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هل ت�ؤزم الهجرة من 
جديد العالقة بين 

لندن وباري�س 
األسابيع  ف��ي  ت��زاي��دت 
اإلن��ق��اذ  عملية  األخ��ي��رة 
ال��م��ان��ش بين  ف���ي ب��ح��ر 
وذلك  وبريطانيا،  فرنسا 
المهاجرين  ع��دد  لتزايد 
بحياتهم  يغامرون  الذين 
و  البحر  ع��ب��ور  أج��ل  م��ن 
إنجلترا.  ال��ى  ال��وص��ول 
القياسي  التصاعد   ه��ذا 
عبر  المهاجرين  أعداد  في 
لندن  دف��ع  المانش،  بحر 

إلى تصعيد اللهجة ضد باريس واتهامها بعدم وضع 
إمكانيات كافية من الشرطة والدرك لوقف هذا التدفق 
التي  المالية  المساعدات  بقطع  لندن  وهددت  الكبير. 
ما  وهو  السرية،  الهجرة  لمواجهة  فرنسا  بها  وعدت 
ردت عليه باريس برفضها ألي ابتزاز مالي. وتصعيد 
اللهجة بين العاصمتين يعود لحساسية موضوع الهجرة 

في العاصمتين.
من  وع��دد  البريكسيت  منذ  ج��ون��س��ون،  ب��وري��س   
البريطانيين يعتبرون أن قضية الهجرة انتهت بالخروج 
من مؤسسات االتحاد األوروبي، وفرنسا بدورها مقبلة 
على انتخابات رئاسية في أقل من ثمانية أشهر، وهو 
موضوع يستغله اليمين المتطرف الذي ستكون زعيمته 
مارين لوبين هي المنافسة األساسية للرئيس الفرنسي 
إيمانييل ماكرون في االنتخابات الرئاسية المقبلة حسب 

استطالعات الرأي.
وعبر هذه السنة ما ال يقل عن 14100 شخص البحر 
إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وفق وكالة 
»برس أسوسييشن« البريطانية، بزيادة تتجاوز 6 آالف 

شخص عن عام 2020 بأكمله.
ووصل 828 شخصا من فرنسا في يوم واحد نهاية 
شهر غشت، و استغل المهربون الطقس المالئم في أواخر 
الصيف من أجل الدفع  بالمزيد من المهاجرين نحو البحر 
وهو ما يفسر هذا االرتفاع  في  المهاجرين بين الضفتين.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية هذا األسبوع إن 
دورية  بحرية اعترضت سفينة أولى تقل 43 شخصا 
أن واجهت مشاكل،  بينهم ست نساء ورضيعين، بعد 
تم  فيما  أخرى،  عملية  في  مهاجرا  أربعين  إنقاذ  وتم 
انتشال 43 آخرين من مياه بحر المانش بعد إرسالهم 

إشارة استغاثة.
دارمانان  جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزي��ر  وأعلن 
الخميس الماضي أن فرنسا لن تقبل بانتهاك بريطانيا 
قانون المالحة الدولي وال بأي«ابتزاز مالي« في وقت تعزز 
لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش.

وكتب دارمانان على تويتر »فرنسا لن تقبل بأي ممارسة 
ابتزاز مالي«، مضيفا  بأي  المالحة، وال  قانون  تنتهك 
»يتعين احترام التزامات بريطانيا. قلت ذلك بوضوح 

لنظيرتي« بريتي باتل خالل اجتماع االخير.
إزاء  باريس  في  قلقا  دارمانان  تصريحات  وتعكس 
تقارير عن خطة للحكومة البريطانية لبدء إعادة مراكب 
المهاجرين قبل وصولها إلى المياه البريطانية في بحر 

المانش.
الهجرة  من  المتشددة  بمواقفها  المعروفة  وباتل 
جديدة،  صارمة  استراتيجية  على  وافقت  والجريمة، 

وفق تقارير صحافية الخميس الماضي.
وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين ايضا اقتراحات 
بأن تجمد بريطانيا جزءا من مبلغ 62,7 مليون يورو 
)74,2 مليون دوالر( وعدت بتقديمها في وقت سابق هذا 
العام، لتمويل الدوريات في شمال فرنسا ما لم يتم بذل 

المزيد من الجهود لمنع عمليات العبور.
وتتبع فرنسا سياسة عدم اعتراض أو إعادة قوارب 
المهاجرين ما لم يطلبوا المساعدة، ويثير ذلك غضب 
الحكومة في لندن ووسائل اإلعالم البريطانية الداعمة 
ل«بريكست«، التي تتهم فرنسا بالتنصل من مسؤولياتها.
وتضاعفت عمليات العبور غير القانونية لبحر المانش 
منذ نهاية 2018 رغم التحذيرات المتكررة من السلطات 
الفرنسية بأن الرحلة محفوفة بالمخاطر بسبب كثافة 
حركة المرور البحرية وبرودة المياه والتيارات البحرية 
القوية. وأكدت السلطات الفرنسية تسجيل 11 حالة وفاة 

وثالثة مفقودين في البحر منذ عام 2018.
وتريد الحكومة البريطانية أن تجعل عمليات العبور 
انها جعلت من تشديد  هذه شبه مستحيلة خصوصا 
مكافحة الهجرة أولوية منذ البريكست وتستعد لجعل 

شروط منح اللجوء أكثر صرامة.
العبور،  عمليات  للجم  المعلنة  الطرفين  إرادة  ورغم 
تمكن أكثر من 14 ألف مهاجر من الوصول إلى سواحل 
جنوب إنكلترا عبر هذا الطريق منذ مطلع السنة بحسب 
لألنباء فيما كان العدد العام الماضي  وكالة »بي إيه« 

برمته ثمانية آالف.
بين  التوتر  الموضوع  هذا  يزيد  أن  المتوقع  ومن 
العاصمين للحساسية الكبيرة التي أصبحت لموضوع  

الهجرة في العاصميتن.

عماد عادل 

الخزينة  مديرية  أصدرتها  بيانات  كشفت 
بلغ عند متم شهر  المالي  العجز  أن  العامة، 
غشت األخير حوالي 40.6 مليار درهم عوض 
43.6 مليار درهم خالل نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية 
تحسنت خالل غشت الماضي بنسبة 4.4 في 
المئة، حيث ناهزت 167.5 مليار درهم، عوض 
160.4 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ 

من العام الماضي، بفارق 7.1 مليار درهم.
أن  العامة،  الخزينة  مديرية  وأوض��ح��ت 
بمعدل  تحسنا  عرفت  الضريبية  المداخيل 
حدود  في  استقرت  بعدما  المائة  في   10.1
درهم  مليار   130.4 بدل  درهم  مليار   143.7
المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
الضريبية  غير  المداخيل  عرفت  المقابل  في 

بمعدل  حادا  تراجعا  األخير  غشت  متم  عند 
ناقص 20.6 في المائة إذ لم تتعد 23.8 مليار 
درهم مقابل 30 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 
6.2 مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن 
الملحوظ في المداخيل التي حصلتها الخزينة 
العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات 
 6 بدل  درهم  مليار   6.7( االحتكار  ومداخيل 

مليار درهم قبل عام( ..
الضرائب  مداخيل  سجلت  المقابل  ف��ي 
المباشرة، تراجعا طفيفا بمعدل 1.9 في المائة، 
بينما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة 
انتعاش  وبسبب  المائة،  في   18.8 بمعدل 
المداخيل  تحسنت  الخارجية،  المبادالت 
الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 32.6 

في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خالل 
األشهر الثمانية األولى من العام الجاري بمعدل 
13 في المائة لتستقر في حدود 31.4 مليار 

نفس  دره��م خالل  مليار   27.7 دره��م عوض 
التاريخ من العام الماضي.

أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت 
إلى حدود نهاية غشت 2021 تراجعا ب 10 في 
المئة، حيث استقرت عند 25.5 مليار درهم، 
المسجلة خالل نفس  مليار درهم   28.3 بدل 

التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي اإليرادات الناتجة عن الرسوم 
الداخلية عن االستهالك في نهاية غشت 2021 
ما يناهز 19.5 مليار درهم مقابل 16.5 مليار 
درهم المسجلة في نهاية غشت 2020، بنسبة 
نمو قدرها 17.5  في المائة أو زائد 3 مليار 
مداخيل  ارتفعت  السياق،  نفس  وفي  درهم، 
الرسم الداخلي على استهالك منتجات الطاقة 
بمعدل 24.8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل 
الرسم الداخلي على استهالك التبغ المصنع 
بمعدل 6.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.

نفقاتها شهدت  أن  الخزينة  مديرية  وتفيد 
 11.7 ارتفاعا بحوالي  الماضي  خالل غشت 
ماليير درهم، لتصل إلى 174.7 مليار درهم 
عوض 163 مليار درهم المسجلة خالل نفس 
الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة 
العامة هذا االرتفاع في نفقاتها العادية إلى 
التي عرفتها نفقات  المائة  5.8 في  زيادة ب 
 130 )137.4عوض  األجور وتسيير اإلدارة، 

مليار درهم(.
وبينما شهدت نفقات األجور زيادة بحوالي 
6.5 في المائة لتصل في متم غشت األخير إلى 
قرابة 94.6 مليار درهم عوض 88.8 مليار درهم 
في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت 
نفقات عتاد وتجهيز اإلدارة نموا بحوالي 1.7 
مليار درهم، إذ سجلت في الثمانية أشهر من 
العام الجاري 42.7 مليار درهم بدل 41 مليار 
درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 

4.2 في المائة.

انتعا�س المداخيل ال�ضريبية يدر على الخزينة 144 مليار درهم

ال�داد الريا�ضي يبداأ حملة 
الدفاع عن لقبه بتف�ق

جي�س اإلكتروني اأجنبي على 
ي�تي�ب يدافع عن ال�ضين

يوسف  لهاللي

الكاتب األول إدريس لشكر خالل املشاورات من أجل تشكيل احلكومة املقبلة:

االتحاد اال�ضتراكي  م�ضتعد لخدمة ال�طن واإنجاح 
تنزيل النم�ذج التنم�ي الجديد 

مكتب الرباط: م الطالبي - ع الريحاني

بتشكيل  المكلف  الحكومة  رئيس  أخنوش  عزيز  استقبل 
الحكومة المقبلة، إدريس لشكر الكاتب األول لحزب االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مرفوقا بالحبيب المالكي 
رئيس المجلس الوطني للحزب، أمس بالمقر المركزي لحزب 

التجمع الوطني لألحرار بالرباط.
وعقب هذا اللقاء، صرح إدريس لشكر الكاتب األول للحزب 
أكد  بأنه  والدولية،  الوطنية  والصحافة  اإلع��الم  لوسائل 
لرئيس الحكومة المكلف خالل هذا اللقاء،  أن ما بذلناه معا، 

االتحاد االشتراكي  الوطني لألحرار وحزب  التجمع  كحزب 
للقوات الشعبية في سبيل خدمة البالد والنهوض بها، تحت 
التوجيهات الملكية السامية، أننا الزلنا مستعدين في حزب 
االتحاد االشتراكي لبذله من جديد  في سبيل إنجاح المشروع 

التنموي لبالدنا«.
واعتبر الكاتب األول أن هذا اللقاء كان فرصة سانحة لتهنئة 
الثقة  على  لألحرار  الوطني  التجمع  رئيس  أخنوش  عزيز 
الملكية، ثم أشار لشكر إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة إلجراء 
مشاورات تمهيدية حول تصورنا للوضع الوطني والدولي، 
وما يتطلبه األمر من جهد للنهوض باألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية لبالدنا.
 وكانت مشاورات رئيس الحكومة المكلف قد انطلقت يوم 
أمس اإلثنين 13 شتنبر الجاري، واستقبل خاللها عزيز أخنوش 
تشكيل  للتشاور حول  السياسية  لألحزاب  العامين  األمناء 

الحكومة المقبلة.
يذكر أن عزيز أخنوش، قد استقبل في اليوم األول للمشاورات 
عبد اللطيف وهبي، األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة، 
لشكر  إدريس  ثم  االستقالل،  لحزب  العام  األمين  بركة  نزار 
الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد 

العنصر األمين العام للحركة الشعبية.

تصوير: محسن االدريسي

يزوس يموّل »تكنولوجيا 
مثيرة للجدل« قد تمّكن البشر 

من »الحياة إلى األبد‹‹!

أفادت تقارير أن جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، دعم شركة ناشئة غامضة 
التي قد تمّكن البشر  في وادي السيليكون تعمل على تكنولوجيا »إكسير الحياة« 

من »العيش إلى األبد«.
ومن المفهوم أن الملياردير الذي أسس أمازون في عام 1994، كان بين مجموعة 
من المستثمرين البارزين الذين يمولون شركة »تجديد الشباب« الناشئة في شمال 
كاليفورنيا. وتأسست Altos Labs في وقت سابق من هذا العام على يد الملياردير 
الروسي يوري ميلنر، وتقوم بتجربة ما يسمى بتكنولوجيا إعادة البرمجة البيولوجية. 
ويمكن للتكنولوجيا، إذا أثبتت فعاليتها، أن تطيل عمر اإلنسان لمدة 50 عاما، وفقا 

للتقارير.
وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في وقت سابق من هذا 
الصيف، وركز اهتمامه بدال من ذلك على مشاريع أخرى، بما في ذلك شركة الرحالت 

.Blue Origin الفضائية
وتصّدر عناوين الصحف في أواخر يوليو عندما طار إلى حافة الفضاء على متن 

  New Shepard صاروخه
الباحثون  Altos Labs، حيث يقول  انتباهه تحّول نحو  ويبدو اآلن أن بعض 
ما يسمح  »البدائية«،  الجذعية  الخاليا  إلى حالة  الخاليا  إعادة  إنهم سيحاولون 

لها بالشفاء والتجديد.
وقال مانويل سيرانو، الباحث في الشركة، لـ Technology Review: »إن فلسفة 
وأحب  أفعله  كيف  أعرف  Altos Labs هي إجراء بحث مدفوع بالفضول. هذا ما 
بالجرأة  التحلي  حرية  لدينا  من خالل شركة خاصة،  الحالة،  هذه  وفي  أفعله.  أن 
واالستكشاف. والهدف هو فهم التجديد. أود أن أقول إن فكرة الحصول على إيرادات 

في المستقبل موجودة، لكنها ليست الهدف المباشر«.
وعمل سيرانو سابقا مع الخاليا الجذعية من خالل التجارب على الفئران المعدلة 

وراثيا.
خاليا الفئران البالغة  وكجزء من بحثه، قام سيرانو وزمالؤه »بإعادة برمجة« 

لتتصرف مثل الخاليا الجذعية الجنينية.
العلماء يوما ما على   ،Nature الذي ُنشر في مجلة البحث،  أن يساعد  ويمكن 

تطوير عالجات تجديدية دون الحاجة إلى زراعة الخاليا الجذعية في طبق بتري.
إيزبيسوا  كارلوس  المشروع، خوان  في  المشاركين  اآلخرين  العلماء  بين  ومن 
بيلمونتي، من مختبرات التعبير الجيني في معهد سالك للدراسات البيولوجية في 

ال جوال، كاليفورنيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، زعم البروفيسور بيلمونتي وفريق من الباحثين 

أنهم تمكنوا من تخليق أول جنين قرد بشري في العالم.
وأبقت الدراسة المثيرة للجدل األجنة الهجينة على قيد الحياة لمدة تصل إلى 

20 يوما في المختبر.
الدراسة أن البحث سيساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تطور  وزعم معدو 

البشر والرئيسيات في المراحل المبكرة.
ويقال إن Altos Labs تتطلع إلى إنشاء قواعد بحثية في جميع أنحاء العالم، 

بما في ذلك كامبريدج في المملكة المتحدة.
195.9 مليون جنيه  بالفعل  الشركة  Technology Review، جمعت  لـ  ووفقا 

إسترليني )270 مليون دوالر( لدعم هذا المشروع.
وليست هذه هي المرة األولى التي يستثمر فيها بيزوس في شركات التكنولوجيا 
 ،Unity Biotechnology الحيوية. فقد قام سابقا بتمويل شركة مكافحة الشيخوخة

التي تصمم األدوية والعالجات التي يمكن أن تقاوم أسوأ آثار الشيخوخة.
وحصلت الشركة، التي يوجد مقرها أيضا في كاليفورنيا، على تمويل يزيد عن 

217.6 مليون جنيه إسترليني )300 مليون دوالر(.
2018: »تبدأ  عام  في   ،Unity Biotechnology رئيس  ديفيد،  ناثانيال  وقال 
يتقبلها  ثم  ومن  الستيرويدات،  ثم  باإليبوبروفين،  العظام  هشاشة  رعاية  معايير 
أنت عجوز، هذا سيء، وأنت اآلن تعاني من األلم  معيار الرعاية لدى معظم الناس: 
لبقية حياتك. لكننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل، من خالل النظر عبر عدسة البصيرة 

البيولوجية لسبب حدوث هذه األمراض في المقام األول«.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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دراسة تحذر: ما يقرب من %40 من جميع أنواع القرش والراى تقترب من االنقراض
أنواع  ثلث جميع  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
أسماك القرش والراى مهددة باالنقراض بسبب 
الصيد الجائر، حيث تظهر النتائج، التي تمتد 
ثماني سنوات، أن عدد أسماك القرش والشفنين 
والكيميرا، وهي مجموعة تعرف باسم أسماك 
كوندريتشثيان المهددة باالنقراض وصل إلى 
%32.6 منذ عام 2014، وكان قبل ثماني سنوات، 
تم تقدير %24 فقط من األنواع على أنها مهددة.

ميل«  »ديلى  صحيفة  ذكرته  لما   ووفقا 
البريطانية، كتب الباحثون في الدراسة أن العدد 
الحالي الملحوظ لألنواع المهددة هو أكثر من 
 ،2014 عام  في  األول  العالمي  التقييم  ضعف 
والذي أفاد بأن 181 نوًعا من 1041 نوًعا مهددة.

 والحظ الباحثون أن الصيد الجائر هو الدافع 
الرئيسي لفقدان السكان بين األنواع، لكن فقدان 
الموائل وتغير المناخ والتلوث هي السبب أيًضا.
أن فقدان  الــدراســة  في  الباحثون   وكتب 
في  ــراط  اإلف إلى  يؤديان  الموائل وتدهورها 

الصيد لما يقرب من خمس األنواع المهددة«.
 وتابعوا: »يعد تغير المناخ مصدر قلق ناشئ 
المهددة،  للكوندريتشثيون  بالنسبة  بسرعة 
ويضاعف آثار الصيد الجائر وفقدان الموائل 

هذا األمر«.

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

أقدم مخازن 
لوجيستية في 
العالم.. صورة 

ترصد جمال 
واحة »أمتضي« 

بالمغرب

رجل يذهب للمستشفى بعد 
ألم فى المعدة فيفاجأ األطباء 

بهاتف فى بطنه

عاصمة  بريشتينا،  مدينة  مستشفيات  أحد  شهد 
كوسوفو، واقعة غريبة لشاب ثالثيني دخل المستشفى 
في حالة إعياء وألم شديد في المعدة، وفوجئ األطباء 
بعد الكشف عليه بأنه ابتلع هاتفا ذكيا بالخطأ، ونجحوا 
في إزالته بالمنظار على 3 قطع، وانتشرت الصور على 
منصات مواقع التواصل االجتماعى للهاتف المحمول 

بعد إخراجه من المعدة.
هاتف  هو  ابتالعه  تم  ــذى  ال الهاتف  أن   وتبين 
في  ناجحة  لعملية  الواقعة  صاحب  محمول وخضع 
أن  المحتمل  من  والتي  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت 

تنقذ حياته، وفق ما نقلت صحيفة »نيوزويك«.
في كوسوفو  بريشتينا  مدينة  في  األطباء   وأجرى 
- وهي دولة غير ساحلية تقع في جنوب شرق أوروبا 
- عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 33 عاًما بعد أن 

ظل الهاتف في بطنه لمدة أربعة أيام.
 ونشر الدكتور أسكندر تيلجاكو ، الطبيب الذي قاد 
، صوًرا  الناجحة  العملية  أجرى  الذي  الطبي  الفريق 
للهاتف بعدما تم إخراجه من معدة الرجل على »فيس 
بوك«، باإلضافة إلى صور باألشعة السينية والمنظار 
الـ  الشاب صاحب  معدة  داخل  الغريب  الجسم  تظهر 

33 عاًما.

يكشفون  النفس   علماء 
طوال  إيجابيًا  البقاء  خطورة 
الوقت.. وقمع المشاعر السلبية

 

رؤية  تصادف  االجتماعية،  للشبكات  الدخول  بمجرد 
عبارات تحفيزية معينة تعزز التفكير اإليجابي لديك، 
منها على سبيل المثال، »توقف عن رؤية األشياء السيئة 
وركز على الجيد«، في الواقع، يمكن لمثل هذا النهج أن 
يضر بالصحة العقلية، كما يمكن أن يجعل الشخص 

أقل مقاومة للتوتر.
تقرير  في  وورد  النفس،  علماء  عنه  كشف  ما  هذا 
الروسي تحدث عن خطورة  »اف.بي.ري«  موقع  نشر 

بقاء الشخص دائًما إيجابًيا وقمع المشاعر السلبية.
وقال التقرير إن النفس البشرية بطبيعتها تنفر من 
االكتئاب، أو التعرض لمخاطر عاطفية، ولكن ليس معنى 
ذلك أن نتجاهل المشاعر السلبية تماما، حيث أنها ال 

تقل أهمية عن المشاعر اإليجابية لصحتنا النفسية.
وتحدث التقرير عن مثال لذلك عن انفصال زوج عن 
يواجه  فكيف  بالقلق،  يشعر  الزوج  هذا  فإن  زوجته، 
أصدقائه؟ فإذا تجاهل هذه المشاعر السلبية سوف تزيد 
حالة االكتئاب لديه. ويقول علماء النفس إنه يجب على 
اإلنسان أن يكون لديه مرونة في التعامل مع مشاعره 
سواء السلبية أو االيجابية، فإذا تقبلنا المشاعر السلبية 
أن  يمكن  ما  وهو  النفسية،  للصحة  األصح  األمر  هو 

نسميه المواجهة، والصدق مع النفس.

تجمع واحة »أمتضي« بالمغرب، بين الطبيعة الفاتنة، والمآثر التاريخية ذات القيمة 
التراثية الكبيرة، ولكنها ال تزال مجهولة من قبل الكثيرين.

المغرب، وسط فج صخري عميق وبين سلسلة من  قرية أمتضي، في جنوب  وتقع 
الجبال ذات الطبيعة الصخرية.

المصور  عدسة  وثقت  جدته،  تقطن  حيث  أمتضي،  قرية  إلى  األخيرة  زيارته  خالل 
المغربي، منير الزكماني، أهم معالم واحة أمتضي.

ورغم أن المعلم يبدو كتشكيل صخري، إال أنه في الحقيقة عبارة عن مجموعة من 
الحصون التي تقع في أعالي التالل، وكانت ُتستخدم بمثابة مخازن جماعية لحماية 

الممتلكات الثمينة الخاصة بالسكان.

كانت مدينة سان فرانسيسكو األمريكية مشهورة 
عالمًيا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه األحمر، 
التكنولوجيا  وقطاع  الرائع،  المطاعم  ومشهد 
فرانسيسكو  ســان  تتويج  تم  واآلن،  المزدهر. 
.»Time Out»كأفضل مدينة في العالم، وفقًا لـ

 Time« وقامت المجموعة اإلعالمية الدولية 
بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع   »Out
لحوالي  مسح  إجراء  إلى  إضافًة  العالم،  أنحاء 

ــــف  أل شخص من سكان المدن العالمية، من 27 
قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.أجل تقليص 

واختيرت الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم 
الثقافية في كل مدينة بعناية، باإلضافة إلى الحس 
المجتمعي، والذي ربما أصبح مهمًا أكثر من أي 

وقٍت مضى عقب جائحة »كوفيد19-«.
 كما تم أيضًا فحص المبادرات البيئية للمدن، 

باإلضافة إلى التزامها بالنشاطات، والوّدية.
وأشارت »Time Out« إلى أن »المزيج الذي 
في  ال ُيهزم من التقدمية، والقبول، واالستدامة« 

سان فرانسيسكو جعلها في الصدارة.
وأثنت »Time Out« على سان فرانسيسكو 
بواحدة  المدينة  وتتميز  للجائحة،  الستجابتها 
من أعلى معدالت التطعيم في الواليات المتحدة.

إذ  األمــــر،  هـــذا   »Time Out« ــدحــت  وم
أوضحت أن النتيجة كانت تحول شوارع المدينة 

إلى ما يشبه »حفلة كبيرة في الهواء الطلق«.
وتمت اإلشادة أيضًا بالمساحات الخضراء في 

المدينة، واعتناقها لصناعة القنب.
 Time»لـ العالمية  التحرير  رئيسة  وأّكــدت 
Out«، كارولين ماكجين، في بيان: »تسلط قائمة 
هذا العام ألفضل المدن في العالم الضوء على المدن 

التي تكيفت خالل وقٍت كانت فيه العوامل الرئيسية 
التي جعلت هذه المدن الكبرى مكانًا للتواجد فيه، 
مثل المتعة، والثقافة، والتواصل االجتماعي، غير 

متوفرة إلى حد كبير«.
وأضافت ماكجين: »قد تعتقد أن الجائحة تهزم 
هدف العيش في مدينة، ولكن، ُتظهر النتائج أن روح 
المجتمع أعلى من أي وقٍت مضى، ويدعم الناس 
بعضهم البعض، باإلضافة إلى األعمال، والمبادرات 

المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح«.
 Time« العالم وفقًا لتصنيف  أروع مدن في 

»Out
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة

أمستردام، هولندا
مانشستر، المملكة المتحدة

كوبنهاغن، الدنمارك
نيويورك، الواليات المتحدة

مونتريال، كندا
براغ، جمهورية التشيك

بورتو، البرتغال
طوكيو، اليابان

قائمة بأفضل مدن في العالم لعام 2021

ما  غالبا  فإنه  ال،  أم  األرض  بوجود حياة خارج  نؤمن  كنا  سواء 
نتساءل عن مكاننا في الكون وهل نحن وحيدون، أم هناك عوالم أخرى؟.

ومن المعروف أن هناك كواكب عديدة ومختلفة في الشكل والحجم 
في الكون، لكن فضولنا يدفعنا للتساؤل عن عدد الكواكب التي يضمها 

كوننا بالفعل.
وعّرف االتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور في 
شكله  ليصبح  يكفي  بما  كبير  وهو  نجم،  بقايا  أو  نجم  حول  مدار 
مستديرا تقريبا بفعل قوة جاذبيته، ولكنه ليس ضخما لدرجة حدوث 

اندماج نووي حراري.
من أوائل الدروس التي تعلمتها في المدرسة أن نظامنا الشمسي 
يتكون من ثمانية كواكب، باإلضافة إلى بلوتو المثير للجدل حول كونه 

كوكبا قزما وليس كوكبا.
ونحن نعيش في واحد فقط من آالف األنظمة النجمية في مجرتنا، 
درب التبانة. وُيعتقد أن الكون يحتوي على تريليونات من المجرات.

أضف كل ذلك معا وستجد بسرعة أن كوننا يحتوي على الكثير من 
الكواكب. وليس لدى العلماء في النهاية أي فكرة عن العدد اإلجمالي 
لهذه الكواكب. وما زلنا ال نملك التكنولوجيا لمراقبة أي شيء خارج 

مجرة   درب التبانة.
وألسباب مختلفة، يعمل العلماء على افتراض وجود كوكب واحد 

لكل نجم. وفي الواقع، لن يكون لبعض النجوم كواكب تدور في مدارها والبعض 
اآلخر يملك الكثير.

الكون يحتوي على  أن  بأمان  نفترض  أن  يمكننا  أنه  يعني  وبشكل عام، هذا 
تريليونات من الكواكب. خالفا لالعتقاد الشائع بأن الزهرة »توأم األرض«، وأقرب 

كوكب إلى األرض، إال أن عطارد في الواقع، هو األقرب إلينا.
ويعتقد الكثير من الناس أن كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس وأحد 
جيران األرض في النظام الشمسي، هو أقرب عالم إلى عالمنا. وهذا ألنه، مرة كل 
سنة ونصف السنة تقريبا على األرض، يقع الكوكبان ضمن مسافة 25 مليون ميل 

من بعضهما البعض.
ومع ذلك، في معظم األحيان، يكون أقرب عالم لعالمنا هو عطارد، أقرب كوكب إلى 
الشمس. وذلك ألن جزءا كبيرا من مدار كوكب الزهرة يأخذه بعيدا جدا عن األرض.

من  متقابلة  جوانب  على  الكواكب  تكون  عندما  األرض،  عن  نقطة  أبعد  وفي 
الشمس، تكون على بعد 160 مليون ميل.

ونظرا ألن عطارد لديه أصغر مدار بين جميع كواكب النظام الشمسي، فهو أقرب 
كوكب إلى الشمس في معظم األوقات.

وفي المتوسط ، يقع الكوكب الصخري الحار على بعد نحو 48 مليون ميل.
بالكواكب  الشمسي  نظامنا  خارج  رصدها  التي يقع  البعيدة  العوالم  تسمى 
 Proxima الخارجية. ويكتنفها الغموض، وأقرب كوكب خارجي معروف لنا يسمى
Centauri b. وعلى بعد أربع سنوات ضوئية فقط، يدور الكوكب حول نجم من 

.)Centaur( في كوكبة القنطور M النوع
واحد  مدار  إلكمال  يوما   11.2 ويستغرق  األرض،  كتلة  بـ1.27  كتلته   وتقدر 

حول نجمه.
والظروف على Proxima Centauri b قاسية، على الرغم من أن الكوكب يجلس 

.Proxima Centauri في المنطقة الصالحة للسكن لنجمه
ووفقا لوكالة ناسا: »يواجه Proxima Centauri b نوبات من األشعة فوق 
البنفسجية الشديدة بمئات المرات ما تتعرض له األرض من الشمس. وهذا اإلشعاع 
يولد طاقة كافية لتجريد، ليس فقط الجزيئات األخف وزنا، الهيدروجين، ولكن أيضا، 

بمرور الوقت، العناصر الثقيلة مثل األكسجين والنيتروجين

كم عدد الكواكب الموجودة في الكون.. وما أقربها إلينا؟
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الطا�س يفتتح بطولة الق�ضم الثاين على اإيقاع التوا�ضع

يو�ضفية بر�ضيد يراهن ن�ضيان كوابي�س املوا�ضم املا�ضية

القدم  لكرة  االحترافية  العصبة  أعلنت 
عن تأجيل مباراة نهضة الزمامرة والكوكب 
بطولة  من  األولى  الدورة  برسم  املراكشي، 
القسم الثاني، التي كانت مقررة مساء أول 
بالدار  الزاولي  العربي  بملعب  األحد  أمس 

البيضاء، انطالقا من الخامسة مساء.
وجاء في بالغ للعصبة، عممته الجامعة 

على موقعها الرسمي، أنه
والتنظيمية،  اإلدارية  لالكراهات  »نظرا 
املراكشي،  الكوكب  نادي  يعرفها  التي 
مباراته  إجراء  بسببها  عليه  تعذر  والتي 
العربي  بملعب  الزمامرة  نهضة  أمام 
الزاولي بالدار البيضاء، وبعد موافقة هذا 
القدم  لكرة  الوطنية  األخير، قررت العصبة 
االحترافية تأجيل موعد هذه املباراة، وتقرر 
يوم  من  والزمان  املكان  نفس  في  موعدها 

أمس االثنني.
ورفض حكم ومندوب إعطاء انطالقة هذه 
القاضي  القرار  رفع  عدم  بسبب  املواجهة 
لم  إذ  التعاقدات،  إبرام  من  الكوكب  بمنع 
يسمح للطاقم التقني بإشراك أي العب غير 

الذين جاوروا الفريق املوسم املاضي.
أوساط  في  الغضب  أصوات  وتعالت 
الرئيس،  حملوا  الذي  الفريق،  محبي 
التخبط،  هذا  مسؤولية  حنيش،  رضوان 
الذي تعرفه إدارة الفريق، الذي فقد الكثير 
الداخلية،  الخالفات  بفعل  مقوماته  من 
في  به  تعصف  كادت  التي  والتطاحنات 

املوسم املاضي إلى الدرجة الثانية.
بطولة  من  األولى  الدورة  وشهدت 
االتحاد  لفريق  ثقيلة  الثاني، هزيمة  القسم 
خنيفرة،  أطلس  شباب  أمام  البيضاوي 
ليكرر الطاس نفس االنطالقة الخاطئة، التي 
دشن منها موسمه املاضي، والتي كاد على 

إثرها أن يفقد مكانته بني الكبار، لوال الفوز 
األخير خارج قواعده على النادي القنيطري، 

الذي وجد نفسه بني أندية الهواة.
على  للخميسات  الزموري  االتحاد  وفاز 
دون  بهدف  بنجرير  شباب  مستضيفه 
مقابل، فيما تعادل الراسينغ البيضاوي مع 

رجاء بني مالل من دون أهداف.
انتصار  أول  األولى  الدورة  وشهدت 
للوافد الجديد شباب املسيرة، الذي استعاد 
تغلب  حيث  االحترافي،  بالدوري  مكانه 
على مرافقه في الصعود االتحاد اإلسالمي 

الوجدي بهدف دون مقابل.
ودشن كل من جمعية سال واتحاد تواركة 
بنتيجة  الجمعة  يوم  الجديد  موسمهما 
وأوملبيك  فاس  وداد  من  كل  على  الفوز 

الدشيرة.
غير  هزيمة  األولى  الدورة  وسجلت 
بالرباط  وكانت  التطواني،  للمغرب  منتظر 
أمام سطاد املغربي، رغم أنه أبرم العديد من 

الصفقات.

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 
شباب بنجرير ..... اتحاد الخميسات 0 – 1 
 شباب خنيفرة ... االتحاد البيضاوي 3 – 0 

غمار  برشيد  يوسفية  فريق  دخل 
الجديد  الكروي  املوسم  بطولة  منافسات 
أدوار  لعب  أبرزها  متعددة،  برهانات 
على  والتنافس  البطولة،  في  طالئعية 
كابوس  تنسيه  مشرفة  مرتبة  احتالل 
سيناريو الدورة األخيرة للموسم الكروي 

املاضي.
عاش  قد  »الحريزي«  الفريق  وكان 
لحظات صعبة واستثنائية خالل املوسم 
مع  حسابات  في  دخل  أن  بعد  املاضي، 
في  ينجح  ولم  بالنزول،  املهددة  الفرق 
في  إال  الكبار  قسم  ضمن  البقاء  ضمان 
وذلك  البطولة،  من  واألخيرة   30 الدورة 
عقب فوزه على ضيفه فريق اتحاد طنجة 
النتيجة،  بهذه  ليرفع  لالشيء،  بهدف 
رصيده إلى 33 نقطة في املركز 14، بفارق 
نقطة واحدة عن املغرب التطواني )املركز 
الزمامرة  نهضة  عن  نقاط  وثالث   )15

)املركز 16(.
الفارط،  املوسم  تجربة  لتكرار  وتفاديا 
مباريات  برشيد  يوسفية  سيخوض 
جديدة  وطموحات  بتطلعات  البطولة 
للحفاظ على مكانته وتقوية حظوظه للعب 
متقدمة  مرتبة  واحتالل  طالئعية  أدوار 
ضمن أندية القسم األول وباقي املنافسات 

الوطنية.
نتيجة  الطموحات  هذه  وتأتي 
مجموعة من املؤشرات اإليجابية، خاصة 
تحت  الفريق  دشنها  التي  االستعدادات 
على  نجار  الرحيم  عبد  املدرب  إشراف 
برشيد،  ملدينة  البلدي  امللعب  أرضية 

البدنية  واالستعدادات  التربصات  وكذا 
لترميم صفوفه، واختبار مستوى وقدرات 

الالعبني.
وفي إطار استعداداته للموسم الكروي 
في  »الحريزي«  الفريق  شارك  الجديد، 
دوري املرحوم أحمد النتيفي، الذي نظمه 
فريق الراسينغ البيضاوي يوم 20 غشت 
ستة  بمشاركة  بركان  بمدينة  املاضي 
أندية، حيث اعتبر املشرفون على النادي 
إعدادية  محطة  بمثابة  املشاركة  هذه 

للموسم الجديد.
شتنبر  رابع  يوم  الفريق،  خاض  كما 
الجاري، مباراة ودية إعدادية ضد الدفاع 
الجديدي وانتهت لصالح الفريق الحريزي 

بهدفني لواحد.
الحالية،  البشرية  تركيبته  ولتعزيز 
إطار  في   ، برشيد  يوسفية  أجرى 
املقبل،  الرياضي  للموسم  تحضيراته 
إخفاق  تعويض  شأنها  من  انتدابات 
وقع  حيث  املاضي،  الرياضي  املوسم 
عقدا  البحري  الشرقي  للمهاجم  النادي 
يمتد ملوسم واحد قابل للتجديد في صفقة 
النادي  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال 

القنيطري.
وكان الشرقي البحري قد لعب املوسم 
القنيطري،  النادي  صفوف  في  املاضي 
قسم  صوب  الثاني  القسم  غادر  الذي 

الهواة.
جدد  العبني  بعدة  صفوفه  عزز  كما 
مع  تعاقد  إذ  الصيفي،  »امليركاتو«  في 
اليوسفية(  )أوملبيك  الهاللي  أشرف 

الرياضي(  )الوداد  الدين  نجم  وإبراهيم 
ومحمد  بنجرير(  )شباب  أوشن  وزوهير 
الفتاح  وعبد  أكادير(  )حسنية  بنحساين 
تمارة(  )وداد  أهالن  واملهدي  أحمد  آيت 
)وداد  طاهري  ومحمد  وكيلي  وياسني 
الرباطي(  )الفتح  سعدان  وسفيان  فاس( 
وطوماس كونازو )رجاء بني مالل( وكريم 
ويونس رشيد  الفاسي(  )املغرب  الوالدي 

)بدون فريق(.
االستغناء  النادي  قرر  ذلك،  مقابل 
عماد  قبيل  من  العبيه  من  عدد  على 
وعتيق  الحواصي  ويونس  الرقيوي 
ومحمد  البيضاوي(  )الراسينغ  شهاب 
ومنير  نياني  الصمد  وعبد  الشيخي 
كعواش  ومراد  أكادير(  )حسنية  موقنية 
)الدفاع الجديدي( وعزيز النخلي )شباب 
وسعد كرادة وأسامة الحفاري  املحمدية( 
)أوملبيك خريبكة( والحارس محمد بوجاد.

طرأت  التي  التغييرات  هذه  شأن  ومن 
تضخ  أن  للفريق  البشرية  التركيبة  على 
خالل  النادي  صفوف  في  جديدة  دماء 
املوسم الكروي الحالي، في أفق الوصول 
الذات  إثبات  قادر على  إلى تشكيل فريق 
واملنافسة على تبوأ النادي العريق مرتبة 

مشرفة خالل أطوار البطولة الوطنية.
يذكر أن الفريق الحريزي استهل املوسم 
الجديد على إيقاع التواضع امام الرجاء 
البيضاوي بامللعب البلدي ببرشيد، مساء 
الجمعة، بهدف الحسني رحيمي، بيد أنه 
قدم مجموعة من اإلشارات املطمئنة، حيث 

من لقاء الدورة األولى بين اليوسفية والرجاءوقف العبون ندا قويا للفريق األخضر.

المغرب التطواني يخطئ الخروج
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وحيد مبارك

تتواصل فعاليات الحملة الوطنية 
 19 كوفيد  ف��ي��روس  ض��د  للتلقيح 
وفقا  ملحوظا،  تطورا  يعرف  بشكل 
آلراء المختصين والمتتبعين للشأن 
الصحي، سواء تعّلق األمر بالبالغين 
والمصابين  األع��م��ار،  مختلف  من 
بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  التالميذ  أو 
ما بين 12 و 17 سنة. وأكد الدكتور 
موالي سعيد عفيف أن تلقيح األطفال 
واليافعين المتمدرسين يعرف تقدما 
اإليجابي  االنخراط  بفضل  واضحا 
لآلباء واألمهات، مشددا في تصريح 
ل� »اإلتحاد اإلشتراكي« على أن خطوة 
التلقيح هذه ستشمل حتى المنقطعين 
عن الدراسة من نفس الفئة العمرية، 
في مرحلة الحقة، من باب اإلنصاف 
وال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة، وذل��ك بعد 
االنتهاء من تلقيح التالميذ، من أجل 
تمكين المستفيدين جميعا من تكوين 

مناعة ضد الفيروس ومتحوراته.
ومعها  الصحة  وزارة  كانت  وإذا 
وبشدة  توصيان  العلمية  اللجنة 
بتلقيح األطفال المتمدرسين ما بين 
12 و 17 سنة، فإن شريحة واسعة 
ومهمة من األطفال واليافعين توجد 

خارج رادار الحملة الوطنية للتلقيح، 
االحتياجات  ب��ذوي  األم��ر  ويتعلق 
الخاصة واإلعاقات المختلفة، سواء 
تعلق األمر بالمصابين بالتوحد أو 
إعاقة  ب��أي  أو  الصبغي  بالتثليث 
ما  وه��و  غيرها،  أو  ذهنية  أخ��رى، 
عن  استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح 
يتعلق  كان  إن  التغييب،  هذا  سبب 
بغياب أو ضعف الدراسات العلمية 
المخصصة لهذه الفئات، على مستوى 
النجاعة والمضاعفات المحتملة، أو 
أنه لم يتم استحضار هذه الفئات، أم 
أن »أجندة« التلقيح المطروحة حاليا 
لم تدرجها بعد لغاية من الغايات، أو 
أنها قد تكون حددت موعدا لذلك دون 
اإلعالن عنه بعد، وإن كان كذلك فما 
هو سر هذا التأخير بالنظر إلى أن 
هذه الفئات هي تعاني من هشاشة 

صحية وتحتاج لحماية أكبر؟
إلى  وب��ال��ع��ودة  األرق����ام،  وبلغة 
نتائج البحث الوطني حول اإلعاقة 
في المغرب التي تم اإلعالن عنها في 
2016، فإن معدل انتشارها في المغرب 
قد بلغ آنذاك، 6.8 في المئة، أي أن 
أكثر من مليوني و 200 ألف شخص 
يوجدون في وضعية إعاقة. و أبرز 
هذا البحث أن أسرة واحدة من بين 
أربع أسر في المغرب معنية باإلعاقة، 

من مجموع  المئة  في   24.5 بنسبة 
المئة  في   52 بأن  علما  األسر،  عدد 
من المعنيين بأحد أنواع اإلعاقات هّن 
إناث. ويوجد المتمدرسون في التعليم 
األولي التقليدي، في مقدمة المعاقين، 
في  أم��ا  المئة،  في   17.20 بنسبة 
التعليم العالي فتقدر نسبتهم ب� 1.80 
في المئة. ويشّكل القصور الحركي 
اإلعاقة األكثر انتشارا بنسبة 50.20 
القصور  يحتل  حين  في  المئة،  في 
الذهني المركز الثاني بنسبة25.1 % 
، ثم القصور البصري ثالثا بنسبة  
23.8 في المئة. المعطيات الرسمية 
كشفت كذلك على أن 6.8 في المائة 
من األشخاص في وضعية إعاقة الذين 
تقل أعمارهم عن 18 سنة، فقدوا أحد 
أن  حين  في  معا،  هما  أو  الوالدين 
6.20 في المئة هم يتامى األب. وفي 
ل��وزارة  سبق  فقد  صلة،  ذي  سياق 
المهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
عدد  أن  على   2017 سنة  أك��دت  أن 
المدمجة الخاصة باألطفال  األقسام 
الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية أو 
الحركية أو السمعية أو البصرية أو 
التوحد، إضافة إلى ذوي اضطرابات 
التعلم، قد تجاوز حوالي 700 قسم، 
وبأنها تحتضن أزيد من 8 آالف تلميذ 

وتلميذة، 37 في المئة إناث. 
وبالملموس  تكشف  معطيات 
الفئات هي في حاجة  أن هذه  كيف 
صحية  وخاصة،  كبيرة  عناية  إلى 
واقتصادية واجتماعية، واليوم تجد 
نفسها خارج دائرة حملة التلقيح ضد 
تقديم  يستوجب  الذي  األمر  كوفيد، 
توضيحات حول سبب ذلك، إن كان 
تداعيات  من  المعنيين  على  خوفا 
محتملة، أم أن مدبري الشأن الصحي 
كانت لهم أولويات أخرى؟ مع ضرورة 

من   34 المادة  مضمون  استحضار 
بشكل  أكدت  التي  المملكة،  دستور 
السلطات  قيام  ض��رورة  على  ع��ام، 
وتفعيل سياسات  بوضع  العمومية 
موجهة إلى األشخاص والفئات من 
إلعادة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
تأهيل األشخاص الذين يعانون من 
إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية 
االجتماعية  الحياة  في  وإدماجهم 
والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق 

والحريات المعترف بها.

دائرته ستشمل المنقطعين عن الدراسة في مرحلة الحقة
تلقيح االأطفال �صد كورونا »ي�صتثني« ذوي االحتياجات الخا�صة في غياب 

تو�صيحات عن ال�صبب اأو االإعالن عن الموعد المقرر لهم

ارتفاع المداخيل الجمركية بن�صبة 
غ�صت   متم  عند  المائة  في   26,6

 

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية 
45,79 مليار درهم، أي  2021 حوالي  بلغت عند متم شهر غشت 
بارتفاع نسبته 26,6 في المائة، مقارنة مع متم شهر غشت 2020.

الخاصة  الشهرية  نشرتها  في  العامة،  الخزينة  وأوض��ح��ت 
بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا االرتفاع 
يعزى إلى المبالغ المستردة، واالعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 
60 مليون درهم عند متم شهر غشت 2021، مقابل 66 مليون درهم 

سنة قبل ذلك. 
وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم 
شهر غشت الماضي 7,546 مليار، أي بارتفاع 32,5 في المائة، أخذا 
باالعتبار المبالغ المستردة واالعفاءات، والضرائب المستردة ب16 
مليون درهم، فيما انخفضت الحقوق الجمركية عند متم شهر غشت 

2020 ب5,3 في المائة مقارنة بمتم شهر غشت 2019. 
وبخصوص المداخيل اآلتية من الضريبة على القيمة المضافة 
عند االستيراد أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 27,36 مليار درهم 
عند متم شهر غشت 2021، بارتفاع نسبته 25,6 في المائة، فيما 
عند  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  المستردة  المبالغ  سجلت 
االستيراد 4 ماليين درهم في متم شهر غشت 2021 مقابل 10 مالين 

درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الى أن المداخيل الصافية لضريبة االستهالك الداخلي 
على المنتوجات الطاقية بلغت 10,882 مليار درهم في متم شهر 

غشت 2021، مقابل 8,703 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

بور�صة الدار البي�صاء ت�صتهل 
تداوالتها بانخفا�ض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداوالتها، أمس اإلثنين، على وقع 
االنخفاض، متأثرة باألداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي 

خسر %0,18 مستقرا عند 12.860,61 نقطة.
وعلى بعد دقائق قليلة من انطالق جلسة التداول، سجل مؤشر 
بدوره  بالبورصة،  مدرجة  مقاولة   20 أداء  يعكس  الذي   ،MSI20
%0,20 إلى 1.051,15 نقطة، في الوقت ذاته فقد  بنسبة  تراجعا 
ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من األسهم المتداولة على أساس 

مستمر، نسبة %0,19 إلى 10.456,56 نقطة.
والحكامة  واالجتماعي  البيئي  المرجعي  المؤشر  تراجع  كما 

»كزابالنكا أي إس جي 10« ب� %0,35 إلى 965,03 نقطة.
وعلى مستوى أداء القيم، سجلت »ليديك« أضعف أداء هذا الصباح، 
حيث تراجعت بنسبة %2,99، متبوعة ب� »بنك إفريقيا« )1,67%-(، 

و«النقل« )1,56%-(.
وبالمقابل، بصمت »سطوكفيس شمال إفريقيا« و«فينيي بروسيت« 
عن أقوى ارتفاع هذا الصباح ب�زيادة نسبتها %3,97، متقدمتين 

على »اب مغرب كوم« )3,94%.(.

اأحمد اخللويف يف ذمة اهلل
توفي إلى رحمة اهلل قيد حياته األستاذ أحمد الخلوفي 
عدة  ورئيس   . بإيمنتنوت  الغزالي  السابق إلعدادية  املدير 

جمعيات خيرية واجتماعية وثقافية باملدينة املذكورة. 
بهذه املناسبة األليمة نتقدم بتعازينا الحارة إلى زوجته 
الزهراء  وفاطمة  وبدر  ورضا  فيصل  وأبنائه  لطفي  ثورية 
ومحمد أمني كما نتقدم بتعازينا إلى إخوانه الحاج محمد  
وحسن و مصطفى وجمال وعبداللطيف  ويوسف وعزيز و 
الزميل محمد عبد اهلل غاللي  نفيسة ومريم وفوزية حرم 

.رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته 

والد الدكتور ر�صيد كوكب  يف ذمة اهلل
أسرة  شيعت  وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
جنازة   2021 شتنبر   7 الثالثاء  يوم  والتكوين  التربية 
متقاعد  مدير  كوكب  إبراهيم  حياته  قيد  املسمى  الفقيد 
والجنازة  الظهر  بعد صالتي  الدكتور رشيد كوكب،  والد 

بمسجد أكفاي بمدينة تارودانت.
 و بهذه املناسبة األليمة و هذا املصاب الجلل، يتقدم  
للتعليم  الوطنية  للنقابة  املحلي  و  اإلقليمي  املكتب  أعضاء 
و  بتارودانت،  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
املدني،  املجتمع  فعاليات  و  باملدينة  الفرع  أعضاء مجلس 
أصدقائه  لكافة  و  املرحوم،  لعائلة  القلبية  التعازي  بأحر 
ومقربيه، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع املغفرة 

و الرضوان و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

اليو�صفي اأحمد يف ذمة اهلل
اليوسفي،  عائلة  فقدت  واأللم،  الحزن  يعصرها  بقلوب 
مفاجئ  مرض  إثر  أحمد  اليوسفي  اهلل،  برحمة  املشمول 

ألم به .
عائلته  نفوس  بليغني في  أملًا وحزنًا  ترك رحيله  املرحوم 
وأصدقائه وسائر جيرانه، نظرًا لطيبوبته وحسن أخالقه التي 

كان يتميز بها. فصبرًا جمياًل لعائلته الكريمة.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم عائلة زمات تورية  وجميع 
األهل واألحباب بأصدق عبارات التعازي واملواساة إلى  أبيه 
محمد، حسن،  محمد وأمه فاطمة وزوجته حسنية وإخوانه: 
فاطمة، زهور ولطيفة، سائلني اهلل أن يرحم روحه الطاهرة 

وأن يبوءه مقام صدق عند مليك مقتدر في أعلى عليني، وأن يسكنه في فردوس الجنة مع الذين 
أنعم عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقًا.

ال�صالوي فاطنة يف ذمة اهلل
السيدة  اهلل  برحمة  املشمولة  البقاء،  دار  إلى  انتقلت 
الشالوي فاطنة بعد مرض ألم بها لم ينفع معه عالج وذلك 
الطاهر  وري جثمانها  وقد   .  2021 11 شتنبر  السبت  يوم 

الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
      وبهذه املناسبة األليمة يتقدم جميع األهل واألحباب 
الشيخ البدوي محمد،  بأحر التعازي واملواساة إلى أبنائها: 
مريم  و  سارة  زهرة،  جواد،  حسن،  املهدي،  القادر،  عبد 
بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائلني   ، بشار 
رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويرزق أهلها وذويها  الصبر 

الجميل. .

جالل كندالي 

الوطنية  التربية  وزارة  كشفت 
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
يوم  شرعت  أنها  العلمي،  والبحث 
أمس االثنين، في بث دروس المراجعة 
والتثبيت بالنسبة لألسالك التعليمية 
الثالثة االبتدائي واإلعدادي والثانوي 
الوطنية،   التلفزية  القنوات  عبر 

الثقافية، العيون واألمازيغية .
ووفق بالغ في الموضوع للوزارة 
وفق  ال���دروس سيتم  ه��ذه  بث  ف��إن 
البرمجة التالية، قناة العيون ، ستعمل 
على بث دروس موجهة إلى تلميذات 
وتالميذ المستوى التعليمي االبتدائي 

من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 
األمازيغية ستخصص  قناة   مساء، 

لبث دروس تهم المستوى التعليمي 
 8 الساعة  م��ن  اإلع���دادي  الثانوي 

والنصف   12 الساعة  إلى  صباحا 
زواال.

ببث  فستقوم  الثقافية  قناة  أما 
دروس موجهة إلى تلميذات وتالميذ 
التعليم الثانوي التأهيلي من الساعة 

8 صباحا إلى  الساعة 6 مسا.
وشددت الوزارة على أنها ستعمل 
على اإلعالن يوميا عن شبكة البرمجة 
الخاصة  ال��دروس  لهذه  التفصيلية 
بوابتها  خالل  من  وذل��ك  قناة،  بكل 
www.men.( اإللكترونية الرسمية 
gov.ma(، وصفحاتها الرسمية على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء 
تبعا للبالغ اإلخباري الذي أصدرته، 
 ،2021 شتنبر   10 الجمعة  ي��وم 

بخصوص استثمار األسابيع المقبلة 
االنطالق  لضمان  الجيد  لالستعداد 
أكتوبر  فاتح  في  للدراسة  الفعلي 
2021، ومن أجل تثبيت التعلمات التي 
الموسم  خالل  المتعلمون  اكتسبها 
منها  وحرصا  الماضي،  ال��دراس��ي 
على ضمان جاهزيتهم واستعدادهم 
لمسايرة ومواكبة المقررات الدراسية 

الجديدة.
وف��ي ه��ذا ال��ب��اب، دع��ت ال���وزارة 
الحرص  إلى  واآلباء  األمهات  جميع 
على مواكبة أبنائهم في متابعة دروس 
مستمر،  بشكل  والتثبيت  المراجعة 
مشددة على أنها ستظل في تواصل 
المستجدات  كل  مستمر معهم حول 

المتعلقة بسير هذه العملية.

أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 ال�صروع في بث درو�ض المراجعة والتثبيت عبر القنوات التلفزية الوطنية

تحالف رباعي بين اأحزاب �صيا�صية بجهة �صو�ض ما�صة من 
اأجل ت�صيير مجل�ض الجهة والمجال�ض االإقليمية

عبداللطيف الكامل

سياسية  أح��زاب  أربعة  أعلنت 
بجهة سوس ماسة عن توقيع اتفاق 
شرف بين منتخبي هذه األحزاب 
يقضي  تحالف  تكوين  أج��ل  م��ن 
بتسيير شؤون مجلس جهة سوس 
اإلقليمية  المجالس  وأيضا  ماسة 
ومجالس الجماعات الترابية، وذلك 
هذه  رؤس��اء  انتخاب  موعد  قبل 
المجالس وأعضاء مكاتبها بشكل 
في  تنسيقي وتشاوري وتشاركي 
الهيمنة  منطق  عن  بعيدا  التدبير 

المقاعد  عدد  كان  مهما  والتعالي 
التي حصل عليها أي حزب من هذه 
األحزاب المكونة للتحالف الرباعي.
 وقررت األحزاب األربعة التالية 
األح����رار واإلت���ح���اد اإلش��ت��راك��ي 
واإلستقالل واألصالة والمعاصرة 
وضع حد لبعض المناورات الدنيئة 
مكاتب  تشكيل  دائما  ترافق  التي 
واإلقليمية  الجماعية  المجالس 
والجهوية وقطع الطريق على شراء 
الكبار/المنتخبين،  الناخبين  ذمم 
وتهريب  اختطاف  عمليات  وعلى 
المستشارين قبيل تشكيل مكاتب 
المجالس المذكورة كما حدث سابقا 

بهدف الضغط على جهة معينة حتى 
تميل الكفة لصالح جهة أخرى.

ولذلك اتفقت مكونات التحالف 
الرباعي بناء على توقيع اتفاق شرف 
بين الكتابات والتنسيقات الجهوية 
لهذه األحزاب األربعة بجهة سوس 
ماسة،على أن يكون التسيير جماعيا 
الجماعية  للمجالس  وتشاركيا 
الجهوي،  والمجلس  واإلقليمية 
وسيكون التوزيع بناء على نتائج 
لم  الحظ  التي لحسن  االنتخابات 
على  الهيمنة  من  حزب  أي  تمكن 
عدد المقاعد إال في بعض الجماعات 
إعزة  أيت  كبلدية  القليلة  الترابية 

بتارودانت وجماعة تغازوت بأكادير 
إداوتنان.

تسند  أن  المرتقب  وم��ن  ه��ذا، 
لحزب الوردة بعدة جماعات ترابية 
نيابات في مكاتب مجالسها كما هو 
بمدينة  الترابية  بالجماعة  الشأن 
بقندار  لفائدة  الجهادية  الدشيرة 
وإنزَكان لحميد أوفقير وأيت ملول 
لحسن بالج وأَكادير لمحند أكرنان 
بنواري،  لحسن  لفائدة  وتيزنيت 
وأيضا نيابة واحدة للوردة بمكتب 
لفائدة  ماسة  جهة سوس  مجلس 

األخ حسن مرزوقي.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

كتبت وكالة المعلومات االقتصادية اإلفريقية 
إيكوفين أن المغرب نجح بفضل اعتماده لسياسة 
استثمارية طموحة، »في بناء اقتصاد ديناميكي 
مدعوم بنمو مستمر“، مؤكدة أنه على الرغم من 
ذلك فإن النموذج االقتصادي الحالي للمملكة 
»يبدو أن له حدودا يتعين على أعضاء االئتالف 

الحكومي المقبل إيجاد حلول لها«.
 وأضافت الوكالة »خالل عقدين من الزمان، 
شهد المغرب تحوالت اجتماعية وسياسية، ولكن 
قبل كل شيء اقتصادية، مكنته من االرتقاء إلى 

مرتبة البطل اإلفريقي«.
 وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المملكة 
نفذت استثمارات كبيرة، ال سيما في مجاالت 
الى  والصناعة، مشيرة  للنقل  التحتية  البنية 
أنه من أهم هذه المشاريع بناء الطريق السيار 
المداري للرباط، والمحطة الجديدة بمطار الدار 
في  السرعة  فائق  قطار  خط  وأول  البيضاء، 

إفريقيا باستثمارات ناهزت 2.
المركب  إنشاء  على  ع��الوة  دوالر،  مليار   4

المينائي والصناعي طنجة المتوسط.
 وكتبت الوكالة أنه في تحليل لمكتب ديلوت 
Deloitte للدراسات نشر في يوليو الماضي، 
اعتبر هذا األخير أن هذه االستثمارات »رافقتها 
العامة  للمؤسسات  تحرير وخوصصة  عملية 

ذات الطابع التجاري )اتصاالت المغرب، شركة 
التبغ(، وكذلك انفتاح تجاري على الخارج، تعزز 
من خالل توقيع العديد من االتفاقيات التجارية 
)االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ومصر 
وتركيا ومنطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية(، 
وإطالق العديد من االستراتيجيات القطاعية في 
الزراعة والسياحة والصيد البحري والطاقات 
المتجددة، فضال عن االستراتيجيات الشاملة 

في االقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية.
 وأش��ارت الوكالة من جهة أخ��رى، إلى أن 
المغرب يعد اآلن إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا 
في  الكبير  الثقل  ذات  األفريقية  الدول  »من   ،

قطاع السياحة«.
  وفي حديثها عن القطاع الصناعي ذكرت 
خالل  من  أصبح  المغرب  أن  إيكوفين  وكالة 
700 ألف سيارة في السنة،  إنتاجه ألكثر من 
أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في إفريقيا“.

القطاعات  ه��ذه  تطوير  أن  وأوض��ح��ت   
النمو  دعم  في  ساعد  المختلفة  االقتصادية 
 ، شيء  كل  قبل  »لكن  المستدام  االقتصادي 
وبفضل هذه التحوالت، استطاعت البالد، التي 
هي أيضا منتجة للفوسفاط من فرض ريادتها 
بفضل  وذلك  األفريقية  القارة  في  االقتصادية 
الملك محمد  الجاللة  قيادة متبصرة لصاحب 

السادس.
  ونقلت الوكالة عن تقرير«تطور الشركات 
كون  واآلفاق«،  الواقع  إفريقيا:  في  المغربية 
إفريقيا أصبحت هي الوجهة األولى لالستثمارات 
المغربية في الخارج، إذ أنه ما بين عامي 2003 
و2017 استثمرت الشركات المغربية ما يقرب 
من   60 أو   ، القارة  في  دوالر  مليارات   4 من 

االستثمارات األجنبية المباشرة.
المغرب  أن  تقريرها  في  الوكالة  وأك��دت   
يعد اليوم مع جنوب إفريقيا، واحدا من أكبر 
المرتبة  يحتل  فيما  إفريقيا،  في  المستثمرين 
في  المباشرة  االستثمارات  حيث  من  األول��ى 
غرب إفريقيا التي تتمركز فيها أكثر من نصف 

استثماراته الخارجية.
 وأشارت من جهة أخرى الى أنه وعلى الرغم 
من أن سياسة االستثمارات المكثفة هذه جعلت 
من الممكن دعم النمو لعدة سنوات، مع خفض 
معدل الفقر )من 3ر15 في المائة العام 2001 إلى 
8ر4 في المائة في العام 2014 وفقا للمندوبية 
االقتصادي  األداء  فإن  للتخطيط(،  السامية 
للمغرب مايزال بطيئا في الحد من التفاوتات“.

 وأكدت أنه من أجل الحد من هذه التفاوتات 
التي تسارعت بشكل خاص خالل جائحة كوفيد 
19 كثفت السلطات المغربية االستثمارات في 

القطاعات االجتماعية خصوصا تلك الموجهة 
للفقراء“، مبرزة نهج المغرب إلصالحات جوهرية 

حيث شرع في تعميم التغطية االجتماعية.
 وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي أطلقه 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس في يوليوز 
2021، يتم تنفيذه على أربع مراحل تستهدف 
التغطية  تعميم   ،2025 العام  حتى  منها  كل 
األسر  ودع��م  الصحي  والتأمين  االجتماعية 
وتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
أن  الصدد  هذا  في  إيكوفين  وكالة  وأكدت   
»التحدي الذي يواجه النخبة السياسية المقبلة 
يتمثل في تسريع اإلصالحات من أجل إيجاد 
في  الطموحة  الرغبة  بين  الصحيح  التوازن 
تطوير قطاع التصنيع ، من خالل جذب الشركات 
أكثر  مالية  سياسة  وتنفيذ  الكبرى،  العالمية 
إنصافا“، وهي مهمة، تضيف الوكالة، منوطة 
بشكل خاص بالسيد عزيز أخنوش الذي فاز 
حزبه في االنتخابات التشريعية في 8 شتنبر 
والذي يتعين عليه حاليا إيجاد حلفاء لتشكيل 

ائتالف حكومي جديد«.
 وخلصت الوكالة إلى أنه »بمجرد تشكيل 
الحكومة الجديدة، سيكون أول اختبار كبير لها 
هو إعداد قانون المالية للسنة المقلبة 2022“.

اإيكوفين: االئتالف الحكومي المقبل اأمام تحدي تجديد الدينامية االقت�صادية 
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ليبيا تعترف بوجود تجاوزات وأخطاء 
في تدبير إشكالية الهجرة غير الشرعية 

الحركية التي عرفها ملف املحتجزين في ليبيا ومن 
بينها املغاربة، والتي اشتغلت عليها وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة القاطنني في 
الخارج بصمت الى جانب أجهزة أمنية موازية كان 
التي  املغاربة،  هويات  من  التحقق  الشاغل  شغلها 
جوزات  على  الحصول  من  تؤخر  أطول  وقتا  تتخذ 

املرور أو تسهل الترحيل.
ومتفاقما  سيئا  أصبح  الذي  للوضع  ونتيجة   
املرشحني  من  للمحتجزين  الهائل  العدد  بسبب 
منذ شهر  تخرج  ليبيا  بدأت  الشرعية،  غير  للهجرة 
املحتجزين  املغاربة  ملف  وأن  خاصة  صمتها،  عن 
وزيرة  املنقوش،  مع نجالء  باستمرار  يناقش  كان 

الخارجية والتعاون الدولي الليبية. 
األستاذ  من  كل  اليوم  من  شهر  قبل  تناول  كما 
ووزيرة  العام  النائب  الصور  صديق  املستشار 
آليات  تفعيل  الليبية  الدولي  والتعاون  الخارجية 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  بني  التواصل 
النظيرة  الجهات  وبني  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
عملها  يتناول  التي  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات 
تقاسم  ألجل  املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع 
خاصة  العام،  النائب  مكتب  مع  بشأنها  املعلومات 
مكافحة  ملف  على  العمل  عنها  أسفر  التي  النتائج 
الجوار  دول  مع  بالشراكة  الشرعية  غير  الهجرة 
والسياسات املوضوعة ألجل التصدي لها، وما اتخذ 
من إجراءات ملعالجة املالحظات املسجلة على كيفية 

إدارة مراكز ايواء املهاجرين.
الرئاسي  املجلس  رئيس  نائب  أكد  جانبه  ومن   
سيتم  أنه  املاضي،  الشهر  الالفي،  اهلل  عبد  الليبي 
عمليات  إطار  في  قريبًا  املحتجزين  املغاربة  ترحيل 
والسلطات  املغربية  الداخلية  وزارة  بني  منسقة 
الليبية. وجاء ذلك عقب محادثات مع ناصر بوريطة 

وزير الخارجية خالل مؤتمر مشترك عقد بالرباط.
ليبيا بشكل  املحتجزين في  املغاربة  ويقيم معظم 
للهجرة  البلد  هذا  قصدوا  فأغلبهم  قانوني،  غير 
أوروبا، وتوجد مجموعات  إلى  بطريقة غير شرعية 
في  نفسها  لألسباب  محتجزون  املغاربة  من  أخرى 

الجزائر وتونس.
من  األولى  الدرجة  في  مدينة خريبكة  أبناء  يأتي 
من  وهم  الوطنيني  عبر  البشر  تجار  ضحايا  بني 
جنسيات مختلفة، مرشحون للهجرة هدفهم الوصول 
الى »المبيدوزا« االيطالية و ينضم إليهم أبناء قلعة 
ومدن  البيضاء  والدار  السبت  وسوق  السراغنة 
ضغطا  ليبيا  عاشت  الوضع  هذا  وبسبب  أخرى. 
نزيف  لوقف  جهودا  لتبدأ  األخيرة  األسابيع  خالل 
الليبي  الغربي  الجنوب  عبر  إليها  السري  الهجرة 

خاصة من منطقة »درج«.
وعلى اعتبار منطقة »درج« من املداخل األساسية 
قرار  في  و  اليوم  إلى  تتردد  فلم  الليبي  التراب 
بينها  من  شقيقة  دول  ضغوط  بسبب  فيه  رجعة  ال 
املغرب، فقد تم تعزيز الحراسة الحدودية في الجنوب 
الغربي لدولة ليبيا فباإلضافة الى »درج« في كل من 
أمنية  متاريس  ووضع  »سيناون«  و  »غدامس« 
لتأمني الطريق وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه 

رجال األمن في تأمني الطريق.
املحتجزين،  عائالت  وجهت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
بدعم من عدة منظمات غير حكومية، نداءات متعددة 
إعادتهم  وطلب  بمحنتهم  إلعالمهم  السلطات  إلى 
إلى أوطانهم، وإلى مسؤولني ليبيني خالل زيارتهم 
املغرب  وقنصلية  سفارة  خالل  من  أو  للمغرب 

بالجمهورية التونسية.
وبعد كل هذه املدة التي تجاوزت السنوات، اعترف 
الشرعية  غير  الهجرة  إشكالية  تدبير  في  متدخلون 
في ليبيا في اجتماع بوزارة الداخلية الليبية أن ثمة 

تجاوزات وأخطاء أوقفت برامج ) الترحيل الطوعي، 
املنظمات  وإيفاء  التوطني(  إعادة  االجالء اإلنساني، 
ووضع  التجاوزات  تكرار  بعدم  بتعهدات  الدولية 

آليات فعالة الستئناف برامج الترحيل مرة أخرى.
 53 طوعيا  الليبية  السلطات  أمس  أول  ورحلت 
مطار  من  وذلك  غير شرعي  مهاجرا مصريا  مصريا 
مكافحة  جهاز  لجهود  تتويجا  الدولي  »معتيقة« 
الترحيل  عملية  وجاءت  الشرعية.  غير  الهجرة 
ومصلحة  الداخلية،  وزير  مكتب  مع  بالتعاون 
وبالتنسيق  األجانب  وشؤون  والجنسية  الجوازات 

مع السفارة املصرية في طرابلس. 
املنظمات  إشراك  يروم  الذي  االجتماع،  ضم  وقد 
مكافحة  جهاز  .رئيس  الترحيل،  ببرامج  الوطنية 
الحفيظ  عبد  »املبروك  عميد  الشرعية  غير  الهجرة 
للهجرة،  الدولية  املنظمة  مكتب  رئيس  مع  ميالد« 
الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  مكتب  ورئيس 
باملنظمتني،  الترحيل  أقسام  بمسؤولي  مصحوبني 
للهجرة  الليبية  املنظمة  رئيس  السيد  وبحضور 
والالجئني ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير 
مكتب  ورئيس  الدولي،  والتعاون  املنظمات  إدارة 
الصحية  الرعاية  قسم  ورئيس  واملراسم،  العالقات 

بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  كثف  أيام  وقبل 
من  الغربي  الجنوب  على  حراسته  الليبي  الشرعية 
في  استفحلت  حيث  الجزائرية،   – الليبية  الحدود 
األشهر األخيرة  ظاهرة الهجرة غير القانونية التي 

يلعب فيها تجار البشر عبر وطنيني دورا كبيرا..
من  املئات  يعيشها  التي  املزرية  الوضعية 
محاور  وغياب  مختلفة  جنسيات  من  املحتجزين 
وحيد شكلت ازمة مع بلدان صديقة لليبيا من بينها 
حقيقية  إشكالية  وهي  املغرب..  و  والصومال  مصر 
في ليبيا بسبب إغالق السفارة املغربية وقنصليتها 

.. جراء االعتداء عليها في أبريل 2015.
 إن هذه الوضعية، جعلت بلدا كاملغرب، يعرف في 
االسابيع األخيرة وقفات احتجاجية ألسر الضحايا 
واملغاربة  االفريقية  والشؤون  الخارجية  وزارة  أمام 
القاطنني في الخارج مطالبني التدخل إلنهاء مأساة 
أبنائهم يشتغل دون توقف إليجاد حلول خاصة على 
الجمهورية  في  وقنصليتها  املغرب  سفارة  مستوى 

التونسية، تنتهي بالترحيل الى أرض الوطن
ووسائل  الفوري  التواصل  مواقع  عجت  وقد 
التواصل االجتماعي والصالونات الحوارية الخاصة 
بقضية املحتجزين املغاربة على الخصوص، بصور 
تنقل وضعيات مزرية لشباب ملغاربة داخل غرف في 
تم  بعدما  أمنة  غير شرعية  أملهم هجرة  كان  بيوت 
تشديد الحراسة على مخارج ومداخل غرب املتوسط 
الهجرة  ملكافحة  االسباني  املغربي  التعاون  نتيجة 
غير الشرعية، ليتحول أملهم الوصول الى الفردوس 

األوربي الى جحيم.

وحدات أمنية ودوريات صحراوية بكافة 
مكوناتها تنزل بكثافة لمراقبة القواطع 

الحدودية في الجنوب الغربي الليبي

خالل بداية األسبوع الجاري أصبحت ليبيا مقتنعة 
بالوضع املقلق جعلها تؤمن بشكل جدي تأثير تنامي 
القانونية بشكل الفت  للهجرة غير  املرشحني  تمرير 
وكبير على الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمني. 
بكافة  صحراوية  ودوريات  أمنية  وحدات  دفع  مما 
الحدودية  القواطع  ملراقبة  بكثافة  النزول  مكوناتها 
منطقة  تعتبر  الذي  الليبي  الغربي  الجنوب  في 
أهم ممراتها الى التراب  و«بوابة الخميس«  »درج« 

الليبي عبر األراضي الجزائرية.

الليبي  الشرعية  الهجرة غير  وأكد جهاز مكافحة 
تمكن من ضبط  قبل أيام أن التمركز األمني »أوال« 
الدريات  إلدارة  التابعة  الخميس  ببوابة  مركبة 
غير  املهاجرين  من  عدد  متنها  على  الصحراوية 
دخولهم  بعد  الصحراء  جنوب  دول  من  الشرعيني 

متسللني عن طريق الحدود الجزائرية.
العام  النائب  مكتب  يجريها  التي  التحقيقات  إن 
نوعيا  املتخصصة  العامة  النيابات  عن   املسؤول 
الوقائع املرتكبة في هذا اإلطار، و  التحقيق في  في 
والوقائع  األجانب  وإقامة  دخول  بأنظمة  املرتبطة 
الشرعية..  غير  الهجرة  تنظيم  أوجه  الداخلة ضمن 
أنجزتها  التي  التحقيقات  أن  العام  النائب  أظهر   ،
النيابة العامة أظهرت تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة 
غير الشرعية على نطاق واسع ألجل تحقيق منافع 

كما  عليها،  القائمني  قبل  من  مشروعة  غير  مادية 
و«املنظمات«  »الجمعيات«  نشاط  أن  إلى  أشار 
أنماطا  ليشمل  الهجرة  عمليات  تنظيم  على  القائمة 
بالبشر  باالتجار  األمر  ويتعلق  السلوك  من  أخرى 
وتمويل  األموال  وغسل  البشرية  وباألعضاء 
في  املتخصصني  بني  ومن  املحظورة.  التنظيمات 
املرشحني  تمرير  بعد  البشرية  باألعضاء  االتجار 
الى األراضي الليبية وافد صومالي الجنسية يدعى 
حسن قيدي، تم ضبطه و إحضاره، و املتهم بقيادة 
شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير 
العشرات  قتل  وتعمد  بالبشر،  االتجار  و  الشرعية، 
ومواقعة  بأعضائهم،  االتجار  ألجل  املهاجرين  من 

وحجز  التهديد،  سطوة  تحت  املهاجرات  من  عدد 
حرية املهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية إلرغام 

ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطالق سراحهم. 
النائب  الصور  الصديق  املستشار  األستاذ  وعرج 
التذكير  على  اخر  موضع  في  العام  النائب  العام 
داخليا  العاملة  والجمعيات  املنظمات  بواقع حرص 
على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف 
تلك  عمل  ألية  ان  معتبرا  الوطني،  بعبر  نشاطها 
رفع  وكالئه  من  يتطلب  الطريقة  بهذه  املجموعات 
نسق العمل ألجل انجاز تحقيقات تتعلق بالتدفقات 
املالية واألنماط التي تتخذها هذه الجماعات لتمويه 

مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
التقارير والبالغات  أن  بأن  اخر  وقال في موضع 
عناصر  احجام  الى  تشير  مكتبه  على  العرضة 
القيام  على  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز 
القائمني  او هذا ما يتطلب من  اليه  الواجب املسند 
لفرض  وناجزة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  الجهاز  على 

االلتزام بموجبات الوظيفة العامة. 

المنظمات والجمعيات العاملة في ليبيا 
تنسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى 

يوصف نشاطها بعبر الوطني

بقضية  املعنية  الليبية  املؤسسات  مجهودات 
الهجرة ونتيجة للقاءات املراطونية أسفرت على على 
خلفية واقعة حجز حرية عدد من املهاجرين الحاملني 
للجنسية املصرية و إنزال صنوف التعذيب بهم - بما 
في ذلك املعاملة املهينة - لحمل ذويهم على دفع مبالغ 
مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيالت املرئية التي 

توثق مشاهد التعذيب  .
توصل عناصر وحدة تقنية املعلومات واالتصاالت 
مكتب تحريات  مع  -بالتعاون  العام  النائب  -بمكتب 
املنطقة الحدودية الغربية، إلى تحديد هوية مرتكب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املعروف  الواقعة 
باسم )الحاج حكيم(. وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه 

ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.
وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله، 
باشرت نيابة العجيالت االبتدائية إجراء استجوابه، 
اقترافه  واقع  إثبات  على  اإلجراء  هذا  وأسفر 
لواقعة تعذيب املجني عليهم عقب حجزه لحريتهم 

غير  منافع  على  الحصول  ألجل  منها  وحرمانهم 
املشروعة.

إثبات واقع  التحقيق على  كما أسفرت إجراءات 
انخراط املتهم في نشاط الجماعات اإلجرامية التي 
تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واالتجار 
بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في اآلونة األخيرة 
إدارة  عبر  الشرعية  غير  الهجرة  عمليات  تنسيق 
منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط 

مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.
بحبس  األمر  إلى  العامة  النيابة  انتهت  وبذلك 
بضبط  أوامر  واصدرت  احتياطيا  الحاضر  املتهم 

وإحضار شركائه في ارتكاب األفعال املسندة إليه.

ليبيا تتحرك لترحيل المحتجزين بعد �ضغوط دولية والمغرب 
يبذل جهودا لنقل اأبنائه لأر�ض الوطن

نتيجة للوضع الذي أصبح سيئا ومتفاقما بسبب العدد الهائل للمحتجزين من املرشحني للهجرة غير الشرعية، بدأت ليبيا تخرج منذ شهر عن 
صمتها خاصة وأن ملف املغاربة احملتجزين كان يناقش باستمرار سواء خالل اللقاء مع جنالء املنقوش، وزيرة اخلارجية والتعاون الدولي الليبية، 
نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي عبد اهلل الاليف، الشهر املاضي، الذي أكد أنه سيتم ترحيل املغاربة احملتجزين قريبًا يف إطار عمليات منسقة بني 
وزارة الداخلية املغربية والسلطات الليبية. وجاء ذلك عقب محادثات مع ناصر بوريطة وزير اخلارجية خالل مؤمتر مشترك عقد بالرباط.

خالل هذه الورقة نرصد الوضع احلالي يف دولة ليبيا التي عززت احلراسة احلدودية يف اجلنوب الغربي لدولة ليبيا فباإلضافة الى »درج« يف كل من 
»غدامس« و »سيناون« ووضع متاريس أمنية لتأمني الطريق وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه رجال األمن يف تأمني الطريق

يوسف هناني
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أويلرز الليبيري يقترب 
من مواجهة الرجاء 

في دوري األبطال 
 32 دور  بلوغ  من  الليبيري  أويلرز  نادي  اقترب 
لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث ينتظره 

فريق الرجاء الرياضي. 
على  عريضا  انتصارا  الليبيري  الفريق  وحقق 
ضيفه أسكو كارا الطوغولي بثالثة أهداف دون رد، 
في المواجهة التي جمعتهما يوم األحد بليبيريا في 

ذهاب الدور التمهيدي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم األحد 
المقبل في الطوغو، في إياب الدور التمهيدي للبطولة 
اإلفريقية، حيث يضمن الفريق الليبيري التأهل حتى 

في حال خسارته بهدفين نظيفين.
وكانت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم قد أعفت 
ناديي الرجاء والوداد من خوض الدور التمهيدي، على 
أن تكون بداية مشوارهما القاري من دور 32 للمسابقة. 
وأسفرت القرعة عن مواجهة الرجاء الفائز من مباراة 
أويلرز الليبيري وأسكو كارا الطوغولي، فيما ينتظر 
الغاني  أوك  أوف  هارتس  لقاء  من  المتأهل  ال��وداد 
أمام كلوب دو كامسار الغيني، حيث ستقام المواجهة 
بينهما من مباراة واحدة فقط في غانا يوم األحد القادم، 

نظرا لألحداث الجارية حاليا في غينيا.
وفي كأس الكونفدرالية، اقترب كذلك فريق اتحاد 
بن قردان التونسي من بلوغ الدور األول للمسابقة 

القارية، حيث سيواجه نهضة بركان.
ووضع فريق اتحاد بن قردان التونسي، قدما في 
الدور المقبل لكأس الكونفدرالية، بعدما فاز على ضيفه 
فريق الشرطة بطل النيجر اليوم األحد بنتيجة 3 – 1، 

في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.
وسيلعب الفريقان التونسي والنيجري مجددا في 
لقاء اإلياب يوم السبت المقبل، إذ يكفي اتحاد بن قردان 
التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان العبور.

وأعفى الكاف أيضا نهضة بركان من خوض الدور 
التمهيدي لكأس الكونفدرالية، ليستهل مشواره في 

المسابقة من دور 32.

حركاس يغيب عن 
مواجهة أولمبيك خريبكة

سيفتقد فريق الرجاء البيضاوي، رسميا، مدافعه 
جمال حركاس خالل المواجهة التي ستجمعه بأولمبيك 
خريبكة، المقررة نهاية األسبوع الجاري بمركب محمد 
الخامس بالدار البيضاء، ضمن فعاليات الجولة الثانية 

من الدوري االحترافي األول.
وكان حركاس قد أصيب خالل الجولة األولى من 
مباراة يوسفية برشيد، حيث ترك مكانه لزميله إلياس 
الحداد، وخضع بعدها لفحوضات طبيبة دقيقة، أكدت 
حاجته لراحة مدته أسبوع، من اجل التعافي من الشد 

العضلي الذي أصيب به.
لسعد  التونسي  المدرب  يعتمد  أن  المنتظر  ومن 
الشابي على ثنائية الهدهودي والحداد أمام األوصيكا، 
الذي عاد للدوري االحترافي، بعد غياب اضراري لموسم 

واحد قضاه بين أندية القسم الثاني.

رحيمي أفضل صفقة
 في الدوري اإلماراتي 

لنادي  انتقل حديثا  الذي  تصدر سفيان رحيمي، 
العين االماراتي لكرة القدم، استطالعا للرأي بشأن 
أفضل صفقة تمت في الدوري االماراتي للمحترفين 

لهذا الموسم. 
الرجاء  لنادي  السابق  الالعب  رحيمي،  وج��اء 
خالل  صفقة  ألفضل  األول��ى  المرتبة  في  الرياضي 
صحيفة  أجرته  استطالع  في  الصيفية  االنتقاالت 

البيان اإلماراتية.
وحصل سفيان رحيمي على نسبة 50 بالمائة من 
برنارد  البرازيلي  على  متقدما  الجماهير،  تصويت 
أفضل صفقات  كثاني  الشارقة  فريق  العب  دوارتي 
في اإلمارات، بعدما حصل على  »ميركاتو الصيف« 
نسبة 26 بالمائة، متبوعا باإليراني مهدي قائدي العب 
فريق شباب األهلي دبي، في المركز الثالث بحصوله 

على 24 بالمائة.
وسجل سفيان رحيمي ظهوره الرسمي األول مع 
فريق العين يوم السبت في مباراته أمام بني ياس، التي 
انتهت بانتصار العين بهدف دون رد سجله الالعب 
التوغولي البا كودجو بعد تمريرة متقنة من رحيمي.

 عبد المجيد النبسي 

بعد غياب دام لسنوات، عاد فريق الجيش 
الملكي إلى الواجهة اإلفريقية من خالل بوابة 
افتتح  التي  اإلفريقية،  الكونفدرالية  ك��أس 
مباريات دورها التمهيدي األول بانتصار مهم 
على فريق« إف سي بافلز« من دولة البينين، 
التي جمعتهما  المباراة  في   ،1  –  3 بنتيجة 
ليلة أول أمس األحد، بملعب المجمع الرياضي 

األمير موالي عبد اهلل بالرباط.
فريق  م���درب  ف��ان��دن��ب��روك،  سفين  وع��ب��ر 
المشجعة  البداية  هذه  بعد  الملكي،  الجيش 
بهذا  الكبير  ارتياحه  عن  الهجومية،  والقوة 
التمهيدي  الدور  مباريات  أول  في  االنتصار 
لكأس الكونفدرالية اإلفريقية، مشيرا إلى أنه 

يعتبر عامال محفزا.
وأضاف مدرب الجيش الملكي أن أداء العبيه 
لدى  كبير  ذهني  حضور  رافقه  جيدا،  ك��ان 
المجموعة بأكملها، وهذا شيء جيد ومطمئن، 
لكنه أكد على أنه كان يتمنى أال تستقبل شباك 
الحارس العسكري أي هدف، لكن حصل العكس.
ورغم ذلك يبقى فارق األهداف مهما خالل 

مباراة اإلياب،
 وكان باإلمكان تعميق الفارق لو استغلت 
كل الفرص التي أتيحت للمجموعة العسكرية.
 وعرف الشوط األول من المباراة، سيطرة 
قوية لفريق الجيش الملكي، الذي سعى إلى 
تسجيل هدف مبكر حتى تتبعثر أوراق مدرب 
فريق بافلز، وهو ما تحقق في الدقيقة 24 عندما 
سجل الالعب زكرياء فاتي هدف هدف التقدم 
العسكري، قبل أن يضيف بعد دقيقة واحدة فقط 

الالعب حمزة مجاهد الهدف الثاني.
 وختم فريق الجيش الملكي أهدافه بواسطة 
أنور ترخات في الدقيقة 78، في حين كان الهدف 
النبنيني في الدقيقة 57 بواسطة روالن بياكو. 
ويبقى مدرب فريق الجيش الملكي مطالبا 
ال  حتى  الدفاعية،  األخطاء  بعض  بتصحيح 
المباريات،  القادم من  في  غاليا  ثمنها  يؤدي 
حساب  على  التأهل  تأمين  من  تمكن  ما  إذا 
الفريق البنيني في مباراة اإلياب، التي ستجرى 

يوم السبت القادم.
وسيكون الجيش الملكي في حال عبوره على 
موعد فريق شبيبة القبائل، وهي المباراة التي 
الفريق  وأن  خاصة  أخرى،  حسابات  تتطلب 

الجزائري  له تجربة في الواجهة اإلفريقية.

استهل فريق الوداد الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بانتصار بين  على 
ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لالشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء 
بالدار  الخامس  الرياضي محمد  المركب  أرضية  األحد، على  أمس  أول 
البيضاء، برسم منافسات الدورة األولى من البطولة الوطنية االحترافية.
وسجل هدفي الوداد الرياضي كال من المهاجم التنزاني سايمون مسوفا 
والجناح زهير المترجي )د 47(، ليتحلق الفريق األحمر بكوكبة  )د 8( 
الفرق التي استهلت الموسم باالنتصار وهي شباب المحمدية والدفاع 

الحسني الجديدي والرجاء الرياضي وحسنية أكادير.
النتيجة،  الفريق األحمر سعادته بهذه  الركراكي، مدرب  وأبدى وليد 
الرياضية،  قناة  به  تصريح خص  في  مشيرا  بسهولة،  تأتي  لم  والتي 

جيد ط����ن����ج����ة ف����ري����ق ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال��م��واج��ه��ة إل���ى أن ات��ح��اد 
وسيقول كلمته خالل الموسم الحالي.

وأضاف المدرب السابق للفتح الرياضي أن الوداد كان بإمكانه تسجيل 
أكثر من هدفين، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت له، لكن األهم تحقق في 

هذه المواجهة، وهو انتزاع نقط المباراة كاملة.

وأضاف الركراكي أن فريقه افتقد خالل التحضير لهذه المباراة عشرة 
العبين بفعل التزامهم بفترة التوقف الدولي، حيث لم يعودوا إلى التداريب 

إال يوم الخميس.
وفي المقابل، أبدى مدرب اتحاد طنجة، الفرنسي بيرنارد كازوني سعادته 

بالعرض الذي قدمه العبوه رغم الهزيمة.
وقال كازوني في تصريح لقناة الرياضية إن اتحاد طنجة واجه بطل 
لهذه  التحضير  أن  رغم  المتاعب،  بعض  له  يخلق  أن  وحاول  ال��دوري، 
المواجهة لم يتعد ثالثة أسابيع، وهي فترة قصيرة، مشددا على أن اتحاد 

طنجة يحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق نتائج أمام الفرق الكبرى.
وبالمركب الرياضي بفاس، انتهت مواجهة الماص أمام نهضة بركان 

بنتيجة التعادل السلبي.
وشهدت هذه المواجهة تدخال مؤثرا لتقنية الفيديو، حيث تم إلغاء 
هدف للمغرب الفاسي، بعدما أقره حكم المواجهة داكي الرداد، األمر الذي 

فجر غضبا ماصويا على مواقع التواصل االجتماعي.
وبهذا التعادل، حل المغرب الفاسي ونهضة بركان في المركز السادس 

إلى جانب أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة بنقطة واحدة. 
وسجلت الجولة األولى شحا تهديفيا كبيرا، لم تتعد الحصيلة سبعة 
اهداف فقط، أربعة منها سجلت في مواجهتي الوداد واتحاد طنجة وشباب 
المحمدية امام الفتح، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل السلبي، وهما مباررتا 

أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة والمغرب الفاسي أمام نهضة بركان.
وكان الحسين رحيمي أول من شق طريقه نحو الشباك هذا الموسم، 
بعدما منح فريقه الرجاء البيضاوي الفوز امام مضيفه يوسفية برشيد، 
فيما تلقى مهاجم اليوسفية، طوماس كونازو )د 53(، أول بطاقة حمراء 
هذا الموسم، عقب تدخله الخشن في حق الالعب الرجاوي محمد زريدة.

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 
الوداد الرياضي – اتحاد طنجة 2 – 0 
المغرب الفاسي – نهضة بركان 0 – 0 

األربعاء 
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00(

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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 الفريق األحمر يبدأ موسمه بنجاح

الوداد 
الرياضي يبدأ 
حملة الدفاع 

عن لقبه 
بتفوق

سعيد العلوي 
تعثر المنتخب النسوي للكرة الطائرة 
في أول لقاءاته بالبطولة اإلفريقية، التي 
تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي، 
في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 من 

الشهر الجاري.
هزيمة العناصر الوطنية كانت أمام 

ج��والت  بثالث  ال��روان��دي  المنتخب 
لواحدة، 25 – 19 و25 – 18 و34 – 

32 و25 – 22.
يذكر أن قرعة هذه البطولة وضعت 
المنتخب الوطني في المجموعة األولى 
إلى جانب رواندا والسنغال ونيجيريا، 
بثالث  السنغال  األخيرة سحقت  هذه 
جوالت نظيفة، في حين تضم المجموعة 

الثانية كينيا، حاملة اللقب، إلى جانب 
المفاجأة  خلقت  التي  ال��ك��ام��ي��رون، 
باالنتصار على كينيا بثالثية نظيفة، 
كما تضم أيضا الكونغو الديمقراطية 

وبوروندي وتونس.
المتواضع  ال��ظ��ه��ور  ه��ذا  وخ��ل��ف 
ت��س��اؤالت،  ع��دة  الوطنية  للعناصر 
فرغم تواجدها بمجموعة سهلة إال أن 

وإمكانية  الموالي  الدور  إلى  المرور 
تحسين ترتيب المنتخب الوطني ضمن 
القارة السمراء، سيكون صعب المنال، 
خاصة وأن جل العناصر باتت بعيدة 
عن مستواها بسبب تقدمها في السن 
مثل محاسين الصياد وإيمان زروال أو 
التقني مثل أميمة كوديال،  تواضعها 
للنخبة، رغم  لم تعط أي إضافة  التي 

أنها كانت ضمن المنتخب في البطولة 
اإلفريقية بكينيا دورة 2015، زد على 
للمنتخب،  التقني  التدبير  ذلك ضعف 
حيث أن المدرب الحالي هو الذي قاد 
هذه النخبة في آخر مشاركة لها عام 
قبل  ما  المرتبة  معها  2015، وحصد 
األخيرة من بين ست منتخبات شاركت 

 بداية متواضعة للمنتخب الوطنيآنداك.

المنتخب النسوي يحصد الهزيمة في أول مبارياته ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الجيش الملكي يدشن عودته اإلفريقية بانتصار عريض

العسكريون يقرتبون من العبور
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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...
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 عبر تسجيالت مصو رة على »يوتيوب« 
»تدحض« االتهامات بشأن وجود انتهاكات 
لحقوق اإلنسان وتندد بـ«المؤامرات« الغربية 
األجانب  من  مجموعة  تدافع  الصين،  على 
في  معارضيها  وجه  في  بكين  عن  بصخب 

العالم.
مدر  الصين  عن  المدافعين  شبكة  تشمل 
سين وأصحاب أعمال تجارية من بريطانيا 
وكولومبيا وسنغافورة اشتهروا على يوتيوب 
من خالل تسجيالتهم المصو رة التي تشير 
على حد قولهم إلى ما يرون أنها اتهامات 

غير منصفة لبكين.
وتلجأ التسجيالت أحيانا لإلشادة بالتطور 
السريع الذي شهدته الصين ودحض التقارير 
الخارجية السلبية عن البالد أحيانا أخرى.

ويقول خبراء إنه يجري نشر هؤالء كأداة 
في الحرب الدعائية ضد منتقدي الصين، إذ 
تصل مئات المقاطع المصورة إلى ماليين 

المشاهدين.
برنال، وهو استاذ  فرناندو مونوز  وقال 
لغة انكليزية كولومبي في مدينة دونغ غوان 
مو  »فير  قناة  الصين وصاحب  في جنوب 
»أحاول  برس  لفرانس   )FerMuBe( بي« 
الوصول إلى األشخاص الذين تعر ضوا إلى 

غسيل دماغ«.
وكان برنال، الذي وصل إلى الصين عام 
2000 ولديه نحو 30 ألف متابع على يوتيوب 
»بيليبيلي«  منصة  على  مشترك  ألف  و18 
الذين  الفيديو  ني  مدو  بين  من  الصينية، 

الموجهة  االتهامات  العام  هــذا  دحضوا 
للصين بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان 

في شينجيانغ.
وفي فيديو نشره في أبريل، اتهم اإلعالم 
األجنبي بنشر تقارير مشوهة عن شينجيانغ 
في  محلية  تجارية  أعمال  تردد  عن  ودافــع 
التحد ث إلى المراسلين في ظل »األكاذيب 

والشائعات التي يختلقها الصحافيون«.
الغربي  اإلعــالم  إن  برس  لفرانس  وقــال 
يسعى إلى صرف األنظار عن المشاكل في 
الجزء الخاص به من العالم عبر »خلق اعداء 

من ال شيء« في الصين.
ويتفق معه البريطاني جيسون اليتفوت 
)يحظى بـ173 ألف مشترك( في هذه الرؤيا 
قائال »هل يبدو هذا اضطهادا؟ أنظروا إلى 
هذه المائدة«، وذلك في تسجيل مصو ر من 

مطعم زاره في مقاطعة قويتشو.
وحكومات  المتحدة  الواليات  ث  وتتحد 
أخرى عن وقوع إبادة في شينجيانغ بينما 
تشير مجموعات حقوقية إلى أن الصين قامت 
العمالة  وفرضت  جماعية  اعتقال  بعمليات 

القسرية في اإلقليم.
بدورها، تنفي بكين االتهامات فيما هاجمت 
حكومات وأفراد ومجموعات إعالمية إضافة 
بشأن  تحقيقات  فتح  دت  تعه  شركات  إلى 
سالسل اإلمداد التابعة لها في شينجيانغ.

ينفي مدو نو الفيديو بأن يكونوا أبواقا 
دفعت لهم الحكومة الصينية األموال، ويصر 
ون بدال من ذلك على أنهم قرروا تبني هذه 

المهمة إلزالة أي تصو رات خاطئة عن بلد 
يحبونه.

بعيدة  مــجــاالت  فــي  عــادة  هــؤالء  يعمل 
تمزج  بينما  واألخبار،  السياسة  عن  تماما 
تسجيالتهم المصو رة بين الحياة اليومية 

والتعليقات المدافعة عن الصين بشغف.
وذكر برنال، الذي يتحد ث الصينية إلى 
نشوب  إمكانية  من  الخوف  بــأن  مــا،  حد 
نزاع بين الصين والغرب جر اء ما وصفها 
دفعه  ما  هو  بكين،  ضد  تضليل«  بـ«حملة 

للقيام بالخطوة.
حرب  نشبت  »إذا  بــرس  لفرانس  وقــال 

فستكون حياتي أنا في خطر«.
وال يمكن الوصول إلى يوتيوب في الصين 
من دون استخدام »شبكة خاصة افتراضية«.

لكن على غرار غيره ممن ينشرون مواد على 
يوتيوب، تالقي تسجيالت برنال ترحيبا على 
منصات التواصل االجتماعي الصينية بما 
فيما تعيد وسائل اإلعالم  فيها »بيليبيلي« 
الرسمية عادة نشر مضمونها وترو ج لمدون 

ي الفيديو على اإلنترنت.
التقارير  ذاتها  اإلعــالم  وسائل  وتهاجم 
أجانب  صحافيون  ها  يعد  التي  اإلعالمية 

معتمدون وتعتبرها سلبية.
وقال الباحث ومدير »مركز اليدن في آسيا« 
فلوريان شنايدر لفرانس برس »متى أمكن، 
تدمجهم المنظومة الدعائية بالجهود الدعائية 

الخاصة بها«.
وأشار برنال إلى أنه كما غيره ممن ينشرون 

»الفرص  يتشاركون  يوتيوب  على  مــوادا 
شدد  لكنه  الرسمي«،  اإلعــالم  مع  للتعاون 
على أنه ليس أداة دعائية للحزب الشيوعي 

الصيني.
وتشمل تسجيالته المصورة جوالت تجري 
الحكومية  الدولية«  الصين  »إذاعة  برعاية 
حيث يجري مقابالت مع أشخاص ينشرون 
مواد على يوتيوب بشأن االنتقادات للصين 

ويرك ز على مشاريع التنمية في األرياف.
بالتظاهرات  ندد  التسجيالت،  أحد  وفي 
الداعمة للديموقراطية التي خرجت في هونغ 
كونغ عام 2019 واصفا إياها بأنها »إرهاب« 
وأشار إلى أن الواليات المتحدة تحاول إشعال 
حرب مع الصين عبر دعم الحراك، فيما استند 
في معلوماته إلى أصحاب نظريات المؤامرة 

المرتبطة بـ11 سبتمبر.
وتطر ق لي باريت من قناة »باريت« )أكثر 
من 300 ألف مشترك على يوتيوب( مؤخرا 
إلى مسألة إعادة استخدام اإلعالم الرسمي 
لللمحتوى الذي ينشره في إطار حملة عالقات 

عامة.
تعد  كنت  »إذا  مصور  تسجيل  في  وقال 
فما  ذلك،  غير  أو  الحكومة  أعجب  محتوى 

المشكلة في إعادتهم نشره؟.«
ورفض باريت التحد ث إلى فرانس برس 

بعدما كان وافق على ذلك في البداية.
وأطلق العديد من مدو ني الفيديو قنواتهم 
لها  عالقة  ال  رة  مصو  مقاطع  خــالل  مــن 
بالسياسة، لكن محتواها بدأ مؤخرا يواكب 

الروايات الرسمية لألحداث.
وركزت مقاطع اليتفوت األولى على أسفاره 
في أنحاء آسيا فيما جر ب أطعمة شعبية 

وغنى في صاالت الكاريوكي.
مقاطع عن  الماضي نشر  العام  بدأ  لكنه 
فيما نشر  الصين،  الغرب بشأن  »أكاذيب« 
كذلك تسجيالت تسخر من شبكة متخي لة 
وتشمل مبالغات أطلق عليها »بي إس بي 

نيوز« في إشارة إلى »بي بي سي«.
وعادة ما تدين بكين تغطية »بي بي سي« 
بفبركة  وتتهمها  منحازة  اعتبارها  على 

االتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان.
ولم يرد اليتفوت على طلب فرانس برس 

إجراء مقابلة معه.
أصحاب  تأثير  مــدى  تحديد  ويصعب 
إذا  الصين،  خارج  يوتيوب  على  القنوات 
يعر ف معظم المعل قين لديهم عن أنفسهم 

على أنهم صينيون ممتنون لهم.
جمهورهم  بشأن  تــســاؤالت  ذلــك  ويثير 
أن  إذ  شنايدر،  المحلل  وفق  المستهدف، 
المقاطع »بالكاد ستقنع أي شخص ال يؤمن 

بتلك األفكار أساسا«.
وبينما أفاد باحثون بأن الصين تستخدم 
للتالعب  و«روبوتات«  مــزورة  حسابات 
فرانس  أن  إال  اإلنترتنت،  على  بالحركة 
برس لم تتمكن من العثور على إثبات بأن 
أصحاب القنوات على يوتيوب هم جزء من 

هذه الجهود.
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في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 

جي�ش اإلكتروني اأجنبي على يوتيوب يدافع عن ال�صين

في فيديو نشره 
فرناندو مونوز برنال 

في أبريل، اتهم اإلعالم 
األجنبي بنشر تقارير 

مشوهة عن شينجيانغ 
ودافع عن تردد أعمال 

تجارية محلية في 
التحدث إلى المراسلين 

في ظل »األكاذيب 
والشائعات التي 

يختلقها الصحافيون«.
وقال لفرانس برس إن 

اإلعالم الغربي يسعى 
إلى صرف األنظار عن 
المشاكل في الجزء 

الخاص به من العالم 
عبر »خلق اعداء من ال 

شيء« في الصين.

يصعب تحديد 
مدى تأثير أصحاب 

القنوات على 
يوتيوب خارج 

الصين، إذ يعرف 
معظم المعلقين 

لديهم عن 
أنفسهم على 
أنهم صينيون 
ممتنون لهم.

ويثير ذلك تساؤالت 
بشأن جمهورهم 
المستهدف، وفق 

المحلل شنايدر، إذ 
أن المقاطع »بالكاد 

ستقنع أي شخص 
ال يؤمن بتلك 

األفكار أساسا«.
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عزيز باكوش
أورد األكاديميي الليبي الدكتور على محمد 
رحومة  في منجزه العلمي القيم » مجتمع 
المعرفة و بلدان المغرب العربي«  الصادر 
عام 2007  أن أعداد مستخدمي األنترنيت 
ببلدان المغرب العربي للفترة 2000 / 2006  
نصيب  وشكل   ألف  و692  ماليين   7 بلغ 
المغرب منها 4  ماليين و600 ألف  مستخدم .  
بمعدل استخدام 15.2 بالمائة ، فيما احتلت 
الجزائر الرتبة الثانية بـ 1 مليون و920  ألف، 
معدل استخدام 5.8 بالمائة بفارق مليوني 
و نصف مستخدم تقريبا، متبوعة بتونس 
953 ألف مستخدم، 9.3 بالمائة، تليها ليبيا 
ب 205  الف مستخدم نسبة استخدام 3.3 
بالمائة. ثم موريتانيا بـ 14 ألف مستخدم. 

معدل استخدام 0.5 بالمائة«.
هذا  عــن  سنة   15 مضي  وبعد  الــيــوم، 
التوصيف العلمي الدقيق، من شبه المؤكد 
حصول تطورات كمية ونوعية مست قاعدة 
البيانات، بالنظر إلى عامل الزمن من جهة، 
واعتبارا للتطورات التيكنولوجية المتسارعة 
بعد  يوما  الرقمي  المارد  هذا  تمس  التي 
ثانية.  جهة  من  أخرى  بعد  ساعة  بل  يوم، 
ما يستوجب على الباحث نفسه  مواصلة 
المعطيات  هذه  بتحديث  العلمي  مشواره 
إشــارة  رهــن  ووضعها  أرقامها  تحيين  و 

المهتمين والباحثين.
األنترنيت  استعمال  تطور  وبخصوص 
الميداني  السنوي  البحث  بالمغرب، كشف 
لتقنين  الوطنية  أنجزته الوكالة  الــذي 
المعلومات  تكنولوجيا  المواصالت حول 
واالتــصــاالت لــدى األســر واألفـــراد أن عدد 
مستخدمي اإلنترنت بالمغرب قد انتقل من 
4 ماليين  و600 ألف إلى  18.5 مليون خالل 
سنة 2016، أي بنسبة 58.3 في المئة من 

الساكنة مقابل 57.1 في المئة سنة 2015. 
ويتوقع أن يتجاوز الرقم 30 مليون مستخدم 
مع حلول 2021 بالنظر إلى التطور الهائل 
التواصل  و  االتــصــال  قطاع  شهده  ــذي  ال

بالمغرب.
جدير باإلشارة إلى أن الكتاب المومأ إليه، 
هو في جوهره دراسة مقارنة في المنجزات 
د علي  »خصصه  المعلوماتية  والتوجهات 
مختلفة  مستويات  لكشف  رحومة   محمد 
من مقاييس ومؤشرات االستخدام المغاربي 

وذلك  األنترنت،  الدولية  المعلومات  لشبكة 
واالقتصادية  العلمية  األهمية  على  ارتكازا 
والثقافية لالستخدام الشبكي الواسع لهذه 
المنظومة الدولية للمعلومات، وهو ما سلط 
عليه د علي محمد رحومة الضوء بشيء من 

التفصيل في معظم أجزاء الكتاب.  
اليوم، أصبح من الضروري مساءلة هذا 
المعطى الحضاري من زاوية عقالنية هادئة 
تراعي التنشئة االجتماعية اإليجابية بعيدا 
عن أي انحراف. ما يجعل موضوع االستعمال 

اإليجابي لألنترنيت في عالمنا العربي في 
حاجة ماسة إلى نقاش هادئ و رصين، حتى 
ندرك و ننبه إلى ما يجره االستخدام السيئ  
لإلنترنت على مجتمعاتنا وشبابنا العربي 
من المحيط إلى الخليج، بفئاته وأعماره من 
مصائب و فوضى و أمراض نفسية خطيرة. 
الدكتور  أنجزها  دراسة حديثة  فبحسب 
محمد اسحق الريفي يبدو من الضروري اليوم 
أكثر من أي وقت مضى تكاثف الجهود من أجل 
إنشاء عيادات ومصحات نفسية إلكترونية 

في مختلف أنحاء الوطن العربي، مختبرات 
تعمل  الوقت  مــدار  على  وتمحيص  بحث 
بمساعدة متخصصين وخبراء على توجيه 
أبنائنا نحو أفضل الطرق إلى االستفادة من 
الدراسية، وفي  اإلنترنت في حل مشاكلهم 
التفاعل بإيجابية مع الحياة والمجتمع، ال 
اإللكتروني ومختلف مجاالت  التعلم  سيما 

التنمية البشرية.
لقد باتت المعطيات الرقمية واإللكترونية، 
بمثابة سالح إللحاق الضرر، وآلية الرتكاب 

جريمة يعاقب عليها القانون.  إذ مع التوظيف 
مواقع  رواد  من  الكثير  طرف  من  السلبي 
إلى  الوضع  يتحول  االجتماعي  التواصل 

ناقوس خطر. 
ويتخذ االستعمال السيئ لألنترنيت أشكاال 
تهديد مجهولة  مختلفة، منها بعث رسائل 
المصدر، كتابة  تعليقات غير الئقة، إرفاق 
على  منشورة  وتوصيفات  بتعابير  صور 
األســرة  أوســاط   بين  وتداولها  اإلنترنت 
والمجتمع. واألخطر من ذلك، يعمد البعض 
إصــرار  سابق  عن  أشخاص  تصوير  إلــى 
وترصد من دون علمهم، بهدف اإلساءة إليهم 
عبر نشرها و تقاسمها على مختلف منصات 
التواصل االجتماعي، إلى غير ذلك من أساليب 

االبتزاز و التطاول.
إن استخدام اإلنترنت، و توظيف التقنيات 
المتعلقة بها بهدف إلحاق الضرر باآلخرين 
تسلم  لم  ظاهرة  وعدائية،  متعمدة   بطرق 
منها فئة كبيرة من المراهقات والمراهقين 
على  يحتم  الذي  األمر  العربي.  الوطن  في 
األسرة والمجتمع الوعي واالنتباه، والعمل 
من أجل تفعيل آليات  تلقي المساعدة النفسية 
عبر التواصل الدائم والتفاعل اإليجابي عبر 
خطوط دعم موضوعاتية تنشؤها المؤسسات 
التربوية واالجتماعية الرسمية. ليس بهدف 
أشكال  كل  من  المراهقين  حماية  ضمان 
االبتزاز اإللكتروني التي قد يتعرضون لها، 
بل كذلك التأكيد على أهمية ارساء التواصل 
الفعال و الدائم بين اآلباء و األبناء من أجل 
محاصرة ما قد ينجم من مشاكل واضطرابات 
نفسية و سلوكية التي قد تتعرض لها هذه 
الفئة العمرية اليافعة. وذلك من خالل متابعة 
مسارهم  الدراسي والحياتي ومواكبة مراحل 
الشعور  و  بالنفس  الثقة  يعزز  بما  نموهم 
لألسرة  الــداخــلــي  واإلطــمــئــنــان  ــان  ــاألم ب
.. برمته  والمجتمع  والكبيرة   الصغيرة 

البطل الخارق اآلسيوي »شانغ-تشي« بصدارة شباك التذاكر في أمريكا »الفيلم المغربي« هال مدريد.. فيسكا بارصا« يحظى بتنويه خاص بمهرجان األمل بالسويد
  حظي الفيلم  السينمائي المغربي »هال مدريد.. فيسكا بارصا«، للمخرج عبد اإلله الجوهري،  بتنويه 
خاص في حفل اختتام  مهرجان األمل السينمائي الدولي، في دورته األولى، الذي احتضنه العاصمة 

السويدية »ستوكهولم«، الذي انطلقت فعالياته الجمعة ما قبل الماضية. 
وقد ننافس الفيلم المغربي، الذي سبق أن شارك في عدد من المهرجانات العربية واألجنبية، على 
الفريق  مشجعي  من  سياسي  قصة  العمل  هذا  ويتناول  األولى،  دورته  في  المهرجان  جوائز  إحدى 
اإلسباني ريال مدريد، يقرر فرض انتمائه وحبه للفريق الملكي على جميع أهالي وسكان القرية ومنعهم 
من تشجيع أي فريق آخر  وتحديًدا الفريق الكتالوني برشلونة، لكنه يصطدم بحاجز يتمثل في شاب 

متحمس بحبه للفيسكا بارصا، لتتجاوز المشاكل والصراعات بينهم لعبة كرة القدم. 
عبد اإلله الجوهري  ومن تشخيص عبدالحق بلمجاهد، عبد اإلله رشيد، لطيفة  الفيلم من تأليف: 

أحرار ، السعدية أزكون ، هدى صدقي، فاطمة بوشان.
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تمكن فيلم »شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز«، وهو األول عن بطل خارق آسيوي ضمن 
سلسلة »مارفل«، من االحتفاظ لالسبوع الثاني تواليا بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت 
اإليرادات األسبوعية لشريط »ديزني« هذا 35,8 مليون دوالر أميركي، بحسب ما أظهرت األرقام الموقتة 

الصادرة األحد عن مجموعة »إكزيبتر رياليشنز« المتخص صة في هذا المجال.
وبذلك وصل إلى 145,6 مليون دوالر المجموع التراكمي لإليرادات التي حققها في الصاالت األميركية 
والكندية هذا الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤد ي 
الممثل شخصية قاتل سابق فر في شبابه من والد متسل ط. وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي »فري غاي« 
إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 5,8 ماليين دوالر. ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين االفتراضي 
والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها 

بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

أحرزت المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان 
السبت جائرة األسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي 
عن فيلمها »ليفنمان« )الحدث( الذي يتناول اإلجهاض غير 
المخرجة  ونالت  العشرين.  القرن  ستينات  في  القانوني 
الفرنسية هذه الجائزة بإجماع أعضاء اللجنة التي ترأسها 
فيلم  مخرج  جون-هو  بونغ  الجنوبي  الكوري  السينمائي 

»باراسايت«.
وتدور أحداث هذا العمل المقتبس من سيرة ذاتية تحمل 
العنوان نفسه للروائية أني إرنو خالل ستينات القرن العشرين 
قبل تشريع اإلجهاض في فرنسا. وهو يظهر مسيرة طالبة شابة 
حامل تؤدي دورها الفرنسية الرومانية أناماريا فارتولومي.
وفيلم »الحدث« للمخرجة الفرنسية أودري ديوان هو ثاني 
فيلم فرنسي يفوز في مهرجان كبير بعد فوز جوليا دوكورنو 
بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلم »تيتان« 

في يوليوز.
وقالت ديوان خالل تسلمها الجائزة »لألسف، عندما تقاربون 

موضوع اإلجهاض ستكونون دائما في قلب األحداث«.
األمريكية  السينمائية  تخلف  التي  المخرجة   وأضافت 
-الصينية كلويه جاو الفائزة بالجائزة العام الماضي »أنجزت 

هذا الفيلم بغضب ورغبة، أنجزته من كل قلبي وروحي«.
وتابعت ديوان قائلة »أردت أن يكون العمل بمثابة تجربة« 

و«رحلة إلى شخصية هذه الشابة«.

ونالت المخرجة الفرنسية هذه الجائزة بإجماع أعضاء 
اللجنة التي ترأسها السينمائي الكوري الجنوبي بونغ جون-
ثاني أفالم  هو مخرج فيلم »باراسايت«.ويشكل »ليفنمان« 
أودري ديوان بعد »مي فوزات فو« الذي روت فيه قصة زوجين 

شابين يعانيان مشكالت إدمان سنة 2019.
كما  تلفزيونية  أعماال  والروائية  الصحافية  هذه  وكتبت 
»باك  بينها  فرنسية عدة  أفالم  كتابة سيناريو  في  شاركت 
نور« الذي ُيعرض حاليا على الشاشات الفرنسية ويتناول 

العنف الممارس من الشرطة.
ومن بين الفائزين اآلخرين في الدورة الثامنة والسبعين 
من مهرجان البندقية، اإليطالي باولو سورنتينو الذي حصل 
الذي  على الجائزة الكبرى عن فيلمه »ذي هاند أوف غاد« 
يروي طفولته في نابولي في أوج نجومية أسطورة كرة القدم 

الراحل دييغو مارادونا.
هذا الفيلم هو من إنتاج »نتفليكس«، على غرار فيلم »ذي 
باور أوف ذي دوغ« للنيوزيلندية جين كامبيون التي فازت 

بجائزة أفضل إخراج.
كروث  بينيلوبي  اإلسبانية  فازت  التمثيل،  وعلى صعيد 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »مادريس باراليالس« 
لمواطنها المخرج بيدرو ألمودوفار، فيما نال الفلبيني جون 
أرسيليا جائزة أفضل ممثل عن دوره كصحافي باحث عن 

الحقيقة في فيلم »أون ذي جوب: ذي ميسينغ إيت«.

انعقد يوم الثالثاء الماضي، 8 سبتمبر 2021، 
اجتماع، باعتماد تقنية  التواصل عن بعد، بين 
أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي 
األفالم بالمغرب والنقابة المستقلة لمنتجي األفالم 
»العالقات  وتقوية  بناء  إطــار  في  تونس،  في 
الحقل  في  الفاعلين  بين  الوطيدة   التاريخية 
بالغ  يقول  وتونس«  المغرب  في  السينمائي 

توصلت » االتحاد االشتراكي« بنسخة منه.
يضيف البالغ-   االجتماع –  وتناول اللقاء -  
تقديما ألهداف المنظمتين وظروف تأسيسهما، 
كما تم » نقاش ثري و معمق حول واقع السينما  

في البلدين و ضرورة العمل على إيجاد اآلليات 
للشراكة بين الطرفين لدعم التقارب و دعم اإلنتاج 
المشترك بين المخرجين و المنتجين المستقلين 

في كال البلدين .
و في ختام اللقاء، تم االتفاق على » وضع رزنامة 
أنشطة مشتركة بين الطرفين والقيام بمجموعة 
من المبادارات لدفع الجهات المعنية في تونس 
و المغرب لتفعيل االتفاق اإلطاري بين المملكة 
المغربية و الجمهورية التونسية في مجال التعاون 
و  السينما  في مجال  و خاصة  والفني  الثقافي 
السمعي البصري، وأيضا تفعيل مشروع صندوق 

دعم اإلنتاج المشترك بين تونس و المغرب الذي من 
المفروض أن يتم بعثه من طرف المركز السينمائي 
الصورة  و  للسينما  الوطني  المركز  و  المغربي 
بتونس على غرار صناديق دعم اإلنتاج المشترك 
بين تونس و فرنسا و تونس و إيطاليا، وكذا عقد 
جلسة عمل بين الطرفين في تونس على هامش 

الدورة القادمة أليام قرطاج السينمائية..« 
تم تشكيل  يختتم البالغ -  وفي نهاية اللقاء- 
من  أعضاء  أربعة  من  مشكلة  تنسيقية  لجنة 
عملهما  متابعة  مهمتها  المهنيتين  المنظمتين 

المشترك وتنسيقه.

الفرن�سية اأودري ديوان تتوج بالأ�سد الذهبي عن فيلمها 
»ليفنمان« حول الإجها�ض بمهرجان البندقية ال�سينمائي

بعد اجتماع بين الغرفة الوطنية لمنتجي الأفالم بالمغرب والنقابة 
الم�ستقلة لمنتجي الأفالم بتون�ض يتدار�سان حول واقع ال�سينما في البلدين

الطفولة العربية وال�ستعمال ال�سيئ الأنترنيت  

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الثالثاء 14 شتنبر 2021 املوافق 06 محرم 1443 العدد 12.941

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

2021/09/13

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض مفتوح

DT3112604 :رقم
جلسة علنية

للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء عن طلب العروض 
رقمية  حاميات  بتوريد  املتعلق 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 

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

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 

التعاونيات واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:   األشغال  إلنجاز 

1.393.440,00درهم )م.ا.ر(
في:  املؤقتة محددة  الضمانة 

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

- كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 

عقد  وساعة  تاريخ  قبل  بمراكش 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
  2021/10/14 بتاريخ  األظرفة 
9h30بمقر مديرية  على الساعة  
للمكتب  التابعة  مراكش  التوزيع 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
الكائنة  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
جليز  رشيد  موالي  شارع   13 ب 
مزيد  على  للحصول  مراكش. 
االتصال  يمكن  املعلومات  من 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش. 
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3664/ا.د

*************
اململكة املغربية
رئيس الحكومة

املندوبية السامية
لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 

التحرير
قسم الشؤون اإلدارية

إعالن عـن استشارة معمارية
رقم: 2021/02

2021على  اكتوبر   07 يوم  في 
 ،)10( صباحا  العاشرة  الساعة 
السامية  املندوبية  سيتم في مقر 
جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء 
شارع  بملتقى  الكائن  التحرير 
وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد  الحاج 
حسن بن شقرون، اكدال - الرباط 
فـتـح أظرفـة املهندسني املعماريني 
املعمارية  باالستشارة  املتعلقة 
املعمارية،  الدراسة  ألجـل: 
تعلية  أشغال  وتتبع  تصميم 
السامية  للمندوبية  إداري  مبنى 
جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء 
إقليم   - بجماعة ميضار  التحرير 

الدريوش.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املعمارية بمكتب املعدات املوجود 
لقدماء  السامية  املندوبية  بمقر 

املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
أحمد الشرقـاوي وزنقة حسن بن 

شقرون، بحي اكدال - الرباط. 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
في:   باملشروع  املتعلقة  لألشغال 
مائتني  )270.000,00درهم( 
وسبعني ألف درهم دون احتساب 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
 148 املادة  وكذلك  و102  و101 
رقم  املرسوم  من  االقتضاء  عند 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
التابع  املعدات  بمكتب  وصل، 
لقدماء  السامية  للمندوبية 
املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
حسن  وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد 

بن شقرون، أكدال - الرباط.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
عبر  إليكترونيا  إرسالها  إما   -
العمومية  الصفقات  بوابة 

بالعنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
عند  املعمارية  االستشارة  لجنة 
بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.

إلى  بزيارة  القيام  تقرر  لقد 
 2021 شتنبر   27 يوم  املواقع 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
)10(. الزيارة ستتم بحي القدس 
الدريوش  إقليم  ميضار  بجماعة 
بجوار تجزئة العبيش، وراء مقر 
املجلس  ومقر  توزين  بني  قيادة 

الجماعي مليضار.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 9 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/3665/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنـقل 

واللوجستيك واملاء
الـمديرية االقليمية للتجهيــز 
والنقل واللوجستيك واملاء 

لبركان
إعــالن عـن طلب عـروض 

مفـتـوح
رقم : بر2021/20

اكتوبر   08 الجمعة  يـوم  في 
العاشرة  الساعـة  على   2021
قاعة  فـي  سيتم  صباحا 
اإلقليمية  باملديرية  االجتماعات 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
األظرفـة  فتح  لبركان  واملاء 
املتعلقـة بطلب العروض بعروض 
تهيئة  اشغال  ألجـل:  أثمــان 
مستوى  على  الطرقية  السالمة 
ن.ك13+050   و   10+600 ن.ك 
17 بإقليم  للطريق  الوطنية رقم 

بركان.
يـمكن سحب ملف طلب العروض 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 

واللوجستيك واملاء ببركان.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمـان املـؤقـت محدد في مبلغ  
و  )خمسة  35.000,00درهم 

ثالثون الف درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ   في  املشروع  صاحب  طرف 
)مليونني  2.360.796,00درهم 
وثالثمئة مائة وستون ألفا وسبع 

مائة وستة وتسعون درهما(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمـكن للمتـنـافـسـني:

مقـابـل  أظرفتهم،  إيـداع  إما   -
وصل، بمكتب الصفقات باملديرية 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 

واللوجستيك واملاء ببركان.

البريد  إرسـالها عن طريـق  إما   -
إلى  باالستـالم  بإفـادة  املضمـون 
املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء لبركان.
لرئيس  مبـاشـرة  تسـليمها  إما   -
بـداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبـل فتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
الصفقات  بوابة  إلى  االلكتروني 

العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
عليها  املنصوص  تلك  هـي  بـها 
في املـادة 4 من نظام االستشارة. 
يتضمـن  الذي  التـقـني  امللـف 

الوثائـق التـاليـة:
من  عليهـا  مصـادق  نسخـة   *
والترتيب  التـصنيف  شهـادة 
واألشغال  البناء  لشركات 
الـمتـنـافسيـن  تعـفي  العمومية 
التقـني  الـملف  تقـديـم  من 
في  عليـه  الـمنصوص 
الـمرسـومرقـم  من   25 الـمادة  
النشاط  349-12-2الـمذكـور. 
وكذا الفئة والتصنيفات  املطلوبة 

هي:
B :النشاط

B-1 ,B-  : املطلوبة  املؤهالت 
    3,B-5 et B-6
الصنف األدنى: 4

للمتنافسني  بالنسبة  *أما   
باملغربفيتعني  الغيراملقيمني 
املشار  بالوثائق  عليهماإلدالء 
نظام  من    4 املادة  في  إليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3367/ا.د

*************
 STE AGRI-DOM شركة

S.A.R.L
تجزئة كريرش، حي موالي 

يوسف، عمارة رقم 20، املحل 
رقم 2 تازة

الرسم املهني: 15601894
التعريف الجبائي: 31893385

التعريف املوحد: 
002070444000082
السجل التجاري: 4751

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
بتازة   2018 دجنبر   11 بتاريخ 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املوقعني  لالشخاص  املحدودة 
القانون  وعلى  املحضر  على 
املذكور  للشركة  االساسي 

خصائصها كالتالي
 STE :التسمية القانونية للشركة

AGRI-DOM S.A.R.L
املوضوع االجتماعي للشركة: 

conseil de gestion 1
 conseil dans le domaine 2

Agricol
للشركة تجزئة  االجتماعي  املقر 
يوسف،  موالي  حي  كريرش، 

عمارة رقم 20 املحل رقم 2 تازة
م  الشركة  مدة  الشركة ان  مدة 

محددة في 99 سنة
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000.00 في  محدد 
كل  قيمة  1000حصة  الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي:
 Mr KARIM ESSEFI - 250

parts sociales
 Mr MOHSSINE AFIF -

250 parts sociales
Mr TAZI ABDELMOUT- 
TALIB - 250 parts sociales

 Mr ABDELLATIF SAIDI

- 250 parts sociales
الشركة  ان  الشركة:  تسيير 
السيد  طرف  من  ومدارة  مسيرة 

KARIM ESSEFI
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة 
2019/01/09 تحت عدد  بتاريخ 

2019/31
ع.س.ن/3370/ا.د

*************
ذ. رشيد الزياني
مفوض قضائي

تابع لدائرة املحكمة االبتدائية 
بطنجة

تجزئة عشوبة 3شارع الشهيد 
الحاج عبدا لسالم بن حدو رقم 4 

الطابق الثالث طنجة 
الهاتف: 0699187207

ملف تنفيذي رقم
2021/6304/06
مرجعنا: 21/69

سلف  وفا  شركة  التنفيذ:  طالبة 
القانوني  ممثلها  شخص  في 
فخار  محمد  االستاذ  عنها  ينوب 

محام بهيئة البيضاء.
املنفذ عليه: السيد يوسف امنانو

منقوالت  بيع  عن  قضائي  اعالن 
باملزاد العلني

في  سلف  وفا  شركة  لفائدة: 
الكائن  القانوي  ممثلها  شخص 
شارع   72 ب  االجتماعي  مقرها 
البيضاء،  الدار  املومن  عبد 
النائب عنها االستاذ محمد فخار 

املحامي بهيئة الدار البيضاء.
امنانو  يوسف  السيد  على: 
ابي  بزنقة  الكائن  عنوانه 
 7 الطابق  نور  اقامة  املراكشي 

الشقة 50 طنجة.
السيد  القضائي  املفوض  يعلن 

رشيد الزياني
 ،463  ،462 للفصول  طبقا  انه 
املسطرة  قانون  من  و464 
املدنية، سيقع بيع قضائي باملزاد 
 2021/09/21 بتاريخ  العلني 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
بموقف  املكان  بعني   )10.00(
ببوخالف  الكائن  السيارات 
السيارة  يبع  طنجة،   2 العرفان 

التالية:
سيارة من نوع FORD املسجلة 
 - ب    -  40 رقم  تحت  باملغرب 

35934
وبناء على تقرير الخبرة للخبير 
حدد  الذي  االله  عبد  لوكي 
السيارة  لبيع  االفتتاحي  الثمن 
مبلغ  في  العلني  باملزاد  أعاله 
الف  )سبعون  درهم   70.000.00

درهم(.
وتقدم العروض بني يدي املفوض 
البيع وذلك بمكان  القضائي يوم 
املشار  بالعنوان  السيارة  تواجد 
اليه اعاله ويرسو املزاد على اخر 
الثمن  ويؤدي  ميسور،  متزايد 
حاال مع زيادة 10 في املئة لفائدة 
الشيكات  اال  تقبل  وال  الخزينة، 
دون  البيع  ويتم  عليها  املصادق 
املنقوالت  وقيمة  الحالة  ضمان 

املراد بيعها.
االيضاح  في  الزيادة  اراد  وملن 
باملفوض  االتصال  يمكنه 

القضائي بالعنوان اسفله.
الشهيد  3شارع  عشوبة  تجزئة 
رقم  حدو  بن  لسالم  عبدا  الحاج 

4 الطابق الثالث طنجة 
الهاتف: 0699187207

البريد االلكتروني:
Ziani-rachid20@hotmail.fr
ع.س.ن/3371/ا.د

ع.س.ن /3368/ إدع.س.ن /3366/ إد

ع.س.ن /3369/ إد

ع.س.ن /3372/ إد
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متخ�ص�صو الوبائيات الميدانية.. اأدوار حيوية في حماية 

ال�صكان وتعزيز الأمن ال�صحي
للوبائيات  العاملي  باليوم  االحتفال  »إن 
أصحاب  انتباه  للفت  فرصة  يشكل  امليدانية 
أجل  من  التخصص  هذا  أهمية  حول  القرار، 
الحتياجات  أفضل  بشكل  واالستجابة  تطويره 
لعلم  الوطنية  للجمعية  بالغ  يؤكد  البالد« 
كبير  بفخر  »احتفلنا،  مضيفا  امليداني،  األوبئة 
مع باقي أخصائيي وخبراء علم األوبئة امليداني 
األوبئة  لعلم  األول  العاملي  باليوم  العالم،  في 
إلى تحسيس  يهدف  عاملي  امليداني. وهو حدث 
أطياف  وكل  العلمية  والهيئات  القرار  صناع 
املجتمع، بالدور الحيوي ملتخصصي الوبائيات 
تعزيز  وفي  السكان  صحة  حماية  في  امليدانية 

األمن الصحي العاملي«.
هي  املناسبة  »هذه  فإن  ذاته   املصدر  ووفق 
ودائم  أكبر  استثمار  إلى  للدعوة  فرصة  أيضا 
في  املستمر  والتدريب  األساسي  التكوين  في 
السنتني  أن  »إلى  مشير«   التخصص«،  هذا 
لعمل  مسبوقة  غير  رؤية  عن  أبانتا  األخيرتني 
خبراء األوبئة امليداني من خالل التصدي العاملي 
ال  أنه  »على  مشددا   ،»19 كوفيد-  املستمر ضد 
تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسليط 
تعزيز  في  التخصص  هذا  أهمية  على  الضوء 

للرصد  العالم  أنحاء  جميع  في  الصحية  النظم 
وجه  على  لألوبئة  السريعة  واالستجابة  املبكر 
العامة  الصحية  الطوارئ  وحاالت  الخصوص، 

األخرى بشكل عام«.
وفي السياق ذاته سجلت  الجمعية أن  جائحة 

ال  املعدية  األمراض  أن  »أظهرت    ،19  - كوفيد 
تعرف حدودا. لقد أصبح العالم مترابطا بشكل 
أي  من  أكثر  السكان  حركية  وارتفعت  متزايد، 
وقت مضى، مما يجعل بؤرة وبائية في منطقة 
جغرافية واحدة من كوكبنا  تعد تهديدا للصحة 

العاملية بأكملها«.
»جائحة كوفيد-  وحسب املصدر  نفسه  فإن 
19 أبانت أن التعاون الوثيق بني أخصائي علم 
األوبئة واألطباء املعالجني وخبراء األحياء، جعل 
من املمكن الشروع في وقت مبكر جدا في األبحاث 
الفيروسي  املرض:  هذا  جوانب  بكل  املتعلقة 
والسريري والوبائي، وهو ما شكل مصدر التقدم 
الوقائية  العالجات  تطوير  في  السريع  العلمي 

واالستشفائية«.
وأشارت الجمعية إلى »أنه في املغرب، اكتسب 
FETP- برنامج  )خريجو  األوبئة  متخصصو 

Morocco  وأطر وزارة الصحة(، خبرة كبيرة 
من خالل العمل امليداني والتكوين املستمر، مع 
والبؤر  الحاالت  في  امليدانية  التحريات  ضمان 
واألبحاث  الوبائية  واليقظة  املخالطني  وتتبع 
إلى أن الوكالة الحكومية  امليدانية«، لتخلص » 
األمريكية ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
واحد  ميداني  أوبئة  باختصاصي  توصي  منها 
املغرب،  »أن  مسجلة  نسمة«،  ألف   200 لكل 
في  اختصاصيا   182 يقل عن  ال  ما  إلى  يحتاج 
علم األوبئة موزعني على جميع جهات وعماالت 

وأقاليم اململكة«.

يعد تراثا  أصيال  يتوارث عبر األجيال 

يف سياق االحتفال بيومها العاملي  بريد أكادير 
اإداوتنان..  تدابير دخول 

مدر�صي اآمن

شكل موضوع الدخول املدرسي املرتقب في شهر أكتوبر املقبل،  
نظم  تنسيقي  لقاء  محور  إداوتنان،   أكادير  عمالة  مستوى  على 
للتربية  اإلقليمي  املدير  قدم  املناسبة،  بهذه  و«  بأكادير.  مؤخرا 
املتعلقة  واملؤشرات  األرقام  لخص  عرضا  بوكنني  عيدة  الوطنية 
بالدخول املدرسي املقبل«،  تقول املديرية  ، مشيرة  إلى أن العرض 
السلطات  قبل  من  املتخذة  التدابير  ذاته  السياق  في  »استعرض 
ألف   60 من  أزيد  تلقيح  لضمان  الصحة  وزارة  ومصالح  املحلية 

تلميذ تتراوح أعمارهم بني 12 و 17 سنة بأكادير إداوتنان«.
القضايا  عند  أيضا  العرض  »توقف  فقد  ذاته  املصدر  ووفق 
املتعلقة بالبنيات التحتية املدرسية والخريطة املدرسية، واملوارد 
البشرية والدعم االجتماعي، واإلطعام املدرسي، وبرنامج »تيسير«، 
والنقل املدرسي، فضال عن املبادرة امللكية »مليون محفظة«، التي 

تتوخى دعم املتمدرسني املنحدرين من فئات اجتماعية هشة«.

تكوين حول التجارة الإلكترونية  
لمنتجات ال�صيد

برنامجا تكوينيا  »أطلقت مجموعة )أكادير هاليوبول كلوستر( 
حول التجارة اإللكترونية ملنتجات الصيد لفائدة املقاوالت العاملة 
مسحوق  طازج،  تجميد،  تعليب،  شبه  )تعليب،  الصيد  قطاع  في 

وزيت السمك(.« 
ووفق بالغ للمجموعة   فإن » هذه املبادرة التي تندرج في إطار 
مخطط عمل املجموعة، وتقام بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي، تروم تعزيز قدرات العاملني في مجال 
التسويق الرقمي وتسهيل ولوج منتجاتهم وجعلها أكثر تنافسية. 
اآلليات  اكتساب  من  املستفيدين  الورشة  هذه  ستمكن  كما 
التي يتعني  البحر، وكذا اآلليات  العصرية لترويج وبيع منتجات 
تفعيلها للدمج الفعال للتسويق الرقمي والرفع من حجم املبيعات«.

وأشار البالغ إلى  »أن البرنامج التكويني  يمتد على مدى ثالثة 
املجموعة  »أن  موضحا  بأكادير«،  االبتكار  بمدينة  وسيقام  أيام 
الختام  في  وستوزع  التكوينية  الدورات  تنظيم  على  ستسهر 
أنه يتعني إرسال ملف املشاركة  شهادات املشاركة  ،  الفتا إلى » 

عبر البريد اإللكتروني قبل تاريخ 15 شتنبر الجاري«.

البيار بكلميم.. حادثة مميتة 
تودي بحياة اأم وابنها

عائلة  من  آخرون،  أربعة  وأصيب  مصرعهما  شخصان  »لقي 
واحدة، بجروح بليغة في حادثة سير وقعت  يوم الجمعة املنصرم 
تفيد  كلميم«   إقليم  القصابي  دائرة  البيار  الترابية  بالجماعة 

معطيات  كشفت عنها السلطات املحلية باملنطقة.
الساعة  حوالي  وقعت  الحادثة  فإن«  ذاتها،  املصادر  ووفق 
الثامنة و15 دقيقة صباحا، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 
الرابطة بني كلميم وطانطان، جراء اصطدام بني شاحنة وسيارة 
من النوع الخفيف كان على متنها زوج وزوجته وأطفالهما األربعة 
الحادث خلف مصرع  »هذا  أن   إلى  الفتة  فتيات(«،  )طفل وثالث 
الزوجة والطفل، فيما أصيب الزوج وبناته الثالث  بجروح بليغة.« 
إلى املستشفى الجهوي بكلميم،  وقد تم نقل جثامني الضحايا 

وكذا املصابني لتلقي العالجات الضرورية.

أكدت »الحرب« ضد كورونا استعجالية دعم تخصص الوبائيات امليدانية  لالستجابة لحاجيات البالد  

استعرض  مستجدات املوسم اجلديد 

لقاء توا�صلي مع اأطر ال�صت�صارة  والتوجيه التربوي بورزازات
الوطنية  للتربية  اإلقليمية  املديرية  نظمت 
بورزازات، يوم الخميس الفائت، لقاء تواصليا مع 
أطر هيئة االستشارة والتوجيه حول سبل إنجاح 

الدخول املدرسي املقبل.
وذكرت املديرية »أن هذا االجتماع، الذي ترأسه 
املدير اإلقليمي للتربية الوطنية بورزازات، يوسف 
بوراس، نظم تحت شعار »الدخول املدرسي -2021

لتحسني  رائدة  تربوية  نهضة  أجل  من   ..  2022
،  و عرف حضور رؤساء املصالح  جودة التعليم« 
ومناقشة  بتقديم  تميز  اإلقليمية،   املديرية  بهذه 
2021- الحالي  املدرسي  الدخول  حول  عرض 

والبنيات  واملرجعيات،  السياق  إلى  تطرق   ،2022
واملؤشرات التربوية، واملوارد البشرية«.

وضعية  مناقشة  »تمت  فقد  ذاته  املصدر  ووفق 
تنفيذ ميزانية السنة املالية 2021، وعملية تلقيح 
سنة،   17 إلى   12 من  املتمدرسة  العمرية  الفئة 

وحصيلة وبرنامج العمل، وكذا عدد من املستجدات 
في  يندرج   اللقاء  »هذا  بأن   مذكرا   التربوية«، 
17- رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  تنزيل  إطار 

والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51
تعزيز  يهم  الذي   17 رقم  املشروع  العلمي، خاصة 
وتعبئة الفاعلني والشركاء حول املدرسة املغربية. 
كما  أنه »يأتي في سياق العمل على ضمان دخول 
املديرية  من  واستمرارا  وناجح،  آمن  مدرسي 
التواصل  الوطنية بورزازات في  للتربية  اإلقليمية 
الدائم واملستمر مع مختلف الفاعلني والشركاء في 

بداية كل موسم دراسي.«
مؤخرا،  اإلقليمية،  املديرية  عقدت   وقد  »هذا 
التربويني  الفاعلني  مع  اللقاءات  من  سلسلة 
للدخول  الجيد  التحضير  أجل  من  واإلداريني 
املدرسي واتخاذ اإلجراءات املناسبة في هذا املجال 

» يخلص املصدر نفسه.

الزي الجبلي..  من رموز الوقار والح�صمة بالن�صبة للمراأة 
بمنطقة غمارة

مروة خير )*( 

التنوع  إلى أخرى،  في سياق  املغرب من منطقة  تختلف  األعراف  والتقاليد في 
الثقافي والجغرافي اللذين يميزان البلد برمته، في ظل  وجود تراث عريق يطبع تاريخ 
الذي حافظ و اليزال  التقليدي  اللباس  ذلك  مثال في  كل منطقة على حدة  ، ويظهر 
يحافظ عليه  سكان العديد من املناطق  على امتداد جغرافية البالد ذات التضاريس 

املتباينة.  
ومن بني هؤالء نجد ساكنة منطقة غمارة، وتحديدا قبائل ابن زياد وابن وزرة بإقليم 
ويجب  عبر  أجيال  يتوارث  أصيال  تراثا  التقليدي  الزي  يعتبرون  شفشاون  ،الذين 

الحفاظ عليه، فالنساء  يرتدين لباسا يعود ألصول اندلسية يدعى الزي الجبلي.
تقول عزيزة، من نساء املنطقة إن »ارتداء  الزي الجبلي يدل على اإلحترام والوقار  
بالنسبة للمرأة.  وهو لباس   يتكون   من املنديل ،الشاشية، الفوطة  والكرزية،  فاملنديل 
عبارة عن ثوب مخطط باالحمر واالبيض تغطي به النساء الجزء السفلي من الوسط 
وتختلف ألوانه حسب املناطق الجبلية والقبائل، ويعتبر الجزء األساسي من اللباس 
واملناسبات  األعراس  في  أو  اليومية  الحياة  في  عنه سواء  التخلي  يمكن  ال  الجبلي 
،  بل  إنه يعتبر إجباريا في منطقتي »ابن بارون«و »أغيل سنوس »و غيرهما من 
املناطق املجاور. ترافق املنديل« الكرزية »حزام اخضر مصنوع من الصوف الحر تلفه 

الجبليات حول خصرهن،  اذ يساعدهن على حمل الحطب و جرات املاء.
الجبلية  املناطق  عنها  فتيات  »استغنت  »الكرزية  ان  نفسها  املتحدثة  وأضافت 

والساحلية حاليا، واصبحن يكتفني  فقط باملنديل .
أما »الشاشية«  فهي عبارة عن قبعة دائرية شبيهة بالقبعة املكسيكية في »قدها »و 
استدارتها ، تصنع من الدوم و تزين ب«نواويش« من الصوف امللون، تختلف ألوانها 
في  امللونة  »الشاشية«  يعتمدن  الجبلية  القبائل  فتيات  و  فنساء   ، ألخرى  قبيلة  من 
لباسهن ،غير أن نساء املناطق الساحلية كقرية اسطيحة،  فيرتدين الشاشية  املسماة 
»بشاشية العمارة« ذات اللون االزرق املوحد ،مخصصة فقط للنساء، وينبغي ارتداؤها 
على  والدال  انتشارا  االكثر  الجبلي  الرمز  فهي  الزواج،  بعد  واملنديل  الفوطة  رفقة 
عبارة عن ملحف ابيض  تضعها النساء  االنتماء إلى منطقة غمارة. وتعد »الفوطة« 
فوق لباسهن التقليدي من أجل ستر جسدهن. أما  »الطرابق« فهي غطاء جلدي ملقدمة 

الساقني يحمي النساء داخل الحقول.
يعد اللباس الجبلي التقليدي في منطقة غمارة رمزا من رموز الثقافة الجبلية التي  
وحياكة  غزل  يحترفن  الجبليات  فالنساء  االجيال،  عبر  اآلن  لحد   توارثها  يتواصل 
املنديل من اجل الحفاظ على تراثهن األصيل وعدم التفريط في  عاداتهن  ولباسهن، 
هذا األخير الذي يعد رمزا من رموز الوقار والحشمة داخل  مختلف التجمعات السكنية 

الجبلية.

)*( صحافية متدربة

االسرائيلي  العسكري  الحكم  سلطات  ممارسات   
تتصاعد وتقوم بتطبيق إجراءات تدريجية لالستيالء على 
األراضي الفلسطينية بصورة استفزازية تعبر عن أطماع 
ونوايا خبيثة وتهدف إلى عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية 
حيث تقوم باالعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته 
القدس  في  وتشريدهم  املواطنني  منازل  هدم  من  وأرضه 
توسيع  سياسة  لصالح  الفلسطينية  األراضي  وسائر 
نطاق  وتوسيع  املستوطنني  أعداد  وزيادة  االستيطان 

املستوطنات في عمق األراضي الفلسطينية.
وتتواصل ممارسات االحتالل ايضا الستهداف املسجد 
االحتالل  حمالت  تتواصل  كما  الخليل  في  االبراهيمي 
الفلسطيني  الشعب  ارادة  من  للنيل  والقمعية  التعسفية 
سياسة  تمارس  حيث  لديه  الدينية  االماكن  وقدسية 
املستوطنني  بدعم  وقامت  الدينية  للمشاعر  االستفزاز 
اإلبراهيمي  املسجد  سطح  على  واعتداءهم  املتطرفني 
استفزازية  عبارات  تحمل  والفتات  إسرائيلية  أعالم  ورفع 
اإلبراهيمي  املسجد  بان  ادراكهم  من  بالرغم  أسواره  على 
كما  املسلمني وعباداتهم وحدهم  إسالمي وخاص بصالة 
اقتحم عشرات املستوطنني باحات املسجد األقصى املبارك 
باحاته وتلقوا  في  املغاربة ونظموا جوالت  باب  من جهة 
ما  رفع  االقتحام  وخالل  املزعوم  الهيكل  عن  شروحات 
االحتالل وتجولت  علم  الهيكل  يسمى جماعة طالب ألجل 
في باحات األقصى وهم يرددون عبارات الهيكل ويزعمون 

أن األقصى ملك لشعب إسرائيل على حد تعبيرهم.
تلك املمارسات الهمجية والعنصرية ال يمكن ان تمر او 
السكوت عليها فهي بالدرجة االولي تأتي ضمن ممارسات 
العربي  التاريخ  وتزوير  ولسرقة  التهويدية  االحتالل 
واإلسالمي وتهدف الى خلق واقع التهويد للقدس والخليل 
واألراضي الفلسطينية املحتلة بدعم كامل من قبل حكومة 
االحتالل للجماعات املتطرفة من املستوطنني والتي تتجاهل 
مشاعر العرب واملسلمني في جميع انحاء العالم وتعبر عن 

ممارسة العنصرية وتنشر الكراهية بني الشعوب.
أو  الزماني  للتقسيم  قابل  غير  املبارك  األقصى  املسجد 
ال  جزء  وهو  وحدهم  للمسلمني  مقدس  حق  وهو  املكاني 
يتجزأ من عقيدتهم ملا لديه من تاريخ اسالمي ومكانة دينية 
او  للتقسيم  يخضع  ال  فهو  السماوية  االديان  كل  اكدتها 
املساومة او التجارة وال بد من التأكيد في كل االوقات على 
الفلسطينية  األراضي  وزيارة  االقصى  املسجد  زيارة  ان 
بد وان  العسكري ال  املبارك وهما يرزحان تحت االحتالل 
والشؤون  االوقاف  وزارة  مع  املباشر  بالتنسيق  تكون 
الدينية ويشترط خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطني 
تطبيع عالقات  في مصلحة  إجراء يصب  أي  من  وقدسها 
املسجد  تهويد  على  يعمل  الذي  االحتالل  مع  املسلمني 
زيارات  أي  وإن  الفلسطينية  االراضي  ويحتل  االقصى 
للمسجد االقصى يجب ان تكون من البوابات الفلسطينية 
الشرعية ومن خالل األردن صاحب الوصاية على املقدسات 

اإلسالمية في القدس الشريف.
وواقع  الحقيقة  يدركون  وال  التاريخ  يجهلون  وألنهم 
الشامخ  االسالمي  الصرح  هذا  املبارك  االقصى  املسجد 
واإلرث الديني لدى جميع املسلمني بإنحاء العالم، وألنهم 
يجهلون مكانة مدينة القدس التاريخية وأهميتها، وألنهم 
يسعون فقط الى تغير هذه الوقائع التاريخية ويمارسون 
املسجد  على  التهويد  واقع  وفرض  االحتاللية  سياستهم 
االقصى واألماكن املقدسة املحيطة به، وينطلقون من خالل 
اي  هناك  يكون  ان  يمكن  وال  مطلق  بشكل  االحتالل  دعم 
أحقية للصالة في املسجد االقصى لغير املسلمني وتقسيمه 
يثير  االمر  هذا  كون  الديانات  اتباع  بني  ومكانيا  زمانيا 
السخط واالستهجان واالستغراب الن مثل هذه املمارسات 
تدعم العنصرية وتعزز الكراهية وتتنكر لكل القيم الدينية 
بني الشعوب كون املسجد االقصى للمسلمني وحدهم دون 
غيرهم، وال يمكن التفريط او تغيير هذه الحقائق الدينية 

املعروفة لدى الجميع وتتوارثها االجيال.

سفير االعالم العربي 
في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية

أسرى سجن  حكاية  تنتهي  لن 
انتزعوا  الذين  الستة  جلبوع 
األرض  جوف  من  بأظافرهم 
من  أياٍم  لعدة  وتمكنوا  حريتهم، 
والتجوال  الحرية،  أنسام  تنسم 
الوطن،  شعاب  في  حذرًا  ولو 
أرجائه،  في  بصعوبٍة  والتنقل 
السجن  إلى  بعضهم  عاد  وإن 
آخران  وبقي  جديٍد،  من  واألسر 
ويقاتالن  باختفائهما،  يقاومان 
ويربكان  اعتقالهما،  بتعذر 
بالبحث عنهما واالنشغال  العدو 

بمطاردتهما.
تطو  ولم  بعد  قصتهم  تنتِه  لم 
ستكتمل  بل  أبدًا،  صفحاتها 
أحداثها،  وستتوالى  فصولها، 
وستكتب بعزٍة وكرامٍة خواتيمها، 
العلي  اهلل  بإذن  ستكون  التي 
إلى  وعودًة  كاملًة،  حريًة  القدير 
األهل دائمًة، تتم فوق األرض وفي 
العدو  عن  ورغمًا  النهار،  وضح 
بيديه،  األبواب  لهم  الذي سيفتح 
يخرجون  عينيه  بأم  وسيراهم 
عالية،  ورؤوسهم  سجونهم  من 
وجباههم  ممشوقة،  وقاماتهم 
النصر  إلى  وعيونهم  شامخة، 
العلياء  ونحو  شاخصة،  القريب 
وجل  عز  اهلل  يحمدون  ناظرة، 

املقاومة  ويشكرون  الحرية،  على 
على وفائها، والشعب على صبره 

وعناده، وتضامنه وإصراره.

حزٌن  أصابنا  قد  أنه  شك  ال 
أبطالنا  من  أربعٍة  العتقال  شديٌد 
من  بالكثير  وشعرنا  الشجعان، 
بعضًا  وفقدنا  واأللم،  الغصة 
عشناها،  التي  السعادة  من 
التي  الفرح  أجواء  عنا  وغابت 
فرضناها، ومظاهر االبتهاج التي 
مدننا  وعمت  شوارعنا  جابت 
ومخيماتنا، إال أن اعتقالهم الذي 
يوهن  ولن  عضدهم،  في  يفت  لن 
إرادتهم،  يضعف  ولن  عزائمهم، 
والشهادة،  يتوقعونه  كانوا  إذ 
النجاة  يرجون  كانوا  كما  تمامًا 
أنفسهم  وطنوا  فقد  والسالمة، 
بالفرار  التفكير  قبل  ما  منذ 
أو  بالفشل  واليقني  له،  واإلعداد 
النجاح فيه، أنهم إن قدر اهلل عز 
وجل لهم الفرار، فإنهم سيكونون 
رابعة  ال  ثالثة  احتماالٍت  بني 
العدو  مالحقة  من  اإلفالت  لها، 
أو  الوطن،  خارج  إلى  واللجوء 
االشتباك مع قواته والشهادة، أو 
األسر  في  الوقوع  وهي  األخيرة 

من جديٍد.
في  العدو  نجح  وقد  أما 
فإننا  بعضهم،  إلى  الوصول 
ملن  السالمة  وجل  عز  اهلل  نسأل 
العدو  من  ونجاتهم  منهم،  بقي 
مالحقته  من  واإلفالت  وعيونه، 
بعض  ذلك  ففي  ومطاردته، 
التسرية والكثير من الفرحة، وإن 
كنا نعتقد أن املعركة معه لم تنته 
بهذه الجولة، ولن يكتب له الفوز 
بيننا  فالحرب  النتيجة،  بهذه 
املواجهة  وسجل  قائمة،  وبينه 
وعناده  شعبنا  بصمود  الحافل 
السالح  شعبنا  ألقى  فما  شاهٌد، 

واستسلم،  الراية  رفع  وال  يومًا، 
وخضع،  البطش  أمام  خنع  وال 
وقاتل،  وقاوم  وثبت،  صمد  بل 
وبينه،  بيننا  سجاٌل  حرٌب  وهي 
ونفشل  عليه  ننتصر  بتنا  وقد 
مخططاته أكثر، ولعل قادم األيام 
وتعوضنا،  وتسعدنا  تفرحنا 
وتنصرنا عليه وتغلبه، وتسوؤه 
وتؤمله وتبكيه وتوجعه أكثر مما 

نأمُل ونتوقع.
عنا  ويسري  حزننا  يخفُف 
كثيرًا، ويشعرنا بالنصر والغلبة 
فرار  معركة  أن  أكثر،  والفوز 
فلسطني  معركة  كانت  األسرى 
بأسرها،  األمِة  معركة  بل  كلها، 
ضد العدو الصهيوني كله، وضد 
وضد  معه،  واملتعاونني  حلفائه 
املراهنني عليه واملتأملني فيه، فقد 
خاض الفلسطينيون جميعًا على 
وانتماءاتهم،  توجهاتهم  اختالف 
األسرى،  ونصرة  الفرار  معركة 
وجبهًة  واحدًا  صفًا  فكانوا 
مشتركة، ما تخلف منهم أحٌد، وال 
الواجب طرٌف، وعملوا  عن  قصر 
املبتكرة  فعالياتهم  خالل  من 
بالقدر  الشعبية،  وأنشطتهم 
الذي  واملكان  يستطيعون  الذي 
إليه يصلون، على تمكني أبنائهم 
ومنحهم  وتطمينهم،  املحررين 

الوقت والفرصة.
ومعركٌة  رائدٌة  تجربٌة  هي 
الكثير  فيها  حققنا  قد  جديدٌة، 
نتوقع  نكن  لم  ما  وأنجزنا 
أن  فيه  شك  ال  فمما  ونحتسب، 
فيها  قد خسر  اإلسرائيلي  العدو 
وانتكس،  فيها  وخاب  وضعف، 
له،  موجعٌة  أمنيٌة  ضربٌة  فهي 
أمنه ضعيفًا  أن يظهر  وقد ساءه 
تخترق  وأن  مكشوفًا،  وظهره 
تحصيناته وتنهار حصونه، وأن 
خائفًا،  مرتبكًا  شعبه  أمام  يبدو 

سقطت  وقد  واثٍق،  غير  قلقًا 
الكاذبة،  وادعاءاته  األمنية  هالته 
وكشفت  اجراءاته  وفضحت 
هزيمة  أن  يقينًا  وعلم  عيوبه، 
مستحيلة،  الفلسطيني  الشعب 
وتيئيسه  ممكن،  غير  وتركيعه 
يتحقق،  لن  وأماًل  تدرك  ال  غاية 
الصخر  حفر  الذي  الشعب  فهذا 
بأظافره،  األرض  وشق  بمعلقة، 
لن يعجز عن مواجهة عدٍو يخاف، 
املوت  يخشون  ومستوطنني 

ويبحثون عن الحياة.
األبطال  أسرانا  لكم  تحيٍة  ألُف 
شموسنا  األماجد،  ورجالنا 
الالمعة،  ونجومنا  الساطعة 
وصقورنا  الهادرة  أسودنا 
خلف  املرابضون  أيها  الباسلة، 
خلف  واملتوثبون  القضبان 
سادتنا  واهلل  فأنتم  الجدران، 
وأمراؤنا، فخرنا وعزنا، وشرفنا 
ومجدنا،  وكرامتنا  وسؤددنا، 
الكتيبة  أيتها  لكم  وشكرًا 
املتقدمة والسرية الشجاعة، أيها 
واملقاومون  األولى  في  املقاتلون 
رفعتم  واهلل  فقد  الثانية،  في 
رؤوسنا، وسطرتم صفحات مجٍد 
جديدة في سجلنا، وكشفتم للعدو 
ونبل  معدننا،  أصالة  والصديق 
فلن  قضيتنا،  وشرف  مقاومتنا، 
املجيدة وتجربتكم  أيامكم  ننسى 
الرائعة،  وصوركم  الرائدة، 
وبسماتكم  املمشوقة،  وقاماتكم 
فقد  العزيزة،  ووقفاتكم  الواثقة، 
قهرتم رغم التعب واملعاناة، واأللم 
جبروت  ببسمتكم  واالعتداء، 
بثباتكم  وحطمتم  االحتالل، 
أنفه،  بعزتكم  وكسرتم  كبرياءه، 
وعما قريب ستسيؤون بإذن اهلل 
عز وجل بحريتكم املجللة وجهه، 
وستركلونه بعزتكم على قفاه مرًة 

تلو مرٍة.

مللحمِة الأ�سرى بقيٌة والأياُم دوٌل 
واحلرُب �سجاٌل

الثامن من شتنبر 2021 سيبقى راسخا في 
ذاكرة املغاربة لسبنب اثنني:

في  سواء  وامللحوظ  املتزايد  ،اإلقبال  األول 
التصويت  على  الحضري  أو  القروي  الوسط 
من  أكثر  الداخلية  وزارة  حسب  بلغ  والذي 
53 في املئة ،مع استحضار التلويح بالعزوف 
الذي كان محتمال  ومروجا له من جهات عدة 
،ربما كان له تفسير واحد في ظني املتواضع 
،يتجسد في امللل من خواء السياسة من املعنى 
منذ عقد من الزمن بعد صعود اإلسالميني إلى 
سدة التسيير الحكومي ،في ظرفية كلنا يعرف 
بثورات  يسمى  ما  تداعيات  ،بعد  سياقها 

الربيع العربي املكذوب عليها .
األمر الثاني : السقوط الحر لحزب سياسي 
أتفاجأ  لم  ،شخصيا  غريبا  وخرج  غريبا  بدأ 

باندحار هذا الحزب،ملا ارتكبه من جرائم في 
حق الشعب املغربي بديماغوجيته وسياسة » 
تارة بخطاب  مارسها متشحا  »التي  الغميق 
شعبوي  مظلومي  بخطاب  ،وتارة  طهراني 
،وكأن  الضبع  مخ  أكلوا  املغاربة  ،وكأن 
يتفطنوا  ،ولم  الطير  رؤوسهم  على  املغاربة 
أنهم كانوا في املحك التجريبي ،لدهاء الدولة 
من جهة ،فهي تركتهم يستنفذون عهدتهم بكل 
الوطني  االقتصاد  تكبدها  التي  الخسارات 
الذي بلغت مديونيته 90 في املئة من الناتج 
الداخلي ،لم تصل البالد فيه هذا الرقم حتى 
مع أعتى اليمني الحكومي اللبرالي املتوحش 

في ما خلى من  السنوات.
لقد دخلوا الحكومة أول مرة محلقني لحاهم 
حيث  السويد  بمنطق  متمنطقني  ورؤوسهم 
رفض كثير من وزرائهم في البداية النزول من 
باكتفائهم  ،كما تظاهروا  املتواضعة  سياراته 
،ثم  الرفاه  متوسطة  للسكن  منازل  باكتراء 
ما لبثوا أن قطنوا الفيالت الفاخرة والثياب 
املوقعة واستلذوا سيارات املرسيديس الفارهة 
إلى حد ،عند مغادرة كبيرهم الذي علمهم ال...

والشعبوية ،تمسك بالسيارة الهدية مع تقاعد 
فسيح ،هكذا حدث 

طريقكم  سلك  من  لكل  متوقعا  كان  وهكذا 
العدل  وأخرستم  التنمية  السالك،عطلتم  غير 
وأتيتم على التعليم والتقاعد وبررتم أخطائكم 

وأخطاء غيركم.
ما حدث في الثامن من شتنبر2021 عقاب 
،ال يهم إن كان من السماء أو من األرض ، املهم 
بعفوية  غضبهم  وترجموا  املغاربة  صوت 

،وإنما  الحل  هو  البديل  ألن  ،ليس  وذكاء 
انفراج بعد ظالم مدلهم غطى سماء اململكة .

مقالد  لبيرالي  حزب  زعيم  تقلد  وقد  واآلن 
تكوين أغلبيته املريحة ،فال أقل من أن تترجم 
الرجل  ،ألن  ممكن  وقت  أسرع  في  وعوده 
يشكلها  حكومة  إلى  وآت  الحكومة  من  قادم 
وهو  الدهاليز  في  خبره  ما  بحسب  هو 
،فالحوار  وخارجها  البالد  في  الكبير  املقاول 
الخطوات  رغم  والتعليم  متوقف  االجتماعي 
الجبارة التي تمت إلصالحه في قانون اإلطار 
برجال  االعتناء  يتم  لم  ما  فارغا  يبقى هيكال 
ونساء التعليم وإنصافهم قبل تكريمهم ،بعد 
في  الترقي  آفاق  وسدت  أجورهم  جمدت  أن 
قبيل  من  /اللغز  املعلقة  ،واملراسيم  وجوههم 
بح  الذي  التربويني   املتصرفني  مرسومي 
أمزازي  الوطنية  التربية  وزير  السيد  صوت 
النور  يريا  أن  ناجزان،نرجو  بأنهما  بالقول 
خاصة، وقد يثبت الرجل في منصبه ليستكمل 
ما بدأه ،والصحة التي تعرت حقيقتها كاملة 
،رغم الجهود التي قدمتها الدولة وعلى رأسها 
أرواح  على  الحفاظ  فضل  الذي  البالد  ملك 
أن  اتضح  االقتصاد،  ازدهار  على  املواطنني 
التكوين  طريق  عن  الصحة  في  االستثمار 
زمن  في  خصوصا  العلمي  البحث  وتشجيع 

كورونا ،لؤلؤة تزين تاج الرأس  . 
إن كل الظروف مواتية لحكومة أخنوش إن 
اشتغلت بحس وطني مواطن ستكلل بالنجاح 
العدالة  إخوان  درس  من  استفادت  هي  إن 

والتنمية.)…(
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متخ�ص�صو الوبائيات الميدانية.. اأدوار حيوية في حماية 

ال�صكان وتعزيز الأمن ال�صحي
للوبائيات  العاملي  باليوم  االحتفال  »إن 
أصحاب  انتباه  للفت  فرصة  يشكل  امليدانية 
أجل  من  التخصص  هذا  أهمية  حول  القرار، 
الحتياجات  أفضل  بشكل  واالستجابة  تطويره 
لعلم  الوطنية  للجمعية  بالغ  يؤكد  البالد« 
كبير  بفخر  »احتفلنا،  مضيفا  امليداني،  األوبئة 
مع باقي أخصائيي وخبراء علم األوبئة امليداني 
األوبئة  لعلم  األول  العاملي  باليوم  العالم،  في 
إلى تحسيس  يهدف  عاملي  امليداني. وهو حدث 
أطياف  وكل  العلمية  والهيئات  القرار  صناع 
املجتمع، بالدور الحيوي ملتخصصي الوبائيات 
تعزيز  وفي  السكان  صحة  حماية  في  امليدانية 

األمن الصحي العاملي«.
هي  املناسبة  »هذه  فإن  ذاته   املصدر  ووفق 
ودائم  أكبر  استثمار  إلى  للدعوة  فرصة  أيضا 
في  املستمر  والتدريب  األساسي  التكوين  في 
السنتني  أن  »إلى  مشير«   التخصص«،  هذا 
لعمل  مسبوقة  غير  رؤية  عن  أبانتا  األخيرتني 
خبراء األوبئة امليداني من خالل التصدي العاملي 
ال  أنه  »على  مشددا   ،»19 كوفيد-  املستمر ضد 
تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسليط 
تعزيز  في  التخصص  هذا  أهمية  على  الضوء 

للرصد  العالم  أنحاء  جميع  في  الصحية  النظم 
وجه  على  لألوبئة  السريعة  واالستجابة  املبكر 
العامة  الصحية  الطوارئ  وحاالت  الخصوص، 

األخرى بشكل عام«.
وفي السياق ذاته سجلت  الجمعية أن  جائحة 

ال  املعدية  األمراض  أن  »أظهرت    ،19  - كوفيد 
تعرف حدودا. لقد أصبح العالم مترابطا بشكل 
أي  من  أكثر  السكان  حركية  وارتفعت  متزايد، 
وقت مضى، مما يجعل بؤرة وبائية في منطقة 
جغرافية واحدة من كوكبنا  تعد تهديدا للصحة 

العاملية بأكملها«.
»جائحة كوفيد-  وحسب املصدر  نفسه  فإن 
19 أبانت أن التعاون الوثيق بني أخصائي علم 
األوبئة واألطباء املعالجني وخبراء األحياء، جعل 
من املمكن الشروع في وقت مبكر جدا في األبحاث 
الفيروسي  املرض:  هذا  جوانب  بكل  املتعلقة 
والسريري والوبائي، وهو ما شكل مصدر التقدم 
الوقائية  العالجات  تطوير  في  السريع  العلمي 

واالستشفائية«.
وأشارت الجمعية إلى »أنه في املغرب، اكتسب 
FETP- برنامج  )خريجو  األوبئة  متخصصو 
Morocco  وأطر وزارة الصحة(، خبرة كبيرة 
من خالل العمل امليداني والتكوين املستمر، مع 
والبؤر  الحاالت  في  امليدانية  التحريات  ضمان 
واألبحاث  الوبائية  واليقظة  املخالطني  وتتبع 
إلى أن الوكالة الحكومية  امليدانية«، لتخلص » 
األمريكية ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
واحد  ميداني  أوبئة  باختصاصي  توصي  منها 
املغرب،  »أن  مسجلة  نسمة«،  ألف   200 لكل 
في  اختصاصيا   182 يقل عن  ال  ما  إلى  يحتاج 
علم األوبئة موزعني على جميع جهات وعماالت 

وأقاليم اململكة«.

يعد تراثا  أصيال  يتوارث عبر األجيال 

يف سياق االحتفال بيومها العاملي  بريد أكادير 
اإداوتنان..  تدابير دخول 

مدر�صي اآمن

شكل موضوع الدخول املدرسي املرتقب في شهر أكتوبر املقبل،  
نظم  تنسيقي  لقاء  محور  إداوتنان،   أكادير  عمالة  مستوى  على 
للتربية  اإلقليمي  املدير  قدم  املناسبة،  بهذه  و«  بأكادير.  مؤخرا 
املتعلقة  واملؤشرات  األرقام  لخص  عرضا  بوكنني  عيدة  الوطنية 
بالدخول املدرسي املقبل«،  تقول املديرية  ، مشيرة  إلى أن العرض 
السلطات  قبل  من  املتخذة  التدابير  ذاته  السياق  في  »استعرض 
ألف   60 من  أزيد  تلقيح  لضمان  الصحة  وزارة  ومصالح  املحلية 

تلميذ تتراوح أعمارهم بني 12 و 17 سنة بأكادير إداوتنان«.
القضايا  عند  أيضا  العرض  »توقف  فقد  ذاته  املصدر  ووفق 
املتعلقة بالبنيات التحتية املدرسية والخريطة املدرسية، واملوارد 
البشرية والدعم االجتماعي، واإلطعام املدرسي، وبرنامج »تيسير«، 
والنقل املدرسي، فضال عن املبادرة امللكية »مليون محفظة«، التي 

تتوخى دعم املتمدرسني املنحدرين من فئات اجتماعية هشة«.

تكوين حول التجارة الإلكترونية  
لمنتجات ال�صيد

برنامجا تكوينيا  »أطلقت مجموعة )أكادير هاليوبول كلوستر( 
حول التجارة اإللكترونية ملنتجات الصيد لفائدة املقاوالت العاملة 
مسحوق  طازج،  تجميد،  تعليب،  شبه  )تعليب،  الصيد  قطاع  في 

وزيت السمك(.« 
ووفق بالغ للمجموعة   فإن » هذه املبادرة التي تندرج في إطار 
مخطط عمل املجموعة، وتقام بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي، تروم تعزيز قدرات العاملني في مجال 
التسويق الرقمي وتسهيل ولوج منتجاتهم وجعلها أكثر تنافسية. 
اآلليات  اكتساب  من  املستفيدين  الورشة  هذه  ستمكن  كما 
التي يتعني  البحر، وكذا اآلليات  العصرية لترويج وبيع منتجات 
تفعيلها للدمج الفعال للتسويق الرقمي والرفع من حجم املبيعات«.

وأشار البالغ إلى  »أن البرنامج التكويني  يمتد على مدى ثالثة 
املجموعة  »أن  موضحا  بأكادير«،  االبتكار  بمدينة  وسيقام  أيام 
الختام  في  وستوزع  التكوينية  الدورات  تنظيم  على  ستسهر 
أنه يتعني إرسال ملف املشاركة  شهادات املشاركة  ،  الفتا إلى » 

عبر البريد اإللكتروني قبل تاريخ 15 شتنبر الجاري«.

البيار بكلميم.. حادثة مميتة 
تودي بحياة اأم وابنها

عائلة  من  آخرون،  أربعة  وأصيب  مصرعهما  شخصان  »لقي 
واحدة، بجروح بليغة في حادثة سير وقعت  يوم الجمعة املنصرم 
تفيد  كلميم«   إقليم  القصابي  دائرة  البيار  الترابية  بالجماعة 

معطيات  كشفت عنها السلطات املحلية باملنطقة.
الساعة  حوالي  وقعت  الحادثة  فإن«  ذاتها،  املصادر  ووفق 
الثامنة و15 دقيقة صباحا، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 
الرابطة بني كلميم وطانطان، جراء اصطدام بني شاحنة وسيارة 
من النوع الخفيف كان على متنها زوج وزوجته وأطفالهما األربعة 
الحادث خلف مصرع  »هذا  أن   إلى  الفتة  فتيات(«،  )طفل وثالث 
الزوجة والطفل، فيما أصيب الزوج وبناته الثالث  بجروح بليغة.« 
إلى املستشفى الجهوي بكلميم،  وقد تم نقل جثامني الضحايا 

وكذا املصابني لتلقي العالجات الضرورية.

أكدت »الحرب« ضد كورونا استعجالية دعم تخصص الوبائيات امليدانية  لالستجابة لحاجيات البالد  

استعرض  مستجدات املوسم اجلديد 

لقاء توا�صلي مع اأطر ال�صت�صارة  والتوجيه التربوي بورزازات
الوطنية  للتربية  اإلقليمية  املديرية  نظمت 
بورزازات، يوم الخميس الفائت، لقاء تواصليا مع 
أطر هيئة االستشارة والتوجيه حول سبل إنجاح 

الدخول املدرسي املقبل.
وذكرت املديرية »أن هذا االجتماع، الذي ترأسه 
املدير اإلقليمي للتربية الوطنية بورزازات، يوسف 
بوراس، نظم تحت شعار »الدخول املدرسي -2021

لتحسني  رائدة  تربوية  نهضة  أجل  من   ..  2022
،  و عرف حضور رؤساء املصالح  جودة التعليم« 
ومناقشة  بتقديم  تميز  اإلقليمية،   املديرية  بهذه 
2021- الحالي  املدرسي  الدخول  حول  عرض 

والبنيات  واملرجعيات،  السياق  إلى  تطرق   ،2022
واملؤشرات التربوية، واملوارد البشرية«.

وضعية  مناقشة  »تمت  فقد  ذاته  املصدر  ووفق 
تنفيذ ميزانية السنة املالية 2021، وعملية تلقيح 
سنة،   17 إلى   12 من  املتمدرسة  العمرية  الفئة 

وحصيلة وبرنامج العمل، وكذا عدد من املستجدات 
في  يندرج   اللقاء  »هذا  بأن   مذكرا   التربوية«، 
17- رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  تنزيل  إطار 
والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51
تعزيز  يهم  الذي   17 رقم  املشروع  العلمي، خاصة 
وتعبئة الفاعلني والشركاء حول املدرسة املغربية. 
كما  أنه »يأتي في سياق العمل على ضمان دخول 
املديرية  من  واستمرارا  وناجح،  آمن  مدرسي 
التواصل  الوطنية بورزازات في  للتربية  اإلقليمية 
الدائم واملستمر مع مختلف الفاعلني والشركاء في 

بداية كل موسم دراسي.«
مؤخرا،  اإلقليمية،  املديرية  عقدت   وقد  »هذا 
التربويني  الفاعلني  مع  اللقاءات  من  سلسلة 
للدخول  الجيد  التحضير  أجل  من  واإلداريني 
املدرسي واتخاذ اإلجراءات املناسبة في هذا املجال 

» يخلص املصدر نفسه.

الزي الجبلي..  من رموز الوقار والح�صمة بالن�صبة للمراأة 
بمنطقة غمارة

مروة خير )*( 

التنوع  إلى أخرى،  في سياق  املغرب من منطقة  تختلف  األعراف  والتقاليد في 
الثقافي والجغرافي اللذين يميزان البلد برمته، في ظل  وجود تراث عريق يطبع تاريخ 
الذي حافظ و اليزال  التقليدي  اللباس  ذلك  مثال في  كل منطقة على حدة  ، ويظهر 
يحافظ عليه  سكان العديد من املناطق  على امتداد جغرافية البالد ذات التضاريس 

املتباينة.  
ومن بني هؤالء نجد ساكنة منطقة غمارة، وتحديدا قبائل ابن زياد وابن وزرة بإقليم 
ويجب  عبر  أجيال  يتوارث  أصيال  تراثا  التقليدي  الزي  يعتبرون  شفشاون  ،الذين 

الحفاظ عليه، فالنساء  يرتدين لباسا يعود ألصول اندلسية يدعى الزي الجبلي.
تقول عزيزة، من نساء املنطقة إن »ارتداء  الزي الجبلي يدل على اإلحترام والوقار  
بالنسبة للمرأة.  وهو لباس   يتكون   من املنديل ،الشاشية، الفوطة  والكرزية،  فاملنديل 
عبارة عن ثوب مخطط باالحمر واالبيض تغطي به النساء الجزء السفلي من الوسط 
وتختلف ألوانه حسب املناطق الجبلية والقبائل، ويعتبر الجزء األساسي من اللباس 
واملناسبات  األعراس  في  أو  اليومية  الحياة  في  عنه سواء  التخلي  يمكن  ال  الجبلي 
،  بل  إنه يعتبر إجباريا في منطقتي »ابن بارون«و »أغيل سنوس »و غيرهما من 
املناطق املجاور. ترافق املنديل« الكرزية »حزام اخضر مصنوع من الصوف الحر تلفه 

الجبليات حول خصرهن،  اذ يساعدهن على حمل الحطب و جرات املاء.
الجبلية  املناطق  عنها  فتيات  »استغنت  »الكرزية  ان  نفسها  املتحدثة  وأضافت 

والساحلية حاليا، واصبحن يكتفني  فقط باملنديل .
أما »الشاشية«  فهي عبارة عن قبعة دائرية شبيهة بالقبعة املكسيكية في »قدها »و 
استدارتها ، تصنع من الدوم و تزين ب«نواويش« من الصوف امللون، تختلف ألوانها 
في  امللونة  »الشاشية«  يعتمدن  الجبلية  القبائل  فتيات  و  فنساء   ، ألخرى  قبيلة  من 
لباسهن ،غير أن نساء املناطق الساحلية كقرية اسطيحة،  فيرتدين الشاشية  املسماة 
»بشاشية العمارة« ذات اللون االزرق املوحد ،مخصصة فقط للنساء، وينبغي ارتداؤها 
على  والدال  انتشارا  االكثر  الجبلي  الرمز  فهي  الزواج،  بعد  واملنديل  الفوطة  رفقة 
عبارة عن ملحف ابيض  تضعها النساء  االنتماء إلى منطقة غمارة. وتعد »الفوطة« 
فوق لباسهن التقليدي من أجل ستر جسدهن. أما  »الطرابق« فهي غطاء جلدي ملقدمة 

الساقني يحمي النساء داخل الحقول.
يعد اللباس الجبلي التقليدي في منطقة غمارة رمزا من رموز الثقافة الجبلية التي  
وحياكة  غزل  يحترفن  الجبليات  فالنساء  االجيال،  عبر  اآلن  لحد   توارثها  يتواصل 
املنديل من اجل الحفاظ على تراثهن األصيل وعدم التفريط في  عاداتهن  ولباسهن، 
هذا األخير الذي يعد رمزا من رموز الوقار والحشمة داخل  مختلف التجمعات السكنية 

الجبلية.

)*( صحافية متدربة

االسرائيلي  العسكري  الحكم  سلطات  ممارسات   
تتصاعد وتقوم بتطبيق إجراءات تدريجية لالستيالء على 
األراضي الفلسطينية بصورة استفزازية تعبر عن أطماع 
ونوايا خبيثة وتهدف إلى عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية 
حيث تقوم باالعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته 
القدس  في  وتشريدهم  املواطنني  منازل  هدم  من  وأرضه 
توسيع  سياسة  لصالح  الفلسطينية  األراضي  وسائر 
نطاق  وتوسيع  املستوطنني  أعداد  وزيادة  االستيطان 

املستوطنات في عمق األراضي الفلسطينية.
وتتواصل ممارسات االحتالل ايضا الستهداف املسجد 
االحتالل  حمالت  تتواصل  كما  الخليل  في  االبراهيمي 
الفلسطيني  الشعب  ارادة  من  للنيل  والقمعية  التعسفية 
سياسة  تمارس  حيث  لديه  الدينية  االماكن  وقدسية 
املستوطنني  بدعم  وقامت  الدينية  للمشاعر  االستفزاز 
اإلبراهيمي  املسجد  سطح  على  واعتداءهم  املتطرفني 
استفزازية  عبارات  تحمل  والفتات  إسرائيلية  أعالم  ورفع 
اإلبراهيمي  املسجد  بان  ادراكهم  من  بالرغم  أسواره  على 
كما  املسلمني وعباداتهم وحدهم  إسالمي وخاص بصالة 
اقتحم عشرات املستوطنني باحات املسجد األقصى املبارك 
باحاته وتلقوا  في  املغاربة ونظموا جوالت  باب  من جهة 
ما  رفع  االقتحام  وخالل  املزعوم  الهيكل  عن  شروحات 
االحتالل وتجولت  علم  الهيكل  يسمى جماعة طالب ألجل 
في باحات األقصى وهم يرددون عبارات الهيكل ويزعمون 

أن األقصى ملك لشعب إسرائيل على حد تعبيرهم.
تلك املمارسات الهمجية والعنصرية ال يمكن ان تمر او 
السكوت عليها فهي بالدرجة االولي تأتي ضمن ممارسات 
العربي  التاريخ  وتزوير  ولسرقة  التهويدية  االحتالل 
واإلسالمي وتهدف الى خلق واقع التهويد للقدس والخليل 
واألراضي الفلسطينية املحتلة بدعم كامل من قبل حكومة 
االحتالل للجماعات املتطرفة من املستوطنني والتي تتجاهل 
مشاعر العرب واملسلمني في جميع انحاء العالم وتعبر عن 

ممارسة العنصرية وتنشر الكراهية بني الشعوب.
أو  الزماني  للتقسيم  قابل  غير  املبارك  األقصى  املسجد 
ال  جزء  وهو  وحدهم  للمسلمني  مقدس  حق  وهو  املكاني 
يتجزأ من عقيدتهم ملا لديه من تاريخ اسالمي ومكانة دينية 
او  للتقسيم  يخضع  ال  فهو  السماوية  االديان  كل  اكدتها 
املساومة او التجارة وال بد من التأكيد في كل االوقات على 
الفلسطينية  األراضي  وزيارة  االقصى  املسجد  زيارة  ان 
بد وان  العسكري ال  املبارك وهما يرزحان تحت االحتالل 
والشؤون  االوقاف  وزارة  مع  املباشر  بالتنسيق  تكون 
الدينية ويشترط خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطني 
تطبيع عالقات  في مصلحة  إجراء يصب  أي  من  وقدسها 
املسجد  تهويد  على  يعمل  الذي  االحتالل  مع  املسلمني 
زيارات  أي  وإن  الفلسطينية  االراضي  ويحتل  االقصى 
للمسجد االقصى يجب ان تكون من البوابات الفلسطينية 
الشرعية ومن خالل األردن صاحب الوصاية على املقدسات 

اإلسالمية في القدس الشريف.
وواقع  الحقيقة  يدركون  وال  التاريخ  يجهلون  وألنهم 
الشامخ  االسالمي  الصرح  هذا  املبارك  االقصى  املسجد 
واإلرث الديني لدى جميع املسلمني بإنحاء العالم، وألنهم 
يجهلون مكانة مدينة القدس التاريخية وأهميتها، وألنهم 
يسعون فقط الى تغير هذه الوقائع التاريخية ويمارسون 
املسجد  على  التهويد  واقع  وفرض  االحتاللية  سياستهم 
االقصى واألماكن املقدسة املحيطة به، وينطلقون من خالل 
اي  هناك  يكون  ان  يمكن  وال  مطلق  بشكل  االحتالل  دعم 
أحقية للصالة في املسجد االقصى لغير املسلمني وتقسيمه 
يثير  االمر  هذا  كون  الديانات  اتباع  بني  ومكانيا  زمانيا 
السخط واالستهجان واالستغراب الن مثل هذه املمارسات 
تدعم العنصرية وتعزز الكراهية وتتنكر لكل القيم الدينية 
بني الشعوب كون املسجد االقصى للمسلمني وحدهم دون 
غيرهم، وال يمكن التفريط او تغيير هذه الحقائق الدينية 

املعروفة لدى الجميع وتتوارثها االجيال.

سفير االعالم العربي 
في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية

أسرى سجن  حكاية  تنتهي  لن 
انتزعوا  الذين  الستة  جلبوع 
األرض  جوف  من  بأظافرهم 
من  أياٍم  لعدة  وتمكنوا  حريتهم، 
والتجوال  الحرية،  أنسام  تنسم 
الوطن،  شعاب  في  حذرًا  ولو 
أرجائه،  في  بصعوبٍة  والتنقل 
السجن  إلى  بعضهم  عاد  وإن 
آخران  وبقي  جديٍد،  من  واألسر 
ويقاتالن  باختفائهما،  يقاومان 
ويربكان  اعتقالهما،  بتعذر 
بالبحث عنهما واالنشغال  العدو 

بمطاردتهما.
تطو  ولم  بعد  قصتهم  تنتِه  لم 
ستكتمل  بل  أبدًا،  صفحاتها 
أحداثها،  وستتوالى  فصولها، 
وستكتب بعزٍة وكرامٍة خواتيمها، 
العلي  اهلل  بإذن  ستكون  التي 
إلى  وعودًة  كاملًة،  حريًة  القدير 
األهل دائمًة، تتم فوق األرض وفي 
العدو  عن  ورغمًا  النهار،  وضح 
بيديه،  األبواب  لهم  الذي سيفتح 
يخرجون  عينيه  بأم  وسيراهم 
عالية،  ورؤوسهم  سجونهم  من 
وجباههم  ممشوقة،  وقاماتهم 
النصر  إلى  وعيونهم  شامخة، 
العلياء  ونحو  شاخصة،  القريب 
وجل  عز  اهلل  يحمدون  ناظرة، 

املقاومة  ويشكرون  الحرية،  على 
على وفائها، والشعب على صبره 

وعناده، وتضامنه وإصراره.

حزٌن  أصابنا  قد  أنه  شك  ال 
أبطالنا  من  أربعٍة  العتقال  شديٌد 
من  بالكثير  وشعرنا  الشجعان، 
بعضًا  وفقدنا  واأللم،  الغصة 
عشناها،  التي  السعادة  من 
التي  الفرح  أجواء  عنا  وغابت 
فرضناها، ومظاهر االبتهاج التي 
مدننا  وعمت  شوارعنا  جابت 
ومخيماتنا، إال أن اعتقالهم الذي 
يوهن  ولن  عضدهم،  في  يفت  لن 
إرادتهم،  يضعف  ولن  عزائمهم، 
والشهادة،  يتوقعونه  كانوا  إذ 
النجاة  يرجون  كانوا  كما  تمامًا 
أنفسهم  وطنوا  فقد  والسالمة، 
بالفرار  التفكير  قبل  ما  منذ 
أو  بالفشل  واليقني  له،  واإلعداد 
النجاح فيه، أنهم إن قدر اهلل عز 
وجل لهم الفرار، فإنهم سيكونون 
رابعة  ال  ثالثة  احتماالٍت  بني 
العدو  مالحقة  من  اإلفالت  لها، 
أو  الوطن،  خارج  إلى  واللجوء 
االشتباك مع قواته والشهادة، أو 
األسر  في  الوقوع  وهي  األخيرة 

من جديٍد.
في  العدو  نجح  وقد  أما 
فإننا  بعضهم،  إلى  الوصول 
ملن  السالمة  وجل  عز  اهلل  نسأل 
العدو  من  ونجاتهم  منهم،  بقي 
مالحقته  من  واإلفالت  وعيونه، 
بعض  ذلك  ففي  ومطاردته، 
التسرية والكثير من الفرحة، وإن 
كنا نعتقد أن املعركة معه لم تنته 
بهذه الجولة، ولن يكتب له الفوز 
بيننا  فالحرب  النتيجة،  بهذه 
املواجهة  وسجل  قائمة،  وبينه 
وعناده  شعبنا  بصمود  الحافل 
السالح  شعبنا  ألقى  فما  شاهٌد، 

واستسلم،  الراية  رفع  وال  يومًا، 
وخضع،  البطش  أمام  خنع  وال 
وقاتل،  وقاوم  وثبت،  صمد  بل 
وبينه،  بيننا  سجاٌل  حرٌب  وهي 
ونفشل  عليه  ننتصر  بتنا  وقد 
مخططاته أكثر، ولعل قادم األيام 
وتعوضنا،  وتسعدنا  تفرحنا 
وتنصرنا عليه وتغلبه، وتسوؤه 
وتؤمله وتبكيه وتوجعه أكثر مما 

نأمُل ونتوقع.
عنا  ويسري  حزننا  يخفُف 
كثيرًا، ويشعرنا بالنصر والغلبة 
فرار  معركة  أن  أكثر،  والفوز 
فلسطني  معركة  كانت  األسرى 
بأسرها،  األمِة  معركة  بل  كلها، 
ضد العدو الصهيوني كله، وضد 
وضد  معه،  واملتعاونني  حلفائه 
املراهنني عليه واملتأملني فيه، فقد 
خاض الفلسطينيون جميعًا على 
وانتماءاتهم،  توجهاتهم  اختالف 
األسرى،  ونصرة  الفرار  معركة 
وجبهًة  واحدًا  صفًا  فكانوا 
مشتركة، ما تخلف منهم أحٌد، وال 
الواجب طرٌف، وعملوا  عن  قصر 
املبتكرة  فعالياتهم  خالل  من 
بالقدر  الشعبية،  وأنشطتهم 
الذي  واملكان  يستطيعون  الذي 
إليه يصلون، على تمكني أبنائهم 
ومنحهم  وتطمينهم،  املحررين 

الوقت والفرصة.
ومعركٌة  رائدٌة  تجربٌة  هي 
الكثير  فيها  حققنا  قد  جديدٌة، 
نتوقع  نكن  لم  ما  وأنجزنا 
أن  فيه  شك  ال  فمما  ونحتسب، 
فيها  قد خسر  اإلسرائيلي  العدو 
وانتكس،  فيها  وخاب  وضعف، 
له،  موجعٌة  أمنيٌة  ضربٌة  فهي 
أمنه ضعيفًا  أن يظهر  وقد ساءه 
تخترق  وأن  مكشوفًا،  وظهره 
تحصيناته وتنهار حصونه، وأن 
خائفًا،  مرتبكًا  شعبه  أمام  يبدو 

سقطت  وقد  واثٍق،  غير  قلقًا 
الكاذبة،  وادعاءاته  األمنية  هالته 
وكشفت  اجراءاته  وفضحت 
هزيمة  أن  يقينًا  وعلم  عيوبه، 
مستحيلة،  الفلسطيني  الشعب 
وتيئيسه  ممكن،  غير  وتركيعه 
يتحقق،  لن  وأماًل  تدرك  ال  غاية 
الصخر  حفر  الذي  الشعب  فهذا 
بأظافره،  األرض  وشق  بمعلقة، 
لن يعجز عن مواجهة عدٍو يخاف، 
املوت  يخشون  ومستوطنني 

ويبحثون عن الحياة.
األبطال  أسرانا  لكم  تحيٍة  ألُف 
شموسنا  األماجد،  ورجالنا 
الالمعة،  ونجومنا  الساطعة 
وصقورنا  الهادرة  أسودنا 
خلف  املرابضون  أيها  الباسلة، 
خلف  واملتوثبون  القضبان 
سادتنا  واهلل  فأنتم  الجدران، 
وأمراؤنا، فخرنا وعزنا، وشرفنا 
ومجدنا،  وكرامتنا  وسؤددنا، 
الكتيبة  أيتها  لكم  وشكرًا 
املتقدمة والسرية الشجاعة، أيها 
واملقاومون  األولى  في  املقاتلون 
رفعتم  واهلل  فقد  الثانية،  في 
رؤوسنا، وسطرتم صفحات مجٍد 
جديدة في سجلنا، وكشفتم للعدو 
ونبل  معدننا،  أصالة  والصديق 
فلن  قضيتنا،  وشرف  مقاومتنا، 
املجيدة وتجربتكم  أيامكم  ننسى 
الرائعة،  وصوركم  الرائدة، 
وبسماتكم  املمشوقة،  وقاماتكم 
فقد  العزيزة،  ووقفاتكم  الواثقة، 
قهرتم رغم التعب واملعاناة، واأللم 
جبروت  ببسمتكم  واالعتداء، 
بثباتكم  وحطمتم  االحتالل، 
أنفه،  بعزتكم  وكسرتم  كبرياءه، 
وعما قريب ستسيؤون بإذن اهلل 
عز وجل بحريتكم املجللة وجهه، 
وستركلونه بعزتكم على قفاه مرًة 

تلو مرٍة.

مللحمِة الأ�سرى بقيٌة والأياُم دوٌل 
واحلرُب �سجاٌل

الثامن من شتنبر 2021 سيبقى راسخا في 
ذاكرة املغاربة لسبنب اثنني:

في  سواء  وامللحوظ  املتزايد  ،اإلقبال  األول 
التصويت  على  الحضري  أو  القروي  الوسط 
من  أكثر  الداخلية  وزارة  حسب  بلغ  والذي 
53 في املئة ،مع استحضار التلويح بالعزوف 
الذي كان محتمال  ومروجا له من جهات عدة 
،ربما كان له تفسير واحد في ظني املتواضع 
،يتجسد في امللل من خواء السياسة من املعنى 
منذ عقد من الزمن بعد صعود اإلسالميني إلى 
سدة التسيير الحكومي ،في ظرفية كلنا يعرف 
بثورات  يسمى  ما  تداعيات  ،بعد  سياقها 

الربيع العربي املكذوب عليها .
األمر الثاني : السقوط الحر لحزب سياسي 
أتفاجأ  لم  ،شخصيا  غريبا  وخرج  غريبا  بدأ 

باندحار هذا الحزب،ملا ارتكبه من جرائم في 
حق الشعب املغربي بديماغوجيته وسياسة » 
تارة بخطاب  مارسها متشحا  »التي  الغميق 
شعبوي  مظلومي  بخطاب  ،وتارة  طهراني 
،وكأن  الضبع  مخ  أكلوا  املغاربة  ،وكأن 
يتفطنوا  ،ولم  الطير  رؤوسهم  على  املغاربة 
أنهم كانوا في املحك التجريبي ،لدهاء الدولة 
من جهة ،فهي تركتهم يستنفذون عهدتهم بكل 
الوطني  االقتصاد  تكبدها  التي  الخسارات 
الذي بلغت مديونيته 90 في املئة من الناتج 
الداخلي ،لم تصل البالد فيه هذا الرقم حتى 
مع أعتى اليمني الحكومي اللبرالي املتوحش 

في ما خلى من  السنوات.
لقد دخلوا الحكومة أول مرة محلقني لحاهم 
حيث  السويد  بمنطق  متمنطقني  ورؤوسهم 
رفض كثير من وزرائهم في البداية النزول من 
باكتفائهم  ،كما تظاهروا  املتواضعة  سياراته 
،ثم  الرفاه  متوسطة  للسكن  منازل  باكتراء 
ما لبثوا أن قطنوا الفيالت الفاخرة والثياب 
املوقعة واستلذوا سيارات املرسيديس الفارهة 
إلى حد ،عند مغادرة كبيرهم الذي علمهم ال...
والشعبوية ،تمسك بالسيارة الهدية مع تقاعد 

فسيح ،هكذا حدث 
طريقكم  سلك  من  لكل  متوقعا  كان  وهكذا 
العدل  وأخرستم  التنمية  السالك،عطلتم  غير 
وأتيتم على التعليم والتقاعد وبررتم أخطائكم 

وأخطاء غيركم.
ما حدث في الثامن من شتنبر2021 عقاب 
،ال يهم إن كان من السماء أو من األرض ، املهم 
بعفوية  غضبهم  وترجموا  املغاربة  صوت 

،وإنما  الحل  هو  البديل  ألن  ،ليس  وذكاء 
انفراج بعد ظالم مدلهم غطى سماء اململكة .

مقالد  لبيرالي  حزب  زعيم  تقلد  وقد  واآلن 
تكوين أغلبيته املريحة ،فال أقل من أن تترجم 
الرجل  ،ألن  ممكن  وقت  أسرع  في  وعوده 
يشكلها  حكومة  إلى  وآت  الحكومة  من  قادم 
وهو  الدهاليز  في  خبره  ما  بحسب  هو 
،فالحوار  وخارجها  البالد  في  الكبير  املقاول 
الخطوات  رغم  والتعليم  متوقف  االجتماعي 
الجبارة التي تمت إلصالحه في قانون اإلطار 
برجال  االعتناء  يتم  لم  ما  فارغا  يبقى هيكال 
ونساء التعليم وإنصافهم قبل تكريمهم ،بعد 
في  الترقي  آفاق  وسدت  أجورهم  جمدت  أن 
قبيل  من  /اللغز  املعلقة  ،واملراسيم  وجوههم 
بح  الذي  التربويني   املتصرفني  مرسومي 
أمزازي  الوطنية  التربية  وزير  السيد  صوت 
النور  يريا  أن  ناجزان،نرجو  بأنهما  بالقول 
خاصة، وقد يثبت الرجل في منصبه ليستكمل 
ما بدأه ،والصحة التي تعرت حقيقتها كاملة 
،رغم الجهود التي قدمتها الدولة وعلى رأسها 
أرواح  على  الحفاظ  فضل  الذي  البالد  ملك 
أن  اتضح  االقتصاد،  ازدهار  على  املواطنني 
التكوين  طريق  عن  الصحة  في  االستثمار 
زمن  في  خصوصا  العلمي  البحث  وتشجيع 

كورونا ،لؤلؤة تزين تاج الرأس  . 
إن كل الظروف مواتية لحكومة أخنوش إن 
اشتغلت بحس وطني مواطن ستكلل بالنجاح 
العدالة  إخوان  درس  من  استفادت  هي  إن 

والتنمية.)…(
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 محمد العربي هروشي

 سري القدوة

امل�سجد الأق�سى غري قابل 
للتق�سيم الزماين اأو املكاين

مصطفى يوسف اللداوي

دخلوا مبنطق ال�سويد وخرجوا 
مدحورين مبنطق الريع
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عزيز باكوش
أورد األكاديميي الليبي الدكتور على محمد 
رحومة  في منجزه العلمي القيم » مجتمع 
المعرفة و بلدان المغرب العربي«  الصادر 
عام 2007  أن أعداد مستخدمي األنترنيت 
ببلدان المغرب العربي للفترة 2000 / 2006  
نصيب  وشكل   ألف  و692  ماليين   7 بلغ 
المغرب منها 4  ماليين و600 ألف  مستخدم .  
بمعدل استخدام 15.2 بالمائة ، فيما احتلت 
الجزائر الرتبة الثانية بـ 1 مليون و920  ألف، 
معدل استخدام 5.8 بالمائة بفارق مليوني 
و نصف مستخدم تقريبا، متبوعة بتونس 
953 ألف مستخدم، 9.3 بالمائة، تليها ليبيا 
ب 205  الف مستخدم نسبة استخدام 3.3 
بالمائة. ثم موريتانيا بـ 14 ألف مستخدم. 

معدل استخدام 0.5 بالمائة«.
هذا  عــن  سنة   15 مضي  وبعد  الــيــوم، 
التوصيف العلمي الدقيق، من شبه المؤكد 
حصول تطورات كمية ونوعية مست قاعدة 
البيانات، بالنظر إلى عامل الزمن من جهة، 
واعتبارا للتطورات التيكنولوجية المتسارعة 
بعد  يوما  الرقمي  المارد  هذا  تمس  التي 
ثانية.  جهة  من  أخرى  بعد  ساعة  بل  يوم، 
ما يستوجب على الباحث نفسه  مواصلة 
المعطيات  هذه  بتحديث  العلمي  مشواره 
إشــارة  رهــن  ووضعها  أرقامها  تحيين  و 

المهتمين والباحثين.
األنترنيت  استعمال  تطور  وبخصوص 
الميداني  السنوي  البحث  بالمغرب، كشف 
لتقنين  الوطنية  أنجزته الوكالة  الــذي 
المعلومات  تكنولوجيا  المواصالت حول 
واالتــصــاالت لــدى األســر واألفـــراد أن عدد 
مستخدمي اإلنترنت بالمغرب قد انتقل من 
4 ماليين  و600 ألف إلى  18.5 مليون خالل 
سنة 2016، أي بنسبة 58.3 في المئة من 

الساكنة مقابل 57.1 في المئة سنة 2015. 
ويتوقع أن يتجاوز الرقم 30 مليون مستخدم 
مع حلول 2021 بالنظر إلى التطور الهائل 
التواصل  و  االتــصــال  قطاع  شهده  ــذي  ال

بالمغرب.
جدير باإلشارة إلى أن الكتاب المومأ إليه، 
هو في جوهره دراسة مقارنة في المنجزات 
د علي  »خصصه  المعلوماتية  والتوجهات 
مختلفة  مستويات  لكشف  رحومة   محمد 
من مقاييس ومؤشرات االستخدام المغاربي 

وذلك  األنترنت،  الدولية  المعلومات  لشبكة 
واالقتصادية  العلمية  األهمية  على  ارتكازا 
والثقافية لالستخدام الشبكي الواسع لهذه 
المنظومة الدولية للمعلومات، وهو ما سلط 
عليه د علي محمد رحومة الضوء بشيء من 

التفصيل في معظم أجزاء الكتاب.  
اليوم، أصبح من الضروري مساءلة هذا 
المعطى الحضاري من زاوية عقالنية هادئة 
تراعي التنشئة االجتماعية اإليجابية بعيدا 
عن أي انحراف. ما يجعل موضوع االستعمال 

اإليجابي لألنترنيت في عالمنا العربي في 
حاجة ماسة إلى نقاش هادئ و رصين، حتى 
ندرك و ننبه إلى ما يجره االستخدام السيئ  
لإلنترنت على مجتمعاتنا وشبابنا العربي 
من المحيط إلى الخليج، بفئاته وأعماره من 
مصائب و فوضى و أمراض نفسية خطيرة. 
الدكتور  أنجزها  دراسة حديثة  فبحسب 
محمد اسحق الريفي يبدو من الضروري اليوم 
أكثر من أي وقت مضى تكاثف الجهود من أجل 
إنشاء عيادات ومصحات نفسية إلكترونية 

في مختلف أنحاء الوطن العربي، مختبرات 
تعمل  الوقت  مــدار  على  وتمحيص  بحث 
بمساعدة متخصصين وخبراء على توجيه 
أبنائنا نحو أفضل الطرق إلى االستفادة من 
الدراسية، وفي  اإلنترنت في حل مشاكلهم 
التفاعل بإيجابية مع الحياة والمجتمع، ال 
اإللكتروني ومختلف مجاالت  التعلم  سيما 

التنمية البشرية.
لقد باتت المعطيات الرقمية واإللكترونية، 
بمثابة سالح إللحاق الضرر، وآلية الرتكاب 

جريمة يعاقب عليها القانون.  إذ مع التوظيف 
مواقع  رواد  من  الكثير  طرف  من  السلبي 
إلى  الوضع  يتحول  االجتماعي  التواصل 

ناقوس خطر. 
ويتخذ االستعمال السيئ لألنترنيت أشكاال 
تهديد مجهولة  مختلفة، منها بعث رسائل 
المصدر، كتابة  تعليقات غير الئقة، إرفاق 
على  منشورة  وتوصيفات  بتعابير  صور 
األســرة  أوســاط   بين  وتداولها  اإلنترنت 
والمجتمع. واألخطر من ذلك، يعمد البعض 
إصــرار  سابق  عن  أشخاص  تصوير  إلــى 
وترصد من دون علمهم، بهدف اإلساءة إليهم 
عبر نشرها و تقاسمها على مختلف منصات 
التواصل االجتماعي، إلى غير ذلك من أساليب 

االبتزاز و التطاول.
إن استخدام اإلنترنت، و توظيف التقنيات 
المتعلقة بها بهدف إلحاق الضرر باآلخرين 
تسلم  لم  ظاهرة  وعدائية،  متعمدة   بطرق 
منها فئة كبيرة من المراهقات والمراهقين 
على  يحتم  الذي  األمر  العربي.  الوطن  في 
األسرة والمجتمع الوعي واالنتباه، والعمل 
من أجل تفعيل آليات  تلقي المساعدة النفسية 
عبر التواصل الدائم والتفاعل اإليجابي عبر 
خطوط دعم موضوعاتية تنشؤها المؤسسات 
التربوية واالجتماعية الرسمية. ليس بهدف 
أشكال  كل  من  المراهقين  حماية  ضمان 
االبتزاز اإللكتروني التي قد يتعرضون لها، 
بل كذلك التأكيد على أهمية ارساء التواصل 
الفعال و الدائم بين اآلباء و األبناء من أجل 
محاصرة ما قد ينجم من مشاكل واضطرابات 
نفسية و سلوكية التي قد تتعرض لها هذه 
الفئة العمرية اليافعة. وذلك من خالل متابعة 
مسارهم  الدراسي والحياتي ومواكبة مراحل 
الشعور  و  بالنفس  الثقة  يعزز  بما  نموهم 
لألسرة  الــداخــلــي  واإلطــمــئــنــان  ــان  ــاألم ب
.. برمته  والمجتمع  والكبيرة   الصغيرة 

البطل الخارق اآلسيوي »شانغ-تشي« بصدارة شباك التذاكر في أمريكا »الفيلم المغربي« هال مدريد.. فيسكا بارصا« يحظى بتنويه خاص بمهرجان األمل بالسويد
  حظي الفيلم  السينمائي المغربي »هال مدريد.. فيسكا بارصا«، للمخرج عبد اإلله الجوهري،  بتنويه 
خاص في حفل اختتام  مهرجان األمل السينمائي الدولي، في دورته األولى، الذي احتضنه العاصمة 

السويدية »ستوكهولم«، الذي انطلقت فعالياته الجمعة ما قبل الماضية. 
وقد ننافس الفيلم المغربي، الذي سبق أن شارك في عدد من المهرجانات العربية واألجنبية، على 
الفريق  مشجعي  من  سياسي  قصة  العمل  هذا  ويتناول  األولى،  دورته  في  المهرجان  جوائز  إحدى 
اإلسباني ريال مدريد، يقرر فرض انتمائه وحبه للفريق الملكي على جميع أهالي وسكان القرية ومنعهم 
من تشجيع أي فريق آخر  وتحديًدا الفريق الكتالوني برشلونة، لكنه يصطدم بحاجز يتمثل في شاب 

متحمس بحبه للفيسكا بارصا، لتتجاوز المشاكل والصراعات بينهم لعبة كرة القدم. 
عبد اإلله الجوهري  ومن تشخيص عبدالحق بلمجاهد، عبد اإلله رشيد، لطيفة  الفيلم من تأليف: 

أحرار ، السعدية أزكون ، هدى صدقي، فاطمة بوشان.
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تمكن فيلم »شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز«، وهو األول عن بطل خارق آسيوي ضمن 
سلسلة »مارفل«، من االحتفاظ لالسبوع الثاني تواليا بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت 
اإليرادات األسبوعية لشريط »ديزني« هذا 35,8 مليون دوالر أميركي، بحسب ما أظهرت األرقام الموقتة 

الصادرة األحد عن مجموعة »إكزيبتر رياليشنز« المتخص صة في هذا المجال.
وبذلك وصل إلى 145,6 مليون دوالر المجموع التراكمي لإليرادات التي حققها في الصاالت األميركية 
والكندية هذا الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤد ي 
الممثل شخصية قاتل سابق فر في شبابه من والد متسل ط. وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي »فري غاي« 
إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 5,8 ماليين دوالر. ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين االفتراضي 
والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها 

بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

أحرزت المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان 
السبت جائرة األسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي 
عن فيلمها »ليفنمان« )الحدث( الذي يتناول اإلجهاض غير 
المخرجة  ونالت  العشرين.  القرن  ستينات  في  القانوني 
الفرنسية هذه الجائزة بإجماع أعضاء اللجنة التي ترأسها 
فيلم  مخرج  جون-هو  بونغ  الجنوبي  الكوري  السينمائي 

»باراسايت«.
وتدور أحداث هذا العمل المقتبس من سيرة ذاتية تحمل 
العنوان نفسه للروائية أني إرنو خالل ستينات القرن العشرين 
قبل تشريع اإلجهاض في فرنسا. وهو يظهر مسيرة طالبة شابة 
حامل تؤدي دورها الفرنسية الرومانية أناماريا فارتولومي.

وفيلم »الحدث« للمخرجة الفرنسية أودري ديوان هو ثاني 
فيلم فرنسي يفوز في مهرجان كبير بعد فوز جوليا دوكورنو 
بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلم »تيتان« 

في يوليوز.
وقالت ديوان خالل تسلمها الجائزة »لألسف، عندما تقاربون 

موضوع اإلجهاض ستكونون دائما في قلب األحداث«.
األمريكية  السينمائية  تخلف  التي  المخرجة   وأضافت 
-الصينية كلويه جاو الفائزة بالجائزة العام الماضي »أنجزت 

هذا الفيلم بغضب ورغبة، أنجزته من كل قلبي وروحي«.
وتابعت ديوان قائلة »أردت أن يكون العمل بمثابة تجربة« 

و«رحلة إلى شخصية هذه الشابة«.

ونالت المخرجة الفرنسية هذه الجائزة بإجماع أعضاء 
اللجنة التي ترأسها السينمائي الكوري الجنوبي بونغ جون-

ثاني أفالم  هو مخرج فيلم »باراسايت«.ويشكل »ليفنمان« 
أودري ديوان بعد »مي فوزات فو« الذي روت فيه قصة زوجين 

شابين يعانيان مشكالت إدمان سنة 2019.
كما  تلفزيونية  أعماال  والروائية  الصحافية  هذه  وكتبت 
»باك  بينها  فرنسية عدة  أفالم  كتابة سيناريو  في  شاركت 
نور« الذي ُيعرض حاليا على الشاشات الفرنسية ويتناول 

العنف الممارس من الشرطة.
ومن بين الفائزين اآلخرين في الدورة الثامنة والسبعين 
من مهرجان البندقية، اإليطالي باولو سورنتينو الذي حصل 
الذي  على الجائزة الكبرى عن فيلمه »ذي هاند أوف غاد« 
يروي طفولته في نابولي في أوج نجومية أسطورة كرة القدم 

الراحل دييغو مارادونا.
هذا الفيلم هو من إنتاج »نتفليكس«، على غرار فيلم »ذي 
باور أوف ذي دوغ« للنيوزيلندية جين كامبيون التي فازت 

بجائزة أفضل إخراج.
كروث  بينيلوبي  اإلسبانية  فازت  التمثيل،  وعلى صعيد 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »مادريس باراليالس« 
لمواطنها المخرج بيدرو ألمودوفار، فيما نال الفلبيني جون 
أرسيليا جائزة أفضل ممثل عن دوره كصحافي باحث عن 

الحقيقة في فيلم »أون ذي جوب: ذي ميسينغ إيت«.

انعقد يوم الثالثاء الماضي، 8 سبتمبر 2021، 
اجتماع، باعتماد تقنية  التواصل عن بعد، بين 
أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي 
األفالم بالمغرب والنقابة المستقلة لمنتجي األفالم 
»العالقات  وتقوية  بناء  إطــار  في  تونس،  في 
الحقل  في  الفاعلين  بين  الوطيدة   التاريخية 
بالغ  يقول  وتونس«  المغرب  في  السينمائي 

توصلت » االتحاد االشتراكي« بنسخة منه.
يضيف البالغ-   االجتماع –  وتناول اللقاء -  
تقديما ألهداف المنظمتين وظروف تأسيسهما، 
كما تم » نقاش ثري و معمق حول واقع السينما  

في البلدين و ضرورة العمل على إيجاد اآلليات 
للشراكة بين الطرفين لدعم التقارب و دعم اإلنتاج 
المشترك بين المخرجين و المنتجين المستقلين 

في كال البلدين .
و في ختام اللقاء، تم االتفاق على » وضع رزنامة 
أنشطة مشتركة بين الطرفين والقيام بمجموعة 
من المبادارات لدفع الجهات المعنية في تونس 
و المغرب لتفعيل االتفاق اإلطاري بين المملكة 
المغربية و الجمهورية التونسية في مجال التعاون 
و  السينما  في مجال  و خاصة  والفني  الثقافي 
السمعي البصري، وأيضا تفعيل مشروع صندوق 

دعم اإلنتاج المشترك بين تونس و المغرب الذي من 
المفروض أن يتم بعثه من طرف المركز السينمائي 
الصورة  و  للسينما  الوطني  المركز  و  المغربي 
بتونس على غرار صناديق دعم اإلنتاج المشترك 
بين تونس و فرنسا و تونس و إيطاليا، وكذا عقد 
جلسة عمل بين الطرفين في تونس على هامش 

الدورة القادمة أليام قرطاج السينمائية..« 
تم تشكيل  يختتم البالغ -  وفي نهاية اللقاء- 
من  أعضاء  أربعة  من  مشكلة  تنسيقية  لجنة 
عملهما  متابعة  مهمتها  المهنيتين  المنظمتين 

المشترك وتنسيقه.

الفرن�سية اأودري ديوان تتوج بالأ�سد الذهبي عن فيلمها 
»ليفنمان« حول الإجها�ض بمهرجان البندقية ال�سينمائي

بعد اجتماع بين الغرفة الوطنية لمنتجي الأفالم بالمغرب والنقابة 
الم�ستقلة لمنتجي الأفالم بتون�ض يتدار�سان حول واقع ال�سينما في البلدين

الطفولة العربية وال�ستعمال ال�سيئ الأنترنيت  
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية التوزيع بمراكش
إعالن عن طلب العروض مفتوح

DT3112604 :رقم
جلسة علنية

للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء عن طلب العروض 
رقمية  حاميات  بتوريد  املتعلق 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية 

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

فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 

التعاونيات واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:   األشغال  إلنجاز 

1.393.440,00درهم )م.ا.ر(
في:  املؤقتة محددة  الضمانة 

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

- كليز - مراكش - املغرب.
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
للتوزيع  الجهوية  املديرية  إلى 

عقد  وساعة  تاريخ  قبل  بمراكش 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
  2021/10/14 بتاريخ  األظرفة 
9h30بمقر مديرية  على الساعة  
للمكتب  التابعة  مراكش  التوزيع 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
الكائنة  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
جليز  رشيد  موالي  شارع   13 ب 
مزيد  على  للحصول  مراكش. 
االتصال  يمكن  املعلومات  من 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

الجهوية للتوزيع بمراكش. 
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3664/ا.د

*************
اململكة املغربية
رئيس الحكومة

املندوبية السامية
لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 

التحرير
قسم الشؤون اإلدارية

إعالن عـن استشارة معمارية
رقم: 2021/02

2021على  اكتوبر   07 يوم  في 
 ،)10( صباحا  العاشرة  الساعة 
السامية  املندوبية  سيتم في مقر 
جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء 
شارع  بملتقى  الكائن  التحرير 
وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد  الحاج 
حسن بن شقرون، اكدال - الرباط 
فـتـح أظرفـة املهندسني املعماريني 
املعمارية  باالستشارة  املتعلقة 
املعمارية،  الدراسة  ألجـل: 
تعلية  أشغال  وتتبع  تصميم 
السامية  للمندوبية  إداري  مبنى 
جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء 
إقليم   - بجماعة ميضار  التحرير 

الدريوش.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
املعمارية بمكتب املعدات املوجود 
لقدماء  السامية  املندوبية  بمقر 

املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
أحمد الشرقـاوي وزنقة حسن بن 

شقرون، بحي اكدال - الرباط. 
إلكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
في:   باملشروع  املتعلقة  لألشغال 
مائتني  )270.000,00درهم( 
وسبعني ألف درهم دون احتساب 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
 148 املادة  وكذلك  و102  و101 
رقم  املرسوم  من  االقتضاء  عند 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
التابع  املعدات  بمكتب  وصل، 
لقدماء  السامية  للمندوبية 
املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
حسن  وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد 

بن شقرون، أكدال - الرباط.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
عبر  إليكترونيا  إرسالها  إما   -
العمومية  الصفقات  بوابة 

بالعنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
عند  املعمارية  االستشارة  لجنة 
بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.

إلى  بزيارة  القيام  تقرر  لقد 
 2021 شتنبر   27 يوم  املواقع 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
)10(. الزيارة ستتم بحي القدس 
الدريوش  إقليم  ميضار  بجماعة 
بجوار تجزئة العبيش، وراء مقر 
املجلس  ومقر  توزين  بني  قيادة 

الجماعي مليضار.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 9 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/3665/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنـقل 

واللوجستيك واملاء
الـمديرية االقليمية للتجهيــز 
والنقل واللوجستيك واملاء 

لبركان
إعــالن عـن طلب عـروض 

مفـتـوح
رقم : بر2021/20

اكتوبر   08 الجمعة  يـوم  في 
العاشرة  الساعـة  على   2021
قاعة  فـي  سيتم  صباحا 
اإلقليمية  باملديرية  االجتماعات 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
األظرفـة  فتح  لبركان  واملاء 
املتعلقـة بطلب العروض بعروض 
تهيئة  اشغال  ألجـل:  أثمــان 
مستوى  على  الطرقية  السالمة 
ن.ك13+050   و   10+600 ن.ك 
17 بإقليم  للطريق  الوطنية رقم 

بركان.
يـمكن سحب ملف طلب العروض 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 

واللوجستيك واملاء ببركان.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
الضمـان املـؤقـت محدد في مبلغ  
و  )خمسة  35.000,00درهم 

ثالثون الف درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
مبلغ   في  املشروع  صاحب  طرف 
)مليونني  2.360.796,00درهم 
وثالثمئة مائة وستون ألفا وسبع 

مائة وستة وتسعون درهما(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
ويمـكن للمتـنـافـسـني:

مقـابـل  أظرفتهم،  إيـداع  إما   -
وصل، بمكتب الصفقات باملديرية 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 

واللوجستيك واملاء ببركان.

البريد  إرسـالها عن طريـق  إما   -
إلى  باالستـالم  بإفـادة  املضمـون 
املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء لبركان.
لرئيس  مبـاشـرة  تسـليمها  إما   -
بـداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبـل فتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
الصفقات  بوابة  إلى  االلكتروني 

العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
عليها  املنصوص  تلك  هـي  بـها 
في املـادة 4 من نظام االستشارة. 
يتضمـن  الذي  التـقـني  امللـف 

الوثائـق التـاليـة:
من  عليهـا  مصـادق  نسخـة   *
والترتيب  التـصنيف  شهـادة 
واألشغال  البناء  لشركات 
الـمتـنـافسيـن  تعـفي  العمومية 
التقـني  الـملف  تقـديـم  من 
في  عليـه  الـمنصوص 
الـمرسـومرقـم  من   25 الـمادة  
النشاط  349-12-2الـمذكـور. 
وكذا الفئة والتصنيفات  املطلوبة 

هي:
B :النشاط

B-1 ,B-  : املطلوبة  املؤهالت 
    3,B-5 et B-6
الصنف األدنى: 4

للمتنافسني  بالنسبة  *أما   
باملغربفيتعني  الغيراملقيمني 
املشار  بالوثائق  عليهماإلدالء 
نظام  من    4 املادة  في  إليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3367/ا.د

*************
 STE AGRI-DOM شركة

S.A.R.L
تجزئة كريرش، حي موالي 

يوسف، عمارة رقم 20، املحل 
رقم 2 تازة

الرسم املهني: 15601894
التعريف الجبائي: 31893385

التعريف املوحد: 
002070444000082
السجل التجاري: 4751

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
بتازة   2018 دجنبر   11 بتاريخ 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املوقعني  لالشخاص  املحدودة 
القانون  وعلى  املحضر  على 
املذكور  للشركة  االساسي 

خصائصها كالتالي
 STE :التسمية القانونية للشركة

AGRI-DOM S.A.R.L
املوضوع االجتماعي للشركة: 

conseil de gestion 1
 conseil dans le domaine 2

Agricol
للشركة تجزئة  االجتماعي  املقر 
يوسف،  موالي  حي  كريرش، 

عمارة رقم 20 املحل رقم 2 تازة
م  الشركة  مدة  الشركة ان  مدة 

محددة في 99 سنة
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000.00 في  محدد 
كل  قيمة  1000حصة  الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي:
 Mr KARIM ESSEFI - 250

parts sociales
 Mr MOHSSINE AFIF -

250 parts sociales
Mr TAZI ABDELMOUT- 
TALIB - 250 parts sociales
 Mr ABDELLATIF SAIDI

- 250 parts sociales
الشركة  ان  الشركة:  تسيير 
السيد  طرف  من  ومدارة  مسيرة 

KARIM ESSEFI
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة 
2019/01/09 تحت عدد  بتاريخ 

2019/31
ع.س.ن/3370/ا.د

*************
ذ. رشيد الزياني
مفوض قضائي

تابع لدائرة املحكمة االبتدائية 
بطنجة

تجزئة عشوبة 3شارع الشهيد 
الحاج عبدا لسالم بن حدو رقم 4 

الطابق الثالث طنجة 
الهاتف: 0699187207

ملف تنفيذي رقم
2021/6304/06
مرجعنا: 21/69

سلف  وفا  شركة  التنفيذ:  طالبة 
القانوني  ممثلها  شخص  في 
فخار  محمد  االستاذ  عنها  ينوب 

محام بهيئة البيضاء.
املنفذ عليه: السيد يوسف امنانو
منقوالت  بيع  عن  قضائي  اعالن 

باملزاد العلني
في  سلف  وفا  شركة  لفائدة: 
الكائن  القانوي  ممثلها  شخص 
شارع   72 ب  االجتماعي  مقرها 
البيضاء،  الدار  املومن  عبد 
النائب عنها االستاذ محمد فخار 

املحامي بهيئة الدار البيضاء.
امنانو  يوسف  السيد  على: 
ابي  بزنقة  الكائن  عنوانه 
 7 الطابق  نور  اقامة  املراكشي 

الشقة 50 طنجة.
السيد  القضائي  املفوض  يعلن 

رشيد الزياني
 ،463  ،462 للفصول  طبقا  انه 
املسطرة  قانون  من  و464 
املدنية، سيقع بيع قضائي باملزاد 
 2021/09/21 بتاريخ  العلني 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
بموقف  املكان  بعني   )10.00(
ببوخالف  الكائن  السيارات 
السيارة  يبع  طنجة،   2 العرفان 

التالية:
سيارة من نوع FORD املسجلة 
 - ب    -  40 رقم  تحت  باملغرب 

35934
وبناء على تقرير الخبرة للخبير 
حدد  الذي  االله  عبد  لوكي 
السيارة  لبيع  االفتتاحي  الثمن 
مبلغ  في  العلني  باملزاد  أعاله 
الف  )سبعون  درهم   70.000.00

درهم(.
وتقدم العروض بني يدي املفوض 
البيع وذلك بمكان  القضائي يوم 
املشار  بالعنوان  السيارة  تواجد 
اليه اعاله ويرسو املزاد على اخر 
الثمن  ويؤدي  ميسور،  متزايد 
حاال مع زيادة 10 في املئة لفائدة 
الشيكات  اال  تقبل  وال  الخزينة، 
دون  البيع  ويتم  عليها  املصادق 
املنقوالت  وقيمة  الحالة  ضمان 

املراد بيعها.
االيضاح  في  الزيادة  اراد  وملن 
باملفوض  االتصال  يمكنه 

القضائي بالعنوان اسفله.
الشهيد  3شارع  عشوبة  تجزئة 
رقم  حدو  بن  لسالم  عبدا  الحاج 

4 الطابق الثالث طنجة 
الهاتف: 0699187207

البريد االلكتروني:
Ziani-rachid20@hotmail.fr
ع.س.ن/3371/ا.د

ع.س.ن /3368/ إدع.س.ن /3366/ إد

ع.س.ن /3369/ إد

ع.س.ن /3372/ إد
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الكلمات   المسهمة09
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

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام
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 عبر تسجيالت مصو رة على »يوتيوب« 
»تدحض« االتهامات بشأن وجود انتهاكات 
لحقوق اإلنسان وتندد بـ«المؤامرات« الغربية 
األجانب  من  مجموعة  تدافع  الصين،  على 
في  معارضيها  وجه  في  بكين  عن  بصخب 

العالم.
مدر  الصين  عن  المدافعين  شبكة  تشمل 
سين وأصحاب أعمال تجارية من بريطانيا 
وكولومبيا وسنغافورة اشتهروا على يوتيوب 
من خالل تسجيالتهم المصو رة التي تشير 
على حد قولهم إلى ما يرون أنها اتهامات 

غير منصفة لبكين.
وتلجأ التسجيالت أحيانا لإلشادة بالتطور 
السريع الذي شهدته الصين ودحض التقارير 
الخارجية السلبية عن البالد أحيانا أخرى.

ويقول خبراء إنه يجري نشر هؤالء كأداة 
في الحرب الدعائية ضد منتقدي الصين، إذ 
تصل مئات المقاطع المصورة إلى ماليين 

المشاهدين.
برنال، وهو استاذ  فرناندو مونوز  وقال 
لغة انكليزية كولومبي في مدينة دونغ غوان 
مو  »فير  قناة  الصين وصاحب  في جنوب 
»أحاول  برس  لفرانس   )FerMuBe( بي« 
الوصول إلى األشخاص الذين تعر ضوا إلى 

غسيل دماغ«.
وكان برنال، الذي وصل إلى الصين عام 
2000 ولديه نحو 30 ألف متابع على يوتيوب 
»بيليبيلي«  منصة  على  مشترك  ألف  و18 
الذين  الفيديو  ني  مدو  بين  من  الصينية، 

الموجهة  االتهامات  العام  هــذا  دحضوا 
للصين بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان 

في شينجيانغ.
وفي فيديو نشره في أبريل، اتهم اإلعالم 
األجنبي بنشر تقارير مشوهة عن شينجيانغ 
في  محلية  تجارية  أعمال  تردد  عن  ودافــع 
التحد ث إلى المراسلين في ظل »األكاذيب 

والشائعات التي يختلقها الصحافيون«.
الغربي  اإلعــالم  إن  برس  لفرانس  وقــال 
يسعى إلى صرف األنظار عن المشاكل في 
الجزء الخاص به من العالم عبر »خلق اعداء 

من ال شيء« في الصين.
ويتفق معه البريطاني جيسون اليتفوت 
)يحظى بـ173 ألف مشترك( في هذه الرؤيا 
قائال »هل يبدو هذا اضطهادا؟ أنظروا إلى 
هذه المائدة«، وذلك في تسجيل مصو ر من 

مطعم زاره في مقاطعة قويتشو.
وحكومات  المتحدة  الواليات  ث  وتتحد 
أخرى عن وقوع إبادة في شينجيانغ بينما 
تشير مجموعات حقوقية إلى أن الصين قامت 
العمالة  وفرضت  جماعية  اعتقال  بعمليات 

القسرية في اإلقليم.
بدورها، تنفي بكين االتهامات فيما هاجمت 
حكومات وأفراد ومجموعات إعالمية إضافة 
بشأن  تحقيقات  فتح  دت  تعه  شركات  إلى 
سالسل اإلمداد التابعة لها في شينجيانغ.

ينفي مدو نو الفيديو بأن يكونوا أبواقا 
دفعت لهم الحكومة الصينية األموال، ويصر 
ون بدال من ذلك على أنهم قرروا تبني هذه 

المهمة إلزالة أي تصو رات خاطئة عن بلد 
يحبونه.

بعيدة  مــجــاالت  فــي  عــادة  هــؤالء  يعمل 
تمزج  بينما  واألخبار،  السياسة  عن  تماما 
تسجيالتهم المصو رة بين الحياة اليومية 

والتعليقات المدافعة عن الصين بشغف.
وذكر برنال، الذي يتحد ث الصينية إلى 
نشوب  إمكانية  من  الخوف  بــأن  مــا،  حد 
نزاع بين الصين والغرب جر اء ما وصفها 
دفعه  ما  هو  بكين،  ضد  تضليل«  بـ«حملة 

للقيام بالخطوة.
حرب  نشبت  »إذا  بــرس  لفرانس  وقــال 

فستكون حياتي أنا في خطر«.
وال يمكن الوصول إلى يوتيوب في الصين 
من دون استخدام »شبكة خاصة افتراضية«.

لكن على غرار غيره ممن ينشرون مواد على 
يوتيوب، تالقي تسجيالت برنال ترحيبا على 
منصات التواصل االجتماعي الصينية بما 
فيما تعيد وسائل اإلعالم  فيها »بيليبيلي« 
الرسمية عادة نشر مضمونها وترو ج لمدون 

ي الفيديو على اإلنترنت.
التقارير  ذاتها  اإلعــالم  وسائل  وتهاجم 
أجانب  صحافيون  ها  يعد  التي  اإلعالمية 

معتمدون وتعتبرها سلبية.
وقال الباحث ومدير »مركز اليدن في آسيا« 
فلوريان شنايدر لفرانس برس »متى أمكن، 
تدمجهم المنظومة الدعائية بالجهود الدعائية 

الخاصة بها«.
وأشار برنال إلى أنه كما غيره ممن ينشرون 

»الفرص  يتشاركون  يوتيوب  على  مــوادا 
شدد  لكنه  الرسمي«،  اإلعــالم  مع  للتعاون 
على أنه ليس أداة دعائية للحزب الشيوعي 

الصيني.
وتشمل تسجيالته المصورة جوالت تجري 
الحكومية  الدولية«  الصين  »إذاعة  برعاية 
حيث يجري مقابالت مع أشخاص ينشرون 
مواد على يوتيوب بشأن االنتقادات للصين 

ويرك ز على مشاريع التنمية في األرياف.
بالتظاهرات  ندد  التسجيالت،  أحد  وفي 
الداعمة للديموقراطية التي خرجت في هونغ 
كونغ عام 2019 واصفا إياها بأنها »إرهاب« 
وأشار إلى أن الواليات المتحدة تحاول إشعال 
حرب مع الصين عبر دعم الحراك، فيما استند 
في معلوماته إلى أصحاب نظريات المؤامرة 

المرتبطة بـ11 سبتمبر.
وتطر ق لي باريت من قناة »باريت« )أكثر 
من 300 ألف مشترك على يوتيوب( مؤخرا 
إلى مسألة إعادة استخدام اإلعالم الرسمي 
لللمحتوى الذي ينشره في إطار حملة عالقات 

عامة.
تعد  كنت  »إذا  مصور  تسجيل  في  وقال 
فما  ذلك،  غير  أو  الحكومة  أعجب  محتوى 

المشكلة في إعادتهم نشره؟.«
ورفض باريت التحد ث إلى فرانس برس 

بعدما كان وافق على ذلك في البداية.
وأطلق العديد من مدو ني الفيديو قنواتهم 
لها  عالقة  ال  رة  مصو  مقاطع  خــالل  مــن 
بالسياسة، لكن محتواها بدأ مؤخرا يواكب 

الروايات الرسمية لألحداث.
وركزت مقاطع اليتفوت األولى على أسفاره 
في أنحاء آسيا فيما جر ب أطعمة شعبية 

وغنى في صاالت الكاريوكي.
مقاطع عن  الماضي نشر  العام  بدأ  لكنه 
فيما نشر  الصين،  الغرب بشأن  »أكاذيب« 
كذلك تسجيالت تسخر من شبكة متخي لة 
وتشمل مبالغات أطلق عليها »بي إس بي 

نيوز« في إشارة إلى »بي بي سي«.
وعادة ما تدين بكين تغطية »بي بي سي« 
بفبركة  وتتهمها  منحازة  اعتبارها  على 

االتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان.
ولم يرد اليتفوت على طلب فرانس برس 

إجراء مقابلة معه.
أصحاب  تأثير  مــدى  تحديد  ويصعب 
إذا  الصين،  خارج  يوتيوب  على  القنوات 
يعر ف معظم المعل قين لديهم عن أنفسهم 

على أنهم صينيون ممتنون لهم.
جمهورهم  بشأن  تــســاؤالت  ذلــك  ويثير 
أن  إذ  شنايدر،  المحلل  وفق  المستهدف، 
المقاطع »بالكاد ستقنع أي شخص ال يؤمن 

بتلك األفكار أساسا«.
وبينما أفاد باحثون بأن الصين تستخدم 
للتالعب  و«روبوتات«  مــزورة  حسابات 
فرانس  أن  إال  اإلنترتنت،  على  بالحركة 
برس لم تتمكن من العثور على إثبات بأن 
أصحاب القنوات على يوتيوب هم جزء من 

هذه الجهود.

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

جي�ش اإلكتروني اأجنبي على يوتيوب يدافع عن ال�صين

في فيديو نشره 
فرناندو مونوز برنال 

في أبريل، اتهم اإلعالم 
األجنبي بنشر تقارير 

مشوهة عن شينجيانغ 
ودافع عن تردد أعمال 

تجارية محلية في 
التحدث إلى المراسلين 

في ظل »األكاذيب 
والشائعات التي 

يختلقها الصحافيون«.
وقال لفرانس برس إن 

اإلعالم الغربي يسعى 
إلى صرف األنظار عن 
المشاكل في الجزء 

الخاص به من العالم 
عبر »خلق اعداء من ال 

شيء« في الصين.

يصعب تحديد 
مدى تأثير أصحاب 

القنوات على 
يوتيوب خارج 

الصين، إذ يعرف 
معظم المعلقين 

لديهم عن 
أنفسهم على 
أنهم صينيون 
ممتنون لهم.

ويثير ذلك تساؤالت 
بشأن جمهورهم 
المستهدف، وفق 

المحلل شنايدر، إذ 
أن المقاطع »بالكاد 

ستقنع أي شخص 
ال يؤمن بتلك 

األفكار أساسا«.
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ليبيا تعترف بوجود تجاوزات وأخطاء 
في تدبير إشكالية الهجرة غير الشرعية 

الحركية التي عرفها ملف املحتجزين في ليبيا ومن 
بينها املغاربة، والتي اشتغلت عليها وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة القاطنني في 
الخارج بصمت الى جانب أجهزة أمنية موازية كان 
التي  املغاربة،  هويات  من  التحقق  الشاغل  شغلها 
جوزات  على  الحصول  من  تؤخر  أطول  وقتا  تتخذ 

املرور أو تسهل الترحيل.
ومتفاقما  سيئا  أصبح  الذي  للوضع  ونتيجة   
املرشحني  من  للمحتجزين  الهائل  العدد  بسبب 
منذ شهر  تخرج  ليبيا  بدأت  الشرعية،  غير  للهجرة 
املحتجزين  املغاربة  ملف  وأن  خاصة  صمتها،  عن 
وزيرة  املنقوش،  مع نجالء  باستمرار  يناقش  كان 

الخارجية والتعاون الدولي الليبية. 
األستاذ  من  كل  اليوم  من  شهر  قبل  تناول  كما 
ووزيرة  العام  النائب  الصور  صديق  املستشار 
آليات  تفعيل  الليبية  الدولي  والتعاون  الخارجية 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  بني  التواصل 
النظيرة  الجهات  وبني  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
عملها  يتناول  التي  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات 
تقاسم  ألجل  املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع 
خاصة  العام،  النائب  مكتب  مع  بشأنها  املعلومات 
مكافحة  ملف  على  العمل  عنها  أسفر  التي  النتائج 
الجوار  دول  مع  بالشراكة  الشرعية  غير  الهجرة 
والسياسات املوضوعة ألجل التصدي لها، وما اتخذ 
من إجراءات ملعالجة املالحظات املسجلة على كيفية 

إدارة مراكز ايواء املهاجرين.
الرئاسي  املجلس  رئيس  نائب  أكد  جانبه  ومن   
سيتم  أنه  املاضي،  الشهر  الالفي،  اهلل  عبد  الليبي 
عمليات  إطار  في  قريبًا  املحتجزين  املغاربة  ترحيل 
والسلطات  املغربية  الداخلية  وزارة  بني  منسقة 
الليبية. وجاء ذلك عقب محادثات مع ناصر بوريطة 

وزير الخارجية خالل مؤتمر مشترك عقد بالرباط.
ليبيا بشكل  املحتجزين في  املغاربة  ويقيم معظم 
للهجرة  البلد  هذا  قصدوا  فأغلبهم  قانوني،  غير 
أوروبا، وتوجد مجموعات  إلى  بطريقة غير شرعية 
في  نفسها  لألسباب  محتجزون  املغاربة  من  أخرى 

الجزائر وتونس.
من  األولى  الدرجة  في  مدينة خريبكة  أبناء  يأتي 
من  وهم  الوطنيني  عبر  البشر  تجار  ضحايا  بني 
جنسيات مختلفة، مرشحون للهجرة هدفهم الوصول 
الى »المبيدوزا« االيطالية و ينضم إليهم أبناء قلعة 
ومدن  البيضاء  والدار  السبت  وسوق  السراغنة 
ضغطا  ليبيا  عاشت  الوضع  هذا  وبسبب  أخرى. 
نزيف  لوقف  جهودا  لتبدأ  األخيرة  األسابيع  خالل 
الليبي  الغربي  الجنوب  عبر  إليها  السري  الهجرة 

خاصة من منطقة »درج«.
وعلى اعتبار منطقة »درج« من املداخل األساسية 
قرار  في  و  اليوم  إلى  تتردد  فلم  الليبي  التراب 
بينها  من  شقيقة  دول  ضغوط  بسبب  فيه  رجعة  ال 
املغرب، فقد تم تعزيز الحراسة الحدودية في الجنوب 
الغربي لدولة ليبيا فباإلضافة الى »درج« في كل من 
أمنية  متاريس  ووضع  »سيناون«  و  »غدامس« 
لتأمني الطريق وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه 

رجال األمن في تأمني الطريق.
املحتجزين،  عائالت  وجهت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
بدعم من عدة منظمات غير حكومية، نداءات متعددة 
إعادتهم  وطلب  بمحنتهم  إلعالمهم  السلطات  إلى 
إلى أوطانهم، وإلى مسؤولني ليبيني خالل زيارتهم 
املغرب  وقنصلية  سفارة  خالل  من  أو  للمغرب 

بالجمهورية التونسية.
وبعد كل هذه املدة التي تجاوزت السنوات، اعترف 
الشرعية  غير  الهجرة  إشكالية  تدبير  في  متدخلون 
في ليبيا في اجتماع بوزارة الداخلية الليبية أن ثمة 

تجاوزات وأخطاء أوقفت برامج ) الترحيل الطوعي، 
املنظمات  وإيفاء  التوطني(  إعادة  االجالء اإلنساني، 
ووضع  التجاوزات  تكرار  بعدم  بتعهدات  الدولية 

آليات فعالة الستئناف برامج الترحيل مرة أخرى.
 53 طوعيا  الليبية  السلطات  أمس  أول  ورحلت 
مطار  من  وذلك  غير شرعي  مهاجرا مصريا  مصريا 
مكافحة  جهاز  لجهود  تتويجا  الدولي  »معتيقة« 
الترحيل  عملية  وجاءت  الشرعية.  غير  الهجرة 
ومصلحة  الداخلية،  وزير  مكتب  مع  بالتعاون 
وبالتنسيق  األجانب  وشؤون  والجنسية  الجوازات 

مع السفارة املصرية في طرابلس. 
املنظمات  إشراك  يروم  الذي  االجتماع،  ضم  وقد 
مكافحة  جهاز  .رئيس  الترحيل،  ببرامج  الوطنية 
الحفيظ  عبد  »املبروك  عميد  الشرعية  غير  الهجرة 
للهجرة،  الدولية  املنظمة  مكتب  رئيس  مع  ميالد« 
الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  مكتب  ورئيس 
باملنظمتني،  الترحيل  أقسام  بمسؤولي  مصحوبني 
للهجرة  الليبية  املنظمة  رئيس  السيد  وبحضور 
والالجئني ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير 
مكتب  ورئيس  الدولي،  والتعاون  املنظمات  إدارة 
الصحية  الرعاية  قسم  ورئيس  واملراسم،  العالقات 

بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  كثف  أيام  وقبل 
من  الغربي  الجنوب  على  حراسته  الليبي  الشرعية 
في  استفحلت  حيث  الجزائرية،   – الليبية  الحدود 
األشهر األخيرة  ظاهرة الهجرة غير القانونية التي 

يلعب فيها تجار البشر عبر وطنيني دورا كبيرا..
من  املئات  يعيشها  التي  املزرية  الوضعية 
محاور  وغياب  مختلفة  جنسيات  من  املحتجزين 
وحيد شكلت ازمة مع بلدان صديقة لليبيا من بينها 
حقيقية  إشكالية  وهي  املغرب..  و  والصومال  مصر 
في ليبيا بسبب إغالق السفارة املغربية وقنصليتها 

.. جراء االعتداء عليها في أبريل 2015.
 إن هذه الوضعية، جعلت بلدا كاملغرب، يعرف في 
االسابيع األخيرة وقفات احتجاجية ألسر الضحايا 
واملغاربة  االفريقية  والشؤون  الخارجية  وزارة  أمام 
القاطنني في الخارج مطالبني التدخل إلنهاء مأساة 
أبنائهم يشتغل دون توقف إليجاد حلول خاصة على 
الجمهورية  في  وقنصليتها  املغرب  سفارة  مستوى 

التونسية، تنتهي بالترحيل الى أرض الوطن
ووسائل  الفوري  التواصل  مواقع  عجت  وقد 
التواصل االجتماعي والصالونات الحوارية الخاصة 
بقضية املحتجزين املغاربة على الخصوص، بصور 
تنقل وضعيات مزرية لشباب ملغاربة داخل غرف في 
تم  بعدما  أمنة  غير شرعية  أملهم هجرة  كان  بيوت 
تشديد الحراسة على مخارج ومداخل غرب املتوسط 
الهجرة  ملكافحة  االسباني  املغربي  التعاون  نتيجة 
غير الشرعية، ليتحول أملهم الوصول الى الفردوس 

األوربي الى جحيم.

وحدات أمنية ودوريات صحراوية بكافة 
مكوناتها تنزل بكثافة لمراقبة القواطع 

الحدودية في الجنوب الغربي الليبي

خالل بداية األسبوع الجاري أصبحت ليبيا مقتنعة 
بالوضع املقلق جعلها تؤمن بشكل جدي تأثير تنامي 
القانونية بشكل الفت  للهجرة غير  املرشحني  تمرير 
وكبير على الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمني. 
بكافة  صحراوية  ودوريات  أمنية  وحدات  دفع  مما 
الحدودية  القواطع  ملراقبة  بكثافة  النزول  مكوناتها 
منطقة  تعتبر  الذي  الليبي  الغربي  الجنوب  في 
أهم ممراتها الى التراب  و«بوابة الخميس«  »درج« 

الليبي عبر األراضي الجزائرية.

الليبي  الشرعية  الهجرة غير  وأكد جهاز مكافحة 
تمكن من ضبط  قبل أيام أن التمركز األمني »أوال« 
الدريات  إلدارة  التابعة  الخميس  ببوابة  مركبة 
غير  املهاجرين  من  عدد  متنها  على  الصحراوية 
دخولهم  بعد  الصحراء  جنوب  دول  من  الشرعيني 

متسللني عن طريق الحدود الجزائرية.
العام  النائب  مكتب  يجريها  التي  التحقيقات  إن 
نوعيا  املتخصصة  العامة  النيابات  عن   املسؤول 
الوقائع املرتكبة في هذا اإلطار، و  التحقيق في  في 
والوقائع  األجانب  وإقامة  دخول  بأنظمة  املرتبطة 
الشرعية..  غير  الهجرة  تنظيم  أوجه  الداخلة ضمن 
أنجزتها  التي  التحقيقات  أن  العام  النائب  أظهر   ،
النيابة العامة أظهرت تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة 
غير الشرعية على نطاق واسع ألجل تحقيق منافع 

كما  عليها،  القائمني  قبل  من  مشروعة  غير  مادية 
و«املنظمات«  »الجمعيات«  نشاط  أن  إلى  أشار 
أنماطا  ليشمل  الهجرة  عمليات  تنظيم  على  القائمة 
بالبشر  باالتجار  األمر  ويتعلق  السلوك  من  أخرى 
وتمويل  األموال  وغسل  البشرية  وباألعضاء 
في  املتخصصني  بني  ومن  املحظورة.  التنظيمات 
املرشحني  تمرير  بعد  البشرية  باألعضاء  االتجار 
الى األراضي الليبية وافد صومالي الجنسية يدعى 
حسن قيدي، تم ضبطه و إحضاره، و املتهم بقيادة 
شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير 
العشرات  قتل  وتعمد  بالبشر،  االتجار  و  الشرعية، 
ومواقعة  بأعضائهم،  االتجار  ألجل  املهاجرين  من 

وحجز  التهديد،  سطوة  تحت  املهاجرات  من  عدد 
حرية املهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية إلرغام 

ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطالق سراحهم. 
النائب  الصور  الصديق  املستشار  األستاذ  وعرج 
التذكير  على  اخر  موضع  في  العام  النائب  العام 
داخليا  العاملة  والجمعيات  املنظمات  بواقع حرص 
على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف 
تلك  عمل  ألية  ان  معتبرا  الوطني،  بعبر  نشاطها 
رفع  وكالئه  من  يتطلب  الطريقة  بهذه  املجموعات 
نسق العمل ألجل انجاز تحقيقات تتعلق بالتدفقات 
املالية واألنماط التي تتخذها هذه الجماعات لتمويه 

مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
التقارير والبالغات  أن  بأن  اخر  وقال في موضع 
عناصر  احجام  الى  تشير  مكتبه  على  العرضة 
القيام  على  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز 
القائمني  او هذا ما يتطلب من  اليه  الواجب املسند 
لفرض  وناجزة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  الجهاز  على 

االلتزام بموجبات الوظيفة العامة. 

المنظمات والجمعيات العاملة في ليبيا 
تنسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى 

يوصف نشاطها بعبر الوطني

بقضية  املعنية  الليبية  املؤسسات  مجهودات 
الهجرة ونتيجة للقاءات املراطونية أسفرت على على 
خلفية واقعة حجز حرية عدد من املهاجرين الحاملني 
للجنسية املصرية و إنزال صنوف التعذيب بهم - بما 
في ذلك املعاملة املهينة - لحمل ذويهم على دفع مبالغ 
مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيالت املرئية التي 

توثق مشاهد التعذيب  .
توصل عناصر وحدة تقنية املعلومات واالتصاالت 
مكتب تحريات  مع  -بالتعاون  العام  النائب  -بمكتب 
املنطقة الحدودية الغربية، إلى تحديد هوية مرتكب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املعروف  الواقعة 
باسم )الحاج حكيم(. وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه 

ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.
وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله، 
باشرت نيابة العجيالت االبتدائية إجراء استجوابه، 
اقترافه  واقع  إثبات  على  اإلجراء  هذا  وأسفر 
لواقعة تعذيب املجني عليهم عقب حجزه لحريتهم 

غير  منافع  على  الحصول  ألجل  منها  وحرمانهم 
املشروعة.

إثبات واقع  التحقيق على  كما أسفرت إجراءات 
انخراط املتهم في نشاط الجماعات اإلجرامية التي 
تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واالتجار 
بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في اآلونة األخيرة 
إدارة  عبر  الشرعية  غير  الهجرة  عمليات  تنسيق 
منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط 

مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.
بحبس  األمر  إلى  العامة  النيابة  انتهت  وبذلك 
بضبط  أوامر  واصدرت  احتياطيا  الحاضر  املتهم 

وإحضار شركائه في ارتكاب األفعال املسندة إليه.

ليبيا تتحرك لترحيل المحتجزين بعد �ضغوط دولية والمغرب 
يبذل جهودا لنقل اأبنائه لأر�ض الوطن

نتيجة للوضع الذي أصبح سيئا ومتفاقما بسبب العدد الهائل للمحتجزين من املرشحني للهجرة غير الشرعية، بدأت ليبيا تخرج منذ شهر عن 
صمتها خاصة وأن ملف املغاربة احملتجزين كان يناقش باستمرار سواء خالل اللقاء مع جنالء املنقوش، وزيرة اخلارجية والتعاون الدولي الليبية، 
نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي عبد اهلل الاليف، الشهر املاضي، الذي أكد أنه سيتم ترحيل املغاربة احملتجزين قريبًا يف إطار عمليات منسقة بني 
وزارة الداخلية املغربية والسلطات الليبية. وجاء ذلك عقب محادثات مع ناصر بوريطة وزير اخلارجية خالل مؤمتر مشترك عقد بالرباط.

خالل هذه الورقة نرصد الوضع احلالي يف دولة ليبيا التي عززت احلراسة احلدودية يف اجلنوب الغربي لدولة ليبيا فباإلضافة الى »درج« يف كل من 
»غدامس« و »سيناون« ووضع متاريس أمنية لتأمني الطريق وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه رجال األمن يف تأمني الطريق

يوسف هناني

ال�ضومال

ال�ضومال

م�ضرم�ضرم�ضر

أويلرز الليبيري يقترب 
من مواجهة الرجاء 

في دوري األبطال 
 32 دور  بلوغ  من  الليبيري  أويلرز  نادي  اقترب 
لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث ينتظره 

فريق الرجاء الرياضي. 
على  عريضا  انتصارا  الليبيري  الفريق  وحقق 
ضيفه أسكو كارا الطوغولي بثالثة أهداف دون رد، 
في المواجهة التي جمعتهما يوم األحد بليبيريا في 

ذهاب الدور التمهيدي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم األحد 
المقبل في الطوغو، في إياب الدور التمهيدي للبطولة 
اإلفريقية، حيث يضمن الفريق الليبيري التأهل حتى 

في حال خسارته بهدفين نظيفين.
وكانت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم قد أعفت 
ناديي الرجاء والوداد من خوض الدور التمهيدي، على 
أن تكون بداية مشوارهما القاري من دور 32 للمسابقة. 
وأسفرت القرعة عن مواجهة الرجاء الفائز من مباراة 
أويلرز الليبيري وأسكو كارا الطوغولي، فيما ينتظر 
الغاني  أوك  أوف  هارتس  لقاء  من  المتأهل  ال��وداد 
أمام كلوب دو كامسار الغيني، حيث ستقام المواجهة 
بينهما من مباراة واحدة فقط في غانا يوم األحد القادم، 

نظرا لألحداث الجارية حاليا في غينيا.
وفي كأس الكونفدرالية، اقترب كذلك فريق اتحاد 
بن قردان التونسي من بلوغ الدور األول للمسابقة 

القارية، حيث سيواجه نهضة بركان.
ووضع فريق اتحاد بن قردان التونسي، قدما في 
الدور المقبل لكأس الكونفدرالية، بعدما فاز على ضيفه 
فريق الشرطة بطل النيجر اليوم األحد بنتيجة 3 – 1، 

في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.
وسيلعب الفريقان التونسي والنيجري مجددا في 
لقاء اإلياب يوم السبت المقبل، إذ يكفي اتحاد بن قردان 
التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان العبور.

وأعفى الكاف أيضا نهضة بركان من خوض الدور 
التمهيدي لكأس الكونفدرالية، ليستهل مشواره في 

المسابقة من دور 32.

حركاس يغيب عن 
مواجهة أولمبيك خريبكة

سيفتقد فريق الرجاء البيضاوي، رسميا، مدافعه 
جمال حركاس خالل المواجهة التي ستجمعه بأولمبيك 
خريبكة، المقررة نهاية األسبوع الجاري بمركب محمد 
الخامس بالدار البيضاء، ضمن فعاليات الجولة الثانية 

من الدوري االحترافي األول.
وكان حركاس قد أصيب خالل الجولة األولى من 
مباراة يوسفية برشيد، حيث ترك مكانه لزميله إلياس 
الحداد، وخضع بعدها لفحوضات طبيبة دقيقة، أكدت 
حاجته لراحة مدته أسبوع، من اجل التعافي من الشد 

العضلي الذي أصيب به.
لسعد  التونسي  المدرب  يعتمد  أن  المنتظر  ومن 
الشابي على ثنائية الهدهودي والحداد أمام األوصيكا، 
الذي عاد للدوري االحترافي، بعد غياب اضراري لموسم 

واحد قضاه بين أندية القسم الثاني.

رحيمي أفضل صفقة
 في الدوري اإلماراتي 

لنادي  انتقل حديثا  الذي  تصدر سفيان رحيمي، 
العين االماراتي لكرة القدم، استطالعا للرأي بشأن 
أفضل صفقة تمت في الدوري االماراتي للمحترفين 

لهذا الموسم. 
الرجاء  لنادي  السابق  الالعب  رحيمي،  وج��اء 
خالل  صفقة  ألفضل  األول��ى  المرتبة  في  الرياضي 
صحيفة  أجرته  استطالع  في  الصيفية  االنتقاالت 

البيان اإلماراتية.
وحصل سفيان رحيمي على نسبة 50 بالمائة من 
برنارد  البرازيلي  على  متقدما  الجماهير،  تصويت 
أفضل صفقات  كثاني  الشارقة  فريق  العب  دوارتي 
في اإلمارات، بعدما حصل على  »ميركاتو الصيف« 
نسبة 26 بالمائة، متبوعا باإليراني مهدي قائدي العب 
فريق شباب األهلي دبي، في المركز الثالث بحصوله 

على 24 بالمائة.
وسجل سفيان رحيمي ظهوره الرسمي األول مع 
فريق العين يوم السبت في مباراته أمام بني ياس، التي 
انتهت بانتصار العين بهدف دون رد سجله الالعب 
التوغولي البا كودجو بعد تمريرة متقنة من رحيمي.

 عبد المجيد النبسي 

بعد غياب دام لسنوات، عاد فريق الجيش 
الملكي إلى الواجهة اإلفريقية من خالل بوابة 
افتتح  التي  اإلفريقية،  الكونفدرالية  ك��أس 
مباريات دورها التمهيدي األول بانتصار مهم 
على فريق« إف سي بافلز« من دولة البينين، 
التي جمعتهما  المباراة  في   ،1  –  3 بنتيجة 
ليلة أول أمس األحد، بملعب المجمع الرياضي 

األمير موالي عبد اهلل بالرباط.
فريق  م���درب  ف��ان��دن��ب��روك،  سفين  وع��ب��ر 
المشجعة  البداية  هذه  بعد  الملكي،  الجيش 
بهذا  الكبير  ارتياحه  عن  الهجومية،  والقوة 
التمهيدي  الدور  مباريات  أول  في  االنتصار 
لكأس الكونفدرالية اإلفريقية، مشيرا إلى أنه 

يعتبر عامال محفزا.
وأضاف مدرب الجيش الملكي أن أداء العبيه 
لدى  كبير  ذهني  حضور  رافقه  جيدا،  ك��ان 
المجموعة بأكملها، وهذا شيء جيد ومطمئن، 
لكنه أكد على أنه كان يتمنى أال تستقبل شباك 
الحارس العسكري أي هدف، لكن حصل العكس.

ورغم ذلك يبقى فارق األهداف مهما خالل 

مباراة اإلياب،
 وكان باإلمكان تعميق الفارق لو استغلت 
كل الفرص التي أتيحت للمجموعة العسكرية.

 وعرف الشوط األول من المباراة، سيطرة 
قوية لفريق الجيش الملكي، الذي سعى إلى 
تسجيل هدف مبكر حتى تتبعثر أوراق مدرب 
فريق بافلز، وهو ما تحقق في الدقيقة 24 عندما 
سجل الالعب زكرياء فاتي هدف هدف التقدم 
العسكري، قبل أن يضيف بعد دقيقة واحدة فقط 

الالعب حمزة مجاهد الهدف الثاني.
 وختم فريق الجيش الملكي أهدافه بواسطة 
أنور ترخات في الدقيقة 78، في حين كان الهدف 
النبنيني في الدقيقة 57 بواسطة روالن بياكو. 
ويبقى مدرب فريق الجيش الملكي مطالبا 
ال  حتى  الدفاعية،  األخطاء  بعض  بتصحيح 
المباريات،  القادم من  في  غاليا  ثمنها  يؤدي 
حساب  على  التأهل  تأمين  من  تمكن  ما  إذا 
الفريق البنيني في مباراة اإلياب، التي ستجرى 

يوم السبت القادم.
وسيكون الجيش الملكي في حال عبوره على 
موعد فريق شبيبة القبائل، وهي المباراة التي 
الفريق  وأن  خاصة  أخرى،  حسابات  تتطلب 

الجزائري  له تجربة في الواجهة اإلفريقية.

استهل فريق الوداد الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بانتصار بين  على 
ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لالشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء 
بالدار  الخامس  الرياضي محمد  المركب  أرضية  األحد، على  أمس  أول 
البيضاء، برسم منافسات الدورة األولى من البطولة الوطنية االحترافية.
وسجل هدفي الوداد الرياضي كال من المهاجم التنزاني سايمون مسوفا 
والجناح زهير المترجي )د 47(، ليتحلق الفريق األحمر بكوكبة  )د 8( 
الفرق التي استهلت الموسم باالنتصار وهي شباب المحمدية والدفاع 

الحسني الجديدي والرجاء الرياضي وحسنية أكادير.
النتيجة،  الفريق األحمر سعادته بهذه  الركراكي، مدرب  وأبدى وليد 
الرياضية،  قناة  به  تصريح خص  في  مشيرا  بسهولة،  تأتي  لم  والتي 

جيد ط����ن����ج����ة ف����ري����ق ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال��م��واج��ه��ة إل���ى أن ات��ح��اد 
وسيقول كلمته خالل الموسم الحالي.

وأضاف المدرب السابق للفتح الرياضي أن الوداد كان بإمكانه تسجيل 
أكثر من هدفين، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت له، لكن األهم تحقق في 

هذه المواجهة، وهو انتزاع نقط المباراة كاملة.

وأضاف الركراكي أن فريقه افتقد خالل التحضير لهذه المباراة عشرة 
العبين بفعل التزامهم بفترة التوقف الدولي، حيث لم يعودوا إلى التداريب 

إال يوم الخميس.
وفي المقابل، أبدى مدرب اتحاد طنجة، الفرنسي بيرنارد كازوني سعادته 

بالعرض الذي قدمه العبوه رغم الهزيمة.
وقال كازوني في تصريح لقناة الرياضية إن اتحاد طنجة واجه بطل 
لهذه  التحضير  أن  رغم  المتاعب،  بعض  له  يخلق  أن  وحاول  ال��دوري، 
المواجهة لم يتعد ثالثة أسابيع، وهي فترة قصيرة، مشددا على أن اتحاد 

طنجة يحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق نتائج أمام الفرق الكبرى.
وبالمركب الرياضي بفاس، انتهت مواجهة الماص أمام نهضة بركان 

بنتيجة التعادل السلبي.
وشهدت هذه المواجهة تدخال مؤثرا لتقنية الفيديو، حيث تم إلغاء 
هدف للمغرب الفاسي، بعدما أقره حكم المواجهة داكي الرداد، األمر الذي 

فجر غضبا ماصويا على مواقع التواصل االجتماعي.
وبهذا التعادل، حل المغرب الفاسي ونهضة بركان في المركز السادس 

إلى جانب أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة بنقطة واحدة. 
وسجلت الجولة األولى شحا تهديفيا كبيرا، لم تتعد الحصيلة سبعة 
اهداف فقط، أربعة منها سجلت في مواجهتي الوداد واتحاد طنجة وشباب 
المحمدية امام الفتح، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل السلبي، وهما مباررتا 

أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة والمغرب الفاسي أمام نهضة بركان.
وكان الحسين رحيمي أول من شق طريقه نحو الشباك هذا الموسم، 
بعدما منح فريقه الرجاء البيضاوي الفوز امام مضيفه يوسفية برشيد، 
فيما تلقى مهاجم اليوسفية، طوماس كونازو )د 53(، أول بطاقة حمراء 
هذا الموسم، عقب تدخله الخشن في حق الالعب الرجاوي محمد زريدة.

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 
الوداد الرياضي – اتحاد طنجة 2 – 0 
المغرب الفاسي – نهضة بركان 0 – 0 

األربعاء 
الجيش الملكي – الشباب السالمي )س 17.00(

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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 الفريق األحمر يبدأ موسمه بنجاح

الوداد 
الرياضي يبدأ 
حملة الدفاع 

عن لقبه 
بتفوق

سعيد العلوي 
تعثر المنتخب النسوي للكرة الطائرة 
في أول لقاءاته بالبطولة اإلفريقية، التي 
تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي، 
في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 من 

الشهر الجاري.
هزيمة العناصر الوطنية كانت أمام 

ج��والت  بثالث  ال��روان��دي  المنتخب 
لواحدة، 25 – 19 و25 – 18 و34 – 

32 و25 – 22.
يذكر أن قرعة هذه البطولة وضعت 
المنتخب الوطني في المجموعة األولى 
إلى جانب رواندا والسنغال ونيجيريا، 
بثالث  السنغال  األخيرة سحقت  هذه 
جوالت نظيفة، في حين تضم المجموعة 

الثانية كينيا، حاملة اللقب، إلى جانب 
المفاجأة  خلقت  التي  ال��ك��ام��ي��رون، 
باالنتصار على كينيا بثالثية نظيفة، 
كما تضم أيضا الكونغو الديمقراطية 

وبوروندي وتونس.
المتواضع  ال��ظ��ه��ور  ه��ذا  وخ��ل��ف 
ت��س��اؤالت،  ع��دة  الوطنية  للعناصر 
فرغم تواجدها بمجموعة سهلة إال أن 

وإمكانية  الموالي  الدور  إلى  المرور 
تحسين ترتيب المنتخب الوطني ضمن 
القارة السمراء، سيكون صعب المنال، 
خاصة وأن جل العناصر باتت بعيدة 
عن مستواها بسبب تقدمها في السن 
مثل محاسين الصياد وإيمان زروال أو 
التقني مثل أميمة كوديال،  تواضعها 
للنخبة، رغم  لم تعط أي إضافة  التي 

أنها كانت ضمن المنتخب في البطولة 
اإلفريقية بكينيا دورة 2015، زد على 
للمنتخب،  التقني  التدبير  ذلك ضعف 
حيث أن المدرب الحالي هو الذي قاد 
هذه النخبة في آخر مشاركة لها عام 
قبل  ما  المرتبة  معها  2015، وحصد 
األخيرة من بين ست منتخبات شاركت 

 بداية متواضعة للمنتخب الوطنيآنداك.

المنتخب النسوي يحصد الهزيمة في أول مبارياته ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الجيش الملكي يدشن عودته اإلفريقية بانتصار عريض

العسكريون يقرتبون من العبور
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الطا�س يفتتح بطولة الق�ضم الثاين على اإيقاع التوا�ضع

يو�ضفية بر�ضيد يراهن ن�ضيان كوابي�س املوا�ضم املا�ضية

القدم  لكرة  االحترافية  العصبة  أعلنت 
عن تأجيل مباراة نهضة الزمامرة والكوكب 
بطولة  من  األولى  الدورة  برسم  املراكشي، 
القسم الثاني، التي كانت مقررة مساء أول 
بالدار  الزاولي  العربي  بملعب  األحد  أمس 

البيضاء، انطالقا من الخامسة مساء.
وجاء في بالغ للعصبة، عممته الجامعة 

على موقعها الرسمي، أنه
والتنظيمية،  اإلدارية  لالكراهات  »نظرا 
املراكشي،  الكوكب  نادي  يعرفها  التي 
مباراته  إجراء  بسببها  عليه  تعذر  والتي 
العربي  بملعب  الزمامرة  نهضة  أمام 
الزاولي بالدار البيضاء، وبعد موافقة هذا 
القدم  لكرة  الوطنية  األخير، قررت العصبة 
االحترافية تأجيل موعد هذه املباراة، وتقرر 
يوم  من  والزمان  املكان  نفس  في  موعدها 

أمس االثنني.
ورفض حكم ومندوب إعطاء انطالقة هذه 
القاضي  القرار  رفع  عدم  بسبب  املواجهة 
لم  إذ  التعاقدات،  إبرام  من  الكوكب  بمنع 
يسمح للطاقم التقني بإشراك أي العب غير 

الذين جاوروا الفريق املوسم املاضي.
أوساط  في  الغضب  أصوات  وتعالت 
الرئيس،  حملوا  الذي  الفريق،  محبي 
التخبط،  هذا  مسؤولية  حنيش،  رضوان 
الذي تعرفه إدارة الفريق، الذي فقد الكثير 
الداخلية،  الخالفات  بفعل  مقوماته  من 
في  به  تعصف  كادت  التي  والتطاحنات 

املوسم املاضي إلى الدرجة الثانية.
بطولة  من  األولى  الدورة  وشهدت 
االتحاد  لفريق  ثقيلة  الثاني، هزيمة  القسم 
خنيفرة،  أطلس  شباب  أمام  البيضاوي 
ليكرر الطاس نفس االنطالقة الخاطئة، التي 
دشن منها موسمه املاضي، والتي كاد على 

إثرها أن يفقد مكانته بني الكبار، لوال الفوز 
األخير خارج قواعده على النادي القنيطري، 

الذي وجد نفسه بني أندية الهواة.
على  للخميسات  الزموري  االتحاد  وفاز 
دون  بهدف  بنجرير  شباب  مستضيفه 
مقابل، فيما تعادل الراسينغ البيضاوي مع 

رجاء بني مالل من دون أهداف.
انتصار  أول  األولى  الدورة  وشهدت 
للوافد الجديد شباب املسيرة، الذي استعاد 
تغلب  حيث  االحترافي،  بالدوري  مكانه 
على مرافقه في الصعود االتحاد اإلسالمي 

الوجدي بهدف دون مقابل.
ودشن كل من جمعية سال واتحاد تواركة 
بنتيجة  الجمعة  يوم  الجديد  موسمهما 
وأوملبيك  فاس  وداد  من  كل  على  الفوز 

الدشيرة.
غير  هزيمة  األولى  الدورة  وسجلت 
بالرباط  وكانت  التطواني،  للمغرب  منتظر 
أمام سطاد املغربي، رغم أنه أبرم العديد من 

الصفقات.

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 
شباب بنجرير ..... اتحاد الخميسات 0 – 1 
 شباب خنيفرة ... االتحاد البيضاوي 3 – 0 

غمار  برشيد  يوسفية  فريق  دخل 
الجديد  الكروي  املوسم  بطولة  منافسات 
أدوار  لعب  أبرزها  متعددة،  برهانات 
على  والتنافس  البطولة،  في  طالئعية 
كابوس  تنسيه  مشرفة  مرتبة  احتالل 
سيناريو الدورة األخيرة للموسم الكروي 

املاضي.
عاش  قد  »الحريزي«  الفريق  وكان 
لحظات صعبة واستثنائية خالل املوسم 
مع  حسابات  في  دخل  أن  بعد  املاضي، 
في  ينجح  ولم  بالنزول،  املهددة  الفرق 
في  إال  الكبار  قسم  ضمن  البقاء  ضمان 
وذلك  البطولة،  من  واألخيرة   30 الدورة 
عقب فوزه على ضيفه فريق اتحاد طنجة 
النتيجة،  بهذه  ليرفع  لالشيء،  بهدف 
رصيده إلى 33 نقطة في املركز 14، بفارق 
نقطة واحدة عن املغرب التطواني )املركز 
الزمامرة  نهضة  عن  نقاط  وثالث   )15

)املركز 16(.
الفارط،  املوسم  تجربة  لتكرار  وتفاديا 
مباريات  برشيد  يوسفية  سيخوض 
جديدة  وطموحات  بتطلعات  البطولة 
للحفاظ على مكانته وتقوية حظوظه للعب 
متقدمة  مرتبة  واحتالل  طالئعية  أدوار 
ضمن أندية القسم األول وباقي املنافسات 

الوطنية.
نتيجة  الطموحات  هذه  وتأتي 
مجموعة من املؤشرات اإليجابية، خاصة 
تحت  الفريق  دشنها  التي  االستعدادات 
على  نجار  الرحيم  عبد  املدرب  إشراف 
برشيد،  ملدينة  البلدي  امللعب  أرضية 

البدنية  واالستعدادات  التربصات  وكذا 
لترميم صفوفه، واختبار مستوى وقدرات 

الالعبني.
وفي إطار استعداداته للموسم الكروي 
في  »الحريزي«  الفريق  شارك  الجديد، 
دوري املرحوم أحمد النتيفي، الذي نظمه 
فريق الراسينغ البيضاوي يوم 20 غشت 
ستة  بمشاركة  بركان  بمدينة  املاضي 
أندية، حيث اعتبر املشرفون على النادي 
إعدادية  محطة  بمثابة  املشاركة  هذه 

للموسم الجديد.
شتنبر  رابع  يوم  الفريق،  خاض  كما 
الجاري، مباراة ودية إعدادية ضد الدفاع 
الجديدي وانتهت لصالح الفريق الحريزي 

بهدفني لواحد.
الحالية،  البشرية  تركيبته  ولتعزيز 
إطار  في   ، برشيد  يوسفية  أجرى 
املقبل،  الرياضي  للموسم  تحضيراته 
إخفاق  تعويض  شأنها  من  انتدابات 
وقع  حيث  املاضي،  الرياضي  املوسم 
عقدا  البحري  الشرقي  للمهاجم  النادي 
يمتد ملوسم واحد قابل للتجديد في صفقة 
النادي  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال 

القنيطري.
وكان الشرقي البحري قد لعب املوسم 
القنيطري،  النادي  صفوف  في  املاضي 
قسم  صوب  الثاني  القسم  غادر  الذي 

الهواة.
جدد  العبني  بعدة  صفوفه  عزز  كما 
مع  تعاقد  إذ  الصيفي،  »امليركاتو«  في 
اليوسفية(  )أوملبيك  الهاللي  أشرف 

الرياضي(  )الوداد  الدين  نجم  وإبراهيم 
ومحمد  بنجرير(  )شباب  أوشن  وزوهير 
الفتاح  وعبد  أكادير(  )حسنية  بنحساين 
تمارة(  )وداد  أهالن  واملهدي  أحمد  آيت 
)وداد  طاهري  ومحمد  وكيلي  وياسني 
الرباطي(  )الفتح  سعدان  وسفيان  فاس( 
وطوماس كونازو )رجاء بني مالل( وكريم 
ويونس رشيد  الفاسي(  )املغرب  الوالدي 

)بدون فريق(.
االستغناء  النادي  قرر  ذلك،  مقابل 
عماد  قبيل  من  العبيه  من  عدد  على 
وعتيق  الحواصي  ويونس  الرقيوي 
ومحمد  البيضاوي(  )الراسينغ  شهاب 
ومنير  نياني  الصمد  وعبد  الشيخي 
كعواش  ومراد  أكادير(  )حسنية  موقنية 
)الدفاع الجديدي( وعزيز النخلي )شباب 
وسعد كرادة وأسامة الحفاري  املحمدية( 
)أوملبيك خريبكة( والحارس محمد بوجاد.

طرأت  التي  التغييرات  هذه  شأن  ومن 
تضخ  أن  للفريق  البشرية  التركيبة  على 
خالل  النادي  صفوف  في  جديدة  دماء 
املوسم الكروي الحالي، في أفق الوصول 
الذات  إثبات  قادر على  إلى تشكيل فريق 
واملنافسة على تبوأ النادي العريق مرتبة 

مشرفة خالل أطوار البطولة الوطنية.
يذكر أن الفريق الحريزي استهل املوسم 
الجديد على إيقاع التواضع امام الرجاء 
البيضاوي بامللعب البلدي ببرشيد، مساء 
الجمعة، بهدف الحسني رحيمي، بيد أنه 
قدم مجموعة من اإلشارات املطمئنة، حيث 

من لقاء الدورة األولى بين اليوسفية والرجاءوقف العبون ندا قويا للفريق األخضر.

المغرب التطواني يخطئ الخروج
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وحيد مبارك

تتواصل فعاليات الحملة الوطنية 
 19 كوفيد  ف��ي��روس  ض��د  للتلقيح 
وفقا  ملحوظا،  تطورا  يعرف  بشكل 
آلراء المختصين والمتتبعين للشأن 
الصحي، سواء تعّلق األمر بالبالغين 
والمصابين  األع��م��ار،  مختلف  من 
بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  التالميذ  أو 
ما بين 12 و 17 سنة. وأكد الدكتور 
موالي سعيد عفيف أن تلقيح األطفال 
واليافعين المتمدرسين يعرف تقدما 
اإليجابي  االنخراط  بفضل  واضحا 
لآلباء واألمهات، مشددا في تصريح 
ل� »اإلتحاد اإلشتراكي« على أن خطوة 
التلقيح هذه ستشمل حتى المنقطعين 
عن الدراسة من نفس الفئة العمرية، 
في مرحلة الحقة، من باب اإلنصاف 
وال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة، وذل��ك بعد 
االنتهاء من تلقيح التالميذ، من أجل 
تمكين المستفيدين جميعا من تكوين 

مناعة ضد الفيروس ومتحوراته.
ومعها  الصحة  وزارة  كانت  وإذا 
وبشدة  توصيان  العلمية  اللجنة 
بتلقيح األطفال المتمدرسين ما بين 
12 و 17 سنة، فإن شريحة واسعة 
ومهمة من األطفال واليافعين توجد 

خارج رادار الحملة الوطنية للتلقيح، 
االحتياجات  ب��ذوي  األم��ر  ويتعلق 
الخاصة واإلعاقات المختلفة، سواء 
تعلق األمر بالمصابين بالتوحد أو 
إعاقة  ب��أي  أو  الصبغي  بالتثليث 
ما  وه��و  غيرها،  أو  ذهنية  أخ��رى، 
عن  استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح 
يتعلق  كان  إن  التغييب،  هذا  سبب 
بغياب أو ضعف الدراسات العلمية 
المخصصة لهذه الفئات، على مستوى 
النجاعة والمضاعفات المحتملة، أو 
أنه لم يتم استحضار هذه الفئات، أم 
أن »أجندة« التلقيح المطروحة حاليا 
لم تدرجها بعد لغاية من الغايات، أو 
أنها قد تكون حددت موعدا لذلك دون 
اإلعالن عنه بعد، وإن كان كذلك فما 
هو سر هذا التأخير بالنظر إلى أن 
هذه الفئات هي تعاني من هشاشة 

صحية وتحتاج لحماية أكبر؟
إلى  وب��ال��ع��ودة  األرق����ام،  وبلغة 
نتائج البحث الوطني حول اإلعاقة 
في المغرب التي تم اإلعالن عنها في 
2016، فإن معدل انتشارها في المغرب 
قد بلغ آنذاك، 6.8 في المئة، أي أن 
أكثر من مليوني و 200 ألف شخص 
يوجدون في وضعية إعاقة. و أبرز 
هذا البحث أن أسرة واحدة من بين 
أربع أسر في المغرب معنية باإلعاقة، 

من مجموع  المئة  في   24.5 بنسبة 
المئة  في   52 بأن  علما  األسر،  عدد 
من المعنيين بأحد أنواع اإلعاقات هّن 
إناث. ويوجد المتمدرسون في التعليم 
األولي التقليدي، في مقدمة المعاقين، 
في  أم��ا  المئة،  في   17.20 بنسبة 
التعليم العالي فتقدر نسبتهم ب� 1.80 
في المئة. ويشّكل القصور الحركي 
اإلعاقة األكثر انتشارا بنسبة 50.20 
القصور  يحتل  حين  في  المئة،  في 
الذهني المركز الثاني بنسبة25.1 % 
، ثم القصور البصري ثالثا بنسبة  
23.8 في المئة. المعطيات الرسمية 
كشفت كذلك على أن 6.8 في المائة 
من األشخاص في وضعية إعاقة الذين 
تقل أعمارهم عن 18 سنة، فقدوا أحد 
أن  حين  في  معا،  هما  أو  الوالدين 
6.20 في المئة هم يتامى األب. وفي 
ل��وزارة  سبق  فقد  صلة،  ذي  سياق 
المهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
عدد  أن  على   2017 سنة  أك��دت  أن 
المدمجة الخاصة باألطفال  األقسام 
الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية أو 
الحركية أو السمعية أو البصرية أو 
التوحد، إضافة إلى ذوي اضطرابات 
التعلم، قد تجاوز حوالي 700 قسم، 
وبأنها تحتضن أزيد من 8 آالف تلميذ 

وتلميذة، 37 في المئة إناث. 
وبالملموس  تكشف  معطيات 
الفئات هي في حاجة  أن هذه  كيف 
صحية  وخاصة،  كبيرة  عناية  إلى 
واقتصادية واجتماعية، واليوم تجد 
نفسها خارج دائرة حملة التلقيح ضد 
تقديم  يستوجب  الذي  األمر  كوفيد، 
توضيحات حول سبب ذلك، إن كان 
تداعيات  من  المعنيين  على  خوفا 
محتملة، أم أن مدبري الشأن الصحي 
كانت لهم أولويات أخرى؟ مع ضرورة 

من   34 المادة  مضمون  استحضار 
بشكل  أكدت  التي  المملكة،  دستور 
السلطات  قيام  ض��رورة  على  ع��ام، 
وتفعيل سياسات  بوضع  العمومية 
موجهة إلى األشخاص والفئات من 
إلعادة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
تأهيل األشخاص الذين يعانون من 
إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية 
االجتماعية  الحياة  في  وإدماجهم 
والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق 

والحريات المعترف بها.

دائرته ستشمل المنقطعين عن الدراسة في مرحلة الحقة
تلقيح االأطفال �صد كورونا »ي�صتثني« ذوي االحتياجات الخا�صة في غياب 

تو�صيحات عن ال�صبب اأو االإعالن عن الموعد المقرر لهم

ارتفاع المداخيل الجمركية بن�صبة 
غ�صت   متم  عند  المائة  في   26,6

 

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية 
45,79 مليار درهم، أي  2021 حوالي  بلغت عند متم شهر غشت 
بارتفاع نسبته 26,6 في المائة، مقارنة مع متم شهر غشت 2020.

الخاصة  الشهرية  نشرتها  في  العامة،  الخزينة  وأوض��ح��ت 
بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا االرتفاع 
يعزى إلى المبالغ المستردة، واالعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 
60 مليون درهم عند متم شهر غشت 2021، مقابل 66 مليون درهم 

سنة قبل ذلك. 
وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم 
شهر غشت الماضي 7,546 مليار، أي بارتفاع 32,5 في المائة، أخذا 
باالعتبار المبالغ المستردة واالعفاءات، والضرائب المستردة ب16 
مليون درهم، فيما انخفضت الحقوق الجمركية عند متم شهر غشت 

2020 ب5,3 في المائة مقارنة بمتم شهر غشت 2019. 
وبخصوص المداخيل اآلتية من الضريبة على القيمة المضافة 
عند االستيراد أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 27,36 مليار درهم 
عند متم شهر غشت 2021، بارتفاع نسبته 25,6 في المائة، فيما 
عند  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  المستردة  المبالغ  سجلت 
االستيراد 4 ماليين درهم في متم شهر غشت 2021 مقابل 10 مالين 

درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الى أن المداخيل الصافية لضريبة االستهالك الداخلي 
على المنتوجات الطاقية بلغت 10,882 مليار درهم في متم شهر 

غشت 2021، مقابل 8,703 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

بور�صة الدار البي�صاء ت�صتهل 
تداوالتها بانخفا�ض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداوالتها، أمس اإلثنين، على وقع 
االنخفاض، متأثرة باألداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي 

خسر %0,18 مستقرا عند 12.860,61 نقطة.
وعلى بعد دقائق قليلة من انطالق جلسة التداول، سجل مؤشر 
بدوره  بالبورصة،  مدرجة  مقاولة   20 أداء  يعكس  الذي   ،MSI20
%0,20 إلى 1.051,15 نقطة، في الوقت ذاته فقد  بنسبة  تراجعا 
ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من األسهم المتداولة على أساس 

مستمر، نسبة %0,19 إلى 10.456,56 نقطة.
والحكامة  واالجتماعي  البيئي  المرجعي  المؤشر  تراجع  كما 

»كزابالنكا أي إس جي 10« ب� %0,35 إلى 965,03 نقطة.
وعلى مستوى أداء القيم، سجلت »ليديك« أضعف أداء هذا الصباح، 
حيث تراجعت بنسبة %2,99، متبوعة ب� »بنك إفريقيا« )1,67%-(، 

و«النقل« )1,56%-(.
وبالمقابل، بصمت »سطوكفيس شمال إفريقيا« و«فينيي بروسيت« 
عن أقوى ارتفاع هذا الصباح ب�زيادة نسبتها %3,97، متقدمتين 

على »اب مغرب كوم« )3,94%.(.

اأحمد اخللويف يف ذمة اهلل
توفي إلى رحمة اهلل قيد حياته األستاذ أحمد الخلوفي 
عدة  ورئيس   . بإيمنتنوت  الغزالي  السابق إلعدادية  املدير 

جمعيات خيرية واجتماعية وثقافية باملدينة املذكورة. 
بهذه املناسبة األليمة نتقدم بتعازينا الحارة إلى زوجته 
الزهراء  وفاطمة  وبدر  ورضا  فيصل  وأبنائه  لطفي  ثورية 
ومحمد أمني كما نتقدم بتعازينا إلى إخوانه الحاج محمد  
وحسن و مصطفى وجمال وعبداللطيف  ويوسف وعزيز و 
الزميل محمد عبد اهلل غاللي  نفيسة ومريم وفوزية حرم 

.رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته 

والد الدكتور ر�صيد كوكب  يف ذمة اهلل
أسرة  شيعت  وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
جنازة   2021 شتنبر   7 الثالثاء  يوم  والتكوين  التربية 
متقاعد  مدير  كوكب  إبراهيم  حياته  قيد  املسمى  الفقيد 
والجنازة  الظهر  بعد صالتي  الدكتور رشيد كوكب،  والد 

بمسجد أكفاي بمدينة تارودانت.
 و بهذه املناسبة األليمة و هذا املصاب الجلل، يتقدم  
للتعليم  الوطنية  للنقابة  املحلي  و  اإلقليمي  املكتب  أعضاء 
و  بتارودانت،  للشغل  الديمقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
املدني،  املجتمع  فعاليات  و  باملدينة  الفرع  أعضاء مجلس 
أصدقائه  لكافة  و  املرحوم،  لعائلة  القلبية  التعازي  بأحر 
ومقربيه، راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع املغفرة 

و الرضوان و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

اليو�صفي اأحمد يف ذمة اهلل
اليوسفي،  عائلة  فقدت  واأللم،  الحزن  يعصرها  بقلوب 
مفاجئ  مرض  إثر  أحمد  اليوسفي  اهلل،  برحمة  املشمول 

ألم به .
عائلته  نفوس  بليغني في  أملًا وحزنًا  ترك رحيله  املرحوم 
وأصدقائه وسائر جيرانه، نظرًا لطيبوبته وحسن أخالقه التي 

كان يتميز بها. فصبرًا جمياًل لعائلته الكريمة.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم عائلة زمات تورية  وجميع 
األهل واألحباب بأصدق عبارات التعازي واملواساة إلى  أبيه 
محمد، حسن،  محمد وأمه فاطمة وزوجته حسنية وإخوانه: 
فاطمة، زهور ولطيفة، سائلني اهلل أن يرحم روحه الطاهرة 

وأن يبوءه مقام صدق عند مليك مقتدر في أعلى عليني، وأن يسكنه في فردوس الجنة مع الذين 
أنعم عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقًا.

ال�صالوي فاطنة يف ذمة اهلل
السيدة  اهلل  برحمة  املشمولة  البقاء،  دار  إلى  انتقلت 
الشالوي فاطنة بعد مرض ألم بها لم ينفع معه عالج وذلك 
الطاهر  وري جثمانها  وقد   .  2021 11 شتنبر  السبت  يوم 

الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.
      وبهذه املناسبة األليمة يتقدم جميع األهل واألحباب 
الشيخ البدوي محمد،  بأحر التعازي واملواساة إلى أبنائها: 
مريم  و  سارة  زهرة،  جواد،  حسن،  املهدي،  القادر،  عبد 
بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائلني   ، بشار 
رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويرزق أهلها وذويها  الصبر 

الجميل. .

جالل كندالي 

الوطنية  التربية  وزارة  كشفت 
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
يوم  شرعت  أنها  العلمي،  والبحث 
أمس االثنين، في بث دروس المراجعة 
والتثبيت بالنسبة لألسالك التعليمية 
الثالثة االبتدائي واإلعدادي والثانوي 
الوطنية،   التلفزية  القنوات  عبر 

الثقافية، العيون واألمازيغية .
ووفق بالغ في الموضوع للوزارة 
وفق  ال���دروس سيتم  ه��ذه  بث  ف��إن 
البرمجة التالية، قناة العيون ، ستعمل 
على بث دروس موجهة إلى تلميذات 
وتالميذ المستوى التعليمي االبتدائي 

من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 
األمازيغية ستخصص  قناة   مساء، 

لبث دروس تهم المستوى التعليمي 
 8 الساعة  م��ن  اإلع���دادي  الثانوي 

والنصف   12 الساعة  إلى  صباحا 
زواال.

ببث  فستقوم  الثقافية  قناة  أما 
دروس موجهة إلى تلميذات وتالميذ 
التعليم الثانوي التأهيلي من الساعة 

8 صباحا إلى  الساعة 6 مسا.
وشددت الوزارة على أنها ستعمل 
على اإلعالن يوميا عن شبكة البرمجة 
الخاصة  ال��دروس  لهذه  التفصيلية 
بوابتها  خالل  من  وذل��ك  قناة،  بكل 
www.men.( اإللكترونية الرسمية 
gov.ma(، وصفحاتها الرسمية على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء 
تبعا للبالغ اإلخباري الذي أصدرته، 
 ،2021 شتنبر   10 الجمعة  ي��وم 

بخصوص استثمار األسابيع المقبلة 
االنطالق  لضمان  الجيد  لالستعداد 
أكتوبر  فاتح  في  للدراسة  الفعلي 
2021، ومن أجل تثبيت التعلمات التي 
الموسم  خالل  المتعلمون  اكتسبها 
منها  وحرصا  الماضي،  ال��دراس��ي 
على ضمان جاهزيتهم واستعدادهم 
لمسايرة ومواكبة المقررات الدراسية 

الجديدة.
وف��ي ه��ذا ال��ب��اب، دع��ت ال���وزارة 
الحرص  إلى  واآلباء  األمهات  جميع 
على مواكبة أبنائهم في متابعة دروس 
مستمر،  بشكل  والتثبيت  المراجعة 
مشددة على أنها ستظل في تواصل 
المستجدات  كل  مستمر معهم حول 

المتعلقة بسير هذه العملية.

أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 ال�صروع في بث درو�ض المراجعة والتثبيت عبر القنوات التلفزية الوطنية

تحالف رباعي بين اأحزاب �صيا�صية بجهة �صو�ض ما�صة من 
اأجل ت�صيير مجل�ض الجهة والمجال�ض االإقليمية

عبداللطيف الكامل

سياسية  أح��زاب  أربعة  أعلنت 
بجهة سوس ماسة عن توقيع اتفاق 
شرف بين منتخبي هذه األحزاب 
يقضي  تحالف  تكوين  أج��ل  م��ن 
بتسيير شؤون مجلس جهة سوس 
اإلقليمية  المجالس  وأيضا  ماسة 
ومجالس الجماعات الترابية، وذلك 
هذه  رؤس��اء  انتخاب  موعد  قبل 
المجالس وأعضاء مكاتبها بشكل 
في  تنسيقي وتشاوري وتشاركي 
الهيمنة  منطق  عن  بعيدا  التدبير 

المقاعد  عدد  كان  مهما  والتعالي 
التي حصل عليها أي حزب من هذه 
األحزاب المكونة للتحالف الرباعي.

 وقررت األحزاب األربعة التالية 
األح����رار واإلت���ح���اد اإلش��ت��راك��ي 
واإلستقالل واألصالة والمعاصرة 
وضع حد لبعض المناورات الدنيئة 
مكاتب  تشكيل  دائما  ترافق  التي 
واإلقليمية  الجماعية  المجالس 
والجهوية وقطع الطريق على شراء 
الكبار/المنتخبين،  الناخبين  ذمم 
وتهريب  اختطاف  عمليات  وعلى 
المستشارين قبيل تشكيل مكاتب 
المجالس المذكورة كما حدث سابقا 

بهدف الضغط على جهة معينة حتى 
تميل الكفة لصالح جهة أخرى.

ولذلك اتفقت مكونات التحالف 
الرباعي بناء على توقيع اتفاق شرف 
بين الكتابات والتنسيقات الجهوية 
لهذه األحزاب األربعة بجهة سوس 
ماسة،على أن يكون التسيير جماعيا 
الجماعية  للمجالس  وتشاركيا 
الجهوي،  والمجلس  واإلقليمية 
وسيكون التوزيع بناء على نتائج 
لم  الحظ  التي لحسن  االنتخابات 
على  الهيمنة  من  حزب  أي  تمكن 
عدد المقاعد إال في بعض الجماعات 
إعزة  أيت  كبلدية  القليلة  الترابية 

بتارودانت وجماعة تغازوت بأكادير 
إداوتنان.

تسند  أن  المرتقب  وم��ن  ه��ذا، 
لحزب الوردة بعدة جماعات ترابية 
نيابات في مكاتب مجالسها كما هو 
بمدينة  الترابية  بالجماعة  الشأن 
بقندار  لفائدة  الجهادية  الدشيرة 
وإنزَكان لحميد أوفقير وأيت ملول 
لحسن بالج وأَكادير لمحند أكرنان 
بنواري،  لحسن  لفائدة  وتيزنيت 
وأيضا نيابة واحدة للوردة بمكتب 
لفائدة  ماسة  جهة سوس  مجلس 

األخ حسن مرزوقي.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

كتبت وكالة المعلومات االقتصادية اإلفريقية 
إيكوفين أن المغرب نجح بفضل اعتماده لسياسة 
استثمارية طموحة، »في بناء اقتصاد ديناميكي 
مدعوم بنمو مستمر“، مؤكدة أنه على الرغم من 
ذلك فإن النموذج االقتصادي الحالي للمملكة 
»يبدو أن له حدودا يتعين على أعضاء االئتالف 

الحكومي المقبل إيجاد حلول لها«.
 وأضافت الوكالة »خالل عقدين من الزمان، 
شهد المغرب تحوالت اجتماعية وسياسية، ولكن 
قبل كل شيء اقتصادية، مكنته من االرتقاء إلى 

مرتبة البطل اإلفريقي«.
 وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المملكة 
نفذت استثمارات كبيرة، ال سيما في مجاالت 
الى  والصناعة، مشيرة  للنقل  التحتية  البنية 
أنه من أهم هذه المشاريع بناء الطريق السيار 
المداري للرباط، والمحطة الجديدة بمطار الدار 
في  السرعة  فائق  قطار  خط  وأول  البيضاء، 

إفريقيا باستثمارات ناهزت 2.
المركب  إنشاء  على  ع��الوة  دوالر،  مليار   4

المينائي والصناعي طنجة المتوسط.
 وكتبت الوكالة أنه في تحليل لمكتب ديلوت 
Deloitte للدراسات نشر في يوليو الماضي، 
اعتبر هذا األخير أن هذه االستثمارات »رافقتها 
العامة  للمؤسسات  تحرير وخوصصة  عملية 

ذات الطابع التجاري )اتصاالت المغرب، شركة 
التبغ(، وكذلك انفتاح تجاري على الخارج، تعزز 
من خالل توقيع العديد من االتفاقيات التجارية 
)االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ومصر 
وتركيا ومنطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية(، 
وإطالق العديد من االستراتيجيات القطاعية في 
الزراعة والسياحة والصيد البحري والطاقات 
المتجددة، فضال عن االستراتيجيات الشاملة 

في االقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية.
 وأش��ارت الوكالة من جهة أخ��رى، إلى أن 
المغرب يعد اآلن إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا 
في  الكبير  الثقل  ذات  األفريقية  الدول  »من   ،

قطاع السياحة«.
  وفي حديثها عن القطاع الصناعي ذكرت 
خالل  من  أصبح  المغرب  أن  إيكوفين  وكالة 
700 ألف سيارة في السنة،  إنتاجه ألكثر من 
أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في إفريقيا“.

القطاعات  ه��ذه  تطوير  أن  وأوض��ح��ت   
النمو  دعم  في  ساعد  المختلفة  االقتصادية 
 ، شيء  كل  قبل  »لكن  المستدام  االقتصادي 
وبفضل هذه التحوالت، استطاعت البالد، التي 
هي أيضا منتجة للفوسفاط من فرض ريادتها 
بفضل  وذلك  األفريقية  القارة  في  االقتصادية 
الملك محمد  الجاللة  قيادة متبصرة لصاحب 

السادس.
  ونقلت الوكالة عن تقرير«تطور الشركات 
كون  واآلفاق«،  الواقع  إفريقيا:  في  المغربية 
إفريقيا أصبحت هي الوجهة األولى لالستثمارات 
المغربية في الخارج، إذ أنه ما بين عامي 2003 
و2017 استثمرت الشركات المغربية ما يقرب 
من   60 أو   ، القارة  في  دوالر  مليارات   4 من 

االستثمارات األجنبية المباشرة.
المغرب  أن  تقريرها  في  الوكالة  وأك��دت   
يعد اليوم مع جنوب إفريقيا، واحدا من أكبر 
المرتبة  يحتل  فيما  إفريقيا،  في  المستثمرين 
في  المباشرة  االستثمارات  حيث  من  األول��ى 
غرب إفريقيا التي تتمركز فيها أكثر من نصف 

استثماراته الخارجية.
 وأشارت من جهة أخرى الى أنه وعلى الرغم 
من أن سياسة االستثمارات المكثفة هذه جعلت 
من الممكن دعم النمو لعدة سنوات، مع خفض 
معدل الفقر )من 3ر15 في المائة العام 2001 إلى 
8ر4 في المائة في العام 2014 وفقا للمندوبية 
االقتصادي  األداء  فإن  للتخطيط(،  السامية 
للمغرب مايزال بطيئا في الحد من التفاوتات“.
 وأكدت أنه من أجل الحد من هذه التفاوتات 
التي تسارعت بشكل خاص خالل جائحة كوفيد 
19 كثفت السلطات المغربية االستثمارات في 

القطاعات االجتماعية خصوصا تلك الموجهة 
للفقراء“، مبرزة نهج المغرب إلصالحات جوهرية 

حيث شرع في تعميم التغطية االجتماعية.
 وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي أطلقه 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس في يوليوز 
2021، يتم تنفيذه على أربع مراحل تستهدف 
التغطية  تعميم   ،2025 العام  حتى  منها  كل 
األسر  ودع��م  الصحي  والتأمين  االجتماعية 
وتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

أن  الصدد  هذا  في  إيكوفين  وكالة  وأكدت   
»التحدي الذي يواجه النخبة السياسية المقبلة 
يتمثل في تسريع اإلصالحات من أجل إيجاد 
في  الطموحة  الرغبة  بين  الصحيح  التوازن 
تطوير قطاع التصنيع ، من خالل جذب الشركات 
أكثر  مالية  سياسة  وتنفيذ  الكبرى،  العالمية 
إنصافا“، وهي مهمة، تضيف الوكالة، منوطة 
بشكل خاص بالسيد عزيز أخنوش الذي فاز 
حزبه في االنتخابات التشريعية في 8 شتنبر 
والذي يتعين عليه حاليا إيجاد حلفاء لتشكيل 

ائتالف حكومي جديد«.
 وخلصت الوكالة إلى أنه »بمجرد تشكيل 
الحكومة الجديدة، سيكون أول اختبار كبير لها 
هو إعداد قانون المالية للسنة المقلبة 2022“.

اإيكوفين: االئتالف الحكومي المقبل اأمام تحدي تجديد الدينامية االقت�صادية 
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هل ت�ؤزم الهجرة من 
جديد العالقة بين 

لندن وباري�س 
األسابيع  ف��ي  ت��زاي��دت 
اإلن��ق��اذ  عملية  األخ��ي��رة 
ال��م��ان��ش بين  ف���ي ب��ح��ر 
وذلك  وبريطانيا،  فرنسا 
المهاجرين  ع��دد  لتزايد 
بحياتهم  يغامرون  الذين 
و  البحر  ع��ب��ور  أج��ل  م��ن 
إنجلترا.  ال��ى  ال��وص��ول 
القياسي  التصاعد   ه��ذا 
عبر  المهاجرين  أعداد  في 
لندن  دف��ع  المانش،  بحر 

إلى تصعيد اللهجة ضد باريس واتهامها بعدم وضع 
إمكانيات كافية من الشرطة والدرك لوقف هذا التدفق 
التي  المالية  المساعدات  بقطع  لندن  وهددت  الكبير. 
ما  وهو  السرية،  الهجرة  لمواجهة  فرنسا  بها  وعدت 
ردت عليه باريس برفضها ألي ابتزاز مالي. وتصعيد 
اللهجة بين العاصمتين يعود لحساسية موضوع الهجرة 

في العاصمتين.
من  وع��دد  البريكسيت  منذ  ج��ون��س��ون،  ب��وري��س   
البريطانيين يعتبرون أن قضية الهجرة انتهت بالخروج 
من مؤسسات االتحاد األوروبي، وفرنسا بدورها مقبلة 
على انتخابات رئاسية في أقل من ثمانية أشهر، وهو 
موضوع يستغله اليمين المتطرف الذي ستكون زعيمته 
مارين لوبين هي المنافسة األساسية للرئيس الفرنسي 
إيمانييل ماكرون في االنتخابات الرئاسية المقبلة حسب 

استطالعات الرأي.
وعبر هذه السنة ما ال يقل عن 14100 شخص البحر 
إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وفق وكالة 
»برس أسوسييشن« البريطانية، بزيادة تتجاوز 6 آالف 

شخص عن عام 2020 بأكمله.
ووصل 828 شخصا من فرنسا في يوم واحد نهاية 
شهر غشت، و استغل المهربون الطقس المالئم في أواخر 
الصيف من أجل الدفع  بالمزيد من المهاجرين نحو البحر 
وهو ما يفسر هذا االرتفاع  في  المهاجرين بين الضفتين.
وقالت السلطات البحرية الفرنسية هذا األسبوع إن 
دورية  بحرية اعترضت سفينة أولى تقل 43 شخصا 
أن واجهت مشاكل،  بينهم ست نساء ورضيعين، بعد 
تم  فيما  أخرى،  عملية  في  مهاجرا  أربعين  إنقاذ  وتم 
انتشال 43 آخرين من مياه بحر المانش بعد إرسالهم 

إشارة استغاثة.
دارمانان  جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزي��ر  وأعلن 
الخميس الماضي أن فرنسا لن تقبل بانتهاك بريطانيا 
قانون المالحة الدولي وال بأي«ابتزاز مالي« في وقت تعزز 
لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش.

وكتب دارمانان على تويتر »فرنسا لن تقبل بأي ممارسة 
ابتزاز مالي«، مضيفا  بأي  المالحة، وال  قانون  تنتهك 
»يتعين احترام التزامات بريطانيا. قلت ذلك بوضوح 

لنظيرتي« بريتي باتل خالل اجتماع االخير.
إزاء  باريس  في  قلقا  دارمانان  تصريحات  وتعكس 
تقارير عن خطة للحكومة البريطانية لبدء إعادة مراكب 
المهاجرين قبل وصولها إلى المياه البريطانية في بحر 

المانش.
الهجرة  من  المتشددة  بمواقفها  المعروفة  وباتل 
جديدة،  صارمة  استراتيجية  على  وافقت  والجريمة، 

وفق تقارير صحافية الخميس الماضي.
وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين ايضا اقتراحات 
بأن تجمد بريطانيا جزءا من مبلغ 62,7 مليون يورو 
)74,2 مليون دوالر( وعدت بتقديمها في وقت سابق هذا 
العام، لتمويل الدوريات في شمال فرنسا ما لم يتم بذل 

المزيد من الجهود لمنع عمليات العبور.
وتتبع فرنسا سياسة عدم اعتراض أو إعادة قوارب 
المهاجرين ما لم يطلبوا المساعدة، ويثير ذلك غضب 
الحكومة في لندن ووسائل اإلعالم البريطانية الداعمة 
ل«بريكست«، التي تتهم فرنسا بالتنصل من مسؤولياتها.
وتضاعفت عمليات العبور غير القانونية لبحر المانش 
منذ نهاية 2018 رغم التحذيرات المتكررة من السلطات 
الفرنسية بأن الرحلة محفوفة بالمخاطر بسبب كثافة 
حركة المرور البحرية وبرودة المياه والتيارات البحرية 
القوية. وأكدت السلطات الفرنسية تسجيل 11 حالة وفاة 

وثالثة مفقودين في البحر منذ عام 2018.
وتريد الحكومة البريطانية أن تجعل عمليات العبور 
انها جعلت من تشديد  هذه شبه مستحيلة خصوصا 
مكافحة الهجرة أولوية منذ البريكست وتستعد لجعل 

شروط منح اللجوء أكثر صرامة.
العبور،  عمليات  للجم  المعلنة  الطرفين  إرادة  ورغم 
تمكن أكثر من 14 ألف مهاجر من الوصول إلى سواحل 
جنوب إنكلترا عبر هذا الطريق منذ مطلع السنة بحسب 
لألنباء فيما كان العدد العام الماضي  وكالة »بي إيه« 

برمته ثمانية آالف.
بين  التوتر  الموضوع  هذا  يزيد  أن  المتوقع  ومن 
العاصمين للحساسية الكبيرة التي أصبحت لموضوع  

الهجرة في العاصميتن.

عماد عادل 

الخزينة  مديرية  أصدرتها  بيانات  كشفت 
بلغ عند متم شهر  المالي  العجز  أن  العامة، 
غشت األخير حوالي 40.6 مليار درهم عوض 
43.6 مليار درهم خالل نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية 
تحسنت خالل غشت الماضي بنسبة 4.4 في 
المئة، حيث ناهزت 167.5 مليار درهم، عوض 
160.4 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ 

من العام الماضي، بفارق 7.1 مليار درهم.
أن  العامة،  الخزينة  مديرية  وأوض��ح��ت 
بمعدل  تحسنا  عرفت  الضريبية  المداخيل 
حدود  في  استقرت  بعدما  المائة  في   10.1
درهم  مليار   130.4 بدل  درهم  مليار   143.7
المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
الضريبية  غير  المداخيل  عرفت  المقابل  في 

بمعدل  حادا  تراجعا  األخير  غشت  متم  عند 
ناقص 20.6 في المائة إذ لم تتعد 23.8 مليار 
درهم مقابل 30 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 
6.2 مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن 
الملحوظ في المداخيل التي حصلتها الخزينة 
العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات 
 6 بدل  درهم  مليار   6.7( االحتكار  ومداخيل 

مليار درهم قبل عام( ..
الضرائب  مداخيل  سجلت  المقابل  ف��ي 
المباشرة، تراجعا طفيفا بمعدل 1.9 في المائة، 
بينما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة 
انتعاش  وبسبب  المائة،  في   18.8 بمعدل 
المداخيل  تحسنت  الخارجية،  المبادالت 
الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 32.6 

في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خالل 
األشهر الثمانية األولى من العام الجاري بمعدل 
13 في المائة لتستقر في حدود 31.4 مليار 

نفس  دره��م خالل  مليار   27.7 دره��م عوض 
التاريخ من العام الماضي.

أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت 
إلى حدود نهاية غشت 2021 تراجعا ب 10 في 
المئة، حيث استقرت عند 25.5 مليار درهم، 
المسجلة خالل نفس  مليار درهم   28.3 بدل 

التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي اإليرادات الناتجة عن الرسوم 
الداخلية عن االستهالك في نهاية غشت 2021 
ما يناهز 19.5 مليار درهم مقابل 16.5 مليار 
درهم المسجلة في نهاية غشت 2020، بنسبة 
نمو قدرها 17.5  في المائة أو زائد 3 مليار 
مداخيل  ارتفعت  السياق،  نفس  وفي  درهم، 
الرسم الداخلي على استهالك منتجات الطاقة 
بمعدل 24.8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل 
الرسم الداخلي على استهالك التبغ المصنع 
بمعدل 6.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.

نفقاتها شهدت  أن  الخزينة  مديرية  وتفيد 
 11.7 ارتفاعا بحوالي  الماضي  خالل غشت 
ماليير درهم، لتصل إلى 174.7 مليار درهم 
عوض 163 مليار درهم المسجلة خالل نفس 
الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة 
العامة هذا االرتفاع في نفقاتها العادية إلى 
التي عرفتها نفقات  المائة  5.8 في  زيادة ب 
 130 )137.4عوض  األجور وتسيير اإلدارة، 

مليار درهم(.
وبينما شهدت نفقات األجور زيادة بحوالي 
6.5 في المائة لتصل في متم غشت األخير إلى 
قرابة 94.6 مليار درهم عوض 88.8 مليار درهم 
في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت 
نفقات عتاد وتجهيز اإلدارة نموا بحوالي 1.7 
مليار درهم، إذ سجلت في الثمانية أشهر من 
العام الجاري 42.7 مليار درهم بدل 41 مليار 
درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 

4.2 في المائة.

انتعا�س المداخيل ال�ضريبية يدر على الخزينة 144 مليار درهم

ال�داد الريا�ضي يبداأ حملة 
الدفاع عن لقبه بتف�ق

جي�س اإلكتروني اأجنبي على 
ي�تي�ب يدافع عن ال�ضين

يوسف  لهاللي

الكاتب األول إدريس لشكر خالل املشاورات من أجل تشكيل احلكومة املقبلة:

االتحاد اال�ضتراكي  م�ضتعد لخدمة ال�طن واإنجاح 
تنزيل النم�ذج التنم�ي الجديد 

مكتب الرباط: م الطالبي - ع الريحاني

بتشكيل  المكلف  الحكومة  رئيس  أخنوش  عزيز  استقبل 
الحكومة المقبلة، إدريس لشكر الكاتب األول لحزب االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مرفوقا بالحبيب المالكي 
رئيس المجلس الوطني للحزب، أمس بالمقر المركزي لحزب 

التجمع الوطني لألحرار بالرباط.
وعقب هذا اللقاء، صرح إدريس لشكر الكاتب األول للحزب 
أكد  بأنه  والدولية،  الوطنية  والصحافة  اإلع��الم  لوسائل 
لرئيس الحكومة المكلف خالل هذا اللقاء،  أن ما بذلناه معا، 

االتحاد االشتراكي  الوطني لألحرار وحزب  التجمع  كحزب 
للقوات الشعبية في سبيل خدمة البالد والنهوض بها، تحت 
التوجيهات الملكية السامية، أننا الزلنا مستعدين في حزب 
االتحاد االشتراكي لبذله من جديد  في سبيل إنجاح المشروع 

التنموي لبالدنا«.
واعتبر الكاتب األول أن هذا اللقاء كان فرصة سانحة لتهنئة 
الثقة  على  لألحرار  الوطني  التجمع  رئيس  أخنوش  عزيز 
الملكية، ثم أشار لشكر إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة إلجراء 
مشاورات تمهيدية حول تصورنا للوضع الوطني والدولي، 
وما يتطلبه األمر من جهد للنهوض باألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية لبالدنا.
 وكانت مشاورات رئيس الحكومة المكلف قد انطلقت يوم 
أمس اإلثنين 13 شتنبر الجاري، واستقبل خاللها عزيز أخنوش 
تشكيل  للتشاور حول  السياسية  لألحزاب  العامين  األمناء 

الحكومة المقبلة.
يذكر أن عزيز أخنوش، قد استقبل في اليوم األول للمشاورات 
عبد اللطيف وهبي، األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة، 
لشكر  إدريس  ثم  االستقالل،  لحزب  العام  األمين  بركة  نزار 
الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد 

العنصر األمين العام للحركة الشعبية.

تصوير: محسن االدريسي

يزوس يموّل »تكنولوجيا 
مثيرة للجدل« قد تمّكن البشر 

من »الحياة إلى األبد‹‹!

أفادت تقارير أن جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، دعم شركة ناشئة غامضة 
التي قد تمّكن البشر  في وادي السيليكون تعمل على تكنولوجيا »إكسير الحياة« 

من »العيش إلى األبد«.
ومن المفهوم أن الملياردير الذي أسس أمازون في عام 1994، كان بين مجموعة 
من المستثمرين البارزين الذين يمولون شركة »تجديد الشباب« الناشئة في شمال 
كاليفورنيا. وتأسست Altos Labs في وقت سابق من هذا العام على يد الملياردير 
الروسي يوري ميلنر، وتقوم بتجربة ما يسمى بتكنولوجيا إعادة البرمجة البيولوجية. 
ويمكن للتكنولوجيا، إذا أثبتت فعاليتها، أن تطيل عمر اإلنسان لمدة 50 عاما، وفقا 

للتقارير.
وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في وقت سابق من هذا 
الصيف، وركز اهتمامه بدال من ذلك على مشاريع أخرى، بما في ذلك شركة الرحالت 

.Blue Origin الفضائية
وتصّدر عناوين الصحف في أواخر يوليو عندما طار إلى حافة الفضاء على متن 

  New Shepard صاروخه
الباحثون  Altos Labs، حيث يقول  انتباهه تحّول نحو  ويبدو اآلن أن بعض 
ما يسمح  »البدائية«،  الجذعية  الخاليا  إلى حالة  الخاليا  إعادة  إنهم سيحاولون 

لها بالشفاء والتجديد.
وقال مانويل سيرانو، الباحث في الشركة، لـ Technology Review: »إن فلسفة 
وأحب  أفعله  كيف  أعرف  Altos Labs هي إجراء بحث مدفوع بالفضول. هذا ما 
بالجرأة  التحلي  حرية  لدينا  من خالل شركة خاصة،  الحالة،  هذه  وفي  أفعله.  أن 
واالستكشاف. والهدف هو فهم التجديد. أود أن أقول إن فكرة الحصول على إيرادات 

في المستقبل موجودة، لكنها ليست الهدف المباشر«.
وعمل سيرانو سابقا مع الخاليا الجذعية من خالل التجارب على الفئران المعدلة 

وراثيا.
خاليا الفئران البالغة  وكجزء من بحثه، قام سيرانو وزمالؤه »بإعادة برمجة« 

لتتصرف مثل الخاليا الجذعية الجنينية.
العلماء يوما ما على   ،Nature الذي ُنشر في مجلة البحث،  أن يساعد  ويمكن 

تطوير عالجات تجديدية دون الحاجة إلى زراعة الخاليا الجذعية في طبق بتري.
إيزبيسوا  كارلوس  المشروع، خوان  في  المشاركين  اآلخرين  العلماء  بين  ومن 
بيلمونتي، من مختبرات التعبير الجيني في معهد سالك للدراسات البيولوجية في 

ال جوال، كاليفورنيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، زعم البروفيسور بيلمونتي وفريق من الباحثين 

أنهم تمكنوا من تخليق أول جنين قرد بشري في العالم.
وأبقت الدراسة المثيرة للجدل األجنة الهجينة على قيد الحياة لمدة تصل إلى 

20 يوما في المختبر.
الدراسة أن البحث سيساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تطور  وزعم معدو 

البشر والرئيسيات في المراحل المبكرة.
ويقال إن Altos Labs تتطلع إلى إنشاء قواعد بحثية في جميع أنحاء العالم، 

بما في ذلك كامبريدج في المملكة المتحدة.
195.9 مليون جنيه  بالفعل  الشركة  Technology Review، جمعت  لـ  ووفقا 

إسترليني )270 مليون دوالر( لدعم هذا المشروع.
وليست هذه هي المرة األولى التي يستثمر فيها بيزوس في شركات التكنولوجيا 
 ،Unity Biotechnology الحيوية. فقد قام سابقا بتمويل شركة مكافحة الشيخوخة

التي تصمم األدوية والعالجات التي يمكن أن تقاوم أسوأ آثار الشيخوخة.
وحصلت الشركة، التي يوجد مقرها أيضا في كاليفورنيا، على تمويل يزيد عن 

217.6 مليون جنيه إسترليني )300 مليون دوالر(.
2018: »تبدأ  عام  في   ،Unity Biotechnology رئيس  ديفيد،  ناثانيال  وقال 
يتقبلها  ثم  ومن  الستيرويدات،  ثم  باإليبوبروفين،  العظام  هشاشة  رعاية  معايير 
أنت عجوز، هذا سيء، وأنت اآلن تعاني من األلم  معيار الرعاية لدى معظم الناس: 
لبقية حياتك. لكننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل، من خالل النظر عبر عدسة البصيرة 

البيولوجية لسبب حدوث هذه األمراض في المقام األول«.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
الثالثاء 14 شتنبر 2021 املوافق 6 صفر 1443العدد12.941  

دراسة تحذر: ما يقرب من %40 من جميع أنواع القرش والراى تقترب من االنقراض
أنواع  ثلث جميع  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
أسماك القرش والراى مهددة باالنقراض بسبب 
الصيد الجائر، حيث تظهر النتائج، التي تمتد 
ثماني سنوات، أن عدد أسماك القرش والشفنين 
والكيميرا، وهي مجموعة تعرف باسم أسماك 
كوندريتشثيان المهددة باالنقراض وصل إلى 
%32.6 منذ عام 2014، وكان قبل ثماني سنوات، 
تم تقدير %24 فقط من األنواع على أنها مهددة.
ميل«  »ديلى  صحيفة  ذكرته  لما   ووفقا 
البريطانية، كتب الباحثون في الدراسة أن العدد 
الحالي الملحوظ لألنواع المهددة هو أكثر من 
 ،2014 عام  في  األول  العالمي  التقييم  ضعف 
والذي أفاد بأن 181 نوًعا من 1041 نوًعا مهددة.

 والحظ الباحثون أن الصيد الجائر هو الدافع 
الرئيسي لفقدان السكان بين األنواع، لكن فقدان 
الموائل وتغير المناخ والتلوث هي السبب أيًضا.

أن فقدان  الــدراســة  في  الباحثون   وكتب 
في  ــراط  اإلف إلى  يؤديان  الموائل وتدهورها 

الصيد لما يقرب من خمس األنواع المهددة«.
 وتابعوا: »يعد تغير المناخ مصدر قلق ناشئ 
المهددة،  للكوندريتشثيون  بالنسبة  بسرعة 
ويضاعف آثار الصيد الجائر وفقدان الموائل 

هذا األمر«.

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

أقدم مخازن 
لوجيستية في 
العالم.. صورة 

ترصد جمال 
واحة »أمتضي« 

بالمغرب

رجل يذهب للمستشفى بعد 
ألم فى المعدة فيفاجأ األطباء 

بهاتف فى بطنه

عاصمة  بريشتينا،  مدينة  مستشفيات  أحد  شهد 
كوسوفو، واقعة غريبة لشاب ثالثيني دخل المستشفى 
في حالة إعياء وألم شديد في المعدة، وفوجئ األطباء 
بعد الكشف عليه بأنه ابتلع هاتفا ذكيا بالخطأ، ونجحوا 
في إزالته بالمنظار على 3 قطع، وانتشرت الصور على 
منصات مواقع التواصل االجتماعى للهاتف المحمول 

بعد إخراجه من المعدة.
هاتف  هو  ابتالعه  تم  ــذى  ال الهاتف  أن   وتبين 
في  ناجحة  لعملية  الواقعة  صاحب  محمول وخضع 
أن  المحتمل  من  والتي  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت 

تنقذ حياته، وفق ما نقلت صحيفة »نيوزويك«.
في كوسوفو  بريشتينا  مدينة  في  األطباء   وأجرى 
- وهي دولة غير ساحلية تقع في جنوب شرق أوروبا 
- عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 33 عاًما بعد أن 

ظل الهاتف في بطنه لمدة أربعة أيام.
 ونشر الدكتور أسكندر تيلجاكو ، الطبيب الذي قاد 
، صوًرا  الناجحة  العملية  أجرى  الذي  الطبي  الفريق 
للهاتف بعدما تم إخراجه من معدة الرجل على »فيس 
بوك«، باإلضافة إلى صور باألشعة السينية والمنظار 
الـ  الشاب صاحب  معدة  داخل  الغريب  الجسم  تظهر 

33 عاًما.

يكشفون  النفس   علماء 
طوال  إيجابيًا  البقاء  خطورة 
الوقت.. وقمع المشاعر السلبية

 

رؤية  تصادف  االجتماعية،  للشبكات  الدخول  بمجرد 
عبارات تحفيزية معينة تعزز التفكير اإليجابي لديك، 
منها على سبيل المثال، »توقف عن رؤية األشياء السيئة 
وركز على الجيد«، في الواقع، يمكن لمثل هذا النهج أن 
يضر بالصحة العقلية، كما يمكن أن يجعل الشخص 

أقل مقاومة للتوتر.
تقرير  في  وورد  النفس،  علماء  عنه  كشف  ما  هذا 
الروسي تحدث عن خطورة  »اف.بي.ري«  موقع  نشر 

بقاء الشخص دائًما إيجابًيا وقمع المشاعر السلبية.
وقال التقرير إن النفس البشرية بطبيعتها تنفر من 
االكتئاب، أو التعرض لمخاطر عاطفية، ولكن ليس معنى 
ذلك أن نتجاهل المشاعر السلبية تماما، حيث أنها ال 

تقل أهمية عن المشاعر اإليجابية لصحتنا النفسية.
وتحدث التقرير عن مثال لذلك عن انفصال زوج عن 
يواجه  فكيف  بالقلق،  يشعر  الزوج  هذا  فإن  زوجته، 
أصدقائه؟ فإذا تجاهل هذه المشاعر السلبية سوف تزيد 
حالة االكتئاب لديه. ويقول علماء النفس إنه يجب على 
اإلنسان أن يكون لديه مرونة في التعامل مع مشاعره 
سواء السلبية أو االيجابية، فإذا تقبلنا المشاعر السلبية 
أن  يمكن  ما  وهو  النفسية،  للصحة  األصح  األمر  هو 

نسميه المواجهة، والصدق مع النفس.

تجمع واحة »أمتضي« بالمغرب، بين الطبيعة الفاتنة، والمآثر التاريخية ذات القيمة 
التراثية الكبيرة، ولكنها ال تزال مجهولة من قبل الكثيرين.

المغرب، وسط فج صخري عميق وبين سلسلة من  قرية أمتضي، في جنوب  وتقع 
الجبال ذات الطبيعة الصخرية.

المصور  عدسة  وثقت  جدته،  تقطن  حيث  أمتضي،  قرية  إلى  األخيرة  زيارته  خالل 
المغربي، منير الزكماني، أهم معالم واحة أمتضي.

ورغم أن المعلم يبدو كتشكيل صخري، إال أنه في الحقيقة عبارة عن مجموعة من 
الحصون التي تقع في أعالي التالل، وكانت ُتستخدم بمثابة مخازن جماعية لحماية 

الممتلكات الثمينة الخاصة بالسكان.

كانت مدينة سان فرانسيسكو األمريكية مشهورة 
عالمًيا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه األحمر، 
التكنولوجيا  وقطاع  الرائع،  المطاعم  ومشهد 
فرانسيسكو  ســان  تتويج  تم  واآلن،  المزدهر. 
.»Time Out»كأفضل مدينة في العالم، وفقًا لـ

 Time« وقامت المجموعة اإلعالمية الدولية 
بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع   »Out
لحوالي  مسح  إجراء  إلى  إضافًة  العالم،  أنحاء 

ــــف  أل شخص من سكان المدن العالمية، من 27 
قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.أجل تقليص 

واختيرت الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم 
الثقافية في كل مدينة بعناية، باإلضافة إلى الحس 
المجتمعي، والذي ربما أصبح مهمًا أكثر من أي 

وقٍت مضى عقب جائحة »كوفيد19-«.
 كما تم أيضًا فحص المبادرات البيئية للمدن، 

باإلضافة إلى التزامها بالنشاطات، والوّدية.
وأشارت »Time Out« إلى أن »المزيج الذي 
في  ال ُيهزم من التقدمية، والقبول، واالستدامة« 

سان فرانسيسكو جعلها في الصدارة.
وأثنت »Time Out« على سان فرانسيسكو 
بواحدة  المدينة  وتتميز  للجائحة،  الستجابتها 
من أعلى معدالت التطعيم في الواليات المتحدة.

إذ  األمــــر،  هـــذا   »Time Out« ــدحــت  وم
أوضحت أن النتيجة كانت تحول شوارع المدينة 

إلى ما يشبه »حفلة كبيرة في الهواء الطلق«.
وتمت اإلشادة أيضًا بالمساحات الخضراء في 

المدينة، واعتناقها لصناعة القنب.
 Time»لـ العالمية  التحرير  رئيسة  وأّكــدت 
Out«، كارولين ماكجين، في بيان: »تسلط قائمة 
هذا العام ألفضل المدن في العالم الضوء على المدن 

التي تكيفت خالل وقٍت كانت فيه العوامل الرئيسية 
التي جعلت هذه المدن الكبرى مكانًا للتواجد فيه، 
مثل المتعة، والثقافة، والتواصل االجتماعي، غير 

متوفرة إلى حد كبير«.
وأضافت ماكجين: »قد تعتقد أن الجائحة تهزم 
هدف العيش في مدينة، ولكن، ُتظهر النتائج أن روح 
المجتمع أعلى من أي وقٍت مضى، ويدعم الناس 
بعضهم البعض، باإلضافة إلى األعمال، والمبادرات 

المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح«.
 Time« العالم وفقًا لتصنيف  أروع مدن في 

»Out
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة

أمستردام، هولندا
مانشستر، المملكة المتحدة

كوبنهاغن، الدنمارك
نيويورك، الواليات المتحدة

مونتريال، كندا
براغ، جمهورية التشيك

بورتو، البرتغال
طوكيو، اليابان

قائمة بأفضل مدن في العالم لعام 2021

ما  غالبا  فإنه  ال،  أم  األرض  بوجود حياة خارج  نؤمن  كنا  سواء 
نتساءل عن مكاننا في الكون وهل نحن وحيدون، أم هناك عوالم أخرى؟.

ومن المعروف أن هناك كواكب عديدة ومختلفة في الشكل والحجم 
في الكون، لكن فضولنا يدفعنا للتساؤل عن عدد الكواكب التي يضمها 

كوننا بالفعل.
وعّرف االتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور في 
شكله  ليصبح  يكفي  بما  كبير  وهو  نجم،  بقايا  أو  نجم  حول  مدار 
مستديرا تقريبا بفعل قوة جاذبيته، ولكنه ليس ضخما لدرجة حدوث 

اندماج نووي حراري.
من أوائل الدروس التي تعلمتها في المدرسة أن نظامنا الشمسي 
يتكون من ثمانية كواكب، باإلضافة إلى بلوتو المثير للجدل حول كونه 

كوكبا قزما وليس كوكبا.
ونحن نعيش في واحد فقط من آالف األنظمة النجمية في مجرتنا، 
درب التبانة. وُيعتقد أن الكون يحتوي على تريليونات من المجرات.

أضف كل ذلك معا وستجد بسرعة أن كوننا يحتوي على الكثير من 
الكواكب. وليس لدى العلماء في النهاية أي فكرة عن العدد اإلجمالي 
لهذه الكواكب. وما زلنا ال نملك التكنولوجيا لمراقبة أي شيء خارج 

مجرة   درب التبانة.
وألسباب مختلفة، يعمل العلماء على افتراض وجود كوكب واحد 

لكل نجم. وفي الواقع، لن يكون لبعض النجوم كواكب تدور في مدارها والبعض 
اآلخر يملك الكثير.

الكون يحتوي على  أن  بأمان  نفترض  أن  يمكننا  أنه  يعني  وبشكل عام، هذا 
تريليونات من الكواكب. خالفا لالعتقاد الشائع بأن الزهرة »توأم األرض«، وأقرب 

كوكب إلى األرض، إال أن عطارد في الواقع، هو األقرب إلينا.
ويعتقد الكثير من الناس أن كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس وأحد 
جيران األرض في النظام الشمسي، هو أقرب عالم إلى عالمنا. وهذا ألنه، مرة كل 
سنة ونصف السنة تقريبا على األرض، يقع الكوكبان ضمن مسافة 25 مليون ميل 

من بعضهما البعض.
ومع ذلك، في معظم األحيان، يكون أقرب عالم لعالمنا هو عطارد، أقرب كوكب إلى 
الشمس. وذلك ألن جزءا كبيرا من مدار كوكب الزهرة يأخذه بعيدا جدا عن األرض.
من  متقابلة  جوانب  على  الكواكب  تكون  عندما  األرض،  عن  نقطة  أبعد  وفي 

الشمس، تكون على بعد 160 مليون ميل.

ونظرا ألن عطارد لديه أصغر مدار بين جميع كواكب النظام الشمسي، فهو أقرب 
كوكب إلى الشمس في معظم األوقات.

وفي المتوسط ، يقع الكوكب الصخري الحار على بعد نحو 48 مليون ميل.
بالكواكب  الشمسي  نظامنا  خارج  رصدها  التي يقع  البعيدة  العوالم  تسمى 
 Proxima الخارجية. ويكتنفها الغموض، وأقرب كوكب خارجي معروف لنا يسمى
Centauri b. وعلى بعد أربع سنوات ضوئية فقط، يدور الكوكب حول نجم من 

.)Centaur( في كوكبة القنطور M النوع
واحد  مدار  إلكمال  يوما   11.2 ويستغرق  األرض،  كتلة  بـ1.27  كتلته   وتقدر 

حول نجمه.
والظروف على Proxima Centauri b قاسية، على الرغم من أن الكوكب يجلس 

.Proxima Centauri في المنطقة الصالحة للسكن لنجمه
ووفقا لوكالة ناسا: »يواجه Proxima Centauri b نوبات من األشعة فوق 
البنفسجية الشديدة بمئات المرات ما تتعرض له األرض من الشمس. وهذا اإلشعاع 
يولد طاقة كافية لتجريد، ليس فقط الجزيئات األخف وزنا، الهيدروجين، ولكن أيضا، 

بمرور الوقت، العناصر الثقيلة مثل األكسجين والنيتروجين

كم عدد الكواكب الموجودة في الكون.. وما أقربها إلينا؟
ما  غالبا  فإنه  ال،  أم  األرض  بوجود حياة خارج  نؤمن  كنا  سواء 
نتساءل عن مكاننا في الكون وهل نحن وحيدون، أم هناك عوالم أخرى؟.
ومن المعروف أن هناك كواكب عديدة ومختلفة في الشكل والحجم 
في الكون، لكن فضولنا يدفعنا للتساؤل عن عدد الكواكب التي يضمها 

ف االتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور في 
شكله  ليصبح  يكفي  بما  كبير  وهو  نجم،  بقايا  أو  نجم  حول  مدار 
مستديرا تقريبا بفعل قوة جاذبيته، ولكنه ليس ضخما لدرجة حدوث 

من أوائل الدروس التي تعلمتها في المدرسة أن نظامنا الشمسي 
يتكون من ثمانية كواكب، باإلضافة إلى بلوتو المثير للجدل حول كونه 

ونحن نعيش في واحد فقط من آالف األنظمة النجمية في مجرتنا، 
عتقد أن الكون يحتوي على تريليونات من المجرات.

أضف كل ذلك معا وستجد بسرعة أن كوننا يحتوي على الكثير من 
الكواكب. وليس لدى العلماء في النهاية أي فكرة عن العدد اإلجمالي 
لهذه الكواكب. وما زلنا ال نملك التكنولوجيا لمراقبة أي شيء خارج 

ونظرا ألن عطارد لديه أصغر مدار بين جميع كواكب النظام الشمسي، فهو أقرب وألسباب مختلفة، يعمل العلماء على افتراض وجود كوكب واحد 

كانت مدينة سان فرانسيسكو األمريكية مشهورة 
األحمر، 
التكنولوجيا  وقطاع  الرائع،  المطاعم  ومشهد 
فرانسيسكو  ان 
.»
Time

بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع 
لحوالي  مسح  إجراء  إلى   
شخص من سكان المدن العالمية، من 
قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.
الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم 
الثقافية في كل مدينة بعناية، باإلضافة إلى الحس 
 أكثر من أي 

 فحص المبادرات البيئية للمدن، 

المزيج الذي 
في 

على سان فرانسيسكو 
بواحدة  المدينة  وتتميز  للجائحة،  Out«التي تكيفت خالل وقت كانت فيه العوامل الرئيسية الستجابتها 


