفة املناسبة من أجل بناء 

فريق تنافسي.
اعتبر هو  فقد  العزيز كركاش، مدرب األوصيكا،  أما عبد 
األوملبيك  إن  وقال  للفريقني،  منصفة  التعادل  نتيجة  اآلخر 
بحكم  االنسجام،  لخلق  مباريات  أربع  أو  ثالث  تلزمه 

التعاقدات األخيرة التي أجراها الفريق.
العبني،  ثمانية  مع  خريبكة  أوملبيك  تعاقد  فقد  لإلشارة 
كرادة  وسعيد  اليوسفي  مصطفى  من  بكل  األمر  ويتعلق 
وأسامة الحفاري وحمزة الفطواكي وحمزة حجار وعبدول 

فيستون ومحمد وليد بنشريفة ونصر الدين زعالني.
الفوسفاط،  مركب  احتضنها  التي  املباراة،  هذه  أن  يذكر 
األوصيكا  ليجني  السلبي،  بالتعادل  انتهت  السبت،  مساء 
من  السريعة  عودته  بعد  االحترافي،  الدوري  في  نقطه  أول 

بطولة القسم الثاني.
حسن صموتي  

�لوجه �لريا�ضي في حياة 
�لفقيد محمد نوبير �لأموي

غادرنا إلى دار البقاء بداية األسبوع املاضي الوطني الفذ 
األموي،  نوبير  محمد  اهلل  بكرم  املرحوم  ملبادئه،  املخلص 
إلى جانب نشاطه  العاملة،  الطبقة  لخدمة  ندر حياته  الذي 
الديموقراطية  بالكونفدرالية  اسمه  ارتبط  حيث  السياسي، 

للشغل، التي شغل مهمة كاتبها العام لعقود.
الدفاع  جانب  إلى  اهتمامها  امتد  العتيدة  املركزية  هذه 
عن الطبقة الشغيلة إلى ميادين أخرى بالقيام بأنشطة، ذات 
بعد تضامني وتفعيل روح املواطنة، وكان الجانب الرياضي 
نصف  أول  بتنظيم  الكونفدرالية  قامت  وهكذا  حاضرا، 
احتفاالت  مع  تزامنا   ،1998 26أبريل  األحد  يوم  ماراطون 
من  وعيا  وذلك  ماي،  فاتح  األممي،  بعيدها  العاملة  الطبقة 
هذه املركزية بدور الرياضة وأهمية ممارستها، وبذلك كانت 

دعوة للجميع ملعانقة التباري والتنافسية.
النضال  بمدينة  األولى  العمالية  والتظاهرة  املحطة  هذه 
بذلك  ومعتزا  فيها  املشاركة  شرف  لي  كان  البيضاء،  الدار 
ملستخدمي  الوطنية  بالنقابة  نقابي  ومسؤول  كرياضي، 
في  شاركت  كما  ش،  د.  ك.  لواء،  تحت  املنضوية  الفالحة 

محطتي 30ماي1999 و14ماي 2000.
رحم اهلل محمد نوبير األموي، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أورارى علي

�لزميل يحيى 
�ضعيدي في ذمة �هلل

اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
الرياضي  القسم  تلقى  وقدره 
بالجريدة ببالغ األسى واألسف 
نبأ وفاة الزميل يحيى سعيدي، 

صباح يومه األحد، بعد أن تسلل املرض اللعني إلى جسده.
بالجريدة  الرياضي  القسم  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
نيابة عن كافة الصحفيني واملراسلني بأحر التعازي واملواساة 
جميع  وإلى  وإخوانه  وأخواته  ووالده  وابنيه  زوجته  إلى 
أفراد أسرة سعيدي وعائلته الكبيرة بمختلف الحقول، التي 
اشتغل فيها، راجني من العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته 
مع النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أوالئك 

رفيقا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

بداية موفقة لسفيان 
رحيمي رفقة العي
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.عبداللطيف الكامل

االنتخابات  نتائج  على  بناء 
أجريت  والتي  األخيرة  الجماعية 
يوم الثامن من شهر شتنبر الجاري 
اجتمعت ثالثة أحزاب سياسية من 
وبناء  والتشاور  التنسيق  أج��ل 
تسيير  على  للعمل  ثالثي  تحالف 
لمدينة  الترابية  الجماعة  شؤون 
االجتماع  هذا  أسفر  أكادير، حيث 
ال���ذي ان��ع��ق��د ي���وم ال��ج��م��ع��ة 10 
ميثاق  توقيع  عن  شتنبر2021، 
مشترك بين حزب األحرار واإلتحاد 

االشتراكي واالستقالل.
الجماعية  االنتخابات  وكانت 
األح��زاب  ه��ذه  قد مكنت  األخ��ي��رة 
الثالثة من الحصول على عدد مريح 
من المقاعد الجماعية الكافية للفوز 
بتسيير الجماعة الترابية بمجموع 
37 مقعدا من أصل 61 مقعدا بعدما 
حصل حزب األحرار على 28 مقعدا 
واإلتحاد االشتراكي على 5 مقاعد 

واالستقالل على 4 مقاعد.
هذا ومن المرتقب أن ينعكس هذا 
التحالف بين األحزاب الثالثة التي 
أبانت برامجها عن تقارب كبير في 

استراتيجية  وفي  العامة  الرؤية 
العمل للتغلب على مجمل اإلكراهات 
والمعيقات التي حالت دون تطور 
المدينة على عدة مستويات، من أجل 
بجماعات  مماثلة  تحالفات  إجراء 
جهة  صعيد  على  أخ��رى  ترابية 

سوس ماسة.
وهذا ما حدث فعال حيث أسفر 
االجتماع بين المنسقين الجهويين 
عن  ال��م��ذك��ورة  الثالثة  ل��أح��زاب 
بتسيير  ال��ف��وز  بهدف  التحالف 
مدينة  م��ن  بكل  ترابية  جماعات 
الدشيرة وإنزَكان وأيت ملول التي 
حصل فيها حزب اإلتحاد االشتراكي 
على غرار جماعة مدينة أكادير، على 
نيابة واحدة في مكاتبها المسيرة.
أسفر  فقد  تيزنيت  بمدينة  أما 
ب��ي��ن سبعة  ال��م��وس��ع  ال��ت��ح��ال��ف 
أح���زاب وه��ي األح���رار واإلت��ح��اد 
واالشتراكية  والتقدم  االشتراكي 
الدستوري  واإلتحاد  واالستقالل 
والحركة  والمعاصرة  واألص��ال��ة 
ميثاق شرف،  توقيع  عن  الشعبية 
الفريق  مساندة  مساندة  بموجبه 
بلدية  سيسير  ال���ذي  المشترك 
مدينة تيزنيت والمكون من الثالثي 
األحرار واإلتحاد االشتراكي والتقدم 

واالشتراكية.
هذا ومن المؤكد أن ذات التحالف 
واإلت��ح��اد  األح���رار  بين  الثالثي 
باإلضافة  واالستقالل  االشتراكي 
والمعاصرة  األص��ال��ة  إل��ى  أيضا 
سينعكس على المجالس اإلقليمية 

سوس  جهة  مجلس  على  وأيضا 
ثنائية  تحالفات  على  بناء  ماسة 
جهة  من  واالستقالل  األحرار  بين 
وبين األحرار واألصالة والمعاصرة 

من جهة ثالثة.
ولهذا سيكون مكتب مجلس جهة 

سوس ماسة مكونا من هذه األحزاب 
رئاسة مجلس  في  للحسم  األربعة 
النيابات على هذه  الجهة وتوزيع 
األحزاب حيث أعطي لحزب اإلتحاد 
االشتراكي نيابة واحدة في شخص 

حسن مرزوقي.

حتالف ثالثي بني الأحرار والإحتاد الإ�سرتاكي والإ�ستقالل 
لت�سيري جماعة مدينة اأكادير

الحتاد الأوروبي يربز ن�سبة امل�ساركة 
املرتفعة يف اقرتاع 8 �ستنرب

أكد االتحاد األوروبي، يوم السبت، أنه تابع »باهتمام 
كبير« تنظيم االنتخابات في المغرب، وسجل »ارتفاع 

نسبة مشاركة« المواطنين في هذه االستحقاقات.
وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي بيتر ستانو، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء، »االتحاد 
األوروبي تابع تنظيم االنتخابات التشريعية والجهوية 
والمحلية في المغرب باهتمام كبير والحظنا ارتفاع 

نسبة المشاركة«.
وأضاف أن »االتحاد األوروبي يتطلع إلى االنخراط 
مع الحكومة المغربية الجديدة والسلطات والبرلمان، 
بغية تعزيز شراكتنا األورو-مغربية من أجل تحقيق 
ازدهار مشترك في كافة المجاالت ذات االهتمام، وفقا 

لإلعالن المشترك لسنة 2019«.
وأكد أن الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون 
بالفعل  »تحدث  بوريل  جوزيب  واألم��ن  الخارجية 
بوريطة  ناصر  السيد  الخارجية  الشؤون  وزي��ر  مع 
لمناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك، ومن بينها 

االنتخابات«.
وألول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، نظم 
استحقاقات  ثالثة  الماضي،  األربعاء  يوم  المغرب، 
انتخابية في يوم واحد )تشريعية، جهوية ومحلية(، 
المائة على  50,35 في  بلغت  تميزت بنسبة مشاركة 

المستوى الوطني.
وكان توافد المواطنين على مراكز االقتراع، كالعادة، 
مكثفا، خاصة في األقاليم الجنوبية للمملكة حيث بلغ 
اإلقبال 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 
و63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد النون، و58,30 

بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

ممثل ليبيا يف الأمم املتحدة
 ي�سلط ال�سوء على دور املغرب يف حل 

النزاع الليبي
سلط السفير الممثل الدائم لليبيا لدى األمم المتحدة 
بنيويورك، السيد الطاهر السني، الضوء على الدور 
الهام الذي يضطلع به المغرب في حل النزاع بهذا البلد 
المغاربي، وذلك خالل اجتماع خصصه، أمس الجمعة، 

مجلس األمن لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وقال السني »في إطار محادثاتنا حول دور بلدان 
الجوار، أود أن أشكر المغرب على جهوده المتواصلة 
السياسية  األحزاب  مناسبات،  عدة  في  واستضافته، 
الليبية من أجل خلق بيئة مالئمة للتوصل إلى تسوية 

سياسية«.
فبعد استضافته المسلسل الذي أفضى إلى التفاوض 
والتوقيع على االتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، 
احتضن المغرب المحادثات الليبية في كل من بوزنيقة 
وطنجة، ويواصل استقبال قصد التشاور، بشكل منتظم، 
القادة السياسيين الليبيين الذين يجدون في المملكة 
بلدا جارا شقيقا ومحاورا موثوقا هدفه الوحيد إحالل 
السالم واالستقرار والتنمية في ليبيا، طبقا للتعليمات 

السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.
ومن المرتقب أن يتبنى مجلس األمن قرارا، األسبوع 
المقبل، بشأن تجديد والية بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.

اإخ�ساع �سبعة اأ�سخا�ص للبحث الق�سائي 
بعد تعر�ص عامل مبقهى للعنف خالل 

توقيفه من طرف �سرطي  
أفادت المديرية العامة لأمن الوطني، اليوم السبت، 
بأنه في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو 
ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه 
بمدينة  توقيفه من طرف شرطي  للعنف خالل عملية 
الدار البيضاء، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
بإخضاع سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه 
القضية، من ضمنهم عميد ومفتشان للشرطة، إلجراءات 
العامة  النيابة  عليه  تشرف  الذي  القضائي  البحث 

المختصة.
وذكرت المديرية العامة، في بالغ لها، بأنها كانت قد 
تفاعلت بجدية كبيرة، مع شكاية الضحية المنشورة 
في الصحافة اإللكترونية بتاريخ 17 غشت المنصرم، 
حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث 
قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم االستماع فيه 
للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات 
الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث.
واضاف المصدر ذاته أنه تتويجا إلجراءات البحث 
المنجز في هذه القضية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من 
المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث 
موظف  طرف  من  العنف  ارتكاب  شبهة  حول  معهم 
على  الغير  وحمل  التزوير،  في  والمشاركة  عمومي، 
اإلدالء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة 
يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة 
إلجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح 

بمعية باقي المشتبه فيهم.
وخلص البالغ إلى أن المديرية العامة لأمن الوطني 
تنتظر انتهاء اإلجراءات المسطرية المنجزة، والقرارات 
القضائية المتخذة في حق موظفي الشرطة المشتبه 
والجزاءات  التدابير  اتخاذ  لها  ليتسنى  وذلك  فيهم، 
اإلدارية التي يقررها النظام األساسي لموظفي المديرية 

العامة لأمن الوطني.

ع الكامل

ش��ك��ل��ت ال��������وردة اس��ت��ث��ن��اءا 
بسوس،حين حسمت أغلبية مقاعد 
تارودانت،  بإقليم  إعزة  أيت  بلدية 
االتحاد  يخلق حزب  الثالثة  فللمرة 
االشتراكي للقوات الشعبية المفاجأة 
بأغلبية  يفوز  و  اع��زة  أيت  ببلدية 
التي  الترابية  الجماعة  هذه  مقاعد 
تبعد عن تارودانت المدينة بحوالي 

20 كلم.
ورغ���م ال��دس��ائ��س وال��م��ن��اورات 
المعلنة سرا وعلنا لإلطاحة بحزب 
ه��ذا  أن  إال  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد 
األخير، حسم األمر في االستحقاقات 
يوم  جرت  التي  األخيرة  الجماعية 
بفوزه ب15  الثامن شتنبرالجاري؛ 
مقعدا   20 مقعدا جماعيا من أصل 
جعل  مما  الجماعة  لهذه  مخصصا 
مرتاحين  واالتحاديات  االتحاديين 
اآلن في تشكيل مكتب مجلس جماعة 

مدينة أيت اعزة.

هذا ويترأس هذه الجماعة الترابية 
لثالث واليات متتالية فريق اتحادي 
منسجم يقوده األخ الرئيس إبراهيم 
االت��ح��اد  ج��ري��دة  م��راس��ل  باعلي/ 

في  أبان  والذي  سابقا،  االشتراكي 
تسييره بمعية فريقه عن حسن تدبيره 
لشؤون البلدية بحكامة جيدة قوامها 
ترشيد نفقات الجماعة وحسن تدبير 

شؤونها ونجاعة مكتبها في برمجة 
صدى  لقيت  ناجحة  مشاريع  عدة 

إيجابيا من لدن ساكنة المدينة.
ونذكر من هذه المشاريع المبرمجة 

إعادة  والمنجزة على أرض الواقع: 
التجهيز  الناقصة  األحياء  هيكلة 
السائل  التطهير  مشروع  وإنجاز 
وتجهيزه  البلدي  الملعب  وتهيئة 
السوق  وتهيئة  معشوشبا  وجعله 

األسبوعي..
وغيرها  المشاريع  ه��ذه  وكانت 
التسيير  ف��ي  الحكامة  ع��ن  فضال 
تجدد  الساكنة  جعلت  األسباب  من 
ثقتها مرة ثالثة في الفريق االتحادي 
وتمنحه أصواتها ليحصل على أغلبية 
ساحقة في عدد المقاعد الجماعية رغم 
حيكت  التي  الدنيئة  المناورات  كل 
هنا وهناك ضده من قبل الخصوم 
السياسيين سواء في الخفاء أو العلن 

من أجل اإلطاحة به.
هذا ورغم األموال والمغريات التي 
تم توظيفها من أجل اإلطاحة بالفريق 
االتحادي المسير إال أن كل ذلك لم 
في  ثقتها  تجديد  عن  الساكنة  يثن 
حزب الوردة لتمكنه من والية انتدابية 

أخرى.

للمرة الثالثة على التوالي

الوردة حت�سم اأغلبية مقاعد بلدية اأيت اإعزة باإقليم تارودانت

كشفت عنها وزارة التربية الوطنية 

تاأجيل الدخول املدر�سي من اأجل تكافوؤ الفر�ص  
ومباريات الإجازة املهنية واملا�سرت عن بعد 

جالل  كندالي 

أعلنت وزاره التربية الوطنية أن  إرجاء االنطالق 
الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-

2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع 
المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين 
المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي 
وكذا مدارس البعثات األجنبية ومعاهد اللغات،  
الضرورية  الشروط  توفير  إلى  باألساس  يهدف 
لالنطالق الفعلي للدراسة في ظروف آمنة تضمن 
وتكافؤ  االنصاف  وترسخ  التمدرس  في  الحق 

الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين.
بمختلف  ستعمل  أنها  ال���وزارة  وأوضحت  
مكوناتها على استثمار األسابيع المقبلة لالستعداد 
الجيد لضمان االنطالق الفعلي للدراسة في التاريخ 
المحدد له، حيث سيتم اتخاذ عدة تدابير تربوية 
التربية  قطاع  مستوى  على  والسيما  وتنظيمية 
الوطنية من خالل تحيين المقرر الدراسي للموسم 
تكييف  أجل  من  وذل��ك   2022-2021 الدراسي 
لالنطالق  الجديد  التاريخ  مع  محطاته  مختلف 
بالعطل  المتعلقة  تلك  وخاصة  للدراسة  الفعلي 
المدرسية،  واالمتحانات  والفروض  المدرسية 
حرصا على الحفاظ على الزمن المدرسي واستكمال 
عمل  برامج  وضع  الدراسية،وأيضا  المقررات 
تربوية جهوية وإقليمية وكذا على مستوى كافة 
المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من 
أجل استكمال جميع العمليات المتعلقة بالتحضير 

للموسم الدراسي الحالي.
البث  في  الشروع  أنه سيتم   ال��وزارة  وأكدت 
بالنسبة  والتثبيت  لمراجعة  لحصص  التلفزي 

لأسالك التعليمية الثالثة ولفائدة كافة التالميذ 
وفق  وذلك  والخصوصي  العمومي  بالقطاعين 
 13 ي��وم االث��ن��ي��ن  اب��ت��داء م��ن  برمجة م��ح��ددة 
عبر  الحصص  هذه  نشر  وكذا  الجاري  شتنبر 
المحمول  الهاتف  وتطبيق  اإللكترونية  المنصة 

.TelmidTICE
وترى الوزارة  أن التأطير األسري يلعب دورا 
محوريا في المسار الدراسي لأطفال واليافعين، 
لذلك حثت الوزارة  كافة آباء واألمهات وأولياء 
أمور التالميذ على تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم 
من أجل االستثمار األمثل للفترة المتبقية من شهر 
التدريجي  والدخول  لالستعداد  الجاري  شتنبر 
في أجواء الدراسة، من خالل االستعانة بمختلف 
المدرسية،   )الكتب  المتاحة  التعليمية  الموارد 
الكراسات ، المنصات التعليمية، ...( وكذا القيام 
بأنشطة  التعلم الذاتي والقراءة الموازية ومتابعة 
حصص المراجعة والتثبيت التي سيتم بثها إضافة 
لبناتهم  والمعنوي  النفسي  الدعم  تقديم  إلى 
االستثنائية  الظرفية  هذه  في  خاصة  وأبنائهم 

التي تعرف استمرار تفشي وباء »كوفيد19«.
العالي والبحث  التعليم  وعلى مستوى قطاع 

العلمي
كشفت الوزارة أنه تقرر تنظيم مباريات الولوج 
)إجازة  االنتقائية  للمسالك  بالنسبة  بعد«  »عن 

مهنية، ماستر(،
مع إقرار البث التلفزي لمحاضرات علمية تم 
انتاجها من طرف الجامعات الوطنية حسب برمجة 
سيتم اإلعالن عنها في األيام القليلة المقبلة،ووضع 
مضامين رقمية رهن إشارة الطلبة عبر مسطحات 
الجامعات في إطار التكوين الذاتي،وكذلك تنظيم 
عملية ولوج المؤسسات ذات االستقطاب المحدود 

عبر نظام الجسور،مع تنظيم عملية تقييم مستوى 
تمكن الطلبة من اللغات األجنبية بالنسبة للشعب 

الخاضعة لنظام البكالوريوس.
المهني،قررت  التكوين  قطاع  مستوى  وعلى 

الوزارة
م���الءم���ة ال��ب��رم��ج��ة ال��زم��ن��ي��ة م���ع ال��م��ق��رر 
المتدربات  مجموع  مع  التكويني؛والتواصل 
وترتيبات  تفاصيل  على  واطالعهم  والمتدربين 
الدخول التكويني؛واإلعداد للتداريب الميدانية؛مع 
إمكانية تنظيم حصص المراجعة عن بعد لفائدة 
وآباء  أمهات  كافة  والمتدربين،داعية  المتدربات 
وأولياء أمور التلميذات والتالميذ الفئة العمرية 

12-17 سنة وكذا الطلبة ومتدربي التكوين المهني 
من الفئة العمرية »18 سنة فما فوق« إلى االنخراط 
المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح والتي تعرف 
منذ انطالقها إقباال كبيرا، مع التأكيد على ضرورة 
واالحترازية  الوقائية  بالتدابير  التقيد  مواصلة 
التي أقرتها السلطات المختصة. كما أن الوزارة 
ستعمل بدعم من السلطات الترابية والصحية 
تنظم  التي  التلقيح  عملية  وتيرة  تسريع  على 
المؤسسات  مستوى  على  المحدثة  بالمراكز 
التعليمية من خالل الرفع من عدد هذه المراكز 

وفق ماجاء على لسان الوزارة. 
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ال�سحراء: ا�ستفتاء 
تقرير الم�سير

نظم المغرب استحقاقاته 
اإلنتخابية بتاريخ 8 شتنبر 
دماء  شريان  جددت  التي 
المنتخبة  ال��م��ؤس��س��ات 
وط��ن��ي��ا، وم��ح��ل��ي��ا وه��ي 
اإلستحقاقات التي جرت في 
ظل تحديات كبيرة تتعلق 
أساسا بمنطقة الصحراء، 
باألقاليم الصحراوية التي 
كانت محط أنظار ومتابعة 
دولية و إقليمية كبيرة نظرا 
بالمنطقة  المفتعل  للنزاع 

من طرف خصوم المغرب، وكانت هذه اإلستحقاقات مناسبة 
جديدة لتأكيد مدى حجم الترابط السياسي والمؤسساتي 
والوطني بين ساكنة هذه االقاليم و نخبها المحلية وبين 

وطنهم المغرب ومؤسساتهم. 
لقد شكلت هذه اإلستحقاقات بالنسبة للساكنة الصحراوية 
المحلية مناسبة ليس فقط النتخاب ممثلين عنهم لتسيير 
المؤسسات المحلية/الجهوية،و ممثلين عنهم داخل المؤسسة 
في  انخراطها  على  للتأكيد  مناسبة  أيضا  بل  التشريعية، 
العملية  في  واندماجها  ببالدنا،  الديموقراطي  المسلسل 
السياسية ببالدنا،و على أنها تنتخب ممثلين عنها ليكونوا 
ناطقين باسمها داخل مختلف المؤسسات،و قد كانت نسب 
المشاركة في هذه المناطق داللة على حجم هذا اإلنخراط 
السياسي والمؤسساتي إذ أنها سجلت أعلى نسبة  وطنيا 
الداخلة  جهة  في   %  58,30 مشاركة  نسبة  سجلت  حيث 
وادي الذهب و نسبة 68،65 % في جهة  "العيون الساقية 
سنة  جرت  بالتي  النسب  هذه  الحمراء"،مقارنة   الساقية 
2016 فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث كانت أعالها آنذاك 
%56 بحيث أن نسبة المشاركة ارتفعت بأكثر من نقطتين و 
هي داللة سياسية على انخراط الساكنة المحلية في العملية 
الديموقراطي الذي اقترحه  الديموقراطية و في المشروع 

المغرب لحل هذا النزاع المفتعل في الصحراء. 
إن انتخاب الساكنة الصحراوية المحلية لممثلين عنهم 
بالمؤسسات محلية سواء بالجماعات المحلية أو مجالس 
الجهات، ثم المؤسسة التشريعية، هو ليس انخراط في عملية 
سياسية شهدها المغرب بل هو أيضا دليل على كون الساكنة 
المحلية قد اختارت ممثلين عنها، وقررت مصيرها بشكل 
دىموقراطي سواء ترشيحا أو تصويتا من خالل هذه المشاركة 
الواسعة، المكثفة في هذه اإلستحقاقات إذ لم تكن بالنسبة 
للساكنة فقط عملية انتخابية الستكمال البناء المؤسساتي 
بل كانت مناسبة لتقديم تأكيدات واضحة للمنتظم الدولي 
في  منخرطة  المحلية هي  الصحراوية  الساكنة  كون  على 
واستطاعت  فيها،  وازن  و  أساسي  وحضورها  العملية 
ناطقين  المؤسسات  مختلف  في  عنها  ممثلين  تنتخب  أن 
باسمها، وُمعبرين عن مصالحها السياسية و اإلجتماعية 
لتدبير المؤسسات المحلية،  وكذلك ممثلين عنها في العملية 
السياسية التي سبق لألمم المتحدة أن أطلقتها و كان الوفد 
المغربي في  الذي قاده وزير الخارجية  الرسمي  المغربي 
جنيف1، وجنيف 2 يعرف مشاركة منتخبين محليين، مما 
يعني أن انتخاب الساكنة الصحراوية لمنتخبيها هو تزكية 
للمسار السياسي الذي انخرط فيه المغرب مع األمم المتحدة 
وفقا للمقترح المغربي الذي قدمه لألمم المتحدة لطي هذا 

النزاع. 
االنتخابات التي شهدتها المنطقة هي ليست فقط لتجديد 
النخب الصحراوية أو الختيار الساكنة ممثلين عنها بمختلف 
المؤسسات، هي أيضا مناسبة للقول بأن ما حدث هو استفتاء 
لتقرير المصير، الساكنة المحلية قررت مصيرها ديموقراطيا 
ببالدنا،  الديموقراطي  المسار  في  انخراطها  عن  وأعلنت 
مؤكدة على تشبثها بالمؤسسات الوطنية المغربية في ظل 
في  للمشاركة  المغربية، وتسجيلها ألعلى نسبة  المبادرة 
هذه اإلستحقاقات هي رد على كل المزاعم التي ظل خصوم 
المغرب يحاولون تقديمها للتشكيك في الترابط الحاصل بين 

الساكنة المحلية و بلدهم المغرب و مؤسساته. 
منذ أشهر أطلق المغرب عملية دبلوماسية كبيرة بالمنطقة 
أجنبية  لبعثات  وتمثيليات  قنصليات  افتتاح  في  تمثلت 
بالداخلة والعيون، هذه العملية الدبلوماسية أصبحت اليوم 
مدعومة ومسنودة بالعملية الديموقراطية و بالنتائج التي 
تحققت سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى نسبة 
ممثلي الساكنة الصحراوية المحلية األصلية التي وصلت ل 
96 % إذ باستقراء األسماء التي فازت في هذه اإلستحقاقات 
هي كلها من أبناء الساكنة الصحراوية األصلية بذلك تنهي 
مع كل الجدل حول الساكنة المحلية و محاوالت التشكيك 
فيها،إذ أثبتت أنها ليست فقط ُمعبر عن الساكنة المحلية 
أيضا  بل  المنتخبة  المؤسسات  بمختلف  حالها  لسان  و 
الديموقراطي وعنصر أساسي من  المشروع  في  منخرطة 
العناصر المشكلة لإلختيار الديموقراطي الذي أقرته بالدنا 

في دستور فاتح يوليوز، و رافعة لمبادرة الحكم الذاتي. 
خالله  م��ن  ق��رر  استفتاء  ه��ي  شتنبر   8 استحقاقات 
الصحراويون و الصحراويات مصيرهم بشكل ديموقراطي 
من خالل اختيارهم لمنتخبيهم بشكل حر، بذلك هم يقدمون ردا 
على كل محاوالت التشويش التي جرت قبل هذه االستحقاقات 
من طرف الخصوم، و يقدمون رسالة لألمم المتحدة على 
أنهم قد طووا هذا النزاع بإرادتهم الحرة،و ما على األمم 
المتحدة إال أن تعلن عن الطي النهائي لهذا النزاع مادامت 
الساكنة قد حسمته لصالح اإلختيار الديموقراطي بالمغرب. 

للمرة الثالثة على التوالي:  
الوردة تح�سم اأغلبية 

مقاعد بلدية اأيت اإعزة 
باإقليم تارودانت 

شكلت الوردة استثناءا بسوس،حين حسمت 
أغلبية مقاعد بلدية أيت إعزة بإقليم تارودانت، 
فللمرة الثالثة يخلق حزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية المفاجأة ببلدية أيت اعزة و 
يفوز بأغلبية مقاعد هذه الجماعة الترابية التي 
تبعد عن تارودانت المدينة بحوالي 20 كلم.

ورغم الدسائس والمناورات المعلنة سرا 
وعلنا لإلطاحة بحزب االتحاد االشتراكي إال 
أن هذا األخير، حسم األمر في االستحقاقات 
الثامن  يوم  جرت  التي  األخيرة  الجماعية 
جماعيا  مقعدا  ب15  بفوزه  شتنبرالجاري؛ 
من أصل 20 مقعدا مخصصا لهذه الجماعة 
مما جعل االتحاديين واالتحاديات مرتاحين 
اآلن في تشكيل مكتب مجلس جماعة مدينة 

أيت اعزة.

تحالف ثالثي بين االأحرار 
واالتحاد اال�شتراكي 

واال�شتقالل لت�شيير جماعة 
مدينة اأكادير

الجماعية  االنتخابات  نتائج  على  بناء 
شهر  من  الثامن  يوم  أجريت  والتي  األخيرة 
شتنبر الجاري اجتمعت ثالثة أحزاب سياسية 
من أجل التنسيق والتشاور وبناء تحالف ثالثي 
الترابية  الجماعة  شؤون  تسيير  على  للعمل 
لمدينة أكادير، حيث أسفر هذا االجتماع الذي 
انعقد يوم الجمعة 10 شتنبر2021، عن توقيع 
واإلتحاد  األح��رار  ح��زب  بين  مشترك  ميثاق 

االشتراكي واالستقالل.
قد  األخيرة  الجماعية  االنتخابات  وكانت 
مكنت هذه األحزاب الثالثة من الحصول على 
عدد مريح من المقاعد الجماعية الكافية للفوز 
بتسيير الجماعة الترابية بمجموع 37 مقعدا 
من أصل 61 مقعدا بعدما حصل حزب األحرار 
على 28 مقعدا واإلتحاد االشتراكي على 5 مقاعد 

واالستقالل على 4 مقاعد.

عزيز اأخنو�س رئي�س الحكومة المعين ينطلق 
في الم�شاورات من اأجل ت�شكيل الحكومة المقبلة
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الحكامة الجيدة والجهوية 
مدخالن اأ�شا�شيان لتطوير 

المنظومة ال�سحة والتنزيل 
ال�شليم الأورا�شها

أن  عفيف،  سعيد  م��والي  الدكتور  أك��د 
الورش الصحي يعتبر أحد أبرز األوراش 
األساسية التي يجب على الحكومة المقبلة 
االنكباب عليها بكل مسؤولية، خاصة وأن 
الطريق متوفرة وواضحة، بفضل  خارطة 
ورش الحماية االجتماعية الملكي وضمنه 
الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، 
الذي يجيب عن انتظارات كبيرة ظلت شرائح 
بأمل كبير، وكذا مشروع  واسعة تترقبها 
رئيس  وشّدد  الجديد.  التنموي  النموذج 
تصريح  في  للصحة  الوطنية  الفيدرالية 
أن  على  االشتراكي«  »االتحاد  به  خ��ّص 
الحق  في الصحة الذي ينص عليه الفصل 
31 من دستور المملكة يتطلب تنزيال سليما 
والحرص على تفادي كل األعطاب السابقة 
التي حالت دون تجويد المنظومة الصحية 
ووضعت صعوبات شتى أمام المواطنين 
للولوج إلى الخدمات الصحية والعالج، األمر 

الذي لم يكن يّتسم بالسالسة.

الدورة األولى من الدوري االحترايف

الرجاء يحقق اإنجازا غاب عنه ل�شنوات ويو�شفية 
بر�شيد ي�شجل اأول طرد في المو�شم

عادت عجلة الدوري االحترافي إلى الدوران، 
مساء أول أمس الجمعة، وكانت االنطالقة من 
مواجهة  شهد  الذي  ببرشيد،  البلدي  الملعب 
بطل  وصيف  البيضاوي،  للرجاء  اليوسفية 

الموسم الماضي.
وتمكن الفريق األخضر من تحقيق إنجاز غاب 
عنه منذ فترة طويلة، وهو الفوز خارج الديار 

في أول مباريات الموسم.
الواعد  العبه  إلى  الفوز  بهذا  الرجاء  ويدين 
الحسني رحيمي، الشقيق األصغر لنجمه السابق 
محمد  للحاج  الثاني  والنجل  رحيمي،  سفيان 
رحيمي )يوعري(، الذي ارتبط بالقلعة الخضراء 

منذ أربعة عقود كمكلف باألمتعة.

نوفل البعمري 

درا�شة: ال�شباب 
بني 18 و24 

عاما اأكرث عر�شة 
للإ�شابة بال�شمنة

 
أجراها  بحثية  دراسة  كشفت 

الباحثون بكلية لندن الجامعية وجامعة كامبريدج ومعهد برلني للصحة، والتي ُنشرت 
أكثر عرضة  عاًما   24 و   18 أعمارهم بني  تتراوح  الذين  الشباب  أن   The Lancet في 
لإلصابة بزيادة الوزن أو اإلصابة بالسمنة في العقد التالي من حياتهم، مقارنة بالبالغني 

في أي فئة عمرية أخرى.
وجدت الدراسة أن كونك شاًبا هو عامل خطر أكثر أهمية بالنسبة لـ زيادة الوزن عن 

خصائص الجنس أو العرق أو املنطقة الجغرافية أو املنطقة االقتصادية واالجتماعية.
نظر الباحثون في السجالت الصحية للرعاية األولية مجهولة املصدر ألكثر من مليوني 
في إنجلترا ملدة  شخص بالغ )مع أكثر من 9 ماليني قياس ملؤشر كتلة الجسم والوزن( 
أكثر من 18 عاما للتحقيق في مخاطر تغيرات الوزن في مختلف األعمار وبني املجموعات 

املختلفة.
ووجدوا أن األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و 24 عاًما كانوا أكثر عرضة 
لإلصابة بزيادة الوزن أو اإلصابة بالسمنة بأربعة أضعاف على مدار السنوات العشر 
القادمة مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بني 65 و 74 عاًما من فئة الوزن الزائد إلى السمنة 
أو من السمنة غير الشديدة إلى السمنة الشديدة من أولئك املصنفني على أنهم يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة في أي فئة عمرية أخرى.
في الدراسة ، كانت مخاطر االنتقال إلى فئة أعلى من مؤشر كتلة الجسم على مدى 
من الفئة  10 سنوات أعلى بمقدار 6-4 مرات في الفئة العمرية األصغر )24-18 عاًما( 
العمرية األكبر سًنا )74-65 عاًما(. كان األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و 24 
عاًما أكثر عرضة بنسبة 4.2 مرة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 65 و 74 
عاًما لالنتقال من الوزن الطبيعي إلى زيادة الوزن / السمنة ، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 
4.6 مرة لالنتقال من فئة الوزن الزائد إلى السمنة و 5.9 مرات أكثر عرضة لالنتقال من 
غير حاد. السمنة للسمنة املفرطة. كانت الصلة بني العوامل االجتماعية والديموغرافية 

مثل الحرمان والعرق وهذه التحوالت أقل وضوًحا.

درا�شة: اجلرعة الثالثة
من لقاح �شينوفاك حتمى من 

متغري دلتا �شريع االنت�شار
وجد فريق من الباحثني الصينيني أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا سينوفاك 
واالنتشار،  العدوى  شديد  دلتا  ملتغير  الضعيفة  املناعية  االستجابة  تعزز  أن  يمكن 
وأظهر املشاركون فى الدراسة الذين تلقوا نظاًما من ثالث جرعات من سينوفاك قدرة 
تحييد أعلى بأكثر من مرتني ونصف ضد دلتا بعد أربعة أسابيع من الجرعة الثالثة 
املكتسبة  تعافوا من عدوى كورونا  أو  تلقوا جرعتني  الذين  بأولئك  األخيرة، مقارنًة 

بشكل طبيعى.
من  علماء  فيهم  بمن  الباحثون  قال   south china post لصحيفة  لتقرير  ووفقا 
األكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكني وصانع اللقاح إن بياناتهم تشير أيًضا إلى 
أن جرعة ثالثة ستسمح بحماية اللقاح لفترة أطول، وكتبوا فى ورقة بحثية صدرت 
الجرعات  ثالثية  التحصني  نظم  استخدام  »تبرر  النتائج   medRvix الخادم  على 

للقاحات املعطلة«.
تثير  أن  يمكن  املعطل  اللقاح  من  معززة  ثالثة  جرعة  أن  نتائجنا  »تظهر  وكتبوا: 

استجابة خلطية سريعة وقوية وطويلة األمد للتذكر«.
وأوصى مسئولو الصحة الصينيون أواخر الشهر املاضى بجرعات معززة للفئات 
املعرضة، لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل أخذ جرعة إضافية 

فى االعتبار.
وتستخدم خمسة من اللقاحات السبعة املستخدمة محلًيا منصة معطلة تعتمد على 

نسخة ميتة من الفيروس لتحفيز االستجابة املناعية.
ويعد لقاح سينوفاك لكورونا من بني املنتجات التى تتصدر االنتشار املحلى، والذى 
فى  نطاق واسع  املكون من جرعتني على  اللقاح  كما يستخدم  مليارى جرعة  تجاوز 

جميع أنحاء العالم.
اللقاح ضد  دفاع  الحقيقى حول مدى جودة  العالم  بيانات محدودة من  وتم نشر 
متغير دلتا، والذى من املتوقع أن يصبح مهيمًنا فى جميع أنحاء العالم تقدم العديد 
من البلدان جرعات ثالثة من لقاحات أخرى كدعم لجرعات سينوفاك بعد مخاوف من 

انتشار العدوى مع انتشار دلتا.
لكن صانعى اللقاحات على مستوى العالم أبلغوا عن تضاؤل الحماية ضد الساللة، 

خاصة ضد األمراض التى تظهر عليها أعراض.
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القب�ض على تاجر خمدرات اأملانى اأبلغ عن 
نف�شه باخلطاأ اأثناء نومه .. اعرف حكايته

ألقت قوات الشرطة القبض على تاجر مخدرات أملانى 
بعد أن نام على هاتفه واتصل بهم عن طريق الخطأ، حيث 
استقبلت الشرطة مكاملة في الواحدة صباحا يوم السبت 
املكاملات،  استقبال  عن  املسؤول  شك  أثار  مما  املاضى، 
فطلب تتبع الرقم، فوجد أنه ملك شاب يبلغ من العمر 23 
عاًما في بلدة فالدبرول التي تقع على بعد حوالي 30 مياًل 
شرق مدينة كولونيا األملانية، وتم إرسال قوة من الشرطة 

إليه، وفقا لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية.
ردت زميلته في الشقة، البالغة من العمر 21 عاًما، على 

الباب، وفور دخول الشرطة تفاجأ برائحة الحشيش .
طريق  عن  واتصل  نائم  الرجل  أن  الشرطة  واكتشفت 
الخطأ عليهم، وعندما استيقظ لم يكن لديه أي فكرة عن 
سبب وقوفهما أمامه، أصر على أنه لم يستدع الضباط 
الواقع اتصل  أنه في  حتى فحص سجل مكاملاته ووجد 

برقم الطوارئ عدة مرات.
ليس  واكتشفوا  املكان  في  تفتيًشا  الضباط  أجرى 
فقط الحشيش، ولكن أيًضا دفني من املخدرات واألدوات 
وكوكايني  إكستاسي  أقراص  الشرطة  األخرى، وضبطت 

وأمفيتامينات وموازين ونقود.

ا�شرتايل يدخل جيني�ض الأطول فرتة 
تدريب »بلنك« بزمن 9 �شاعات ون�شف.. 

قياسي  رقم  سكالي  دانيال  األسترالي  سجل 
القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة  في  جديد 
وضعية  في  الوقت  من  فترة  أطول  قضائه  بعد 
للذكور،  تمرين اللوح الخشبي للبطن »البالنك« 
9 ساعات و 30 دقيقة وثانية  بزمن قياسي بلغ 

واحدة.
الرقم  دانيال  حطم  الوقت،  هذا  وبتسجيل 
دقيقة   15 و  8 ساعات  البالغ  السابق  القياسي 
هود  األمريكي جورج  الذي سجله  ثانية،   15 و 
)62 عامًا( في فبراير 2020، وفقا ملا أعلن املوقع 

الرسمي ملوسوعة جينيس.
ويعد ذلك إنجاز كبير خاصة في حالة دانيال، 
 CRPS حيث إنه يعاني من متالزمة آالم املفاصل
أو متالزمة األلم املوضعي املعقدة، والتي تتمثل 
في األلم وااللتهاب الشديدين في ذراعه اليسرى 

التي نجمت عن إصابة تعرض لها في طفولته.

اليوم  ينتهي  ال  أن  أحيانًا  تتمنى  أال 
حول  األماكن  بعض  في  حسًنا،  أبدًا؟ 
األمنية  هذه  تحقيق  يمكنك  العالم، 
بحيث  ُتنسى،  ال  مثيرة  تجربة  وعيش 
فال  ينتهي  ال  طويل  يوم  قضاء  يمكنك 
تعرف متى تنام، وال حتى متى تستيقظ.

تغيب  ال  املناطق،  من  العديد  ففي   
الشمس ألكثر من 70 يومًا، إذا كنت توّد 
في  األماكن  هذه  اكتشف  املزيد،  معرفة 

العالم حيث ال تغيب الشمس أبدًا. 

 النرويج 
في  الواقعة  النرويج،  على  يطلق   
أرض  لقب  الشمالية،  القطبية  الدائرة 
والسبب  الليل«،  منتصف  »شمس 
في  أبًدا  فيها  تغيب  ال  الشمس  أن  هو 
تموز.  وأواخر  أيار  بني  املمتدة  الفترة 
، ال  76 يومًا تقريبًا  هذا يعني أنه ملدة 
تغيب الشمس أبدًا. في سفالبارد، وهي 
أوروبا،  شمال  في  سكنًا  األكثر  املنطقة 
تشرق الشمس باستمرار من 10 نيسان 
إلى 23 آب. قم بزيارة املنطقة والعيش 
أليام، ألنه ال توجد ليال، وال تنس إلقاء 
الشمالية  األضواء  على  خاطفة  نظرة 

عند الزيارة. 

 كندا
الواقعة  نونافوت  في  يعيش   
القطبية  الدائرة  في درجتني فوق 
الشمالية  األقاليم  في  الشمالية 
 3000 حوالي  لكندا  الغربية 
املكان  هذا  يشهد  فقط.  شخص 
حوالي شهرين من ضوء الشمس 
أيام  طوال  الساعة  مدار  على 

خالل  املكان  يشهد  بينما   ، األسبوع 
متتالًيا  يوًما   30 حوالي  الشتاء  فصل 
من الظالم الدامس. أبرز النشاطات التي 
الجبال،  تسّلق  كندا،  في  فعلها  يمكن 
والجسر  الساخنة،  الينابيع  وزيارة 
أكبر  ثاني  البرية في  املعّلق، والرحالت 
الى  باإلضافة  العالم  في  االمتدادات 

اكتشاف الكثير من املعالم التاريخية.
  العظمى. خالل فصل الصيف، تكون 
الليالي صافية في آيسلندا، بينما خالل 
أبًدا.  الشمس  تغيب  ال  حزيران،  شهر 
يمكنك  أوجه،  في  الليل  منتصف  لرؤية 
زيارة مدينة أكوريري وجزيرة جريمسي 
في الدائرة القطبية الشمالية. إلى جانب 
األضواء الشمالية الخالبة، تقدم املنطقة 
املشي  مثل  املثيرة  األنشطة  من  العديد 
ملسافات طويلة، ومشاهدة الحياة البرية 
والحيتان، واستكشاف الكهوف وركوب 

الدراجات وزيارة املتنزهات الوطنية. 

 أالسكا 
 من أواخر أيار حتى أواخر تموز ، ال 
تغيب الشمس في بارو في أالسكا، وفي 
املقابل ال تشرق الشمس أبدًا من بداية 
وُتعرف  يومًا،   30 وملدة  الثاني  تشرين 

يعني  هذا  القطبي.  بالليل  الفترة  هذه 
خالل  الظالم  في  تظل  البالد  أن  أيضًا 
هذا  يشتهر  القاسية.  الشتاء  أشهر 
املكان بالجبال املغطاة بالثلوج واألنهار 
املكان  زيارة  تحلو  الساحرة.  الجليدية 
في الصيف كما في الشتاء ملا يضم من 

مشاهد طبيعية خاّلبة. 

 فنلندا 
معظم  وجزيرة،  بحيرة  األلف  أرض   
أجزاء فنلندا ترى الشمس مباشرة ملدة 
73 يومًا فقط خالل فصل الصيف. بينما 
خالل فصل الشتاء، ال ترى هذه املنطقة 
أحد  أيًضا  وهو  الشمس.  من  أي ضوء 
األسباب التي تجعل الناس ينامون أقل 
في الصيف وأكثر خالل الشتاء. عندما 
بالشفق  االستمتاع  يمكنك  هنا،  تكون 
فرصة  على  الحصول  وكذلك  القطبي 
شعور  وتجربة  التزلج  في  لالنغماس 

اإلقامة في األكواخ الثلجية الزجاجية. 

 السويد
مقارنة  دفئًا  أكثر  تكون  ما  عادة   
تغرب  أعاله،  املذكورة  األخرى  بالدول 
منتصف  حوالي  السويد  في  الشمس 
في  أخرى  مرة  وتشرق  الليل 
4:30 صباحًا، وذلك من  الساعة 
آب.  أواخر  وحتى  أيار  أوائل 
يمكنك قضاء هذه األيام الطويلة 
املغامرة  بأنشطة  باالنشغال 
ولعب  األسماك  صيد  فيها  بما 
ومشاهدة  والتزلج  الجولف 
وزيارة  الشمالية  األضواء 

املتنزهات الوطنية.

االأماكن التي ال تغيب فيها ال�شم�ض اأبًدا بالعامل!!

ت�شميمات 
 la م�شتوحاة من
casa de pa-
pel فى مهرجان 

فاال�ض باإ�شبانيا

إسبانيا  شرق  في  فالنسيا  مدينة  اختتمت 
مهرجان فاالس التقليدى باأللعاب النارية وحرق 
منحوتات ملّونة، بعد عودة الحدث للمّرة األولى 
منذ بدء جائحة كوفيد19-، وتستضيف إسبانيا 
في العادة هذا املهرجان التقليدي السنوي على 
مدى خمسة أيام في شهر مارس، غير أنه ُألغي 
في العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
املهرجان  فيها  يعلق  التي  األولى  املرة  وكانت 
منذ نهاية الحرب األهلية في البالد عام 1939، 

.france24 حسبما ذكر موقع
انطالق  االسبانية  السلطات  وأجلت   
املهرجان هذا العام أيضًا إلى األول من سبتمبر، 
ويصنع سكان فالنسيا كل عام مئات املنحوتات 
امللونة الشبيهة بالدمى واملصنوعة من الخشب 
يعادل  ما  إلى  بعضها  ويصل  املعجن،  والورق 
ارتفاع مبنى من أربع طبقات، وتمثل املنحوتات 
وتماثيل  خيالية  شخصيات  »نينوت«  املسماة 
في  وُتعرض  لسياسيني ومشاهير  كاريكاتورية 
قائمتها  إلى  اليونسكو  ضمته  الذي  املهرجان 
للتراث غيراملادي وُيعتقد بأّنه نشأ من طقوس 

وثنية كانت ُتقام بمناسبة نهاية فصل الشتاء.
الشهير  املسلسل  من  البعض  واستوحى 
 »la casa de papel بابيل  دي  كاسا  »ال 
لتصميم منحوتاتهم التي ألبسوها أزياء حمراء 
وأقنعة وجه الفّنان سالفادور دالي، تماًما مثل 
وتعرض  املسلسل،  في  الرئيسية  الشخصيات 
حّتى  فالنسيا  شوارع  في  »نينوت«  منحوتات 

اليوم األخير من املهرجان..

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

األمم  في  املناخ  مسؤولي  كبيرة  حذرت 
ال  أنه  من  سبينوزا،  باتريشيا  املتحدة، 
يوجد بلد في مأمن من االحتباس الحراري، 
أساليب  تخطي  إلى  الحكومات  داعية 

»التأجيل والتسويف« ملكافحة الظاهرة.
وقالت سبينوزا في معرض افتتاحها 
للتكيف  العاملي  للمركز  جديدا  مكتبا 
الساحلية  روتردام  مدينة  في  املناخ  مع 
الطقس  من  موسم  ووسط  الهولندية، 
في  الجديدة  القياسية  واألرقام  القاسي 
في  دولة  توجد  ال  إنه  الحرارة،  درجات 

مأمن من آثار تغير املناخ.
وصرحت: »لم يعد هناك وضع يمكننا 
القول فيه إن هذه هي البلدان الضعيفة 

وهذه هي الدول غير املعرضة للخطر«.
قمة  قبل  أشهر   3 من  أقل  بقاء  مع 
لهذا  املتحدة  األمم  تعقدها  التي  املناخ 
الحكومات،  سبينوزا  ناشدت  العام، 
لعام  باريس  اتفاقية  على  وقعت  التي 
بـ«الجهود  وصفته  ما  تدعم  أن   ،2015
النطاق  والواسعة  والسريعة  الطموحة 
درجات  ارتفاع  من  للحد  والتحويلية« 
لآلثار  واالستعداد  العاملية  الحرارة 

الحتمية الرتفاع درجة حرارة العالم.
أن  نرى  ألن  بحاجة  »نحن  وتابعت: 
تتخطى سياسة  األطراف )في االتفاقية( 
النطاق  وتوسع  والتسويف  التأجيل 

الضيق للمصالح الذاتية«.

درا�شة: ممار�شة الريا�شة بانتظام تقلل من خطر االإ�شابة بكورونا 
بن�شبة 34 %

لجمعية  برازيلية  دراسة  أظهرت 
أمراض القلب في والية ريو دي جانيرو، 
في  املعتدل  التدريب  من  دقيقة   150 أن 
التدريبات  من  دقيقة   75 أو  األسبوع، 
اإلصابة  من  الوقاية  على  تعمل  املكثفة، 
كورونا  فيروس  من  الحادة  بالسالالت 

بنسبة 34.3%.
الدراسة،  خالل  الباحثون  وقارن 
اإلصابة  قبل  البدني  النشاط  مستويات 
انتشار  مع  الصحي  الحجر  وتدابير 
كوفيد19،  بـ  املرتبطة  التعافي  حاالت 
من  متعاف  مريض  ألف  بيانات  وبني 
ذكر  ملا  وفقا   ، كوفيد2  ”سارس  فيروس 

موقع ”الراثون“ اإلسباني.
ومن خالل استبيان عبر اإلنترنت، تم 
السريرية  النتائج  حول  البيانات  جمع 
واألدوية  األعراض  شملت  التي 
واالستشفاء ومدة اإلقامة في املستشفى، 
العمر  مثل  أخرى،  مساعدة  وعوامل 
والنشاط  املزمنة  واألمراض  والجنس 

البدني.
العالقة  فحص  تم  ذلك،  على  عالوة 
وأعراض  البدني  النشاط  مستويات  بني 
اإلصابة بالفيروس وطول مدة اإلقامة في 

املستشفى والتهوية امليكانيكية.
ومن بني املتطوعني، كان هناك حوالي 
العناية  وحدات  إلى  نقلهم  تم   10%
املركزة، وكان معدل انتشار التعافي لدى 

الرجال أعلى بنسبة 66.6%.
الحالية  الدراسة  نتائج  وتضاف 
فوائد  على  بالفعل  املوجودة  األدلة  إلى 
فترة  خالل  البدنية  الرياضة  ممارسة 

انتشار الوباء.
دراسة  أظهرت  املاضي،  أبريل  وفي 
أجراها اتحاد الرعاية الصحية األمريكي 
”كايزر برماننت“، وأجريت على ما يقرب 
البدني  النشاط  أن  ألف شخص،   50 من 
اإلصابة  ضد  قوية  حماية  يوفر  املنتظم 
دخول  إمكانية  من  ويقلل  بالفيروس 

وحدات العناية املركزة وخطر الوفاة.
الرياضة  ممارسة  حالة  في  وحتى 
هناك  كانت  متقطع،  بشكل  البدنية 
مقارنة  بالعدوى،  لإلصابة  أقل  فرصة 
باألشخاص الذين لم يكن لديهم أي نشاط 

على اإلطالق.

وقال روبرت إي ساليس، اختصاصي 
العالج الطبيعي بمركز ”كايزر بيرماننت 
فونتانا“ الطبي إن ”هذه دعوة لالستيقاظ 
خاصة  الصحية،  الحياة  أنماط  ألهمية 

النشاط البدني“.
وأوضح ساليس أن هذه الدراسة ُتظهر 
حقا مدى أهمية ممارسة الرياضة في ظل 

انتشار الوباء وما بعده، كنمط حياة.
الباحثة  يونغ،  روم  ديبورا  وقالت 
املشاركة في الدراسة: ”أكثر ما أدهشني 
في هذه الدراسة هو قوة االرتباط بني عدم 

النشاط ومضاعفات كوفيد19“.
ملتغيرات  الدراسة  تضمني  بعد  حتى 
ظل  التحليل،  في  والتدخني  السمنة  مثل 
أعلى  باحتماالت  بشدة  مرتبطا  الخمول 
املركزة  العناية  وحدة  لدخول  بكثير 
والوفاة مقارنة بالنشاط البدني املعتدل.

أزمة املناخ تتفاقم..
م�شوؤولة اأممية حتذر: »ال يوجد بلد 

يف ماأمن من االحتبا�ض احلراري«


