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جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني 
تهنئ االتحاد اال�ستراكي

الرفيق والصديق ادريس لشكر احملترم 
األمني العام حلزب اإلحتاد االشتراكي 

للقوات الشعبية

حتية النضال

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن رفيقاتي أعضاء المكتب 
السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني، نتقدم إليكم، ومن خاللكم، 
واللجنة  السياسي  المكتب  في  والرفاق  الرفيقات  لكافة 
بالنجاح  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد  المركزية 
المميز الذي حققه حزبكم الشقيق في االنتخابات التشريعية 

التي شهدتها المملكة المغربية.
إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ونحن نهنئكم 
بحصول حزبكم على 35 مقعدا في البرلمان المغربي، فإننا  
الشقيق  المغربي  الشعب  لثقة  الكبير  تقديرنا  عن  نعبر 
ببرنامج ومواقف وسياسات حزبكم األكثر التصاقا بقضايا 
وهموم الشعب المغربي بكافة فئاته وشرائحه، وبخاصة 

القطاعات الشعبية والعمالية في كافة أنحاء المغرب.
نافذة  شكلت  المغربية  التشريعية  االنتخابات  إن 
الساحة  أوض��اع  ترتيب  إلع��ادة  المغربية  للديمقراطية 
السياسية والبرلمانية المغربية، ومواجهة كافة التحديات 
والديمقراطية  الوطنية  القوى  وحضور  دور  وتعزيز 
واالشتراكية لتبقى دائما حاملة لقضايا وتطلعات شعبكم.

نبارك لكم ولعموم كافة الكوادر واألعضاء بحزبكم والذي 
يسير بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية برنامجية واعية 
ومسؤولة للحفاظ على منجزات الشعب المغربي، والدفاع 
وعن  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  حقوقه  عن 

المسيرة الديمقراطية الشاملة في المغرب.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف حزبكم 

من خالل العمل البرلماني والديمقراطي.

وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير
ودمتم للنضال«

أحمد المديني

العالم  في  تفكير  موضوع  حالته   19 كوفيد  فرض 
أجمع، ومنه العربي، وُقدِّمت عنه تأمالت ودعوات إلعادة 
النظر في أوضاعنا من النواحي االقتصادية واالجتماعية 
والتعليمية، بوصفها األطَر الكبرى التي تحيط بمجال 
الوباء وفيها توجد جذور األزمات ويمكن أن يترعرع 
العالج. في هذا األفق هّب مفكرون وأدباء مغاربة إلى 
بسط أرضية للنقاش، وإلى قراءة لواقع العالم وحالة 
بلدهم المغرب في رؤية متفاعلة ومتكاملة، في ضوء تفّشي 
بالعربية  مزدوج  كتاب  أبحاثا ضمن  الوباء ووضعوا 
والفرنسية صدر حديثا بعنوان:« العالم ما بعد جائحة 
كورونا � رؤى مستقبلية«)في 436 ص، المركز الثقافي 
للكتاب( بمشاركة خمسة عشر دارسا وكاتبا، »لكل واحد 
علي  األستاذ  بإشراف  اختصاصه«  في  رسوخ  منهم 
أومليل، ينظر إلى الوباء في تقديمه ُمَعْوَلمًا ضمن عولمة 
قائمة، وُتطرح معه الجائحة في شكل )مقايضات زائفة(

يعددها التقديم بين الحرية الشخصية، وحق الفرد في 
ملكية جسده، وحق اآلخرين في السالمة؛ وبين الحريات 
الديموقراطية وبين األمن واالستقرار؛ وكذلك بين إطالق 
عجلة االقتصاد وحفظ حياة الناس. فيما يرى الرهان 
األكبر لما بعد الجائحة في خضوع الديموقراطية المتحان 

استعادة هويتها الحقيقة بضمان األمن والحريات، ذلك 
أن غرض الكتاب هو سبر أبعاد الجائحة، واستشراف 
أبعاد ما سيليها عالميا وفي ارتباطها المباشر بالمغرب 

وأوضاعه.  
ع  وتنوُّ باجتهادها  المقترحة  ال��دراس��ات  تتميز 
اختصاصها، لن نلم، من أسف، إال ببعضها، أطرفها، 
من  األش��ع��ري،  محمد  وال��روائ��ي  الشاعر  رآه��ا  كما 
يظهر فيه الوباء  منظور ما سماه )المتخيل الوبائي( 
إحالل الدهشة محّل  وقد تخطت واقعيته الخيال، و« 
الفضول، دهشة العصافير التي تعود إلى شوارع باريس« 
وباختصار« إحالل الخيال محل الواقع« بسبب إكراهات 
الوباء القطعية،« سيتولى الخيال تدبير الجائحة« أي 
االستجابة للحاجات الممنوعة من سفر ورفاه وغرام، 
سنتخيل العالم الذي سينبثق من الوباء،  وبتعبيره:« 
ليكون طفَل الوباء، أو متخّيله، أو ِصنوه، أو نقيَضه«.. 
وبالنظر في األخير إلى أن مستقبلنا ال يوجد في اآلالت 
القديمة بل في ابتكار أخرى، بل وإنساٍن آخر. بينما يذهب 
الباحث السياسي عالم االجتماع عبد اهلل ساعف لمقاربة 
الوضعية الوبائية من ناحية واقع المنطقة المغاربية، 
السياق، وكيف توجهاتها في  لها في هذا  ماذا حدث 
المستقبل، ومن ثم كيف يمكن تحويل األزمة إلى فرصة 
تاريخية لتنشيط دينامية لهذه األقطار وتركيز داللتها 
في الساحة الدولية، لو توفر التضامن لتّم تدبيُرها بشكل 
أفضل، إذ بعد ثالثين عاما ال يبَرح التأّزُم مكاَنه، وها 

الوباء َيُشّل المعارضَة وطموَح التغيير.   
ال بأس لو استدركنا فعّرفنا الجائحة، جاء في لسان 
العرب هي: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال 
من سنة أو فتنة« كذلك« المصيبة تحّل بالرجل في ماله 
فتجتاحه كله«؛ هو المدخل المطلوب لدراسة الباحث 
سوسيو  خريطة  رسم  العوفي  الدين  نور  االقتصادي 
الكوفيد، وأبرز  قبل  ما  لعالم  اقتصادية وإيديولوجية 
لعقابيل  للتصدي  بدورها  المغربية  الدولة  اضطالَع 
الجائحة وضمان »اقتصاد البقاء«، اإلبقاء على األنشطة 
االقتصادية األساس لحياة الناس، بما أظهر اختيارها 
قويا وفّعاال قوامه )حفُظ النفس، ال حفُظ االقتصادي(. لذا 
فالدولة، عند العوفي، هي المنقذ من اإلفالس، وستعلمنا 

الجائحة زيادة على استعادة دورها في استثمارها في 
ضرورات التنمية )تعليم وصحة وشغل وسكن وعيش 
كريم،(، أولوية االستثمار العمومي بوصفه خيارا وطنيا 

استراتيجيا.
المعزوز  محمد  واألدي��ب  الباحث  يستشعر  فيما 
ما  عن  ناجمًا  أساسا  ُمعطى  بوصفها  الاّليقين  حالة 
أن  والعامة معا  للنخبة  تبين  إذ  بعد جائحة كورونا، 
العالم معلٌق بخيط واه، وكيف زعزع ميكروب ال مرئيٌّ 
ثقة اإلنسان في ما حوله وأسقط كل يقين، جّراء شلل 
الحياة وطغيان الفزع وتفّشي الموت الغادر وكذا تعليق 
الحريات الفردية، انهارت معها يقينيات كانت راسخة) 
طبيا، سياسيا، وقيميا(. ومن ثم بدأ التوجه نحو سردية 
موضوعها إعادة بناء الذات الفردية  جديدة لإلنسان« 
ر كياُنها الداخلي خالل مسار سابق ومعّقد من  التي ُدمِّ
ثقتها في نوع من  التي خلفتها  اإلحباطات والجروح 
الدولة المتماهية مع الليبرالية المتوحشة«. على نحو 
قريب يرسم الباحث الجامعي عبد اإلله بلقزيز مالمح 
المشهد االقتصادي والميكانيزمات المتحكمة فيه قبل 
الجائحة ليفكر في ما يستقبل من األيام، ذلك أن رهان 
المشاركين في هذا العمل األكاديمي هو محاولة بلورة 
رؤية استشرافية للمستقبل تتخّطى الظروف القسرية 
المسيِّجَة  الحالي وتخترق األنسجة والعوائَق  للوباء 
له ولإلنسان، المواطن، الواقع في قبضتها ِبَيد سلطات 
حريته  يقّيد  بما  هيمنية  وسياسية  اقتصادية  وقوى 
بدائل  البحث فهو تقديم بديل/  ومطامحه. أما طموح 
والوطني  الدولي  الصعيدين  على  االنسداد  لوضعية 
بتوفير الحقوق االجتماعية، والضمانات القانونية ضد 
أّي انتهاك، واستنبات قيم السالم والتعاون والتضامن 
بين الدول، والمطالبة بهندسة جديدة للنظام الدولي،  
واقتصاده  استراتيجي  الجيو  والمغرب بحكم موقعه 
وسياسته جزء من المحيط العالمي ومتأثر متفاعل بكل 
جديد يطرأ فيه مستقبال خصوصا في باب اإلصالح. 

المفكرين  وتحليالت  أطروحات  ق��ارئ  يفوت  ولن 
المغاربة في هذا الكتاب الرائد إال أن يسجل الطموح 
الكبير بل االمتداد النظري الشاسع هو والتحليل الجامع 
لكل مكونات العالم في األصعدة كافة وأطراف النزاع 

واإليديولوجيات المتصارعة فيه، والتي يرون بعد أن 
قاموا ،كل من زاوية، بتفكيكها ومحاكمتها، أحيانا بصك 
إلى األبد، والجائحة  اتهام، أن ال مناص من تطليقها 
التي ألّمت بالبشرية اليوم ليست إال الجزء الظاهر من 
جبل الجليد، يهتبلون فرصتها الكارثية لطرح البدائل 

المبشرة بمستقبل أفضل لها.
ويلفت النظر البحث المميز لألستاذة أسماء لمرابط، 
التأليف  إنسانوية خالصة، كان هذا  فيه رؤية  بلورت 
سيأتي ناقصا حقا بدونها. فبعد إلحاح المتدخلين على 
األسباب والمراجع المادية وتأثيراتها في اختالل القيم 
وغياب العدالة والمساواة، وشروحهم الضافية ألوضاع 
االقتصاد واالختالالت الهيكلية في عالم اليوم باعتبارها 
الجذور لكوارث الحاضر ومنها الكوفيد الحالي؛ ذهبت 
األستاذة لمرابط، إلى الحفر في البعد اإلنساني،  في 
المكّون األخالقي � إيتيكي، رأت فيه نقطة تمفصل بين 
مرحلتين في تاريخ البشرية، و«لحظة قطيعة تاريخية 
رمزية لتشّكل جديد للعالم« واستغربت من المتشوقين 
للعودة إلى عالم طبيعي، بينما هو غارق في التناقضات، 
موصوم بالعيوب. تحفزها نزعتها اإلنسانوية إلى الدفع 
هو  ما  وكل  األرض  تخريب  هو  اإلنسان  فعله  ما  بأن 
فيه  نسبح  بتنا  الذي  اليقين  انعدام  أن  في  إنساني؛ 
ناجم عن اختالل نظام سياسي واقتصادي لم يحافظ 
ال شيء  بالتالي  جوهر حضارتنا،  في  اإلنساني  على 
يمكن عمله بدون إصالح شامل. والمغرب الذي يعيش 
اقتصادية  السوسيو  بمسبباتها  األزمة  هذه  قلب  في 
مدعّو، كسائر البلدان العربية، إلى التركيز على العنصر 

اإلنساني، التعليم حتما في قلبه.
هل دخلنا عالم المجهول؟ هل عالم ما بعد كورونا 
سيكون عالم يقظة الضمائر؟ سؤاالن جوهريان سعى 
عدد من المفكرين المغاربة إلى وضعهما بصيغ تحليالت 
وإشكاليات بغية استشراف المستقبل، قدموا اقتراحات 
بأجوبة  يجازفوا  ولم  أيضا  ونضالية  ونقدية  فكرية 
حضور  نلمس  أن  منه  أج��ود  جيد،  وه��ذا  دوغماتية، 
الفكر العربي معبرًا عن قلق اللحظة اإلنسانية انطالقا 
من واقع المجتمعات العربية، وانعكاس الوباء عليها 

ال تابعا أو مقلدا.  

التفكير المغربي حول كور�نا: ر�ؤية ال�ست�سراف الم�ستقبل

دعا لعقد اجتماع املجلس الوطني للحزب يوم 19 شتنبر
المكتب ال�سيا�سي: الموقع الطبيعي للحزب هو الم�ساهمة في مرافقة المرحلة القادمة
الكاتب األول: نعتبر أنفسنا جزءا من االختيار الشعبي الذي بوأ حزبنا مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى

اجتمع المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
بتاريخ 13 شتنير 2021، للتداول في نتائج االنتخابات األخيرة 
السيد  المكلف،  الحكومة  رئيس  أطلقها  التي  والمشاورات 
عزيز أخنوش  حيث قدم الكاتب األول للحزب، األخ إدريس 
لشكر، عرضا حول المسار االنتخابي والموقف الذي ينبغي أن 
يتبناه االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  ، منوها بالشعب 
المغربي، الذي أبان عن مواطنة وغيرة رفعت نسبة المشاركة 

إلى ما زاد عن النصف.
كما ذكر باألصداء اإليجابية التي لقيتها االنتخابات المغربية 
لدى الرأي العام الدولي، وأكد على أهمية التفاعل اإليجابي 
التي كانت لنتائج الحزب سواء لدى أعضائه والمتعاطفين 

معه والقوى االشتراكية في العالم.
واعتبر أن هذا النجاح له أهمية بالغة ، ليس على المستوى 
الوطني  الطيف  كافة  على  أيضا  بل  فقط،  الداخلي  الحزبي 
اإلنجاز يساهم في طي مرحلة  الحداثي، وأن هذا  التقدمي 
والتوجه إلى المستقبل كما قرر ذلك المؤتمر العاشر للحزب، 

الذي دعا إلى تناوب جديد.
وقال الكاتب األول، إننا ساهمنا بكل تواضع،  إلى جانب 
القوى الحية في النتيجة التي حققها شعبنا في االنتخابات 
األخيرة، واآلن قد انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة، فإننا 
بوأ حزبنا  الذي  الشعبي  االختيار  أنفسنا جزءا من  نعتبر 

مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى .
التواقة  القوى  بمشاركة  متشبثون  فأننا  ذلك  على  وبناء 
للتغيير والتي عبرت الصناديق ونتائجها عن رغبتها في أن 
تتحمل المسؤولية لتفعيل النموذج التنموي الجديد واإلدماج 

المجتمعي.
و بعد مناقشات مستفيضة واستعراض التطورات المرتبطة 

باإلستحقاقات األخيرة، يؤكد المكتب السياسي ما يلي :
أوال:  يهنئ السيد عزيز اخنوش بالثقة الملكية، التي تعبر 
عن حماية جاللة الملك لالختيار الديموقراطي، ويعلن بهذه 
بالمناسبة عن استعداد االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
لما  الحكومة،  تشكيل  أجل  من  المشاورات  عملية  لتسهيل 

بعثها  التي  الرسائل  مع  ينسجم  وبما  البالد،  فيه مصلحة 
المواطنون والمواطنات من خالل اختياراتهم المعبر عنها 
حكومة  تشكيل  يضمن  وبما  االقتراع،  صناديق  بواسطة 
منسجمة وقوية ومتضامنة تستطيع اإلجابة عن انتظارات 

المجتمع المغربي.
من  الموقف  هذا  في  ينطلق  السياسي  المكتب  إن  ثانيا: 
شعار الحزب في االنتخابات األخيرة ، والذي كان يختزل من 
جهة طموحنا في تغيير الخارطة السياسية، بما يتناسب مع 
مصالح البالد داخليا وخارجيا،  ومن جهة أخرى، تشكيل 
تحديات  مواجهة  في  قوي،  طموح  وذات  متماسكة  حكومة 
المرحلة  سواء فيما يتعلق بالديمقراطية االجتماعية وبتعزيز 
المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج االقتصادي واالستجابة 

للحاجيات االجتماعية للشعب.
مختلف  الذي عبرت عنه  اإللتفاف  باعتزاز،  يسجل  ثالثا: 
األخيرة  اإلنتخابات  خالل  حزبنا  ساندت  التي  الفعاليات 
في  الحزب  ومناضلي  مناضالت  عنه  أبان  الذي  والحماس 

مختلف األقاليم والمجهودات الكبيرة التي بذلوها، كي يحقق 
الحزب النتائج  التي حصل عليها، في ظروف لم تكن دائما سهلة 
وفي ظل تحوالت مجتمعية كبيرة، مما يجسد فعليا قدرة اإلتحاد 
اإلنخراط  وعلى  الصمود  على  الشعبية  للقوات  اإلشتراكي 
الفاعل في التغيرات التي يعرفها مجتمعنا، للدفع في إحداث 
واإلقتصادية  السياسية  المستويات  على  عميقة  إصالحات 
بناء  في  والمساهمة  والفساد  الريع  واإلجتماعية ومحاربة 
مغرب قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

رابعا: يدعو لعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 
19 شتنبر 2021 لمناقشة التطورات المرتبطة باالستحقاقات  
األخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها  موقع 
الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي 
أن ينهجه، انسجاما مع مقررات مؤتمره العاشر والتجربة 

التي خاضها في الدفاع عن اختياراته السياسية والفكرية.

منتخب كرة القدم داخل القاعة يفتتح 
مونديال ليتوانيا بانت�سار كا�سح
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بوريطة يف حوار حصري
مع صحيفة »ذي ستار« 

المغرب �جنوب 
اإفريقيا مدعوان اإلى 

تعزيز تعا�نهما لما 
فيه �سالح القارة

تفكيك خلية اإرهابية موالية لتنظيم )داع�ش( 
ت�سم ثالثة اأ�سخا�ش بالر�سيدية

تمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح 
المديرية العامة لألمن الوطني، صباح أمس الثالثاء، من 
بالدولة  يسمى  ما  لتنظيم  موالية  إرهابية  خلية  تفكيك 
اإلسالمية )داعش(، تضم ثالثة أشخاص متشبعين بالفكر 
المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر 

على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وذكر بالغ للمكتب المركزي لألبحاث القضائية أنه تم تفكيك 
هذه الخلية اإلرهابية في سياق تضافر وتعزيز الجهود التي 
تبذلها المصالح األمنية لتحييد مخاطر التهديد اإلرهابي، 
ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي 
لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخالت المتزامنة التي باشرتها 
لمراقبة  العامة  للمديرية  التابعة  الخاصة،  القوة  عناصر 
التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، 
وهو »األمير« المزعوم لهذه الخلية اإلرهابية، كما تم أيضا 
توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات 
التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك 
ألحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف 
محمولة، ومالبس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة 
وتمجد  تحرض  األنترنت  من  مطبوعة  وأخرى  اليد  بخط 
العمليات اإلرهابية، فضال عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى 

»والية خرسان« باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.

علماء يحذرون: كل فحم العالم تقريبا 
أصبح اآلن »غير قابل لالستخراج«!

أظ��ه��رت دراس���ة ج��دي��دة أن 
الوقود  من  العظمى  الغالبية 
األحفوري في العالم »غير قابلة 
لالستخراج« فعليا ويجب أن يظل 
الفحم في باطن األرض إذا أردنا 
ولو نصف فرصة لتحقيق أهدافنا 

المناخية.
وبالنسبة لدول مثل إندونيسيا 
وأستراليا، أكبر مصّدري الفحم 
في العالم، سيتطلب ذلك التخلي 
عن %95 من رواسبها الطبيعية 
حسب  كما   ،2050 عام  بحلول 
باحثون في جامعة كوليدج لندن.

جميع  ترك  األوس��ط  الشرق  دول  على  سيتعين  نفسه،  الزمني  اإلط��ار  وفي 
احتياطياتها من الفحم في األرض، وسيتعين على الواليات المتحدة ترك 97% 

من مخازنها دون مساس.
وفي جميع أنحاء العالم، سيحتاج زهاء %90 من جميع احتياطيات الفحم 
إلى البقاء في األرض خالل العقود الثالثة القادمة، بما في ذلك %76 في الصين 
الصخرة  والهند. وحذر العلماء من أنه مع أي جهد إزالة إضافي، يمكن أن تدفع
السوداء القابلة لالحتراق، بسهولة االحترار العالمي فوق هدف 1.5 درجة مئوية.
وفي نفس الوقت الذي نتعامل فيه مع هذا الوقود األحفوري بالذات، يجب 
على العالم أيضا أن يوقف %60 من عمليات استخراج النفط وغاز الميثان، بما 

في ذلك تلك المشاريع التي بدأت بالفعل.
وسيتعين على كندا وحدها أن تترك %83 من نفطها في األرض بحلول عام 

2050، و%81 من غاز الميثان األحفوري.
وحتى لو تمّكن العالم من وضع عالمة على هذه المربعات الثالثة - وهو تحد 
يقّدر الباحثون أن لدينا فرصة بنسبة %50 فقط للحفاظ على  هائل بالتأكيد - 

درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.
والتي  بالفعل،  القاتمة  البحثية   2015 لورقة  قاتم  كتحديث  النتائج  وتأتي 
قدرت ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط، ونصف احتياطيات الغاز، وأكثر من 
%80 من احتياطيات الفحم، ستحتاج إلى البقاء في األرض بحلول عام 2050 إذا 

أردنا الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة تحد حدود 2 درجة مئوية.

الضوضاء المرورية تزيد من خطر اإلصابة بمرض 
قد يصيب 130 مليونا بحلول عام 2050

إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
أن التعرض للتلوث الضوضائي 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر 

اإلصابة بالخرف.
ودرس باحثون من الدنمارك 
لحركة  المدى  طويل  التعرض 
وضوضاء  الطرق  على  المرور 
السكك الحديدية وخطر اإلصابة 
بالخرف بين مليوني بالغ تزيد 
أعمارهم عن 60 عاما ويعيشون 
 2004 في الدنمارك بين عامي 

و2017.
حالة   103500 ووج����دوا 
جديدة من الخرف خالل فترة الدراسة التي قدروا فيها الضوضاء في أكثر وأقل 

جوانب المباني تعرضا في العناوين السكنية.
ثم استخدموا سجالت الصحة الوطنية لتحديد حاالت الخرف على مدى 8.5 

سنوات في المتوسط.
وقّدر الباحثون أنه في العام األخير، ما يصل إلى 1216 حالة من أصل 8475 
حالة من حاالت الخرف المسجلة في الدنمارك في عام 2017 يمكن أن ُتعزا إلى 
التعرض للضوضاء، ما يشير إلى إمكانية كبيرة للوقاية من الخرف من خالل 

الحد من الضوضاء المرتبطة بحركة المرور.
العالم،  المصابين بالخرف، في جميع أنحاء  المتوقع أن يتجاوز عدد  ومن 

130 مليونا بحلول عام 2050، ما يجعله أزمة صحية عالمية مكلفة ومتفاقمة.
وإلى جانب عوامل الخطر الراسخة، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ونمط 

الحياة غير الصحي، قد يلعب التعرض البيئي أيضا دورا في تطور الخرف.
في  العامة  الصحة  بيئي على  أسوأ عامل خطر  ثاني  النقل  وتعد ضوضاء 
أوروبا بعد تلوث الهواء، ويتعرض نحو ُخمس سكان أوروبا لضوضاء النقل 

فوق المستوى الموصى به وهو 55 ديسيبل )ديسيبل(.
والحاالت  األمراض  بمختلف  النقل  ضوضاء  باستمرار  الدراسات  وربطت 
الصحية، مثل أمراض القلب التاجية والسمنة ومرض السكري. ومع ذلك، هناك 

القليل من األبحاث حول ضوضاء النقل والخرف والنتائج غير متسقة.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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تشغيل أكبر آلة المتصاص الكربون في العالم بقيمة 15 مليون دوالر!
العالم،  في  الكربون  المتصاص  آلة  أكبر  ُشّغلت 
والتي وصفت بأنها أداة للحد من تغير المناخ، في 

آيسلندا.
 )DAC( ››وأطلقت آلة »التقاط الهواء المباشر
التي تبلغ تكلفتها 15 مليون دوالر وأنشأتها شركة 
في  األربعاء  يوم  زيورخ(،  )مقرها   Climeworks

محطة Hellisheiði للطاقة في آيسلندا.
ويطلق عليها اسم Orca، وستلتقط 4000 طن 
سنويا   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  من  متري 
كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مستويات غازات 
االحتباس الحراري في الغالف الجوي - أي ما يعادل 

االنبعاثات السنوية من حوالي 790 سيارة.
ومع ذلك، فإن هذا اإلجمالي هو مجرد جزء بسيط 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي 
لوكالة  الماضي، وفقا  العام  34.7 مليار طن  بلغت 

الطاقة الدولية.
وتتكون Orca من »أجهزة تنقية الهواء« المعدنية 
التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط 
باستخدام المراوح، قبل استخراجه باستخدام مرشح 

كيميائي.
ثم يخّزن ثاني أكسيد الكربون تحت األرض، ما 
يقلل من كمية غازات االحتباس الحراري التي تصل 

إلى الغالف الجوي.
تكوينات  في  دائ��م  بشكل  الغاز  تخزين  ويمكن 
صناعة  ف��ي  استخدامه  أو  عميقة،  جيولوجية 
وغيرها  البناء  ومواد  الكيميائية  والمواد  الوقود 

من المنتجات.

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

إسبانيا تحتفل بمهرجان 
الركض للثيران

طالبان تواري وجوه النساء 
باألصباغ والطالء يزحف نحو 

صور »جورج فلويد«

 فيما يضرب العالم أخماس في أسداس مترقبا 
ما سيتغير في حركة طالبان في فترة حكمها 
بصمتها  وضع  إلى  الحركة  سارعت  الثانية، 
على واجهات محالت التزيين النسائية وعلى 

الجدران.  
وغطت صبغة سوداء أوجه صور النساء في 
مدينة جالل أباد، فيما أخفيت عيونهن ومالمحن 

في صور أخرى تماما خلف أوراق بيضاء.  
كل  إزالة  في  بدأت طالبان  ذلك،  عالوة على 
الرموز الغربية، بما في ذلك الجداريات المتعاطفة 
مع جورج فلويد، األمريكي من أصول إفريقية 
الذي لقي مصرعه نتيجة تعسف وعنف رجال 
الشرطة. ربما في رسالة ضمنية إلى الواليات 
المتحدة التي ينتظر بعض ساستها أن تظهر 

الحركة بوجه جديد أقل عدوانية.

أغلى صابونة في العالم.. 
صنعت من حليب الحمير

المشروع هو األول من نوعه في األردن يتم 
خالله صنع الصابون من حليب الحمير كمكون 
أساسي، وبعد اشهر من السخرية واإلستهزاء 
الصابون  شراء  على  الزبائن  عشرات  يتهافت 
الخالي من المواد الكيميائية أمال منهم في أن 

يحمل لهم حال سحريا لمشاكل بشرتهم.
من نباتات وزيوت ومواد غذائية وحوامض 
ولكن  الصابون  يصنع  قد  ان��ه  نعلم  دهنية 
من حليب الحمير؟؟؟ في مشروع هو األّول من 
نوعه في األردن وفي الشرق األوسط يتم تصنيع 
الصابون من حليب األتان اما الدافع لذلك فهو 
اإلطالع على أهمية وفوائد هذا الحليب بالنسبة 
من  لعدد  توفير فرص عمل  للبشرة فضال عن 
لسنوات  البطالة  من  يعانون  الذين  الشباب 

طويلة.
المشروع  ل��ه��ذا  البعض  استقبال  ورغ���م 
باإلستهزاء من المّكون األساسي للصابون لكن 
طلبات آلالف القطع باتت تسجل شهريا خاصة 

بعد تجربته واستحسانه.

هائجة  ث��ي��ران  عشرة  اندفعت 
ال  دو  فيالسيكا  قرية  ش��وارع  عبر 
ساجرا مطاردة مئات العدائين في 
يقام  الثيران  لركض  مهرجان  أول 
جائحة  ان���دالع  منذ  إسبانيا  ف��ي 

كوفيد19-.
ول���م ي��ص��ب أح���د ب���أذى خ��الل 
جولة الركض األولى في القرية التي 
يبلغ عدد سكانها 1700 نسمة وتقع 
على بعد 65 كيلومترا جنوبي مدريد.
وقال مجلس القرية إنه من أجل 
االلتزام بالقيود الصحية تم السماح 
ل�900 عداء بالركض أمام الثيران كل 
يوم خالل المهرجان الذي يجري بين 
يومي 5 و12 سبتمبر الجاري، فيما 
تم قصر عدد المتفرجين على 1300 

فرد في كل مرة.
وأوضح استطالع أجرته شركة 
إلكتومانيا في 2020 أن 47 في المئة 
من اإلسبان يؤيدون منع مصارعة 
في   18.6 يعارض  بينما  الثيران 
المئة إلغاءها، فيما يعترض 37 في 
المئة على مصارعة الثيران لكنهم 

لم يبدوا الرغبة في منعها.

العقول«  أينشتاين«أذكى  ألبرت  كان  ربما 
إدراك  في  فشلت  نباغته  حتى  لكن  جيله،  في 
أهمية نظرية الكم، التي وصفتها إلسي بيرش 
دونالد بأنها »أكثر االكتشافات إثارة للصدمة« 

في القرن العشرين.
وعندما نشر ألبرت أينشتاين نظريته العامة 
للنسبية عام 1915، أطلق ثورة علمية مازالت 
النظرية  ووضعت  اليوم.  حتى  ثمارها  تؤتي 

للجاذبية، ت���ح���ري���ف���ا  النيوتوني  للنموذج 
المبدأ األساسي للكون من قوة بين حيث حولت 

األجسام ذات الكتلة إلى تزييف المكان والزمان. 
وأشاد العلماء على نطاق واسع بالنسبية العامة 
القرن  إنجازات  أعظم  من  واح��دة  باعتبارها 
للنسبية  أينشتاين  نظرية  تليها  العشرين، 

الخاصة.
وحتى اليوم، يقوم مشغلو األقمار الصناعية 
لنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( بضبط 
أجهزتهم عالية الدقة وفقا للمبادئ التي حددها 

أينشتاين منذ أكثر من 100 عام.
حدوث  تضمن  قوانين  »به  عالم  في  ولكن 
الظروف نفسها«، كان  دائما، في ظل  األشياء 
أينشتاين على وشك مواجهة عالم جديد تماما 
من الفيزياء التي هددت بقلب كل ما كان يعتقد 

أنه يعرفه عن الكون، رأسا على عقب.
ويعتبر الكثيرون أينشتاين »األب الثالث« 
لنظرية الكم، متبعا في أعمال الفيزيائيين نيلز 

بور وماكس بالنك.
وعلى عكس النسبية العامة، تصف نظرية 
الكم المبادئ الغريبة للغاية التي تحكم العالم 
على أصغر مستوى يمكن تخيله - الجسيمات.
الكتاب  ووفقا إللسي بورش دونالد، مؤلفة 
دليل موجز   :Youniverse« المنشور حديثا 
يتعذر  أنه  االكتشاف  أثبت  الحديثة«،  للعلوم 

على الفيزيائي التعامل معه.

منزل  اكتشف  أنه  وجد  »لدهشته،  وكتبت: 
مجنون: مقلوب رأسي، عالم دقيق من الفوضى، 
أينشتاين  كان  الكم.  لفيزياء  العجائب  أرض 
أن يصدق ذلك.  لم يكن -  مرتابا. لم يستطع - 

لكن هذا هو المعيار اليوم«.
وبالنسبة لمراقب خارجي، قد تبدو فيزياء 
التي  المتناقضة  المبادئ  من  كمجموعة  الكم 

تحطم نظام الكون.
وال تتوافق النظرية بشكل جيد مع النسبية 
العامة، وحتى يومنا هذا لم يجد العلماء طريقة 

للجمع بين االثنين.
وأدى هذا اللغز إلى التفكير في احتمال أن 

يكون أينشتاين مخطئا طوال الوقت.
وفي النسبية العامة، يحدث حدث تلو اآلخر 
ويمكن للعلماء دائما تحديد السبب والنتيجة 

على مقياس كوني.
وفي نظرية الكم، تكون األحداث أكثر احتمالية 
وغالبا ما تكون غير مفهومة للناس العاديين. 

وبعبارة أخرى، يبدو أن العالم الكمي محكوم 
بالكامل باالحتماالت.

وعلى سبيل المثال، الحظ العلماء أن فوتونات 
الضوء تعمل أحيانا مثل الموجات وأحيانا مثل 
الجسيمات، ما يعطل عقودا من األبحاث التي 

وصفت الضوء بالجسيمات.
وقالت دونالد إن أينشتاين احتشد ضد علماء 
وثبت أن  فيزياء الكم نظرا لمدى غرابة ذلك - 

ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه.
وكتبت: »إنه عالم من عدم اليقين، حيث كل 
أكثر  عليه  وأطلق  الصدفة.  على  مبني  شيء 
العلم.  تاريخ  في  للصدمة  إث��ارة  االكتشافات 
اعتقد أينشتاين أنه كارثي. لكن يبدو أنه أخطأ 

في ذلك«.
يذكر أن دونالد مؤلفة تبلغ من العمر 70 عاما 
نشأت في مزرعة في ممفيس بوالية تينيسي، 
ودرست في جامعة إدنبرة، وكتبت ثالثة كتيبات 

إرشادية.

»هل كان أينشتاين مخطئا!«.. الفيزيائي البارز احتشد 
ضد »االكتشاف األكثر إثارة للصدمة« في الفيزياء!

أطلق تحذير جديد لمستخدمي »واتس آب« من عملية احتيال 
جديدة تستخدم طريقة »خادعة للغاية« لخداع المستخدمين لتسليم 

مبالغ كبيرة من المال.
وال تعد عمليات االحتيال على »واتس آب« حدثا جديدا، حيث 
يتم تحذير المستخدمين باستمرار من توخي الحذر الشديد بشأن 
الرسائل التي قد تعّرض بياناتهم الشخصية للخطر. ولكن الحيلة 
األخيرة من مجرمي اإلنترنت يجب أن تكون واحدة من األسوأ حتى 
اآلن. ويبدو أن المحتالين يستخدمون اآلن االبتزاز العاطفي في 
محاولة لدفع مستخدمي »واتس آب« لتسليم مبالغ كبيرة من المال.
اسمها  مستخدمة،  قدمت  المشكلة،  على  الضوء  ولتسليط 
لها  حدث  لما  كامال  شرحا  مؤخرا،  اسُتهدفت  والتي  أليسون، 
برسالة  االحتيال  عملية  وبدأت  اآلخ��رون.  ينخدع  أال  أمل  على 

ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها.
وقالت الرسالة األولى »مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض 

)رمز تعبيري حزين( هذا هو رقمي الجديد«.
إنها فعلت ما سيفعله معظم اآلباء وأجابت  أليسون  وتقول 
سرعان ما أعقب   - ابنها حقا  إذا كان  الفور متسائلة عما  على 

ذلك رسالة تؤكد ذلك.
ثم في اليوم التالي، أرسل لها »ابن« أليسون رسالة طالبا فيها 
مبلغ 2600 جنيه إسترليني، وأوضح لها أنه بحاجة إلى سداد 

للحظة، ولكنها  الرسالة  لم تشك في  إنها  أليسون  قرض معين. وتقول 
عليه  حصلت  الذي  الرقم  على  أخرى  مرة  »ابنها«  ب�  االتصال  حاولت 
للتأكد من أن األمور على ما يرام. وفي كل مرة أجرت فيها المكالمة، ظل 
شخص على الطرف اآلخر يقول إنه ال يستطيع التحدث ويضغط عليها 

باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة.
وبعد أن أصبحت أكثر قلقا، وافقت على الدفع. ولحسن الحظ، تقول 
أليسون إنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي ثم أصبحت مشبوهة 

بعد أن طلب المحتال صورة إلثبات الدفع. 
التي تحدثت   ،CTSI الرئيسية في  المسؤولة  كاثرين هارت،  وقالت 

 BBC Radio إذاعة  على  يبث  الذي   You and Yours برنامج  في 
فيها هذا  4 لمناقشة هذا الحادث: »هذه ليست المرة األولى التي أرى 
النوع من الرسائل، وهو أمر خادع للغاية. المخادعون خبراء في استغالل 
الضعف العاطفي للجمهور، وهذا مثال خبيث على وجه الخصوص. وعند 
تلقي رسالة مثل هذه، كن دائما مرتابا عندما يتعلق األمر بالمال. فعلت 
أليسون الشيء الصحيح من خالل محاولة االتصال بالرقم للتحقق، ولكن 
كما نرى، فإن المحتالين ماهرون في التأثير على اإلجراءات السريعة، 

وكادت تخسر المال بسبب ذلك«.
يقدم لك  »واتس آب«  فإن  تتلقاها،  رسائل  أي  بشأن  قلقا  كنت  وإذا 

النصائح الكاملة حول كيفية تجنب عمليات االحتيال عبر هذا الرابط.

أسوأ احتيال على »واتس آب« حتى اآلن!.. تحذير من فتح رسالة »خادعة للغاية«!
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للكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  انهزم 
الطائرة، أول أمس االثنين، في نصف نهائي 
 )2021 )رواندا  اإلفريقية  األم��م  بطولة 
بصعوبة أمام نظيره الكاميروني، وصيف 
مشوقة  مباراة  في  السابقة،  النسخة  بطل 
 ،25  –  22  ،15  –  25( جوالت  من خمس 

.)15 – 13 ،25 – 17 ،21 – 25
واستهل أسود األطلس المباراة بانتزاع 
فوز سهل في الجولة األولى قبل أن يتعثروا 
في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون، 
وبعد  الكفة،  تعديل  في  العبوه  نجح  الذي 
االستراحة استعاد العبو المنتخب الوطني 
السيطرة على مجريات المباراة، وتمكنوا من 
حسم الجولة الثالثة لصالحهم بفضل قوة 

اإلرسال وحائط الصد.
ولم يحافظ زمالء الالعب زهير الكراوي 
انتزع  ما  سرعان  إذ  األسبقية،  ه��ذه  على 

منتخب الكاميرون الجولة الرابعة بنتيجة 25 – 17، ليلجأ 
المنتخبان إلى جولة خامسة، حسمها األسود غير المروضة 

بواقع 15 – 13. 
وكان المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة قد حجز 
إفريقيا  أمم  الذهبي من بطولة  المربع  إلى  العبور  تذكرة 
)2021( عقب تفوقه يوم السبت على نظيره الرواندي بثالث 

جوالت نظيفة )17 – 25، 23 – 25، 17 – 25(.
ويشارك أسود األطلس، الذين كانوا يطمحون في بلوغ 
مونديال 2022، بفريق شاب يضم العبين محليين وآخرين 

من ذوي الخبرة يمارسون في بطوالت أوروبية.
وتضم القائمة التي اختارها المدرب الجديد للمنتخب 
الوطني، نيكوال ماتيجاسيفيتش، الالعب محمد الحشدادي 
الذي اكتسب خبرة واسعة في العديد من بطوالت أمريكا 

الجيش الملكي حاضر 
بالنسخة األولى لدوري أبطال 

إفريقيا للسيدات 

أعلنت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( 
في  التي ستشارك  الثمانية،  الفرق  عقد  اكتمال  عن 
النسخة االفتتاحية من بطولة دوري أبطال السيدات 
بمصر في نونبر 2021، والتي ضمت سيدات نادي 

الجيش الملكي.
وستشهد النسخة االفتتاحية لدوري أبطال إفريقيا 
للسيدات، مشاركة ثمانية فرق هي فضال عن الجيش 
الملكي، وادي دجلة من مصر وماميلودي صنداونز 
االستوائية،  غينيا  من  وماالبو  إفريقي،  الجنوب 
النيجيري،  أنجلز  وريفر  الغاني،  ليديز  وهاساكس 

وإيه إس ماندي المالي، وفيهيجا كوينز الكيني. 
وسيتم تقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين، تضم 
كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل للدور نصف 

النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.
وكانت الكاف قد قررت إقامة بطولة دوري أبطال 
إفريقيا للسيدات بشكل سنوي، وذلك خالل النصف 

الثاني من العام.
سيشارك  الملكي  الجيش  فريق  أن  بالذكر  جدير 
في البطولة اإلفريقية بصفته بطل الدوري المغربي 
للسيدات ،والذي حققه 8 مرات، باإلضافة إلى تتويجه 

بلقب كأس العرش المغربي 7 مرات. 

المنتخب النسوي ألقل 
من 20 سنة في تجمع 

إعدادي 
يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ألقل 
من عشرين سنة، في الفترة ما بين 14 و19 شتنبر 
الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس 
لكرة القدم بالمعمورة، وذلك استعدادا لخوض غمار 
التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 
بكوستاريكا  ستجرى  والتي  سنة،  عشرين  من  أقل 

سنة 2022 .
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية نشرته على 
القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  أن  الرسمي  موقعها 
النسوية ألقل من عشرين سنة سيجري مباراة الجولة 
األولى من التصفيات أمام منتخب بنين بالعاصمة 
البنينية كوتونو يوم 25 شتنبر الجاري، فيما ستجرى 

مباراة العودة بالمغرب يوم 9 أكتوبر 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن العبات المنتخب الوطني 
لكرة القدم النسوية ألقل من عشرين سنة ستخضعن 
»كورونا«  بفيروس  الخاصة  الطبية  للفحوصات 
من  المعتمد  الصحي  البروتوكول  المستجد حسب 

لدن الهيئات المختصة.
وأشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم 
النسوية باتريك كوردوبا، وجه الدعوة إلى 28 العبة 

للمشاركة في هذا التجمع االعدادي، هن:
العرائش(  نجم  جوهرة  )جمعية  زينب  العرعري 
المستقبل  بامبارة فاطمة الزهراء )جمعية نجوم   –
بالدار البيضاء( – سعيد هاجر )جمعية نجاح سوس 
أكادير( – الشاوني شيماء – العمراني أميمة )شباب 
هدى المستور )الجيش الملكي(   – أطلس خنيفرة( 
زينب  الروداني   – بركان(  نهضة   ( حامي  خولة   –
)النادي البلدي بالعيون( – نسيمة جواد )نادي النسيم 
الرياضي( – المدني ضحى )جمعية نجوم المستقبل 
بالدار البيضاء( – صوفيا بوفتيني )الجيش الملكي( 
التمار   – كوثر الماحي )نادي النسيم الرياضي(   –
هاجر  الرقاص   – الرياضي(  النسيم  )نادي  سلمى 
)االتحاد الرياضي لطنجة( – مريم الزبوط )الجمعية 
محداش شيماء )نهضة بركان(  البلدية بالعيون( – 
نسرين   – – مزراوي رقية )نادي خينت البلجيكي( 
الشاد )نادي سانتيتيان الفرنسي( – البسطالي زبيدة 
األمل  )نادي  لويزا  شقيق   – اإليطالي(  روما  )نادي 
لتور الفرنسي( – نهيلة تيتي )نادي لومو الفرنسي( 
– اليمني حيدة انفال )نادي رزومبورغ النرويجي( – 
مسلفيام سواريز سارة )النادي الرياضي لخيخون 
االسباني( – بوسات صوفيا )نادي ديجون الفرنسي( 
– أميمة حدية )شباب المحمدية( – الناصيري وصال 
)نادي  سلمى ستيتان   – التضامن(  )جمعية أجيال 
النسيم الرياضي( – إكرام بنجدي )الجيش الملكي(.

القاعة  داخل  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  تفوق 
على منتخب جزر سليمان بسداسية نظيفة، في المباراة التي 
جمعتهما، أول أمس االثنين، برسم الجولة األولى عن المجموعة 
الثالثة من منافسات نهائيات كأس العالم، التي تجرى أطوارها 

بليتوانيا إلى غاية رابع أكتوبر المقبل.
المسرار  من سفيان  كل  المغربي  المنتخب  أهداف  وسجل 
 )18 )د  الرايس فني  وإدري��س   )3 )د  وأش��رف سعود   )2 )د 
وبالل البقالي )د 28( وعثمان بومزو )د 31( وسفيان بوريط 
)د 34(. وسيواجه أسود القاعة في مباراتهم الثانية نظيرهم 

التايالندي، يوم غد الخميس، على أن يختتم دور المجموعات 
بمالقاة منتخب البرتغال، األحد المقبل.

وعبر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني، عن سعادته 
بالفوز الذي حققه العبوه، مشيرا في تصريح خص به الموقع 
الرسمي للجامعة، إلى أن المنتخب الوطني واجه ضغطا كبيرا 
خالل مشاركته الثالثة في كأس العالم بسبب الخوف من الهزيمة.
وأضاف أن الفوز كان مستحقا، بالنظر للمجهودات المبذولة 

من طرف الجامعة لتطوير كرة القدم داخل القاعة.
ومعسكرات  تربصات  عدة  أجرى  المغربي  المنتخب  وكان 
تدريبية داخل المغرب وخارجه، وكذا مباريات ودية مع منتخبات 

مرشحة للظفر بكأس العالم، وذلك استعدادا للمونديال. 
واستفاد زمالء أنس العيان من فترة استعداد جيدة، حيث 

تخللتها مجموعة  التدريبية  المعسكرات  من  العديد  خاضوا 
من المباريات الودية لقياس مدى جاهزيتهم لدخول غمار هذا 
على  الوطنية  النخبة  تفوقت  العالمي، حيث  الكروي  العرس 
وفازت على منتخب باناما في  المنتخب السلوفاكي )4 – 1( 
مناسبتين )4 – 3( و )3 – 0(، قبل أن تتعرض لهزيمتين أمام 
كل من منتخب مصر واليابان في آخر محطة ودية قبل الدخول 

غمار المسابقة.
يذكر أن المنتخب المغربي الذي يحتل الصف ) 16 عالميا(، 
كان قد أحرز لقب النسخة الخامسة لبطولة كأس العرب لكرة 
المصري  نظيره  القاهرة على حساب  في  القاعة  داخل  القدم 

برباعية نظيفة.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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أسود القاعة يرضبون بقوة

منتخب كرة 
القدم داخل 

القاعة يفتتح 
مونديال 
ليتوانيا 

بانتصار كاسح

يدشن فريق الشباب الرياضي السالمي، 
موسمه األول بين كبار الدوري االحترافي، 
بمواجهة الجيش الملكي، يومه األربعاء 
انطالقا من الخامسة عصرا بمجمع األمير 
موالي عبد اهلل بالرباط، في لقاء متأخر 

عن الدورة األولى.
ألبناء  مناسبة  المواجهة  وستكون 
المدرب رضوان الحيمر لقياس القدرات، 

حيث تحذو مكونات الفريق السالمي رغبة 
أكيدة في الحفاظ على مكانته ضمن قسم 
الصفوة، والبصم على مشوار جيد، سيما 
وأنه يتوفر على عناصر تجمع بين الشباب 

والفتوة والتجربة.
وقال مدرب الفريق رضوان الحيمر، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
إن » هدفنا واحد يتمثل في الحفاظ على 

خريطة  ضمن  أقدامنا  وتثبيت  مكانتنا 
الفرق الوطنية التي لها باع وتجربة كبيرة، 
وكل مكونات الفريق هي حديثة العهد بهذا 
القسم وأكثر الالعبين ال تجربة لهم في 
القسم الوطني األول ونفس األمر يتعلق 
بي كمدرب، إذ لم يسبق لي أن خضت أي 
نطمح  وبالتالي  المستوى،  بهذا  تجربة 
جميعا إلى تأكيد أحقيتنا بالصعود وإذا 

تمكنا من ذلك، سنبصم على مشوار جيد 
في الموسم المقبل«.

المنتدبين،  الالعبين  وبخصوص 
أوضح الحيمر أنه انتدب العبين سبق لهم 
اللعب بالقسم األول، سيعززون المجموعة 
وبالتالي ستركب  الصعود،  التي حققت 

المجموعة تحدي الكبار.
وفي الجهة المقابلة، سيبحث الجيش 

العريض  بانتصاره  المنتشي  الملكي، 
على فريق بافلز البينيني في ذهاب الدور 
التمهيدي األول من مسابقة كأس الكاف، 
عن تدشين موسمه الجديد بانتصار يرفع 
معنويات الالعبين، خاصة وأن مكونات 
الموسم  هذا  تراهن  العسكري  الفريق 
على تسجيل حضور في مستوى ما قدمه 
 املدرب الحيمر يف تجربته األوىل بالقسم األولالفريق خالل الموسم الماضي أو أحسن.

النادي السالمي يستهل حضوره بين الكبار بلقاء الجيش الملكي

أضاعت فرصة التأهل إلى المونديال

الطائرة الوطنية تتوقف في نصف نهائي بطولة أفريقيا
في أول ظهور له بالبطولة االحترافية الثانية

 نهضة الزمامرة يوجع الكوكب المراكشي 
 حقق نهضة الزمامرة، في أول ظهور له ببطولة القسم الثاني بعدما فقد مكانه بين أندية 
الدوري االحترافي األول، انتصارا كبيرا على حساب الكوكب المراكشي بثالثة أهداف لواحد، 
في المباراة التي جمعتها أول أمس االثنين، بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، في آخر 

لقاءات الدورة األولى من بطولة القسم الثاني.
الفريقان دخال الشوط األول بخجل وحذر شديد، ولم ينجح أي منهما في امتالك السيطرة، 
لينتهي هذا الشوط على وقع التعادل بهدف لمثله، قبل أن ينتفض نهضة الزمامرة في الجولة 

الثانية ويزور الشباك المراكشية في مناسبتين، ليحسم المباراة لصالحه.
وكانت هذه المواجهة قد تأجلت بعدما قرر المندوب عدم الترخيص بإجرائها، مساء األحد، 
بسبب عدم تمكن الكوكب المراكشي من تأهيل العبيه الجدد، األمر الذي دفع العصبة الوطنية 
لكرة القدم االحترافية إلى تأجيلها، ليجد الفريق المراكشي نفسه مجبرا على خوضها بعدد 

من العبي األمل.
وخلفت هذه الواقعة حالة استياء في أوساط محبي الكوكب، الذين حملوا المسؤولية للرئيس 
رضوان حنيش، رغم أنه قد طمأن المناصرين بأن جميع الالعبين قد تم تأهيلهم بعقود احترافية 

بعد أن وضع ضمانات لدى الجامعة، قبل أن تتعرى الحقائق مساء األحد.
وكانت الدورة األولى قد أسفرت عن هزيمة غير متوقعة للمغرب التطواني أمام سطاد، وتعثر 
أولمبيك الدشيرة  أمام اتحاد تواركة ووداد فاس أما جمعية سال، فيما مني الطاس بهزيمة 

ثقيلة أمام شباب اطلس خنيفرة.

النتائج 
أولمبيك الدشيرة – اتحاد تواركة 0 – 1 

جمعية سال – وداد فاس 1 – 0 
سطاد المغربي – المغرب التطواني 2 – 1 

الراسينغ الرياضي – رجاء بني مالل 0 – 0 
شباب المسيرة – االتحاد الوجدي 1 – 0 
شباب بنجرير – اتحاد الخميسات 0 – 1 

شباب خنيفرة – االتحاد البيضاوي 3 – 0 
نهضة الزمامرة – الكوكب المراكشي 3 – 1 

ملنتخب الوطني للكرة الطائرة يغادر السباق برأس مرفوعة
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المركزي  المكتب  تمكن   
التابع  القضائية،  لألبحاث 
لمراقبة  العامة  للمديرية 
بتنسيق  الوطني،  ال��ت��راب 
المديرية  مصالح  مع  وثيق 
ال��ع��ام��ة ل��ألم��ن ال��وط��ن��ي، 
من  الثالثاء،  أم��س  صباح 
تفكيك خلية إرهابية موالية 
بالدولة  يسمى  ما  لتنظيم 
تضم  )داعش(،  اإلسالمية 
متشبعين  أشخاص  ثالثة 
ينشطون  المتطرف  بالفكر 
ويبلغون  الرشيدية،  بمدينة 
 37 التوالي  على  العمر  من 

و27 و21 سنة.
وذكر بالغ للمكتب المركزي 
تم  أنه  القضائية  لألبحاث 
تفكيك هذه الخلية اإلرهابية 
وتعزيز  تضافر  سياق  في 
الجهود التي تبذلها المصالح 
مخاطر  لتحييد  األم��ن��ي��ة 
ومنع  اإلره��اب��ي،  التهديد 
من  المتطرفة  التنظيمات 
بلوغ مرحلة التنفيذ المادي 
ومشاريعهم  لمخططاتهم 
الوطن  ب��أم��ن  ت��ح��دق  ال��ت��ي 

والمواطن.
وأضاف المصدر ذاته أن 
التي  المتزامنة  التدخالت 

ب��اش��رت��ه��ا ع��ن��اص��ر ال��ق��وة 
للمديرية  التابعة  الخاصة، 
ال��ع��ام��ة ل��م��راق��ب��ة ال��ت��راب 
الوطني، أسفرت عن توقيف 
الرئيسي،  ف��ي��ه  المشتبه 
ال��م��زع��وم  »األمير«  وه���و 
كما  اإلرهابية،  الخلية  لهذه 
من  اثنين  توقيف  أيضا  تم 
بينما  الخلية،  هذه  أعضاء 
التفتيش  عمليات  مكنت 
المشتبه  بمنازل  المنجزة 
مملوك  تجاري  ومحل  فيهم 
معدات  حجز  م��ن  ألح��ده��م 
معلوماتية وذاكرتي تخزين 
وهواتف محمولة، ومالبس 
شبه عسكرية، ومخطوطات 
اليد  بخط  مكتوبة  ع��دي��دة 
وأخرى مطبوعة من األنترنت 
العمليات  وتمجد  تحرض 
اإلرهابية، فضال عن ملصقات 
تتحدث عن ما يسمى »والية 
قاعدة  باعتبارها  خرسان« 

جديدة للقتال.
وأش���ار ال��ب��الغ إل��ى أنه 
وحسب األبحاث والتحريات 
المنجزة  التتبع  وعمليات 
الخلية  هذه  أعضاء  بشأن 
اإلره���اب���ي���ة، ف���إن أم��ي��ره��ا 
في  ينشط  ك���ان  ال��م��زع��وم 

في  واالستقطاب  التجنيد 
ص��ف��وف أت��ب��اع ال��ت��ي��ارات 
ويستغل  التقليدية،  الدينية 
يوجد  الذي  التجاري  محله 
حيوية  منشآت  ب��م��ح��اذاة 
واستراتيجية، كمكان للعبادة 
في  ال��ص��الة  تحريمه  بعد 
لترسيخ  وكمالذ  المساجد، 
في صفوف  المتطرف  الفكر 
للتخطيط  وكفضاء  األتباع، 
الرت����ك����اب ج���ن���اي���ات ضد 
األشخاص بخلفية إرهابية، 
حيث تم اختيار أحد الضحايا 
القتل  لعملية  وشيك  كهدف 
مرافق  في  اشتغاله  بسبب 

ذات منفعة عامة.
ك��م��ا ت��ش��ي��ر إج������راءات 
ال��ب��الغ،  يضيف  ال��ب��ح��ث، 
الخلية  هذه  أعضاء  أن  إلى 
يتشاركون  كانوا  اإلرهابية 
ذات  الرقمية  المحتويات 
الحمولة المتطرفة، كتلك التي 
االنتحارية  للعمليات  توثق 
التي  الجسدية  والتصفيات 
»داعش«  تنظيم  بها  يقوم 
العالم،  من  مناطق  عدة  في 
الفكر  إلذك��اء  كوسيلة  وذلك 
على  والتحفيز  المتطرف 
فوق  الجرائم  هذه  محاكاة 

التراب الوطني.
المصدر  وف��ق  ت��م،  وق��د 
ذات���ه، إي���داع أع��ض��اء هذه 
الخلية اإلرهابية تحت تدبير 
الحراسة النظرية، رهن إشارة 
البحث الذي يجريه المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية 
تحت إشراف النيابة العامة 
اإلره��اب،  بقضايا  المكلفة 
وذلك للكشف عن االرتباطات 

لهذه  وال��دول��ي��ة  المحلية 
وتحديد  اإلرهابية،  الخلية 
جميع مخططاتها ومشاريعها 
التخريبية، فضال عن توقيف 
ك���ل م���ن ث��ب��ت ت���ورط���ه في 
االرتباط بأنشطتها المتطرفة.

وأضاف البالغ أن تفكيك 
هذه الخلية اإلرهابية يؤكد، 
مرة أخرى، استمرار مخاطر 
خالل  من  اإلرهابي  التهديد 

التنظيمات  ب��ع��ض  ع���زم 
المتطرفة على ارتكاب جرائم 
من شأنها المساس الخطير 
بالنظام العام، كما أنه يؤشر 
أيضا على جاهزية المصالح 
للتصدي  المغربية  األمنية 
والتهديدات  المخاطر  لهذه 
بما يضمن توطيد أمن الوطن 
المواطنات  سالمة  وص��ون 

والمواطنين.

تفكيك خلية اإرهابية موالية لتنظيم )داع�ش( 
ت�شم ثالثة اأ�شخا�ش بالر�شيدية

اإيداع ح�شابات الحمالت االنتخابية 
لدى المجل�ش االأعلى للح�شابات داخل 

النتائج  عن  االإعالن  بعد  يوما  اأجل 60 
النهائية القتراع 8 �شتنبر  

أفاد بالغ للمجلس األعلى للحسابات أنه يتعين على وكالء لوائح 
الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حمالتهم االنتخابية، 
إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين )60 ( يوما من 
تاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية القتراع 8 سبتمبر 2021. 
وأوضح البالغ أنه »طبقا ألحكام الفصل 147 من دستور المملكة 
الذي أناط بالمجلس األعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة 
بالعمليات االنتخابية؛ وعمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 
المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس األعلى 
للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكالء لوائح الترشيح والمترشحين 
،الملزمين بتقديم حسابات حمالتهم االنتخابية )بيان مصادر التمويل 
هذه  إيداع  به(،  الملحقة  والجداول  االنتخابية  المصاريف  وجرد 
يوما من تاريخ   )  60( الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين 

اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية القتراع 8 سبتمبر 2021«.
ولهذا الغرض،يضيف البالغ، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين 
المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل 

التالية: 
https:// :أوال- التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية

elections.courdescomptes.ma
المتعلقة بمداخيل الحملة االنتخابية  المعطيات  إدخال   ثانيا- 
االنتخابية  الحملة  حساب  من  نسخة  طبع  ثالثا-   . ومصاريفها 
وجرد  التمويل  مصادر  بيان  الحساب  هذا  )يتضمن  وتوقيعها 

المصاريف والملحقات(.
إيداع  لذلك، قصد  المخصص  الرابط  عبر  حجز موعد   - رابعا   
الحساب المذكور أعاله، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف االنتخابية 
بكتابة الضبط بالمجلس األعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد 

المجالس الجهوية للحسابات.
سينظم  المجلس  أن  إلى  ذاته  المصدر  أشار  اإلط��ار،  هذا  وفي 
يوم 16 سبتمبر 2021، لقاء تواصلي عن بعد لفائدة األطر المكلفة 
بالتدبير المالي واإلداري والتواصل باألحزاب السياسية والمنظمات 
النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحمالت االنتخابية من طرف 
المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية 

مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.

وفد من رجال اأعمال بولونيين 
ي�شتك�شف فر�ش اال�شتثمار بالعيون

  حل، االثنين، بمدينة العيون، وفد مهم من رجال أعمال بولونيين في 
زيارة تروم االطالع على فرص االستثمار باألقاليم الجنوبية للمملكة.
في  المغربية  السفارة  طرف  من  المنظمة  الزيارة،  هذه  وتهدف 
وارسو بتعاون مع مراكز االستثمار الجهوية باألقاليم الجنوبية، إلى 
مدينتي العيون والداخلة، بالصحراء المغربية، اللتان تشهدان نموا 
اقتصاديا مهما، وتقدمان فرصا استثنائية لالستثمار األجنبي، إلى 
االطالع على المؤهالت وفرص االستثمار التي تزخر بها هذه المنطقة.
تشكل  الزيارة  هذه  فإن  وارسو،  في  المغربية  السفارة  وحسب 
كذلك مناسبة إلبراز وجهة المغرب والمساهمة في اإلشعاع السياحي 
والثقافي للمنطقة، كما تأتي تتويجا لجهود التقارب واالستكشاف 
من جانب مقاولين بولونيين قرروا االستثمار في األقاليم الجنوبية 
للمملكة، خالل جلسات عمل في وارسو، جمعت بين السفير المغربي 

في بولونيا عبد الرحيم عثمون وممثلي شركات بولونية.
الذي يضم أرباب شركات ذات  البولوني،  الوفد  وهكذا، سيعقد 
شهرة عالمية، استجابة لدعوة من سفارة المملكة في وارسو، لقاءات 
مع ممثلي مراكز االستثمار بالمنطقة واجتماعات ثنائية )بي2بي( 
مع شركات مغربية، كما سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع 

الهيكلية الكبرى.
مواد  تصنيع  قطاعات  في  البولونية  الشركات  هذه  وتنشط 
اإلضاءة المهنية، وتكنولوجيا تصنيع طائرات الهليكوبتر خفيفة 
والفالحية،  الصحية  الصناعات  وكذا  االستعمال،  ومتعددة  الوزن 
وإنتاج أعمدة الطاقة، واإلضاءة، واالتصاالت، وإنتاج محطات الشحن 
وإنتاج  الحرائق،  مكافحة  معدات  وتصنيع  الكهربائية،  للسيارات 

حاويات متخصصة للقطاعين العسكري والمدني.
وعبر أعضاء هذا الوفد االقتصادي عن اهتمامهم الكبير باألقاليم 
الجنوبية ورغبتهم في المساهمة في الديناميكية االقتصادية المحلية، 

من خالل اغتنام مخلف الفرص االستثمارية المتوفرة.
وتروم هذه الزيارة، على الخصوص، االطالع على الجهود التنموية 
السيما  والجهوي،  الوطني  المستويين  على  المغرب  يبذلها  التي 
في األقاليم الجنوبية، وكذا الجهود المبذولة من خالل العديد من 
المشاريع والبنيات التحتية التي تم إنجازها في مختلف القطاعات، 
وخاصة بجهتي العيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب.

كما ستمكن هذه الزيارة الوفد البولوني من أخذ فكرة عن قطاعات 
االستثمار الواعدة، بهدف خلق الثروة وفرص العمل بالمنطقة.

موقعه  بفضل  المغرب،  أن  وارسو  في  المملكة  سفارة  وأكدت 
الجغرافي وانفتاحه وثقافته وتنوعه ومناخه المالئم لألعمال، 
إلى  باإلضافة  األجنبية،  لالستثمارات  مواتية  فرصا  يقدم 

امتيازات ضريبية محفزة على االستثمار.
وتمثل هذه الزيارة فرصة لرجال األعمال وأرباب الشركات 
البولونية من أجل االطالع على المؤهالت التي توفرها المنطقة، 
بالمغرب،  االقتصادية  والتنمية  السياسي  االستقرار  ومناخ 
بفضل اإلصالحات الجريئة التي قام بها جاللة الملك محمد 

السادس.

قطاع املحامني االحتاديني   
تنعي وفاة االأ�شتاذ عبد اهلل 

ال�شجورة
لقطاع  الوطنية  السكرتارية  تنعي     
املحامني االتحاديني أخانا األستاذ عبد اهلل 
السجورة املحامي بهيئة املحامني بتازة الذي 

وافته املنية بعد صراع مرير مع الوباء اللعني.
  األستاذ عبد اهلل السجورة انخرط في صفوف الشبيبة االتحادية في أواخر 
السبعينات من القرن املاضي، وكان من العناصر النشيطة في القطاع الطالبي 

االتحادي بجامعة محمد األول بوحدة.
  وبقي الفقيد وفيا النتمائه بعد ولوجه مهنة املحاماة، وواكب جميع انشطة 
وفعاليات جمعية هيئات املحامني باملغرب الى جانب إخوانه وأخواته في القطاع، 
وكان حاضرا ونشيطا في آخر مؤتمر وطني للقطاع الذي انعقد بتطوان يومي 

12 و 13 ابريل 2019.
  إن قطاع املحامني االتحاديني إذ يقدر فداحة هذا املصاب الجلل، يتقدم بأحر 
مشاعر العزاء واملواساة ألسرة الفقيد الصغيرة و الكبيرة، وللسيد نقيب واعضاء 

مجلس هيئة املحامني بتازة ولجميع زميالت وزمالء واصدقاء الفقيد.
رحم اهلل أخانا االستاذ عبد اهلل السجورة وأسكنه فسيح الجنان ورزق أهله 

الصبر والسلوان.

الجبان  »الهجوم  بشدة  مالي  أدانت 
مسلحون  ش��ن��ه  ال����ذي  والهمجي« 
مجهولون، يوم السبت، على قافلة تجارية 
مغربية في بلدة ديديني بمنطقة كايس، 
األرواح،  في  خسائر  في  تسبب  والذي 
بينهم مواطنان مغربيان وخلف مصابين 
بالغ صادر  االثنين  مساء  ذكر  ما  وفق 
عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الدولي المالية.
وأوض���ح ال��ب��الغ ال��ص��ادر ف��ي ختام 
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  استقبال 
عبدالي  ال��م��ال��ي،  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
المغرب في مالي وعميد  ديوب، لسفير 
الناصري،  حسن  الدبلوماسي،  السلك 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  أن 
عن  نيابة  بشدة  »أدان  المالي  الدولي 
الرئيس االنتقالي ، رئيس الدولة العقيد 
عاصمي غويتا والحكومة، الهجوم الجبان 
والهمجي الذي ارتكبه مسلحون مجهولون 
، في 11 شتنبر 2021 ضد قافلة تجارية 
مغربية بجماعة ديديني بمنطقة كايس 
بينهم  األرواح  في  خسائر  في  وتسبب 

مواطنان مغربيان وجرحى«.
وأضاف البالغ، أن الوزير المالي أعرب 
الرئيس  »باسم  المؤلم  الظرف  هذا  في 

مالي  تعاطف  عن  والحكومة  االنتقالي 
وشعب  حكومة  مع  الكامل  وتضامنها 
تعازيه  ق��دم  كما  الشقيق«.  المغرب 
العاجل  الشفاء  متمنيا  الضحايا  ألسر 

للمصابين.
وفي هذا الصدد، أبلغ الوزير المالي 
السفير المغربي أنه منذ وقوع الهجوم، 
اتخذت الوزارات المكلفة باألمن والدفاع 
المناسبة،  اإلج��راءات  جميع  والصحة 
الوزير  أن  إلى  مشيرا  مجالها،  في  كل 
المالي ديوب »أعرب عن التزام« السلطات 
المالية بالعثور على الجناة وتقديمهم 

للعدالة ».
تجدر اإلشارة إلى أن وزيرة الصحة 
المالية، ديميناتا  والتنمية االجتماعية 
سانغاري، قامت يوم االثنين رفقة سفير 
الذي  المغربي  السائق  بزيارة  المغرب 
إثر  ببماكو  المصحات  بإحدى  يرقد 
إصابته بجروح في االعتداء اإلجرامي 
سائقين  السبت  ي��وم  استهدف  ال��ذي 

مغاربة ما خلف مقتل اثنين منهم.
وخالل هذه الزيارة اطمأنت الوزيرة 
المالية على صحة السائق وظروف عالجه 
واستمعت إلى توضيحات قدمها الطاقم 

الطبي.

مالي تدين ب�شدة »الهجوم الجبان والهمجي«
 على قافلة تجارية مغربية  

الدكتور سعيد عفيف: 54  ٪ من المغاربة تم تلقيحهم تلقيحا كامال واستفادوا من جرعتين

 تلقيح اأكثر من 798 األف تلميذ وتلميذة منذ اإطالق حملة التلقيح 
الموجهة لالأطفال واليافعين المتمدر�شين

وحيد مبارك

أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، عضو اللجنة 
العلمية للتلقيح أن عدد التالميذ الذين تتراوح 
17 سنة، الذين جرى  و   12 بين  ما  أعمارهم 
تلقيحهم في يوم واحد، إلى غاية الرابعة من 
ألفا و   102 بلغ  قد  االثنين،  أول أمس  عصر 
246 تلميذا وتلميذة، مشيرا إلى أن 57.122 
منهم استفادوا من لقاح فايزر، في حين بلغ عدد 
الذين تلقوا جرعات لقاح سينوفارم 45.124 

مستفيدا ومستفيدة.
وأبرز الخبير الصحي أن مجموع الملقحين 
انطالق  منذ  العمرية  الفئة  هذه  صفوف  في 
قد  المتمدرسين  للتالميذ  الموجهة  الحملة 
 455.357 وتلميذة،  تلميذا   798.561 بلغ 
بلقاح   343.204 و  فايزر  بلقاح  تلقيحهم  تم 
سينوفارم. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية 
للصحة، أن عدد األشخاص الذين تم تلقيحهم 
يوم االثنين، سواء الراشدين منهم أو التالميذ، 
قد بلغ 171.173 مستفيدا ومستفيدة، وهو ما 
الملقحين  عدد  أن  كيف  جلّية  بكيفية  يوضح 

البالغين،  من  أكبر  كان  األطفال  صفوف  في 
معتبرا أن حملة تلقيح المتمدرسين في الوسط 
المدرسي تتواصل بشكل جيد وبكيفية منظمة، 
بفضل انخراطهم وانخراط آبائهم وأمهاتهم، 
الحملة  الجميع بأهمية االستفادة من  ووعي 
وضرورة تلقيح فلذات أكبادهم لتكوين المناعة 
ضد التبعات الوخيمة للفيروس، وكذلك بفضل 
المجهودات التي تبذلها كل المصالح المتدخلة، 
والتربية  والصحة  الداخلية  لوزارة  الممثلة 

الوطنية.
المغاربة  إجمالي  أن  عفيف،  الدكتور  وأكد 
الذين تم تلقيحهم بجرعتين قد بلغ إلى غاية 
و  ألفا   670 و  مليونا   16 اإلثنين  يوم  عصر 
107 أشخاص، وهو ما يعني بلوغ نسبة 54 
في المئة من مجموع األشخاص المستهدفين 
تم  حين  في  كامال،  تلقيحا  الوطنية  بالحملة 
تلقيح 20 مليون و 157 ألفا و 305 أشخاص 
بجرعة واحدة، أي أنه تم تجاوز عتبة 60 في 
المئة من الملقحين بجرعة واحدة، مضيفا بأن 
عدد الجرعات التي تم منحها إلى المواطنين قد 
بلغ إلى نفس اليوم أكثر من 36 مليون جرعة.

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 .
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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، االثنني 
تم  الذي  التقدم  على  البناء  على ضرورة  بالرباط، 
إحرازه في عدة جوانب من امللف الليبي، وذلك بغية 

إنجاح االنتخابات املرتقبة يوم 24 دجنبر املقبل.
مشتركة  صحافية  ندوة  خالل  بوريطة،  وأكد 
العام  لألمني  الخاص  املبعوث  مع  مباحثاته  عقب 
لألمم املتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة 
أن  "ينبغي  كوبيش،  يان  البلد،  هذا  في  للدعم 
نبني على التقدم الذي تم إحرازه على املستويات 
العسكرية واملؤسساتية والسياسية من أجل إنجاح 

هذه االستحقاقات االنتخابية".
استعداد  على  التأكيد  جدد  الصدد،  هذا  وفي 
املغرب للعمل بالتنسيق مع األطراف الليبية واألمم 
املتحدة للوصول بالعملية االنتخابية إلى بر األمان، 

و"التي تعد أوال وقبل كل شيء مسؤولية ليبية ".
الوضع  تسوية  أن  يعتبر  "املغرب  أن  وأضاف 
في ليبيا يجب أن تمر عبر االنتخابات، مع احترام 
ممكن  وجه  أفضل  على  لها  واالستعداد  األجندة 
القانونية واللوجستية واملادية، حتى  الناحية  من 

تجرى هذه االستحقاقات في أفضل الظروف".
في  هي  التي  الليبية،  األزمة  أن  إلى  وأشار 
من  إال  حلها  يمكن  "ال  مشروعية  أزمة  األساس 
فيها  يشارك  أن  يجب  ديمقراطية  ممارسة  خالل 
للصالحيات  تام  احترام  في  وذلك  الليبيني"،  كل 

املمنوحة للمؤسسات.

اململكة في حل  إلى موقف  وفي معرض تطرقه 
األزمة في ليبيا، أكد بوريطة أن "املغرب ليس لديه 

أجندة وال حل وال مبادرة" في هذا الشأن.
وأوضح أن دور املغرب، وفق رؤية جاللة امللك 
للحوار  فضاء  فتح  في  يتمثل  السادس،  محمد 
لليبيني من أجل التوصل إلى تفاهم بني الشركاء، 
مظلة  "باعتبارها  املتحدة،  األمم  دور  دعم  وكذا 
لحل  الدولية  الجهود  وتنسيق  لتوحيد  أساسية 

األزمة في ليبيا".
واغتنم الوزير هذه املناسبة لينوه بدور املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى ليبيا وبعثة 
تعزيز  أجل  من  البلد  هذا  في  للدعم  املتحدة  األمم 

استقرار ه وإخراجه من أزمة دام أمدها.
للمغرب  امتنانه  عن  كوبيش  أعرب  جانبه،  من 
لكونه شريكا قويا وفاعال نشطا في املجتمع الدولي 
لدعمه للعملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي 
في  والتعاون  والوحدة  االستقرار  من  مزيد  إلى 

ليبيا.
ستتمتع  البالد  أن  يعني  "هذا  أن  وسجل 
قوية  وديمقراطية  جديدة،  وسلطات  بمؤسسات 
وشرعية لحل العديد من املشاكل والتحديات التي 

ال تواجه ليبيا فقط، بل العديد من دول املنطقة".
محمد  امللك  لجاللة  امتنانه  كوبيش  وجدد 
"تعاونه  و   ، املغرب  "استعداد"  على  السادس 
شق  على  الليبية  األطراف  مساعدة  في  العميق" 
املتحدة  األمم  لجهود  اململكة  دعم  وعلى  طريقها، 

املغرب  يواصل  أن  في  أمله  عن  معربا  ليبيا،  في 
في املستقبل  االضطالع بهذا الدور "الحاسم جدا" 

ألن العملية لم تنته بعد.
من  بأنه"سنستفيد  التأكيد  على  وحرص 
التعاون  هذا  إطار  في  تحققت  التي  اإلنجازات 
التالية،  املرحلة  إلى  االنتقال  على  ليبيا  ملساعدة 
العملية  هذه  خالل  من  الحقيقي،  االستقرار  وهي 

الخصوص  وجه  على  تميزت  التي  السياسية 
باالنتخابات التي ستجرى في 24 دجنبر املقبل".

وأشار إلى وجود توافق أساسي داخل املجتمع 
الدولي بشأن املضي قدما في امللف الليبي وكيفية 
دعم هذا البلد في طريقه نحو مزيد من تحقيق األمن 
واالستقرار، واصفا مساهمة املغرب في هذا الشأن 

ب"القوية". 
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والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قال 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
إفريقية  سياسة  إلى  يدعو  املغرب  إن  بوريطة، 

مشتركة لفائدة املغتربني.
االفتراضي  االجتماع  خالل  بوريطة  وقال 
اإلفريقية  الجذور  لعشرية  العليا  اللجنة  الثاني 
األفارقة، وهي مبادرة تقودها طوغو،  واملغتربني 
"إذا كان املغرب يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة 
منسقة لفائدة املغتربني، فألنه يعي مؤهل الغنى 
الذي يمكن أن يقدمه مغتربو القارة، والذين يصل 
عددهم حاليا إلى حوالي 15 في املائة من إجمالي 

السكان".
وذكر بوريطة بالعناية السامية التي ما فتىء 
املغربية  الجالية  أفراد  بها  يحيط  امللك  جاللة 
املقيمة بالخارج منذ اعتالء جاللته العرش مشيرا 
في هذا الصدد إلى قول جاللة امللك "نشيد بالدور 
نعتبرها  التي  بالخارج،  املقيمة  لجاليتنا  الفعال 
طليعة  وفي  بل  الجديد.  املغرب  مقومات  من 
وإخالص،  صدق  بكل  تساهم  التي  الفعاليات، 
الترابية،  وحدتها  عن  والدفاع  بالدنا،  تنمية  في 

وإشعاعها الخارجي".
وبحسب بوريطة ، فإن سياسة اململكة تنطلق 
من هذه الرؤية امللكية التي تهدف ، من جهة ، إلى 
تقوية الروابط القائمة بني مغاربة العالم ووطنهم 
األم ، ومن جهة أخرى، إلى إشراكهم بفعالية في 
أفراد  اختزال  يمكن  ال  إنه  وقال  بلدهم.  تنمية 
كل  وقبل  إنهم  بل  املالية  التحويالت  في  الجالية 

شيء، فاعلون في التنمية .
اللجنة  تقرير  أن  إلى  السياق  هذا  في  وأشار 
يدي  بني  قدم  الذي  التنموي  بالنموذج  الخاصة 
املغاربة  من  جعل  املاضي  ماي  في  امللك  جاللة 
املقيمني بالخارج إحدى الركائز الخمس األساسية 

لتجسيد النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذه 
من  العديد  ذاتها  حد  في  الخاصة ضمت  اللجنة 

مغاربة العالم وممثليهم.
االنضمام  في  يأمل  املغرب  أن  بوريطة  وأكد 
مسعى  وفق  األفارقة  املغتربني  ومواكبة  لطوغو، 
دعم  مؤكدا  املتقاسم،  والنمو  املشتركة  للتنمية 
املبادرة  بهذه  النهوض  في  لطوغو  التام  اململكة 
للجذور  عشرية   2031  -  2021 لجعل  الرائدة 
اإلفريقية واملغتربني األفارقة. وأكد أن هذا الدعم 
متني باعتباره يرتكز على تطابق مبادرة التوغو 
مع الرؤية السديدة لجاللة   امللك محمد السادس 

بصفته رائد إفريقيا للهجرة.
على  وعالوة  للمغرب،  بالنسبة  أنه،  وأضاف 
للمغتربني،  مشتركة  إفريقية  سياسة  مواءمة 

خالل  من  املبادرات  من  العديد  في  النظر  يمكن 
بلورة  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  لومي،  إطار 
اإلفريقية  الجالية  توجيه  من  يمكن  عملي  دليل 
وإرساء  القارة،  في  األعمال  مناخ  بخصوص 
منصات  وإرساء  الجاليات،  كفاءات  تموقع  نظام 

إلكترونية لألعمال في عصر االقتصاد الرقمي.
عبر  الوحيد  الشباك  تعميم  إلى  أشار  كما 
ألفراد  املشورة  وتقديم  مواكبة  أجل  من  القارة، 
بالقارة  مشاريع  إقامة  في  الراغبني  الجاليات 
بتحويل  املرتبطة  التعامالت  تكاليف  ومواءمة 
أجندة  مع  األفارقة،  املغتربني  طرف  من  األموال 
التنمية  وأهداف   2063 اإلفريقي  االتحاد 

املستدامة.
تأخرا  تشهد  إفريقيا  فإن  بوريطة،  وحسب 

كبيرا في مجال مواكبة مغتربيها، مبرزا أنه "إذا 
لم تكن هناك رغبة في إشراك املغتربني األفارقة في 
تنمية القارة، فإن هذه األخيرة لن تستفيد من هذا 

املؤهل الثمني".
تظل  ملاذا  املثال،  على سبيل  الوزير،  وتساءل 
إفريقيا األغلى في مجال تكاليف تحويل األموال؟ 
قيمة  من  املائة  في  5ر8  املتوسط  في  تبلغ  إنها 
الذي  الهدف  أضعاف  ثالثة  أي  املرسل،  املبلغ 
 3 في  واملتمثل  املستدامة  التنمية  أهداف  حددته 
الكامن  السبب  عن  الوزير  تساءل  كما  املائة.  في 
عالية  اإلفريقية  األطر  من  العديد  مغادرة  وراء 

الكفاءة للقارة دون وجود ضمانة لعودتها.
وبحسب بوريطة، فإن إفريقيا توفر في الواقع 
باعتبارها  الهجرة  رهانات  على  مفضلة  نافذة 
تهم  اإلفريقية  الهجرة  وبنيوية:  طبيعية  ظاهرة 
إفريقيا في املقام األول. كما أنها ارتفعت بنسبة 

13 في املائة بني سنتي 2015 و2019.
أن  على  الوزير  شدد  متصل،  سياق  وفي 
أنفسهم  فرض  من  تمكنوا  األفارقة  املغتربني 
والثقافي  واالقتصادي  السياسي  املشهد  في 
والرياضي في دول املهجر مكرسني جذور القارة 
قصص  أن  مبرزا  اإلفريقية،  لهويتها  وحاملني 

النجاح في هذا الصدد أكثر من أن تحصى.
األهمية  املغتربني متنامي  كما شدد على دور 
السيما  السوسيو-اقتصادية،  التنمية  تحفيز  في 
سنة  دوالر  مليار  )8ر78  األموال  تحويل  عبر 
مساهمتها  جانب  إلى  الجائحة(،  رغم   2020
بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

ومبادرات تطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.
األفارقة  املغتربني  أن  إلى  الوزير  وخلص 
فرضوا أنفسهم كمصدر أكثر صمودا ومصداقية 

من تدفقات االستثمارات املباشرة األجنبية.

�لمغرب يدعو �إلى �شيا�شة �إفريقية م�شتركة
لفائدة �لمغتربين

بوريطة يوؤكد �شرورة �لبناء على �لتقدم �لمحرز ق�شد
�إنجاح �نتخابات دجنبر �لمقبل

�ل�شفير هالل يجدد �لتاأكيد على ت�شبث �لمغرب �لر��شخ 
بال�شالم و�لأمن و�لزدهار في منطقة �ل�شرق �لأدنى

عمر  املتحدة،  األمم  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل  السفير،  دعا 
هالل، يوم االثنني في نيويورك، بمناسبة الذكرى األولى التفاقيات 
أبراهام، إلى إحالل سالم دائم في الشرق األدنى، باعتباره "هدفا 

استراتيجيا" في خدمة األجيال الحالية واملستقبلية.
متحف  في  أقيم  حفل  بمناسبة  ألقاها  كلمة  في  هالل،  وقال 
التراث اليهودي في مانهاتن، بمشاركة سفراء، ممثلني دائمني لدى 
األمم املتحدة لكل من إسرائيل والواليات املتحدة واإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين، إن "منطقتنا سئمت من الحرب. منطقتنا عانت 
من كل أنواع التطرف واإلرهاب ونبذ اآلخرين. منطقتنا بحاجة إلى 
سالم حقيقي ، نحن بحاجة إلى السالم في القلوب والعقول. نحن 
ألجيال  وأيضا  لنا  وكأفق  استراتيجي  كهدف  السالم  إلى  بحاجة 

املستقبل".
طويل  املغرب  التزام  على  التأكيد  هالل  جدد  املناسبة،  وبهذه 
األمد وتشبثه الراسخ بالسالم واألمن واالزدهار في الشرق األدنى.
االحتفال  هذا  فإن  املغربية،  للمملكة  "بالنسبة  إنه  هالل  وقال 
هذه  ترعاها  التي  الروابط  وتوسيع  بتعزيز  التزام  هو  البهيج 
االتفاقيات التاريخية، وتسريع التحول اإليجابي للمنطقة، وزيادة 

االستقرار واألمن واالزدهار لنا وألجيال املستقبل".
وأضاف أن الزيارة الرسمية األخيرة التي قام بها وزير الخارجية 
اإلسرائيلي، يائير البيد، في 12 غشت املاضي، إلى اململكة، والتي 
تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون، تعكس "التزام املغرب 
وإسرائيل بتعزيز عالقاتهما الثنائية وإعطائها دفعة ملموسة من 

خالل إرساء آليات تعاون مرنة وفعالة".
وأبرز هالل "أننا نجني، اليوم، ثمار الزخم اإليجابي الذي تم 
ضخه في عالقاتنا منذ التوقيع، في دجنبر املاضي على االتفاقية 

والتي  وإسرائيل،  املتحدة  والواليات  املغرب  بني  األطراف  ثالثية 
أفضت إلى إنشاء خمس مجموعات عمل تغطي القطاعات الواعدة، 
والطاقة  والفالحة  والطيران  والسياحة  واالبتكار  البحث  مثل 

والبيئة والتجارة واالستثمار".
كل  قبل  قوتها،  تستمد  "عالقتنا  أن  إلى  الدبلوماسي  وأشار 
مغربي  أصل  من  اليهودية  للجالية  العريق  االرتباط  من  شيء، 
باململكة والروابط الراسخة بني هذه الجالية وعاهل اململكة، صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، أمير املؤمنني، وحامي املغاربة من كل 
العريق  تقليده  خالل  "من  أنه  هالل  وسجل  واملعتقدات".  األديان 
األديان  بني  التعايش  كان  حيث  والروحي،  الديني  التسامح  في 
امللك  لجاللة  املتبصرة  القيادة  وتحت  قرنا،   12 من  ألكثر  حقيقة 
محمد السادس، سيواصل املغرب توفير فضاء للتعايش والتفاعل 

اإلنساني لتعزيز السالم في العالم".
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة، جلعاد أردان، 
التسامح  ممارسة  على  مثال  "خير  تشكل  آبراهام  اتفاقيات  إن 

والعيش املشترك بسالم مع جيراننا".
وقال أردان "إنه بعد تقديم رؤية للتعايش والسالم واالزدهار، 
بدأت أممنا بسرعة في ترجمة األقوال إلى أفعال"، مشيرا إلى أنه 
املوقعة  البلدان  قامت  دبلوماسية،  تمثيليات  افتتاح  على  عالوة 
على اتفاقيات آبراهام بالتوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم 
"هذه  أن  التأكيد  على  التعاون". وحرص  من  في مجاالت مختلفة 
األمد  على  مهمة  لعالقات  األسس  إرساء  في  حاسمة  الخطوات 

الطويل".
من جانبها، أشارت سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
تقدم  إحراز  تم  عام،  في غضون  أنه  إلى  غرينفيلد،  توماس  ليندا 
"تريد  بايدن  إدارة  أن  مؤكدة  أبراهام،  اتفاقيات  بفضل  ملموس 
إن  وقالت  إنجاحه".  وإعادة  النموذج  هذا  على  البناء  بوضوح 

"الواليات املتحدة ملتزمة بتعزيز وتوسيع هذه االتفاقيات".
لدولة  الدائمة  املمثلة  السفيرة،  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 
اإلمارات العربية املتحدة لدى األمم املتحدة، النا زكي نسيبة، إلى 
أنه "مع استمرار خروج العالم من الوباء، سيستمر نمو وتعميق 
بل  شعوبنا،  فقط  ليس  تفيد  بطريقة  بلداننا  جميع  بني  الروابط 

الشرق األوسط بأسره".
"في  أنه  الرويعي،  جمال  البحرين،  سفير  سجل  جانبه،  من 
أن نضع خالفاتنا  كوفيد19-، يجب  وباء  فيه  نواجه  الذي  الوقت 
على  للتغلب  املتبادلني  والثقة  االحترام  بروح  معا  ونعمل  جانبا 

تحدياتنا املشتركة".

بوريطة في حوار حصري 
مع صحيفة »ذي ستار« 
�لمغرب وجنوب �إفريقيا 

مدعو�ن �إلى تعزيز تعاونهما 
لما فيه �شالح �لقارة  

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، أنه بات من املهم جدا للمغرب 
وجنوب إفريقيا أن يعمال جنبا إلى جنب لتعزيز فرص فهم 
أفضل للواقع السياسي واالقتصادي والجيوسياسي لآلخر.

وقال بوريطة، في حوار حصري مع صحيفة »ذي ستار«، 
تحت  االثنني،  نشر  إفريقية،  الجنوب  الصحف  أكبر  إحدى 
عنوان )وزير الشؤون الخارجية املغربي يمد يده لبريتوريا 
من أجل التعاون واألخوة(، »أعتقد اعتقادا راسخا أن تعزيز 
مصلحة  في  سيكون  واملغرب  إفريقيا  جنوب  بني  العالقات 

القارة«.
وأشار إلى أن املغرب مقتنع بأن العمل املشترك، على نحو 
سليم ومتوازن، سيعزز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية، 
والتعاون  التضامن  من  مزيد  إلى  دعت  »اململكة  أن  مبرزا 
والتنسيق الفعال في إفريقيا، وذلك قصد تمكني قارتنا من أن 

تكون أكثر صمودا واستعدادا للتقلبات وحاالت الطوارئ«.
كما أكد بوريطة أنه »نواصل العمل من أجل عالقات أقوى 
رئيسيان  فاعالن  واملغرب  إفريقيا  )...(.جنوب  بريتوريا  مع 
استغالل  في  كبيرة  رغبة  وتحدوهما  وخارجها  القارة  في 

اإلمكانات الهائلة التي يتمتعان بها«.
وأوضح أنه بالنظر إلى أن املغرب وجنوب إفريقيا هما 
أكبر املستثمرين في القارة وكل في منطقته، فإنهما مدعوان 
لالضطالع بدور رئيسي في عملية التكامل اإلفريقي. وسجل 
أن »املغرب وجنوب إفريقيا من بني البلدان اإلفريقية القليلة 
احتياجات  لتلبية  واملعرفة  اآلليات  حاليا  تمتلك  التي  جدا 
)كوفيد19-(  ملكافحة  الطبية  واملعدات  اللقاحات  من  القارة 

بشكل فعال«.
وبعدما أشارت إلى أن البلدين يتقاسمان تاريخا مشتركا، 
أكثر  بني  من  كانت  املغربية  »اململكة  بأن  )ذي ستار(  ذكرت 
بني  ومن  اإلفريقي،  الوطني  للمؤتمر  املتحمسني  املؤيدين 

الدول اإلفريقية األولى التي قدمت الدعم« لجنوب إفريقيا.
إن  املغربية  الدبلوماسية  رئيس  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
كانوا  إفريقيا  جنوب  من  ومناضلني  مانديال  »نيلسون 
يتدربون في شرق املغرب بني مدينتي وجدة وبركان«. وشدد 
على أن »اختالف الرأي أمر صحي، لكن موقف إخواننا في 
بريتوريا من مسألة الصحراء املغربية قد تجاوز لألسف في 

كثير من األحيان االختالف في الرأي إلى العداء«.
الحوار،  على  منفتحا  دائما  كان  »املغرب  أن  وأضاف 
مادام يندرج في إطار االحترام املتبادل والرغبة الصادقة في 
تنقية األجواء أمام العالقات واالستفادة املثلى من إمكاناتها 

الجمة«.
الصحراء  قضية  حول  سؤال  عن  إجابته  معرض  وفي 
جميع   ،2007 سنة  منذ  أنه  إلى  بوريطة  أشار  املغربية، 
قرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك القرار األخير رقم 
سمو  على  التأكيد  خالل  من  املغربي  النهج  تدعم   ،2548
الذاتي بمنطقة الصحراء، وجديتها  للحكم  املغربية  املبادرة 
ومصداقيتها. وقال إن »مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 
املغربية هي السبيل الوحيد واألوحد لحل نهائي لهذا النزاع 

اإلقليمي«.
وفي هذا اإلطار، أكد الوزير أنه تنبغي اإلحاطة بالحقائق 
على األرض، وال سيما العدد املتزايد من الدول التي تعترف 
بأن  مستشهدا  صحرائها،  على  للمملكة  الكاملة  بالسيادة 
املطلق  دعمها  أعربت عن  القارات  دولة من جميع  »خمسني 
للمبادرة املغربية للحكم الذاتي في الصحراء، حيث افتتحت 
25 دولة في إفريقيا وآسيا واألمريكتني قنصليات عامة في 
املدينتني الرئيسيتني للصحراء املغربية، العيون والداخلة«.

�شحيفة �إيطالية: تحامل 
�لنظام �لجز�ئري

على �لمغرب مناورة ل�شرف 
�لأنظار عن م�شاكله �لد�خلية

كتبت الصحيفة اإليطالية "الستامبا"، أن السلطات الجزائرية 
عن  األنظار  إلى صرف  املغرب،  على  التحامل  من خالل  تسعى 
مشاكلها الداخلية الحقيقية، متحدثة عن نظام جزائري متحجر، 

بدون استراتيجية سياسية مالئمة من أجل تنمية البالد.
الكاتبة كريمة موال، في مقال علقت من خالله على  وأكدت 
العالقات  قطع  الجانب  األحادي  الجزائرية  السلطات  قرار 
الدبلوماسية مع اململكة، أنه ومن خالل مهاجمة املغرب، تحاول 
الجزائر إخفاء املشاكل الحقيقية التي ال تزال تعصف بمستقبل 
الجزائريني، وتحويل األنظار عن الحراك الذين يواصل مظاهراته 

في الشوارع ضد النظام من أجل حقوق الجزائريني.
الجزائر  بأن  انطباعا  املرء  "لدى  أن  الصحيفة  وأوضحت 
املوارد  تتوفر على جميع  بينما  فأكثر،  أكثر  الضياع  تسير في 
)السيما الغاز الذي تزود به أوروبا( لتصبح اقتصادا كبيرا في 

املنطقة".
السياسي،  التطور  دراسة  خالل  "من  اليومية،  وحسب 
الفجوة  ندرك  واملغرب،  الجزائر  في  واالقتصادي  االجتماعي 
فيه  أقلعت  الذي  الوقت  ففي  املغاربيني:  البلدين  بني  القائمة 
الرباط )بالرغم من عدم توفرها على موارد نفطية(، بفضل شبكة 
من العالقات الدولية ورؤية سياسية واضحة للمستقبل، ال تزال 
استراتيجية  دون  املاضي، من  في  الجزائر من جانبها، جامدة 

سياسية مالئمة لتطوير البالد".
وأكدت الصحيفة، التي تطرقت أيضا الستئناف العالقات بني 
املغرب وإسرائيل، مع التزام مركزي بحل الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني، أن الجزائر "منذ التوقيع على هذا االتفاق، انخرطت 

في حملة مسعورة من الدعاية الشعبوية واملعادية للسامية".
وأضافت "ومع ذلك، يبقى جعل املغرب كبش فداء، املناورة 
الوحيدة التي تتوفر عليها الجزائر، من أجل صرف االنتباه عن 
 ... البالد بسبب نظام متحجر،  فيها  التي تغرق  حالة اإلفالس 
غير قادر على تدبير املشاكل الداخلية، من قبيل حرائق الغابات 
التي اجتاحت البالد هذا الصيف، وباء "كوفيد19-"، والبطالة 

التي تطبق على جيل بأكمله".
االتهامات  "استراتيجية  أن  إلى  "الستامبا"  وخلصت 
الجزائرية والتوترات املستمرة مع دولة جارة مثل املغرب، التي 
تواصل من جانبها مد يدها  ... تحيل على أزمة سياسية عميقة 

في البالد".
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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

2021/09/14

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي ابن 
رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
CHUIRC/2021/055 :رقم

في يوم  2021/10/07 على الساعة  
العاشرة صباحا  سيتم في مكاتب  
ابن  الجامعي   اإلستشفائي  املركز 
زنقة    8 البيضاء  بالدار  رشد   
األظرفة  فتح  العرجون،  لحسن  
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
  CHUIRC/2021/055:اثمان رقم
)حصة  االقمشة   شراء  الجل: 

فريدة(.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلستشفائي  املركز  مديرية   من  
املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
واللوازم( الكائنة ب 8، زنقة لحسن 
ويمكن  البيضاء،  الدار  العرجون 
بوابة  الكترونيا من  كذالك تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

كما  املؤقت  الضمان  مبلغ   حدد  
)خمسمائة  500,00درهم  يلي: 

درهم(
مع  األعمال  تقدير  كلفة 
من  محددة  الرسوم  احتساب 

في  املشروع  صاحب  طرف 
مع  مبلغ:   16.324,80درهم 
احتساب الرسوم  )ستة عشر الف 
وثالثمائة  وأربعة وعشرون درهم 
احتساب  مع  سنتيما  وتمانون 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى تقديم 
مطابقة   املتنافسني  ملفات  وايداع 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 من  
  D1580/15/DEPP رقم  النظام 
املتعلق   2015 19يونيو   بتاريخ  
ابن  االستشفائي  املركز  بصفقات 

رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية  العامة 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
لهاته  املطلوبة والئحة  العينات  إن 
ملف  يستوجبها   التي   العينات، 

لجميع  بالنسبة   العروض   طلب 
املواد  يجب ايداعها  لدى مصلحة 
العامة  باملديرية  واللوازم  املعدات 
للمركز اإلستشفائي الجامعي  ابن 
لحسن  زنقة   ،8 ب  الكائنة  رشد  
العرجون الدار البيضاء، وذلك  الي 
قبل     2021/10/06 يوم    غاية 

الساعة  التانية بعد الزوال.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3376/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري و 
التنمية القروية و املياه و الغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن املنافسة
رقم: 2021/01

على   2021 15أكتوبر  بوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة   الساعة 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
 16 ب  الكائن   لدكالة،  الفالحي 
  58 .ص.ب  السادس  محمد  شارع 
الخاص  األظرفة  فتح  بالجديدة،  
بطلب اإلعالن عن املنافسة املتعلق 
بإنجاز الدراسة والتجهيز الداخلي 

الجماعي بالري املوضعي بالقطاع 
هكتار   3820 حوالي  مساحة  على 
املياه  مستخدمي  جمعية  لصالح 
لألغراض الفالحية التوافق بدائرة

Z0 إقليم الجديدة.
عن  اإلعالن  ملف  سحب  يمكن 
املنافسة من مكتب الصفقات التابع 
لقسم تسيير شبكة الري وتصريف 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب  املياه 

الفالحي لدكالة بالجديدة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  ويجب 
املتنافـسني  ملفات  وايداع  وتقديم 
في  املدرجة  للمتطلبات  مطابـق 
عن  اإلعالن  لهذا  التحمالت  دفتر 

املنافسة.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الجهوي  باملكتب  الضبط  بمكتب 
الكائن   لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
السادس  محمد  شارع   16 ب 

بالجديدة.
طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى عنوان املكتب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  املنافسة  عن  اإلعالن  لجنة 

بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بتاريخ  املوقع  زيارة  يوم  تقرر  لقد 

الساعة  على   2021 شتنبر   23
من  االنطالقة  صباحا،  العاشرة 
الري  شبكة  تسيير  مقاطعة  مقر 

بالزمامرة.
بتاريخ  اإلخبار  يوم  تقرر  كما 
الساعة  على   2021 شتنبر   24
باملكتب  بمقر  صباحا  العاشرة 
الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة 

بالجديدة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها في امللف اإلداري وامللف التقني 
في  املدرجة  تلك  هي  املالي  وامللف 

ملف طلب اإلعالن عن املنافسة.
ع.س.ن/3380/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 20/6101/29
اعالن عن سمسرة عمومية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
ان  باسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجري  علنية  سمسرة 
رقم  البيوعات  بقاعة   2021/9/30
5 بهذه املحكمة انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال لبيع ما يلي:
ارض  عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
مساحتها 3 خداديم تربتها احرش 
ومطفية  متالشية  سكنى  بها 
شرقا  الزنقة،  قبلة  يحدها  صالحة 
املختار،  بن  احمد  وورثة  الزنقة 
بحرا املكاز وشتاء سعيد بن جدي 
والزنقة والكائنة بدوار اوالد يعيش 
سي  دار  قيادة  الصعادال  جماعة 

عيسى اقليم اسفي.
اخر عرض: 118.000,00درهما

الشافعي  حسناء  السيدة:  لفائدة 
النائبةعنها اختها مريم الشافعي

هنيني  سعيد  ذ.  عنها  ينوب 
املحامي بهيئة اسفي

ضد السادة: ورثة عايشة العيشي
إرساء  لالداء عند  ويطالب بضامن 
الراسي  وسيؤدي  العلني  املزاد 

زيادة  مع  ناجزا  الثمن  املزاد  عليه 
العامة.  الخزينة  لفائدة   %3
يجب  املعلومات  من  وللمزيد 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال 
ملف  على  واالطالع  املحكمة  بهذه 

التنفيذ.
3365/ع س ن

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم:

20/6101/36
اعالن عن سمسرة عمومية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجري  علنية  سمسرة 
رقم  البيوعات  بقاعة   2021/9/30
5 بهذه املحكمة انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال لبيع ما يلي:
ذي  العقار املسمى «بالد التهامي» 

 23/78113 عدد  العقاري  الرسم 
وهو  سنتيار   44 آر   7 مساحته 
مسورة  عارية،  ارض  عن  عبارة 
سفلي  طابق  من  بناية  بها  بحائط 
 6 به  مربعا  مترا   190 مساحتها 
غرف، مطبخ ومرحاض بها أشجار 
امزوغن  بطريق  والكائنة  مثمرة، 

اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

1.900.000,00درهم
برق  التهامي  ورثة  السادة:  لفائدة 

الليل
الزهراء  فاطمة  ذة  عنه  تنوب 

الشعراني املحامية بهيئة اسفي
ضد السيد: عبد القادر برق الليل

إرساء  لالداء عند  ويطالب بضامن 
الراسي  وسيؤدي  العلني  املزاد 
زيادة  مع  ناجزا  الثمن  املزاد  عليه 
3% لفائدة الخزينة العامة. وللمزيد 
االتصال  يجب  املعلومات  من 
بمكتب التنفيذ املدني بهذه املحكمة 

واالطالع على ملف التنفيذ.
3364/ع س ن

ع.س.ن /3381/ إدع.س.ن /3382/ إد

ع.س.ن /3383/ 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

األربعاء 15 شتنبر 2021 املوافق 7 صفر 1443 العدد 12.943

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام

213005:3113:3617:0820:0321:19 اإلثنين

223105:3213:3617:0820:0121:18الثالثاء

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

240205:3413:3517:0619:5921:15 الخميس

250305:3513:3517:0619:5721:13 الجمعة

260405:3613:3517:0519:5621:12 السبت

270505:3713:3417:0419:5521:10 األحد

يقض الخوف والقلق على المستقبل مضاجع 
الهزارة  طائفة  من  الدين  رج��ال  من  مجموعة 
الشيعية يتلقون علوم دينية في مدينة النجف 
في  السلطة  على  طالبان  بعد سيطرة  العراقية 

أفغانستان.
الذي  بصير  علي  الشيخ  الطلبة،  هؤالء  بين 
جلس في غرفة توزعت فيها مكتبات وضع على 
رفوفها نسخا من القرآن وكتبا دينية وعل ق في 
سقفها مروحة تواصل دورانها في أيام الصيف 

الالهب.
وأمضى بصير 17 عاما من عمره ) 51 سنة( 
في دراسة العلوم الدينية في »الحوزة«، المدرسة 
الدينية العريقة إلعداد رجال الدين الشيعة في 
النجف المقدسة التي يتوافد اليها ماليين الشيعة 

كل عام لزيارة مرقد األمام علي بن أبي طالب.
تختفي ابتسامته بينما يتحدث عن صعوبة 
العودة إلى بلده الذي أصبح منذ منتصف آب/
أغسطس تحت سيطرة حركة طالبان اإلسالمية 
برس  فرانس  لوكالة  ويقول  المتطرفة.  السنية 
»أتمنى وأريد العودة إلى أفغانستان لخدمة شعب 
أفغانستان لكن الوضع ليس طبيعيا« حاليا هناك.
والهزارة أقلية شيعية تشك ل ما بين 10 إلى 
20 بالمئة من سكان أفغانستان الذي يقد ر عددهم 
بحوالى 40 مليون نسمة. وتحدثت تقارير عن 
اآلالف  خاللها  قضى  لمجازر  أفرادها  ض  تعر 
ان  إب  المتشددة  اإلسالمية  الحركة  أيدي  على 
سيطرتها على الحكم بين عامي 1996 و2001.
التي  الوحشية  األع��م��ال  ذك��ري��ات  ت��زال  وال 
ارتكبها عناصر طالبان عالقة في أذهان العديد 
من األفغان، وهي تشكل مصدر قلق للشيخ بصير 
الذي يقول »أخي وأختي في أفغانستان. الحمد 
هلل هم بعيدون عن العاصمة، في الريف، وهما 
بخير«. لكن ذلك ال يمنعه من الشعور »بالخوف 
إزاء كيف ستسيطر حركة طالبان على الشيعة«.
جهازه  ف��ي  فيديو  مقطع  الشيخ  وي��ع��رض 
قمع  إنه  يقول  لما  مشاهد  يتضمن  المحمول 

يمارسه عناصر طالبان ضد تظاهرة.
مؤكدا أن »الذين يتظاهرون هم من الهزارة«.
وتعر ض الهزارة الذين يسهل التعر ف عليهم 

خالل  واضطهاد  لتهميش  اآلسيوية،  لسماتهم 
مراحل عدة من التاريخ. ووفقا لبعض التقارير، 
قضي على نصف هذه األقلية خالل غزو لمناطقهم 
قام به الباشتون السنة في نهاية القرن التاسع 

عشر.
رحيل  مع   2001 عام  معاناتهم  تتوقف  ولم 
طالبان عن السلطة، بل استمر استهداف الهزارة 
العشرين  خالل  متشددون  نفذها  هجمات  عبر 

سنة الماضية.
مايو  في  األقلية  هذه  من  شخصا   50 وقتل 
الماضي، في هجمات وقعت قرب مدرسة للبنات 

في حي في كابول يسكنه الهزارة.
وكان مصطفى، نجل الشيخ بصير وعمره 21 
وينصت  الغرفة  زوايا  إحدى  في  يجلس  عاما، 

بانتباه للحوار مع والده.
ويقول الشاب الذي ولد في العراق بأنه »عراقي 
رغم جنسيته األفغانية. ويضيف  من األعماق« 
بلهجة النجفيين »أنا ال أتكلم الداري جيدا »، 
مضيفا »أفضل البقاء هنا في النجف أآلمن أكثر« 

من أفغانستان.
حروبا  األخيرة  العقود  خالل  العراق  وشهد 
وصراعات وأزمات، ومع ذلك يبدو وكأنه مالذ 

آمن للبعض.
ويعرب الشيخ هزاره محمد تقي الذي تزوج قبل 
عام في بلده ويتحد ر من مدينة هرات الواقعة في 
غرب أفغانستان، عن أمله في أن يعود الى بالده.
منذ  دراسته  يواصل  الذي  الطالب  ويضيف 
نحو ست سنوات في النجف، بقلق، »أمي وأختي 
ال  النساء   )...( عليهن  أخاف  هناك،  وزوجتي 

يمكنهن مغادرة المنزل إال بمرافقة أزواجهن«.
خالل سيطرة طالبان سابقا على أفغانستان، 
لم يكن يسمح للنساء بالخروج من المنزل من 
دون مرافق يكون أحد افراد العائلة، لكن ال يبدو 

أن هذا يطبق حاليا.
على  نحصل  كيف  أدري  »ال  تقي  وي��ق��ول 
جواز سفر أو تأشيرة، فلم تعد هناك دولة« في 

أفغانستان.
ويحلم الشيخ قربان علي )26 عاما(، بدوره 
بالعودة. ويقول رجل الدين الوقور الذي يتحدر من 

مدينة مزار شريف الواقعة في شمال أفغانستان، 
بنشر  )الدين(  للطلبة  ال يسمح  »الوضع هناك 

تعاليمهم«.
لكنه يستدرك قائال بأنه إذا طلبت »المرجعية«، 
أعلى سلطة دينية حيث يدرس في النجف، منه 

العودة إلى أفغانستان، »يجب أن نذهب«.
الذي  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ويكثف   
االنسحاب  جراء  ضربة  الدولية  سمعته  تلقت 
الفوضوي من أفغانستان، لقاءاته الدبلوماسية 
إحياء  محاوال  الخريف  خالل  المستوى  عالية 
تحالفات واشنطن التقليدية في مواجهة الصين.
أمام  كلمة  بداية  األميركي  الرئيس  ويلقي 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في 
21 أيلول/سبتمبر، والتي تعقد هذه السنة بصيغة 

هجينة تجمع بين االفتراضي والشخصي.
الدول والحكومات  وأعلن نحو مئة من قادة 
نيتهم المجيء إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك 
اطلعت  للمشاركين  قائمة موقتة  ما تظهر  على 

عليها وكالة فرانس برس الثالثاء.
أن  و«بوليتيكو«  »واشنطن بوست«  وذكرت 
الجمعية  خالل  أيضا  يريد  األميركي  الرئيس 
للتلقيح  مكرسة  دولية  قمة  عقد  اقتراح  العامة 

ضد كوفيد19-.
بعد ذلك، يستقبل جو بايدن في 24 شتنبر في 
واشنطن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا 
في إطار التحالف الرباعي المعروف باسم »كواد« 

او »الحوار األمني الرباعي«.
بايدن  بين  الرباعية  القمة  ه��ذه  وستسمح 
ورئيس وزراء كل من أستراليا سكوت موريسون 
والهند نارندرا مودي واليابان يوشيهيدي سوغا 
»بتعزيز الروابط وتعميق التعاون« إن على صعيد 

مواجهة وباء كوفيد19- أو التغير المناخي.
بجعل  االلتزام  كذلك  األربعة  الشركاء  ويريد 
»منطقة الهند-المحيط الهادئ مفتوحة وحر ة« 
وهي عبارة دبلوماسية معتمدة للتنديد بالتطل 

ع�����ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الصينية.

وي��أم��ل ال��رئ��ي��س 
األم����ي����رك����ي ع��ل��ى 

عانى  ما  بعد  المبادرة  زمام  استعادة  األرجح 
صعوبات جمة خالل آب/اغسطس على الصعيد 
الفوضوي  االنسحاب  بسبب  والدولي  الوطني 

من أفغانستان.
فيها  انهت  التي  األحادية  الطريقة  وخلفت 
الواليات المتحدة حربا استمرت عشرين عاما 
حلفاء  بعض  لدى  سلبيا  أثرا  أفغانستان،  في 

الواليات المتحدة.
ولم تفوت بكين وموسكو الفرصة للتشكيك في 
متانة دعم الواليات المتحدة للدول التي تعتمد 

في أمنها على األميركيين.
أحد  أن  وتكرارا  مرارا  أكد  بايدن  ان جو  إال 
أسباب مغادرة أفغانستان يتمثل بافساح المجال 
الدولية  للمواجهة  الجهود  من  مزيد  لتكريس 
الكبرى بين األنظمة الديموقراطية وتلك المستبدة.
وفيما لم يتخل بايدن عن النهج الصارم الذي 
اعتمده سلفه دونالد ترامب في مواجهة الصين 

إال انه ينوي مقاربتها بطريقة مختلفة.
في  يكون  أن  يريد  ال  الديموقراطي  فالرئيس 
مواجهة ثنائية مع الصين بل يريد على العكس 
أن يركز على لعبة التحالفات. وأجرى محادثات 
الصيني  نظيره  مع  قصيرة  فترة  قبل  هاتفية 
شي جينبينغ للتحقق من أن قنوات التواصل ال 
تزال مفتوحة. ولن يتردد في استحداث فضاءات 

لمحادثات متعددة األطراف.
مثل  الرئيسية  الخريف  لقاءات  جانب  فإلى 
و31   30 في  روما  في  العشرين  مجموعة  قمة 
تشرين األول/اكتوبر وقمة المناخ )كوب26( في 
غالسكو من األول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى 
12 منه، يريد جو بايدن أن ينظم مطلع كانون 
األول/ديسمبر »قمة من أجل الديموقراطية« عبر 

االنترنت.
ويتمثل التحدي األول في هذا اللقاء في تحديد 
قائمة المشاركين فينبغي عدم اثارة امتعاض أي 
المتحدة من دون تقويض  للواليات  بلد حليف 

طموحات جو بايدن الكبيرة الذي يرى أن الواليات 
المتحدة ينبغي أن تقود العالم »من خالل تشكيلها 

قدوة له«.

غوتيريش يدعو لتقديم 
»طوق نجاة« لألفغان 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا   
غوتيريش االثنين الدول لتقديم المساعدات التي 
النساء وغيرهن  يحتاجها األفغان بشدة ودعم 
من الفئات التي يبدو أن طالبان تهدد حقوقها.

وقال غوتيريش أمام الوزراء المشاركين في 
يجتاحه  الذي  للبلد  خصص  للمانحين  مؤتمر 
إلى طوق  األفغاني يحتاج  »الشعب  إن  العنف 

نجاة«.
وأضاف من مقر األمم المتحدة في جنيف »بعد 
قد  األمن،  وانعدام  والمعاناة  الحرب  من  عقود 

يكونون أمام اللحظة األكثر خطورة« اآلن.
وأفاد »فلنكن واضحين. ال يرتبط هذا المؤتمر 
بكل بساطة بما سنعطيه للشعب األفغاني فحسب، 

بل إنه مرتبط بما ندين لهم به«.
وجاءت تصريحاته بعد أقل من شهر تقريبا 
من استيالء طالبان على السلطة في أفغانستان، 
ما أدى إلى انسحاب الواليات المتحدة وحلفائها 
بشكل فوضوي من البالد، لتطوى صفحة تواجد 

عسكري غربي دام 20 عاما.
ويسعى المؤتمر الذي سيستمر لنصف يوم 
لجمع مبلغ قدره 606 ماليين دوالر تشير هيئات 
اإلغاثة إلى أنه ضروري لتقديم مساعدات يمكنها 
أن تنقذ حياة ماليين األفغان في األشهر األربعة 

األخيرة من العام الجاري.
غذائية  مساعدات  لتوفير  واألموال ضرورية 
وغيرها من األساسيات لنحو 11 مليون شخص 
وخدمات صحية أساسية لنحو 3,4 ماليين، إلى 

جانب أمور أخرى.
وصدرت دعوات لتأمين الجزء األكبر من هذه 
األموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة 
كمساعدات  دوالر  مليار   1,3 قدره  مبلغ  لجمع 
إنسانية ألفغانستان، لم يجر جمع القسم األكبر 

منه حتى اآلن.
لكن حوالى ثلث األموال المطلوبة حاليا هي 
ضمن احتياجات جديدة ظهرت مع انتزاع طالبان 

السلطة.
كانوا  األف��غ��ان  أن  على  غوتيريش  وش��دد 
األزمات اإلنسانية في  »إحدى أسوأ  يواجهون 
العالم« حتى قبل استيالء طالبان على السلطة 

في 15 غشت.
وتشير األمم المتحدة إلى أن نحو 40 في المئة 
من إجمالي الناتج الداخلي للبالد كان يأتي في 
األساس من التمويل الخارجي فيما كان نصف 

السكان يعتمدون على المساعدات اإلنسانية.
وعمليات  را  مدم  جفافا  أفغانستان  وتواجه 

نزوح جماعية فضال عن تداعيات وباء كوفيد.
وتسري مخاوف حاليا من أن تردد الدول في 
التعامل مع طالبان كسلطة قد يدفع بأفغانستان 

إلى أزمة أعمق.
وحضرت مبعوثة األمم المتحدة إلى أفغانستان 
ديبورا ليونز دول العالم األسبوع الماضي على 
المحافظة على تدفق األموال إلى البالد رغم القلق 
تام  »منعا النهيار  السلطة  تولي طالبان  حيال 

لالقتصاد والنظام االجتماعي«.
وأعلن غوتيريش أن األمم المتحدة ستفرج عن 
20 مليون دوالر من صندوقها المركزي لالستجابة 
اإلنسانية في  العمليات  لدعم  الطوارئ  لحاالت 
أفغانستان. لكنه شدد على وجود حاجة عاجلة 

لمزيد من األموال.
كما أكد على وجوب حماية حقوق اإلنسان.

وتعهدت الحركة اإلسالمية المتشددة انتهاج 
سياسة أكثر اعتداال مقارنة بواليتها األولى التي 

ات سمت بالقمع من العام 2001-1996.
لكنها سارعت في سحق أي أصوات معارضة 
وسط مؤشرات مقلقة على أنها قد تتجه مجددا 

لحظر النساء والفتيات من الحياة العامة.
وقال غوتيريش »من بين النقاط اإليجابية في 
أفغانستان اليوم وجود جيل جديد من النساء 
المتعلمات واللواتي ازدهرن على مدى العقدين 
إذ يتولين مناصب قيادية ويعتبرن  الماضيين 

من أصحاب المشاريع«.
األفغانيات  والفتيات  النساء  »تريد  وأضاف 
ضمان عدم خسارة المكاسب التي تحققت والتأكد 

من أن األبواب لم تغلق واألمل لم ينقطع«.
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في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 

بايدن يكثف ن�ساطه الدبلوما�سي 
بعد انتكا�سة اأفغان�ستان  و غوتيري�ش 

يدعو لتقديم »طوق نجاة« للأفغان
رجال دين من الهزارة االأفغان 

في النجف يعبرون عن خوفهم 
وقلقهم على م�ستقبل بلدهم 

بعد �سيطرة طالبان 

قال غوتيريش »من بين 
النقاط اإليجابية في 

أفغانستان اليوم وجود 
جيل جديد من النساء 

المتعلمات واللواتي 
ازدهرن على مدى العقدين 

الماضيين إذ يتولين مناصب 
قيادية ويعتبرن من أصحاب 

المشاريع«.
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«االتحاد االشتراكي»

الطويل  ال��روائ��ي  الفيلم  اختيار  ت��م 
»أنطونيو طار« للمخرج المغربي  الهادي 
سينمائيا  مشروعا   14 محند ضمن  والد 
البحر  عربيا لالستفادة من دعم صندوق 

األحمر.
وك��ش��ف م��ه��رج��ان ال��ب��ح�����ر األح�����م��ر 
ال�سينمائ�ي ال�دول�ي ع�ن المشاريع ال� 14 
البح�ر  ص�ندوق  دع�م  على  حصلت  التي 
األح�مر لإلن�تاج أو لعمليات م�ا بعد اإلن�تاج، 
و ذل�ك ض�من دورته األول�ى التي ستقام من 

6 إلى 15 ديسمبر المقبل.
البح�ر  ص�����ن��دوق  إط�����الق  ت�م  ق�د  و 
األح�مر في يونيو الماضي بهدف توف�ير 
ال�دعم للمشاري�ع ال�سينمائ�ية ع�ن ط�ري�ق 
ذلك  و  ت�حتاج�ه،  ال�ذي  ال�تموي�ل  ت�قدي�م 
إلن�جاز ه�ذه الم�شاري�ع و ت�حوي�لها إل�ى 
الصندوق  قد استلم  أع�مال سينمائية. و 
جزء  عن  اإلع��الن  تم  طلبا   650 من  اكثر 
الدعم، وسيتواصل  على  المتحصلين  من 
النظر في بقية المشاريع واإلعالن عن بقية 

المشاريع المختارة في دجنبر المقبل.
وتضم القائمة أفالما روائية ووثائقية من 
10 بلدان هي تونس والجزائر و المغرب 
واألردن  وفلس�طين  والسعودية  ومصر 

ولبنان والعراق و ق�طر. 
األفالم  من  اثنان  حقق  فقد  ولإلشارة 
المرش�ح  للمخرج  األول  دول�يا،  نجاحا 
لألف�الم  »كان«  والفائز بجائزة  لألوسكار 
فيمله  عرض  حيث  داغ��ر،  إيلي  القصيرة 

نصف  تظاهرة  ضمن  أمامكم«  »البحر 
الماضي،  جويلية  في  المخرجين  شهر 
فيما يستضيف مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولي الشهر الجاري العرض العالمي األول 
لفيلم »فرحة« وهو من إخراج دارين سالم.

وفي ما يلي قائمة المشاريع المتحصلة 
على الدعم:

إخراج  الفيلم الروائي الطويل »فرحة« 
دارين سالم )األردن، السويد(.

الفيلم الروائي الطويل »البحر أمامكم« 
إخراج إيلي داغر )فرنسا، لبنان، الواليات 

المتحدة، بلجيكا، قطر(
الفيلم الروائي الطويل »قربان« إخراج 

نجيب بلقاضي )تونس.
إلى  »خذوني  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
)العراق،  جعفر  الباقر  إخراج  السينما« 

مصر(
إخراج  الفيلم الروائي الطويل »سوال« 

صالح أسعد )الجزائر(.
الفيلم الروائي الطويل »قوارير« إخراج 
رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، 

فاطمة الحازمي، نور األمير )السعودية(
الفيلم الروائي الطويل »أنطونيو طار« 
إخراج الهادي والد محند )المغرب، فرنسا(.

»استعادة«  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
إخراج رشيد مشهراوي )فلسطين(.

 »10 »طريق  الطويل  الروائي  الفيلم 
إخراج عمر نعيم ) السعودية(.

الفيلم الروائي الطويل »بسمة« إخراج 
فاطمة البنوي )السعودية، مصر(.

الفيلم الروائي الطويل »أنا أرزة« إخراج 
ميرا شعيب )لبنان(.

ولد  إنشاهلل  الطويل:  الروائي  الفيلم 
»إخراج أمجد الرشيد )األردن(.

»المترجم  الطويل  ال��روائ��ي  الفيلم 
العربي« إخراج علي كريم )العراق، ألمانيا، 

قطر(.
الرياح أيضا  الفيلم الروائي الطويل » 

تغني » هادي غندور )لبنان، تونس(.
 – المغربي  الفيلم  ويستعرض   ه��ذا، 
عائلة  حكاية   طا«  »أنطونيو  الفرنسي  
تعيش حياة بسيطة من نماذج حياة القرى 
المغربية الصغيرة في عقد التسعينيات من 
القرن الماضي، لكنها أيضا عائلة فريدة 
مرض  وسيقلب  انفتاح.  من  يميزها  لما 
ألف��راد  اليومية  الحياة  مجرى  عصبي 
العائلة وسيمتحن مدى الحب الذي يكنونه 
لبعضهم. ويجسد شخصيات هاته الحكاية 
كل من سمير القسمي، و لبنى أزابال، وجالل 

قريوا،  وأيوب اليوسفي، وأحمد يرزيز.

بالمركز  السابع  الفن  جمعية  تنظم 
الثقافي بسطاتن بتنسيق مع الفدرالية 
المغربية لسينما الهواة، من 7 إلى 11 
للمهرجان   14 ال���دورة   2021 دجنبر 
وذلك  بسطات  ال��ه��واة  لفيلم  الوطني 

بصيغة حضورية. 
الجمعية  دع��ت  المناسبة  وب��ه��ذه 
المنظمة كل المخرجين الهواة الراغبين 
في المشاركة ضمن فعاليات المهرجان 
إلى إرسال أفالمهم أو الروابط الخاصة 
بها، داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر القادم، 
عبر العنوان اإللكتروني التالي للجمعية: 

 cinesett@gmail.com
التسجيل  إل��ى  أيضا  تدعوهم  كما 
عبر الموقع اإللكتروني التالي للجمعية 

المنظمة: 
www.cinesett.com

وللمزيد من المعلومات حول المهرجان 
وفقراته المتنوعة يرجى االتصال هاتفيا 

بالرقم التالي: 0629026077.
تجدر اإلشارة إلى أن نتائج مسابقة 
الدورة 13 للمهرجان )سنة 2019( جاءت 

على الشكل التالي:
فاز بها  الجائزة األولى )10000 د(: 
فيلم »همسات تحت التراب« لمصطفى 

فرماتي.
حصل  د(:   5000( الثانية  الجائزة 
بو  لرشيد  كئيبة«  »نزهات  فيلم  عليها 

امسمارن.
الجائزة الثالثة )3000 د(: منحت لفيلم 
 )Grim Reaper( األرواح«  »حفاف 

لشيماء الهوري.
د(:  ذكورا)1000  التشخيص  جائزة 
كانت من نصيب ياسين فرماتي عن دوره 

في فيلم »همسات تحت التراب«.
د(:   1000( إناثا  التشخيص  جائزة 
كانت من نصيب ياسمين بوزعبون عن 
دورها في فيلم »سمفونية سارة« لمهدي 

بنجلون.
الخماسية  التحكيم  لجنة  يفت  ولم 

عبد  المخرج  م��ن  المكونة  األع��ض��اء، 
واإلعالمية  )رئيسا(  الكالعي  السالم 
فاطمة اإلفريقي والممثلة منال الصديقي 
واألستاذ الجامعي توفيق رشد والعضو 
األستاذ  السابع  الفن  بجمعية  السابق 
الجامعي خليل مسافر، التنويه بالفيلمين 
بنخدة  إلبراهيم  »روالكس«  التاليين: 

و«سليمة« لمحمد دوباني.
الحظ  يحالفها  لم  التي  األف��الم  أما 
للحصول على جائزة أو تنويه فكانت: 
ظالم«  »لحظة  زردوح،  لحمزة  »قلق« 
لبالل غديوي، »ألوان« )Colors( لمحمد 
لخاليد كوبان، »في  حميمصة، »نخلة« 
قلب القمر« لهشام بركاوي، »خبز الميت« 
منفية«  »أرواح  الحمداوي،  للخضر 
لتوفيق   )Psy( »بسي«  العاقل،  لعتيقة 
السماللي،  لمحمد  »صديقي«  أوفقير، 
إلى  »الطريق  عنق،  لمحمد  »لمزروع« 
الجنة« لعبد اهلل عماري، »فجر« لزينب 
تازور، »غياب« لنبيل جوهر، »مواطن« 

لنبيل الشهادي.
أ.س

الفنان المغربي سعد لمجرد يكشف
عن كواليس »الغادي وحدو«

ديو غنائي بين  الملحن محمد 
الرفاعي و هند السداسي

على  الرسمية  قناته  على  »الغادي وحدو«  اغنيته  كواليس  فيديو  لمجرد  المغربي سعد  الفنان  طرح 
يوتيوب، وقد أعلن عن ذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل االجتماعي وظهر سعد في الفيديو 
بطريقة عفوية مع طاقم العمل. وكان وجه سعد لمجرد، رسالة إلى من يهاجمونه بسبب بعض المشاكل 
الزم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية، وهذا  التي طاردت حياته الشخصية، وقال:« 
األمر حاجة وفنه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تانية، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنه وسيبك من حياته 
الشخصية وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية«، وأضاف لمجرد:«مفيش حاجة من الحاجات دي، 
دي كانت موجة وحاجة بسيطة، وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع 
ونمر عليه..«  وجاء الرد في مداخلة هاتفية ضمن برنامج«التاسعة« على القناة األولى للتلفزيون المصري 
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وضع الملحن المغربي محمد الرفاعي بصمته الصوتية في »الديو« الغنائي الشبابي 
ذي اإليقاعات  المغربية،  الذي يجمعه بالفنانة هند السداسي، بعنوان »كيفاش نخليك«.

هذا، وتكلف الرفاعي  بإنجاز  األغنية التي تندرج ضمن خانة األعمال الرومانسية، 
سواء على مستوى الكلمات  أو التلحين ، فيما اشرف على التوزيع حمزة الغازي، فيما قام 
باإلخراج طارق علي ملوك. وتجدر اإلشارة إلى أن محمد الرفاعي يعد واحدا من العالمات 
في مجال الموسيقى والتلحين بالعالم العربي، حيث تعامل  مع العديد من نجوم األغنية 
الشبابية، في أعمال غنائية وصل صداها إلى العالم العربي، كان أشهرها أغنية »إنتي« 

لنجم البوب المغربي سعد لمجرد و»بغيتو هو« للفنانة أسماء لمنور..  وغيرهما.

يعود فريق ”la Casa De Papel“ إلنتاج 
موسم خامس، ُأطلق، يوم الجمعة الماضي، 
اهتمام  وس��ط  ”نتفليكس“،  منصة  على 

جماهيري كبير.
ويأتي هذا الموسم بإخراج من المخرجين 
أليكس  سيرا،  كولدو  كولمينار،  خيسوس 
رودريجو، وبتأليف من أليكس بينا، والمسلسل 
أيًضا،   “Money Hiest” الذي يحمل اسم 
واإلث��ارة  الدراما  مسلسالت  أشهر  من  يعد 

والبوليسية خالل السنوات الماضية.
وفي ختام الجزء الرابع للمسلسل، حالت 
الصراعات بين العصابات واالقتتال دون إتمام 
خطة السرقة، ووضحت الخالفات بين أعضاء 

الفريق، بما في ذلك الصراع مع الشرطة،
وفي المشهد الختامي، تمكنت سييرا من 
على  الضغط  أجل  من  جانديا  على  القبض 
تومايو، وفي أجواء مشتعلة تحاول الشرطة 

التأكد من عملية اختطافه.
لقتل  الشرطة  بدعوة  تومايو  يقوم  فيما 
قتل  األمر  تكلف  لو  حتى  جميًعا  العصابة 
الرهائن معهم، حتى ال يخضع لمرحلة طويلة 

ومستنزفة من االبتزاز.
 ووسط أجواء مشحونة تتم تهدئة القتال 
لوقت ما للتفاوض، لكن هناك بعض الرهائن 
خالل  من  إسبانيا،  بنك  من  للهرب  يمكرون 
التمترس باألسلحة والدروع، وتدور اشتباكات 
تؤدي إلى حدوث إصابات وقتلى بين الرهائن، 
”ألبا  وقد شهد الجزء األخير مقتل نيروبي 

فوريس“ في مشهد محزن للجمهور.
أما في الجزء الخامس الذي عرض، أمس، 
فكانت اللحظة األولى تحمل اإلجابة عن سؤال 
مات  هل  الرابع،  الموسم  نهاية  منذ  معلق 
البروفيسور؟ إذ كان مشهد إطالق الرصاصة 

هو آخر ما تحمله الذاكرة حول المسلسل.
األولى بخطى سريعة،  الحلقة  تبدأ  حيث 
وإثارة حادة، واستمرت حالة الصراع بين فريق 
البروفيسور والشرطة والجيش، بتحريض من 
إدارة البنك، وظهرت خالل العرض صور أخرى 
شخصية  إضافة  خالل  من  العقلي  للصراع 

في  المتخصص  كريادو“  ”باتريك  رافاييل 
هندسة الكمبيوتر، والذي يعارض والده في 

العمل بالسرقة.
 ويتناول الحوار الجدلي بين األب برلين 
الحياة  في  القصوى  المتعة  رافاييل  واالبن 
مع المخاطرة، التي يراها االبن متعة مشوهة 
بسبب النهاية الحتمية بالسجن، فيما يرى 
األب بأن المتعة هي أساس الحياة، وأن بعد 
الموت سنكون بال ذاكرة، للندم على ما فعلناه 

من سرقات.
طوكيو  وف��اة  كان  عاطفًيا  إث��ارة  واألكثر 
”أورسوال كوربيرو“ التي ظهرت في المواسم 
الماضية بشخصية األنانية المتسرعة، لكنها 
في هذا الموسم، كانت تفكر بالجماعة أكثر 

ما تفكر بنفسها، وكان فقدانها سيء األثر.
من الواضح أن فريق سرقة المال األعظم في 
التاريخ بدأ يفقد روحه، بعد فقدان نيروبي، 
وكذلك وقوع البروفيسور ”ألفارو مورتي“ في 
قبضة مفتشة الشرطة العنيدة سييرا ”نجوى 
نمري“، وقد أظهر ضعف شخصيته، من خالل 
كلمات الوداع من خالل التواصل عن بعد مع 
طاقمه، كما أنه أخبرهم بعدم وجود خطة بديلة 

إلكمال المهمة والفرار بالذهب.
وسيتضح فيما بعد مصير الصراع المغلق 
بين االثنين، فهل ستسلم سييرا البروفيسور 

للشرطة؟ أم أن هناك نقطة التقاء بينهما لتهدئة 
الصراع، خاصة بعد مساعدته لها في الوالدة؟

وبالتوازي مع الصراع الدائر، نجد حوارات 
والنهايات  الفقد  حول  مؤثرة،  ميلودرامية 
كذلك  ونجد  الماضي،  وعثرات  والذكريات، 
انطباعات حول التجارب خالل القتال من أجل 
السرقة، حيث يرى كاتب السيناريو أن الحب 
الشغف  ويكون  المعركة،  وقت  حدته  تزداد 
حينها عند الحافة بحيث تكون لحظة الحب 
الصوت  األخيرة،  اللحظة  كأنها  القتال  عند 

األخير الذي يطلقه المرء عند الموت.
 األحداث المتواصلة في خط درامي ساخن، 
مصير  حول  والغموض  التوتر  على  تقوم 
فالجميع  والشخصيات،  والحدث  المكان 
معّلق ما بين النهاية السيئة واألكثر سوًءا، 
في  اللعب  اإلخراجية  األفكار  وتجيد  كما 
ديناميكية العالقات، فال ثابت يمكن اإلمساك 

به في العرض الخامس.
وفي حركة إخراجية جريئة يذهب المخرجون 
الثالثة إلى االعتماد على الشخصيات الثانوية 
إلتاحة الفرصة للمشاهد اكتشافهم واإليغال 
في دواخلهم، ويتحقق من خالل هذا أيضا، 
نقاط إبطاء للصراع الدرامي، وفي نفس الوقت، 

نقاط انطالق نحو صراع درامي أكثر حدة.
الكاسا دي بابيل المنطلق، منذ العام 2017، 

تشارف بؤرته الدرامية على التفكك أخيًرا، بعد 
محاصرة الفريق األحمر وبدء فقدانه ألعضائه 
والتي كان آخرها اختطاف القائد البروفيسور، 
وكذلك مقتل نيروبي وطوكيو، فالبد أننا على 
موعد مع لحظات حزينة لشخصيات تعلقنا بها 

على الرغم من قيامها بجريمة سرقة.
الكاسا  بها  يحظى  التي  الخصوصية  إن 
دي بابل لدى الجماهير نبعت من صراع حول 
في  اإلثارة  على  تبعث  التي  الفكرة  السرقة، 
الذات البشرية، لمعرفة النتيجة النهائية، بل 
ومتابعة الكيفية التي تسير األمور من خاللها.

ال��م��س��ل��س��ل ي��ع��رض ح����وارات  ك��م��ا أن 
ميلودرامية بين الشخصيات حول المفهوم 
مكان  أي  في  للحدث  والالأخالقي  األخالقي 
تتخلل  التي  الفكاهة  إلى  باإلضافة  بالعالم، 
في  الرابع  الموسم  جعل  ما  هذا  األح��داث، 
الفنية  األع��م��ال  أكثر  بثاني  يفوز   ،2020
مشاهدة على ”نتفلكس“، بحسب إحصاءات 

شركة البث.
ومع صدور القسم األول في الجزء الخامس، 
في  آخر  قسم  مع  موعد  على  الجمهور  فإن 

الثالث من ديسمبر /كانون األول 2021.
كوربيرو  أورس��وال  بطولة  من  المسلسل 
دور  في  وألفارو مورتي  ”طوكيو“،  دور  في 
”األستاذ“، وإيتزيار إتونو في دور ”لشبونة“، 
وخايمي  ”ريو“،  دور  في  هيران  وميغيل 
لورينتي في دور ”دنفر“، وإستير أسيبو في 
كيوتشكيريان  وهوفيك  ”ستوكهولم“،  دور 
في دور ”بوجوتا“، ورودريجو دي ال سيرنا 
دور  في  نمري  نجوى  ”باليرمو“،  دور  في 
دور  في  كويستا  بيلين  سييرا“،  ”أليسيا 
”أرتورو“،  دور  في  أرس  إنريكي  ”مانيال“، 
داركو بيريك في دور ”هلسنكي“، لوكا بيروس 
في دور ”مارسيليا“، فرناندو كايو في دور 
بوغا  مانويل  تامايو“، وخوسيه  ”كورونيل 

في دور ”غاندي“.
ومن الممثلين الجدد للموسم الخامس من 
سرقة األموال، ميغيل أنخيل سيلفستر )سينس 
8(، وباتريك كريادو في دور ”الغران فاميليا“.

..»La Casa De Papel« في المو�سم الخام�س من م�سل�سل
�سراع ميلودرامي و�سرقة عالقة

المهرجان الوطني لفيلم الهواة ب�سطات 
يفتح باب الم�ساركة في دورته الجديدة

�سندوق البحر الأحمر يقدم الدعم لـ 14 
م�سروعا �سينمائيا عربيا من بينها فيلم مغربي

ال��ج��ون��ة  م��ه��رج��ان  إدارة  أع��ل��ن��ت 
السينمائي الدولي عن قائمة األفالم التي 
ستتنافس على جوائز الدورة الخامسة 
للمهرجان )14-22 أكتوبر 2021( والتي 
تضم 16 فيلما، من ضمنها الفيلم المغربي 

»علي صوتك« للمخرج نبيل عيوش.
في  صوتك«  »علي  فيلم  وي��ش��ارك 
ضمن  للمهرجان  الرسمية  المسابقة 
فئة األفالم الروائية الطويلة إلى جانب 
أفالم »البحر أمامكم« للمخرج إيلي داغر 
، و«كوستا برافا« الذي ع رض ألول مرة 
عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 
عقل)لبنان(،  مونيا  للمخرجة   ،2021
و«ريش« للمخرج عمر الزهيري )مصر( 
دياب)إنتاج  محمد  للمخرج  و«أميرة« 
فيلم  ويحكي  -أردني(.  مصري  مشترك 
»علي صوتك« الذي ع رض عالميا للمرة 
األولى في المسابقة الرسمية لمهرجان 
أنتجته  ،والذي   2021 السينمائي  كان 
العام  في  برودكشنز«  إن  »علي  شركة 
جرى  سابق  راب  مغني  قصة   ،2020
األحياء  بأحد  ثقافي  مركز  في  توظيفه 
الشعبية لمدينة الدار البيضاء. وبتشجيع 
الشباب  سيحاول  الجديد،  معلمهم  من 
التقاليد  ثقل بعض  أنفسهم من  تحرير 
أنفسهم  عن  ويعبروا  ليعيشوا شغفهم 

من خالل ثقافة الهيب هوب.
وسيتم خالل هذه الدورة عرض 3 أفالم 
الطويلة،  الوثائقية  األفالم  مسابقة  في 
الزرق«  »السجناء  بفيلم  األمر  ويتعلق 
للمخرجة زينة دكاش )لبنان( ، و«كباتن 
الزعتري« للمخرج علي العربي و«العودة« 

للمخرجة سارة الشاذلي)مصر(.
وفي مسابقة ،األفالم القصيرة سيتم 

عرض 7 افالم ،باالضافة إلى عرض فيلم 
الباجوري  ه��ادي  للمخرج   »14 »قمر 
قسم  ضمن  المسابقة  )مصر(خارج 

االختيار الرسمي.
مهرجان  يسعى  المنظمين  وبحسب 
خلق  إل��ى  للسينما  ال��دول��ي  ال��ج��ون��ة 
خالل  من  الثقافات  بين  أفضل  تواصل 
من  األفالم  ووصل صناع  السينما،  فن 
أجل  من  الدوليين  بنظرائهم  المنطقة 
الثقافي.  والتبادل  التعاون  روح  تعزيز 
األصوات  باكتشاف  المهرجان  ويلتزم 
ليكون  ويتحمس  الجديدة،  السينمائية 
محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، 
خاصة من خالل ذراع الصناعة الخاصة 

به، منصة الجونة السينمائية.

فيلم »علي �سوتك« للمخرج نبيل 
عيو�س يمثل المغرب في مهرجان 

الجونة الدولي لل�سينما

بمشاركة 
مغربية..
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اأزمة الماء ال�سروب تخرج  �ساكنة كرامة باإقليم ميدلت  لالحتجاج

 فجر مبارك

الترابي  بالنفوذ  كرامة  بلدة  ساكنة  خرجت 
في  املاضي،  األسبوع  نهاية  في  ميدلت،  إلقليم 
»املطالبة  لـ  وذلك  حاشدة،  احتجاجية  وقفة 
والخدماتية«،   االجتماعية  أوضاعها  بتحسني 
بشكل عام،  مع التشديد  على  اإلسراع بإيجاد 
في  املقلق   النقص  ملعضلة  وسريع   ناجع  حل 
مياه الشرب .  وبهذا الخصوص أكد املحتجون 
على »أن أزمة املاء الصالح للشرب باملنطقة باتت 
الصنابير  من  غيابه   أن  حيث  الساكنة،  تؤرق 
صار هاجسا يوميا بالنسبة لألسر، التي أضحت 
تواجه معاناة  خانقة من أجل تلبية الحد األدنى 
من حاجياتها الضرورية في ما يخص    الخدمات 

الصحية املتعددة األوجه«.  
كبيرة  مشاركة  االحتجاجية  الوقفة  وشهدت 
األطفال،  وذلك  للنساء والشباب وكذا  وواسعة 

تم إطالقه عبر وسائل  لـ »نداء استغاثة«  تلبية 
املسؤولة  السلطات  لحث  االجتماعي  التواصل 
من  البلدة  ساكنة  إلنقاذ  الفوري  التدخل  »على 

التداعيات   املحتملة  لنقص مياه الشرب،  وذلك 
والعسيرة   االستثنائية  للظروف  استحضارا 
تفشي  ضد  املتواصلة  »الحرب«  فرضتها  التي 

فيروس  كورونا، والتي تستوجب  اتخاذ العديد 
االلتزام  مقدمتها  في   ، االحتياطية  التدابير  من 
القائمة أساسا على    ، الدائمة  النظافة  بشروط 

توفر املاء داخل املنازل وخارجها .  
لهذه  األولى  الشرارة  انطلقت  فقد  وللتذكير 
أمام  من  الجاري،  شتنبر   5 يوم  االحتجاجات 
خلفية  على  الكهرباء،  و  للماء  الوطني  املكتب 
وضعف  املنازل  صنابير  عن  املياه  »انقطاع 
جودتها«، حسب تصريحات عدد من  املحتجني،  
»في  السليم  غير  »الوضع  هذا  تسبب  حيث 
انتشار حالة »من االستياء والتذمر وسط   سكان 
املنطقة، الذين يطالبون السلطات  املسؤولة - كل 
إلى  باملبادرة   - اختصاصها  منطلق  من  جهة 
أجل    من  مستعجلة،  وتدابير  إجراءات  اتخاذ 
تدارك الوضع، والعمل على التخفيف من معاناة 
الساكنة، التي تئن غالبيتها من وطأة الهشاشة 
من  أكثر  على  الثقيلة  السلبية  االنعكاسات  ذات 

صعيد«.

احتضنت أشغالها  منطقة سيروا  بورزازات

طالبت بإيجاد حلول ناجعة لوضعية مقلقة تارودانت.. من اأجل 
اإنعا�ش الم�سابين بكوفيد

يوم  بتارودانت،  السوسي  املختار  اإلقليمي  املستشفى  عرف 
والعناية  لإلنعاش  مصلحة  افتتاح   ،2021 شتنبر   13 االثنني 
املركزة،  بطاقة استيعابية تتكون من 12 سرير إنعاش و18 سريرا 
الحرجة ملرضى  الحاالت  أفق استقبال  املركزة، وذلك  في  للعناية 

كوفيد 19. 
خزان  تعبئة  اكتمال  مع  تزامنًا  جاء  املصلحة  هذه  افتتاح 
من  مكعب  متر   4600 تناهز  استيعابية  بطاقة  األوكسيجني 
تأمني  من  املستشفى  يمكن  الذي  »الشيء  الغاز،  األوكسجني 
مخزونه من هذه املادة الحيوية واستعداده ملوجات أخرى محتملة 

من الجائحة »  تقول مصادر من مندوبية الصحة.
اللوجيستيكية     التعزيزات  »هذه  فإن  ذاتها،   املصادر  ووفق   
تهيئة  أشغال  في  تمثلت  سالفة  مهمة  الستثمارات  تتميمًا   تأتي 
التنفس  وآالت  االستشفاء  أسرة  واقتناء  اإلنعاش  مصلحة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  املمولة من طرف  االصطناعي، 
بتارودانت  اإلقليمي  واملجلس  ماسة  سوس  الجهوي  املجلس 
جهود   تضافر  سياق  في  املدني،  واملجتمع  املنتخبة  واملجالس 

مواجهة تداعيات جائحة كورونا«.
عبد الجليل بتريش

العرائ�ش.. من اأجل 
تدارك الخ�سا�ش في الدم

عاجال«  »نداء  بالعرائش  بالدم  للتبرع  األحياء  جمعية  أطلقت 
الدم  تحاقن  مركز  الى  التوجه  على  املنطقة  ساكنة  حث  قصد 
بالدم  للتبرع  بالعرائش«  لالمريم  اإلقليمي  باملستشفى  املتواجد 
واملساهمة في تغطية الخصاص الذي تعرفه هذه املادة الحيوية« .

ووفق املصدر ذاته  فإن »مركز تحاقن الدم باملنطقة يعرف نقصا 
الذين  للمرضى  الدم  مادة  توفير  دون  يحول  مما  الدم،  في  حادا 

يرقدون باملستشفيات«
ودعا النداء »عموم الساكنة إلى  االستجابة لهذه الدعوة والعمل 
على املساهمة في  إنقاذ حياة املرضى املحتاجني لكميات من الدم«.

بعد أزيد من سبع سنوات من املعاناة

زوجة الفرن�سي »اإيريك 
مانيون« تطالب باإن�ساف اأ�سرتها

بالطريق  زوجها  وفاة  على  سنوات  سبع  من  أزيد  مرور  بعد 
قلبية  أزمة  إثر  البيضاء،  والدار  القنيطرة  بني  الرابط  السيار  
فتيات،  أربع  خلفه  ترك  والذي  مانيو«،  »ايريك  زوجها  أصابت 
عليهن  تعذر  بعدما  بفرنسا  للعيش  انتقلن  توأم،  فتاتان  ضمنهن 
الوالد  يسيرها  كان  التي  الشركة  ضياع  ،وبعد  باملغرب  العيش 
ايريك باملغرب، عدن  لفرنسا برفقة أمهن املغربية في ظروف صعبة 
هاتفي  اتصال  في  املشتكية  حسب  دعم،  اي  غياب  في  وقاسية 
بمكتب الجريدة بالرباط، مشيرة إلى »تأخر االسعاف ملدة ساعتني 
لكل من  املسؤولية  القلبية«، محملة  لألزمة  أثناء تعرض زوجها  
التدخل  توفير  السيار، جراء عدم  الطريق  وإدارة  الصحة  »وزارة 
في  وهو  الحياة  فارق  الذي  زوجها  إنقاذ  أجل  من  الالزم  الطبي 
الطريق الى املستشفى بعد تأخر إنقاذه،  حيث أن سيارة االسعاف 
لم تكن تتوفر على وسائل التدخل الطبي املستعجل بل كانت فارغة 
من كل شيء« »مما يعني، حسب املشتكية،  أننا امام حالة إهمال  

تترتب عنها مساءلة قانونية«. 
وتلتمس السيدة »خديجة مانيون« من مختلف الجهات املسؤولة 
احدى  ان  خاصة  إنصافها  أجل  من   »العمل  االختصاص،  ذات   ّ
نفسية  بأزمة  اصيبت  الراحل،  االب  برفقة  كانت  والتي   ، بناتها 
حادة تتطلب عالجا مستداما، كما أن بنتا أخرى تمكن منها املرض 
مصاريف  يتطلب  وعالجها  مستدام  بشكل  تعاني  وهي  الخبيث، 
وتكاليف باهظة«، مشيرة الى أنها »طرقت أبوابا عديدة دون أن 
تتلقى ردا شافيا يرد لها  ولبناتها األربع الكرامة واالعتبار«،   علما 
تربيتهن  أعباء  وتتحمل  بباريس،  برفقتهن  حاليا  تعيش   « بأنها 
وحيدة«، الفتة  إلى أن » زوجها  الراحل اشتغل في ميدان تركيب 
املصانع باملغرب، وترك ورشة تعرضت بعده لإلهمال، وكان معروفا 
بمساعدته للفقراء ودعم تشغيل الشباب«، مطالبة »بضرورة اتخاذ 
االجراءات الحمائية الضرورية  على مستوى الطريق السيار، حتى 

ال تتكرر املأساة«.
هذا وللتواصل مع املشتكية، فإننا نحتفظ برقمها الهاتفي بطلب 

منها.
محمد الطالبي

جانب من الوقفة االحتجاجية

تستهدف 188 ألفا من املتمدرسني

ن�سبة تغطية تلقيح تالميذ وتلميذات جهة ال�سرق تناهز 24 في المائة
في   - املنصرم  اإلثنني   - اليوم  غاية  إلى  »تم، 
 ،19  - كوفيد  للتلقيح ضد  الوطنية  الحملة  إطار 
الخاصة باملتمدرسني من الفئة العمرية ما بني 12 
و17 سنة على مستوى الجهة، تلقيح ما يفوق 45 
ألف تلميذة وتلميذ، أي بنسبة تغطية قدرها 24 
في املائة«  يقول مدير األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الشرق، محمد ديب،  الفتا إلى أن 
هذه الحملة، »التي تستهدف، على مستوى الجهة، 
تلقيح 188 ألفا من املتمدرسني بالتعليم العمومي 
األجنبية،  البعثات  ومدارس  والخصوصي، 
والتعليم العتيق، والتربية غير النظامية )19 في 
املائة منهم بالوسط القروي(، تروم ضمان ظروف 
 ،2022/2021 الدراسي  املوسم  النطالق  آمنة 
التحصيل  جودة  على  إيجابي  أثر  وتحقيق 

الدراسي واكتساب التعلمات األساسية.« 
املغرب  لوكالة  تصريح  في  املتحدث  وأضاف  
جهة  والي  زيارة    هامش  على  لألنباء،  العربي 
الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، معاذ الجامعي، 
ملركز جديد مخصص لتلقيح هذه الفئة العمرية، 
أنجاد، تم تلقيح  »أنه على مستوى عمالة وجدة- 
ما يزيد عن 10 آالف تلميذة وتلميذ )من أصل 51 
املائة«،  في   21 بنسبة  أي  املستهدفني(،  من  ألفا 

مشيرا »إلى أن تدشني هذا املركز الجديد للتلقيح، 
موالي  األمير  املغطاة  القاعة  تحتضنه  الذي 
أظهر  الذي  للعملية  تقييم  بعد  يأتي  الحسن، 
ضرورة توسيع عدد املراكز على مستوى الجهة، 
والذي بلغ، منذ تاريخ انطالق حملة التلقيح لهذه 
مركز   75 اليوم،  إلى  غشت(   31( العمرية  الفئة 

تلقيح )على مستوى مؤسسات تعليمية بمختلف 
تخصيصها  تم  مركزا   39 مقابل  الجهة(،  أقاليم 

في البداية.« 
مركزا   18 75، على  الـ  املراكز  و»تتوزع  هذه 
للقاح  آخر   مركزا  و57  )فايزر(،  للقاح  بالنسبة 
من  األساسي  الهدف  يبقى  حيث  )سينوفارم(، 

جماعية  مناعة  تحقيق  هو  هاته،  التلقيح  عملية 
االستفادة  من  تمكينهم  وكذا  املتمدرسني،  لفائدة 
يؤكد  باملائة«   مائة  الحضوري  التعليم  نمط  من 

املسؤول ذاته.
»إن هذه املحطة تندرج في اإلطار العام للحملة 
الوطنية للتلقيح ضد كوفيد - 19، التي تستهدف 
 18 من  أكثر  العمر  من  البالغني  املواطنني  كافة 
بجهة  للصحة  الجهوي  املدير  يوضح  سنة«،  
تمت  »أنه  إلى  مشيرا  كواال،  املالك  عبد  الشرق، 
إضافة الفئة العمرية ما بني 12 و17 سنة، وذلك 
لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر للمتمدرسني، 
والعودة  الوباء  ضد  جماعية  مناعة  بلوغ  وكذا 
إلى الحياة الطبيعية«، ومن  ثم  »فإن تخصيص 
الجهة  أقاليم  بمختلف  الفئة  لهذه  تلقيح  مراكز 
 / أنجاد  وجدة-  عمالة  مستوى  على  منها  )ستة 
يروم  ادرار(،  ببني  واحد  ومركز  بوجدة  خمسة 
تلقيح  من  التالميذ  وأولياء  آباء  تمكني  أيضا 
التضامن   « مبرزا  مالئمة«،  ظروف  في  أبنائهم 
انخراط  خالل  من  الحملة  هذه  تشهده  الذي 
والتعليم  الصحة  قطاعي  من  املتدخلني،  مختلف 
وكذا القطاع الخاص، في هذه العملية واملساهمة 

فيها«.

دورات تكوين فالحين �سباب في مجال اال�ستثمار 
الفالحي وخلق التعاونيات الخدماتية

نظمت املديرية الجهوية لالستشارة الفالحية لجهة درعة 
من  سلسلة  ورزازات(،  )إقليم  بسيروا  مؤخرا  تافياللت، 
الدورات التكوينية لفائدة الفالحني باملنطقة، و« التي تندرج  
في إطار األنشطة   التي تروم تكوين الفالحني الشباب في 
الفالحية  املشاريع  إنجاح  وسبل  الفالحي  االستثمار  مجال 
تقول املديرية،   الفردية والجماعية في جهة درعة تافياللت« 
التي تطرقت إلى موضوع  هذه املبادرات،   « مشيرة إلى أن 
الخدماتية«،   التعاونيات  وخلق  الفالحية  »االستثمارات 
الفالحية  باالستشارة  املتعلقة  األنشطة  سياق  في  تأتي 
املهتمة بإرشاد الفالحني الشباب في مجال تسيير مشاريعهم 
الفالحية وتحقيق مردودية جيدة.كما تندرج في إطار برنامج 
الجهوية  املديرية  تنفذه  الذي  اإلنتاج  سالسل  مواكبة 
مع  وتماشيا  تافياللت،  درعة  لجهة  الفالحية  لالستشارة 
استراتيجية الجيل األخضر التي تهدف إلى تشجيع الشباب 

على خلق مقاوالت فالحية من أجل توفير فرص الشغل«.
تمت برمجة املرحلة الثالثة من  ووفق املصدر ذاته   فقد« 
يوما،   29 ستهم  التي  التكوينية،  التحسيسية  األيام  هذه 
لفائدة 700 فالح في جهة درعة تافياللت، السيما الفالحني 

الشباب«.
العديد من  التحسيسية  بمناقشة   األيام  هذا  وتميزت  
الفالحي«،  املجال  في  األعمال  »ريادة  ضمنها  املواضيع، 
و«اإلعانات  الفالحية«،  املنتوجات  وتسويق  و«تثمني 
و«تحليل  الفالحية«،  التنمية  صندوق  إطار  في  املقدمة 
يتم  أن  املنتظر  من  »و   . األرض«  خصوبة  وتسيير  التربة 
29 محطة تكوينية  أيضا تنزيل مضامني هذا البرنامج في 
لجهة  التابعة  الخمسة  األقاليم  على  موزعة  وتحسيسية، 
درعة تافياللت، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية للحد 
يتابع  كوفيد19-«   - املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من 

املصدر نفسه.
»وكانت املديرية الجهوية لالستشارة الفالحية لجهة درعة 
تافياللت قد نظمت سابقا سلسلة من الدورات التكوينية التي 
استهدفت الشباب، من أجل التعريف بأهمية التدبير الناجع 
من  فالحي  مشروع  فكرة  بناء  وكيفية  الفالحية  للمقاولة 
بدايتها وإلى غاية تحقيق األهداف املحددة. وتم خالل هذه 
املبادرات تقديم أهم عناصر إحداث املقاولة، ومختلف الصيغ 
للتخطيط  األساسية  والتقنيات  بها،  الخاصة  القانونية 
والتدبير في مجال املقاولة الفالحية » يخلص املصدر ذاته.

أسامة الزكاري

التاريخي  البحث  جمعية  فعلت  حسنا    
بادرت  عندما  الكبير  بالقصر  واالجتماعي 
بإصدار كتاب »بني طنجة وأصيال عبر التاريخ 
والجهاد«،  الفكر  معقل  الشاون  كتاب  ويليه 
 ،2021 سنة  اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد  لألستاذ 
الصفحات  من   543 مجموعه  ما  في  وذلك 
فترة زمنية  فالرجل قضى  الكبير.  الحجم  ذات 
تاريخ  االشتغال على تجميع مظان  في  طويلة 
أن  يمكن  ما  تكوين  في  ونجح  املذكورة،  املدن 
التاريخ  حول  مونوغرافية  بموسوعة  نسميه 
إصدار  من  يتمكن  لم  لكنه  املدن،  لهذه  املحلي 
أدركته  أن  بعد  النور،  إلى  إخراجه  ومن  عمله 
الوفاة سنة 2012. ويبدو أن إرادة هذا العالم 
قد  املنقب،  واملؤرخ  املدقق،  والباحث  الفذ، 
إرادة  مع  الفقيد  أسرة  إرادة  بالتقاء  تحققت 
الجمعية الناشرة للعمل، لكي تلتقي في بلورة 
هذا املشروع العلمي املتميز. والحقيقة إن األمر 
يتعلق بتأليفني منفصلني عن بعضهما البعض، 
عبر  وأصيال  طنجة  »بني  عنوان  أولهما  حمل 
»الشاون  عنوان  ثانيهما  وحمل  التاريخ«، 
الجمع بني  أن  الفكر والجهاد«. وال شك  معقل 
العنوانني في إصدار واحد يحمل قيمة معرفية 
منطق  احترام  في  أوالهما  تتمثل  مزدوجة، 
املونوغرافي  بالبحث  املرتبط  املوضوع  وحدة 
ثانيهما  ويرتبط  الشمال،  بمنطقة  الخاص 
العلمي  العطاء  ذاكرة  بحفظ  اإلسراع  بجهود 
للفقيد عبد العزيز بنعبد اهلل، من موقعه كأحد 
عقود  بمغرب  واملعرفة  والثقافة  الفكر  أعالم 
النصف الثاني من القرن املاضي ومطلع القرن 

الحالي.
بنعبد  العزيز  عبد  األستاذ  يكن  لم   
اهلل غريبا عن مجال العطاء املعرفي والعلمي، 
إذ استطاع تحقيق تراكم نوعي غزير من مواقع 
أكاديمية متعددة، انطلقت بحصوله على شهادة 
اإلجازة في اآلداب والحقوق من جامعة الجزائر 
سنة 1946، ثم عززها بمهامه املهنية والعلمية 
أكاديميا  عطاًء  أثمرت  الغزيرة،  واإلعالمية 
رفيعا في منتديات راقية، وإصدارات تجاوزت 
مع  والفرنسية،  العربية  باللغتني  عنوان  املائة 

نحو أربعني معجما بثالث لغات.
املوجه  العام  اإلطار  وبخصوص   
األستاذ  يقول  التقديم،  هذا  موضوع  لإلصدار 
»يشرفني  التقديمية:  كلمته  في  أخريف  محمد 
بقيا  اللذين  الكتابني  هذين  بتقديم  أقوم  أن 

التي  محفوظني من جملة املخطوطات العديدة 
املوسوعي  والباحث  األستاذ  العالمة  تركها 
أحالهما  واللذين  اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد 
بنعبد اهلل، نجل عالمتنا  أحمد  علىغغ سيدي 
ألصلهما.  ومطابقتهما  رقنهما  بعد  الكبير، 
التي  املواضيع  حسب  مرتبان  كتابان  وهما 
في  متضمنة  ومراجعهما  املؤلف،  اختارها 
حول  األول  موضوعني،  باستثناء  متنهما، 
الوزراء والكتاب باملغرب، والثاني حول املالحة 
ألف  طوال  واإلسكندرية  طنجة  بني  اإلسالمية 
واملراجع  املصادر  من  الكتابان  يعتبر  عام. 
ودوليا،  ووطنيا،  جهويا،  منطقتنا  في  الهامة 
لم يقتصر فيهما املؤلف على ذكر تاريخ طنجة 
وأصيال وشفشاون وما يتعلق بها، من جوانب 
وفكرية،  واجتماعية،  واقتصادية،  حضارية، 
وتراثية،  وديبلوماسية  وعسكرية،  وصوفية، 
التاريخ  من  عامة  مواضيع  إليها  ضم  بل 
بعنوان  األول  فالكتاب  املغربي...  الحضاري 
والثاني  التاريخ«،  عبر  وأصيال  طنجة  »بني 
بعنوان »الشاون معقل الفكر والجهاد«، إضافة 
إلى مواضيع أخرى عامة متداخلة في الكتابني 
اإلثنني. وقد آثر نجله الكريم سيدي أحمد عبد 
العزيز بنعبد اهلل الحفاظ على منهجية أبيه في 

الكتابني كما تركهما أبوه...« )ص. 9(.
األول معطيات غزيرة  الكتاب  يقدم   
سرد  إطار  في  طنجة،  مدينة  ماضية  حول 
موسوعي انشغل بتقديم الكثير من التفاصيل 
العربية واألجنبية  املنتقاة من أمهات املصادر 
املؤلف  حرص  وقد  باملوضوع.  الصلة  ذات 
قطاعي  بشكل  تنقيباته  نتائج  تنظيم  على 
معلوماته،  في  غزير  ثري،  منت  بتقديم  سمح 
دقيق في مستويات وصفه، منفتح على مجمل 
لذلك،  واملجددة.  التقليدية  اإلسطوغرافيات 
في  املمتد  الجهد  ثمرة  تقديم  العمل  استطاع 
الزمن الذي بذله الفقيد عبد العزيز بنعبد اهلل، 
عناصره  في  طنجة  وجه  معالم  رسم  ليعيد 
األساسية، مثل أصل التسمية، وظروف امليالد، 
األجنبي،  االحتالل  من  املدينة  تحرير  وظروف 
املميزة  واملعالم  باملدينة،  املسيحية  وانتشار 
شهدتها،  التي  الكبرى  واملعارك  للمدينة، 
وأعالمها في مختلف املجاالت العلمية واإلدارية 
اإلعالمية  وأدوارها  والصوفية،  واألدبية 
في  املؤثرة  الكبرى  وأدوارها  والصحافية، 
عبر  املغربية  الدولة  لتطور  املميزة  املسارات 
التاريخ، وخاصة على مستوى عالقاتها بالدول 
جانب  وإلى  والعربية.  واملتوسطية  األوربية 
التركيز على هذه الجوانب املحلية، اهتم املؤلف 
جوهرية  قضايا  ليشمل  نبشه  مجال  بتوسيع 
لطنجة  كان  حيث  املركزية،  الدولة  دواليب  في 
حضور قوي ومؤثر على امتداد عناصر التحول 
التي طبعت ماضي الدولة واملجتمع املغربيني، 
املغرب،  في  الكاثوليكية  مع  الحال  هو  مثلما 
في  دورها  خالل  من  البونية  اللغة  وموقع 
توحد اللهجات الدارجة قبل اإلسالم، والتجارة 
الديبلوماسية،  التدخالت  خالل  من  الخارجية 
والعالقات  والقرصنة،  الجهادية  واألجفان 
الدولية في اإلسالم، ووقعة إيسلي سنة 1844 
واملعاهدات   ،1845 سنة  لالمغنية  معاهدة  ثم 

مع الدول األجنبية،..
الكتاب  من  الثاني  القسم  وفي   
األول، اهتم املؤلف بتقديم نتائج تنقيباته حول 
املميزة  األعالم  وحول  أصيال،  مدينة  ماضي 
معاملها  وحول  للمدينة،  الحضاري  للوجه 
التاريخية القائمة، وحول تطور أوضاع املدينة 
واملقاومة  االحتالل  موجات  تراوح  ظل  في 
سنة  للمدينة  البرتغالي  االحتالل  عقب  خاصة 
تجميعية  مادة  القسم،  بهذا  وأرفق   .1471
الريسوني،  أحمد  شخصية  حول  غزيرة 
استهلها بعنوان مثير يستجيب ملنطق الوعي 
حقيقة  حول  الباحثني  بني  الخالفية  بالرؤى 
أدوار شخصية الريسوني بشمال غرب املغرب 
عند مرحلة نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20. 
التالية:  بالصيغة  املادة  هذه  عنوان  ورد  وقد 

»هل كافح الريسوني ضد االستعمار؟«.
اهتم  فقد  الثاني،  الكتاب  أما   
شفشاون،  بحاضرة  بالتعريف  املؤلف  فيه 
في  الحضاري  للمسار  دقيق  تتبع  خالل  من 
املدينة  بأعالم  والتعريف  الشاون،  منطقة 
وبمعاملها، وبموقع قبيلة غمارة داخل نسيجها 
مجاالت  في  اإلبداعية  أوجهها  وبمعالم  العام، 
وبأشكال  والعمارة،  املوسيقى،  مثل  مختلفة 
حضور التأثير األندلسي واملوريسكي باملدينة 
كل  على  املمتد  الواسع  املجالي  وبمحيطها 

أصقاع منطقة جبالة بشمال املغرب.
استطاع  الثرية،  املواد  وبهذه   
بنعبد  العزيز  عبد  للمرحوم  الجديد  اإلصدار 
وأنه يساهم في  توفير منت شيق ال شك  اهلل، 
سد الكثير من الثغرات التي تشكل بياضات في 
ماضي مدن طنجة وأصيال وشفشاون. وتزداد 
األهمية العلمية للكتاب بروزا، بحرص املؤلف 
أي  لتنال  تكن  لم  كثيرة  جزئيات  تجميع  على 
نصيب من اهتمام املؤرخ التقليدي، مثلما هو 
الحال مع أنواع األسماك املوجودة في سواحل 
مدينتي طنجة وأصيال، والسير الدقيقة ألعالم 
الشعر  مثل  متعددة  مجاالت  في  الثالث  املدن 
والفقه واإلدارة واملسؤوليات املخزنية. ويقينا 
النقدية  بالدراسة  املضامني  هذه  تشريح  إن 
أمام  رحبة  آفاقا  ستفتح  الفاحص،  وبالتدقيق 
جهود تطوير البحث املونوغرافي على مستوى 
وعلى  قطاع،  كل  مستوى  وعلى  مدينة،  كل 
نمط  يسمح  باختصار،  مجال.  كل  مستوى 
العزيز  عبد  اعتمده  الذي  املوسوعي  التدوين 
الشتغال  املالئمة  األرضية  بتوفير  اهلل  بنعبد 
التفكيكي  والتأمل  املجهري  الفحص  دوائر 
املؤطر لكل جهود ترشيد التعاطي املنهجي مع 
مستوى  على  املحلي،  التاريخي  البحث  آليات 
ميكانزماته الداخلية، ثم على مستوى تقاطعاته 

املعرفية الواسعة واملتشعبة.
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االشتراكي

»معطف ال يقيني« ديوان شعري جديد 
للشاعرة إلهام زويريق

ت�سفية ح�ساب مع الأمل

زويريق،  إلهام  للشاعرة  صدر 
مجموعة  مراكش،  مدينة  مواليد 
ال  بـ«معطف  موسومة  جديدة  شعرية 
عن املطبعة والوراقة الوطنية  يقيني« 
السنة.  أولى هذه  في طبعة  )مراكش( 
لوحة  غالفه  زين  الذي  الديوان،  يقع 
 72 في  العبادي،  مصطفى  الفنان 
صفحة من الحجم املتوسط، ويضم 13 
والناقد  للشاعر  وتقديما  شعريا  نصا 

عبد العزيز ساهر. 
يقيني،  ال  معطف  األطلس،  )دمية 
تيهان، هي القصيدة، اشتعلي يا نور 
أطياف  حرية،  تتنفس  ليبيا،  نبضا، 
في  املحال،  النبض  أنا  نفسي،  حررت 
وتر  على  أنشودة  شعر،  يا  محرابك 
الريح،  سيدة  آالمي،  سأمحو  الجيم، 

رابعة  خطوة  يمثل  والذي  يقيني«،  ال  »معطف  ديوان  قصائد  مجموع  هي  أضواء(.. 
تنضاف ملجموع إصدارات الشاعرة إلهام زويريق »ديوان رغم أنف أبي/2005«، »ألجأ 

إليك/2021«، »جسدي ريح عابرة/2021«. 
وشمتها  التي  آالمي  سأمحو  املساءات/  تغويني  تعد  لم  للريح/  أجنحتي  »أطلقت 

األيام« )ص57/ قصيدة »سأمحو آالمي«(
العالم، في خطوة  مع آالم وانجراحات  »حسابها«  الشاعرة أن تصفي  هكذا قررت 
للتحرر واملصالحة مع ذاتها. شاعرة تعودت »السفر الى نفسها«، في بحث حثيث عن 
باب  يعبر بها نحو »صباح جديد«. في ديوانها الشعري الجديد، تنتقل الشاعرة إلهام 
زويريق الى لحظة تجلي ومكاشفة، بإرادة قوية لتكتب ما سقط منها و«قدرها أن تحرر 

نفسها« )قصيدة أطيافا حررت نفسي(. 

تاريخ املغرب املعا�سر :
 املا�سي والزمن الراهن

 
 

املفكرين  لتكريم  صيغة  أرقى 
بفكرهم  بصموا  الذين  والباحثني 
الجامعي  املستوى  على  معينة  مرحلة 
العام، هو كتاب يحوي من  الثقافي  او 
رصينة.  مقاالت  في  العصر  معارف 
وهذا هو حال األستاذ واملؤرخ املغربي 
محمد كنبيب الذي حقق وجودا علميا 
به  وما شارك  كتبه  ما  في  الفت  أثر  له 
وفي  والباحثني  الطلبة  في  خلفه  وما 
واملستقبل،  الحاضر  في  له  يخطط  ما 
اثنني  مجلدين  إصدار  تم  حينما 
 : املعاصر  املغرب  »تاريخ  كتاب  من 
 31 بمشاركة  الراهن«  والزمن  املاضي 
باللغة   11 منها  بحثية  بأوراق  باحثا 
الفرنسية  باللغتني  العربية  والباقي 

ضمن  وصدر  الصغير،  بن  خالد  الكتاب  لهذا  نسق  صفحة(،  وقد  واالنجليزية)491 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 2021.

بن  خالد  األستاذ  كتب  فيما  الهاني،  الدين  جمال  السيد  الكلية  عميد  للكتاب  مهد 
الصغير املقدمة العامة للمجلدين. وذكر األستاذ الهاني بأن مبادرة التكريم بهذه الصيغة 
الدائم لكلية  لتقاليد راسخة قوامها الحرص  الوفاء  رغبة في مواصلة   « العلمية  هو 
لتكوين  جهدهم  قصارى  يبذلون  ممن  املتميزين  أساتذتها  تكريم  على  بالرباط  اآلداب 
الطالبات والطلبة، والذين يحتلون أيضا مكانة مرموقة ومتفردة بفضل ما أنجزوه من 

دراسات وأبحاث عالية املستوى في حقول تخصصاتهم املعرفية والعلمية«.
الباحث  األستاذ  التوقف عند مسار  إلى  العام  التقديم  الصغير  في  بن  وعاد خالد 
محمد كنبيب ومحطات التكوين واملهام ودوره العلمي البارز خالل أزيد من أربعة عقود 

من العطاء العلمي والتاريخي والوطني.
بالنسبة لألبحاث املشاركة في القسمني املحررين بالعربية واللغات األجنبية،  والتي 
البعض،  بعضها  مع  و«متكاملة  به،  للمحتفى  والثقافية  العلمية  االهتمامات  راعت 
غطت  املجموع«، كما  هذا  إعداد  من  املتوخاة  األهداف  مع  كبير  حد  إلى  ومتناغمة 
الزمنية مددا طويلة تنطلق من العصر الوسيط، مرورا بالحقبة الحديثة  الناحية  من 

واملعاصرة، ووصوال إلى سنوات الزمن الراهن.
 أما من حيث املواضيع التي عالجتها األبحاث فقد جاءت في محورین: يتعلق أولها 
بالتاريخ والذاكرة وبقضايا الزمن الراهن في املغرب وخارجه؛ والثاني بتاريخ املغاربة 
واالقتصادية  االجتماعية  أبعاده  بمختلف  املسلمني  املغاربة  مع  عالقتهم  في  اليهود 
في  وذاكرتها، سواء  اليهودية  الطائفة  تاريخ  بالتحديد  مواضيع تخص  والسياسية. 
البحث الجامعي أو في مختلف وسائل اإلعالم، وكذا أوضاع املغاربة اليهود في حياتهم 
جيرانهم  مع  واالقتصادية  االجتماعية  عالقاتهم  في  وأيضا  املالحات،  داخل  اليومية 

املسلمني، الذين جمعتهم األقدار للعيش معا منذ أزمنة غابرة في أرض املغرب.

»اأ�سماك ل جتيد ال�سباحة » اإ�سدار ق�س�سي 
للقا�ص عبد املجيد رفيع

الوطني  »الراصد  منشورات  عن 
للقاص  صدرت  والقراءة«،  للنشر 
مجموعة  رفيع،  املجيد  عبد  املغربي 
تجيد  ال  »أسماك  بعنوان:  قصصية 
 98 في  املجموعة  تقع  السباحة«، 
وتضم  املتوسط،  الحجم  من  صفحة 
التوالي:  على  هي  قصيرة،  قصة   12
الشعبي«،  الحي  »ساحرة  »الجائزة«، 
املحكمة«،  في  »حدث  ودموع«،  »شوق 
محفظة  سرق  »من  نبيل«،  »شلة 
العجوز؟«، »تاليس«، »أنسولني«، »في 
املوت«،  »أحبك حتى  املحقق«،  ضيافة 
»هشومة«.  اإللكتروني«،  »اللص 
تتصدر غالف املجموعة لوحة تشكيلية 
برحمة.  الدين  نور  املغربي  للفنان 
الثانية  بالرتبة  الفائزة  املجموعة  وهي 
لجائزة »رونق« في القصة لسنة 2020.

تجربة  أمديون-  رشيد  الباحث  -حسب  تعد  السباحة«  تجيد  ال  »أسماك  وقصص 
نوعيتها  ُيحقق  عما  وتبحث  واملدهش،  الجديد  خلق  تروم  كتابية  ومغامرة  إبداعية 
فيه  وتتمظهر  املعاصر،  العالم  يساير تحوالت  والتحول،  االنفتاح  دائم  أدبي  كخطاب 
في  املتأصلة  واملظالم  األخالقي  باملأزق  إنساني  ووعي  وجودي  قلق  عن  ناتجة  رؤى 
)بأسلوب  والبحث  والشك  السؤال  يمارس  فالكاتب  املجتمع...  ُيهيكل  الذي  النظام 
ساخر(. فتعكس نصوصه التناقض واالنقسام والتعدد واالضطراب، وتستنطق الذاتية 

املهزومة املغلوبة على أمرها. وتظل النصوص منفتحة على قراءات أخرى...
بوزفور  أحمد  جائزة  منها:  الجوائز  من  بمجموعة  فاز  رفيع  املجيد  عبد  أن  يذكر 

الوطنية للقصة بمشرع بلقصيري سنة 2017، وجائزة »رونق« للقصة سنة 2020. 

جديد تاريخ المدن المغربية..

طنجة واأ�سيال وال�ساون يف مدونات عبد العزيز بنعبد اهلل

عبد المجيد رشيدي
  

في  ديلينا،  كريمة  التشكيلية  الفنانة  تجربة  ُتعتبر 
ومنذ  ومتجددة،  وعميقة  ثرية  التشكيلي  الفن  عالم 
بداياتها الفنية األولى، تشكل في وعيها عشق الفرشاة 
كل  به  الذي ستهزم  السالح  إليها  بالنسبة  كانت  التي 
أن  ديلينا،  كريمة  الفنانة  استطاعت  وقد  التحديات، 
التجديد،  تعشق  فهي  جميال  فنيا  أسلوبا  لها  تصنع 

سواء في لوحاتها أو في حياتها.
الفنانة كريمة ديلينا، وجه من الوجوه الفنية الرائدة 
والدولية،  املغربية  التشكيلية  الساحة  في  برزت  التي 
وجعلته  طفولتها  منذ  الفن  عشقت  مخضرمة  فنانة 
هوايتها املفضلة، لوحاتها تعبر عن إحساسها املرهف 
وعن عمق فلسفتها في الحياة، وحسب الفنانة كريمة، 
فهي  لوحاتها’’،  في  والتسامح  ‘’الحب  دائما  فهناك 
قناعاتها وآرائها  للبحث والتعبير عن  دائمة  في رحلة 

وحبها للحياة بشكل مميز.
أعمالها  خالل  من  ديلينا،  كريمة  الفنانة  استطاعت 
اإلبداعية أن تعكس حبها للحياة، وأن تدخل إلى عوالم 
خاصة بها من خالل مواضيع هادفة لتعطي للوحاتها 
بالفرح  مليئة  قوية  ألوانا  مستخدمة  والحب،  الحياة 
والتفاؤل الذي أظهرته ريشتها املدروسة بروية وإتقان، 
كما اعتمدت أسلوبا مميزا وهادفا في لوحاتها مقتبسة 
املكان  داخل  املعبرة  والتفاصيل  الواقع  من  معاملها 
محولة إياها إلى مشهد بصري غني بالتقنيات الفنية 
األلوان  بتمازج  شغفها  الفنانة  وعكست  التشكيلية، 
على  خاص  طابع  إضفاء  محاولة  الباردة  مع  الحارة 
نلمسه  وصفاء  لونيا  توازنا  بذلك  محققة  اللون  طاقة 

في فضاء لوحاتها.
الرؤى  بتلك  ديلينا،  كريمة  الفنانة  لوحات  تزخر 
اإلنسانية والجمالية العذبة التي تنساب بسالسة عبر 
طاقة  من  تغرف  فهي  املختلفة،  األلوان  أسلوبية  ثنايا 
تقنيات  توظيف  في  متمكنة  وتلقائية  عفوية  إبداعية 
حرفة  وقواعد  أصول  على  اللوحة،  على  الصباغة 
صادقة  مواضيع  تجاه  الجميل  خطابها  في  التشكيل 

والتي تحتل سائر لوحاتها.
توصف  ال  متعة  »أجد  ديلينا،  كريمة  الفنانة  تقول 
على  وأجسدها  خاطري  في  تجول  فكرة  أرسم  حينما 
لوحة تجلب االنتباه لكل من يشاهدها، فأعمالي وسيلة 

إيجابية ورسالة فنية لكل محبي الفن التشكيلي«.
مع  املتناسقة  األلوان  دائما  »أستخدم  وتضيف 
يخطر  ما  كل  فيها  أرسم  لوحة  ألكون  بعضا  بعضها 
بتناسق  للمتلقي  تصل  أن  أريدها  أفكار  من  البال  في 
مني،  جزء  هي  لي  بالنسبة  فاللوحة  وحب  ورشاقة 
وكل لحظة أقضيها أمامها هي لحظة حب ال مثيل له، 
كما أنني ال أحب االرتباط في لوحاتي بلون معني وإن 
كنت أعتقد أن الطبيعة التي نشأت فيها تلعب دورا في 
األلوان  تبقى  ولكن  لأللوان،  واختياري  خلطي  طريقة 
أريد  التي  والفكرة  حاجة مستقلة، بحسب موضوعها 
أن أوصلها إلى املتلقي، ليتلقاها هو اآلخر بحب وكأنها 

جزء منه.
التشكيلية كريمة ديلينا،  الفنانة  أن  بالذكر،  الجدير 
من  بدولة مصر  الفنية  أعمالها  أجمل  قريبا  ستعرض 
خالل معرض »رؤى عربية » في دورته العاشرة، حيث 
ستعرض لوحات رائعة تتطرق فيها إلى كل ما يتعلق 
والتسامح، من خالل رسومات حية  والجمال  بالحياة 
وفلسفتها،  باملشاعر  ممزوجة  وساخنة  فاتحة  بألوان 
ووجهت الفنانة كريمة الدعوة لكل املهتمني في مجال 
يحتضن  التي  املنظم  املعرض  لزيارة  والثقافة  الفن 
أعمالها، حيث أكدت أن لوحاتها ستعرض بهدف تبادل 
الثقافة والفن بني البلدان، حيث أكدت كريمة ديلينا، أن 
لوحاتها تعكس تاريخ شغفها حيث تنشد تحقيق ذاتها 
يبقى  اإللهام  أن  التشكيلية، مضيفة  الفنون  في مجال 

الباعث الحقيقي لكل خطوة وكل نجاح.

الفنانة التشكيلية كريمة ديلينا   

 لوحاتي خليط بني احلب والت�سامح

  غالف الكتاب
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اأزمة الماء ال�سروب تخرج  �ساكنة كرامة باإقليم ميدلت  لالحتجاج

 فجر مبارك

الترابي  بالنفوذ  كرامة  بلدة  ساكنة  خرجت 
في  املاضي،  األسبوع  نهاية  في  ميدلت،  إلقليم 
»املطالبة  لـ  وذلك  حاشدة،  احتجاجية  وقفة 
والخدماتية«،   االجتماعية  أوضاعها  بتحسني 
بشكل عام،  مع التشديد  على  اإلسراع بإيجاد 
في  املقلق   النقص  ملعضلة  وسريع   ناجع  حل 
مياه الشرب .  وبهذا الخصوص أكد املحتجون 
على »أن أزمة املاء الصالح للشرب باملنطقة باتت 
الصنابير  من  غيابه   أن  حيث  الساكنة،  تؤرق 
صار هاجسا يوميا بالنسبة لألسر، التي أضحت 
تواجه معاناة  خانقة من أجل تلبية الحد األدنى 
من حاجياتها الضرورية في ما يخص    الخدمات 

الصحية املتعددة األوجه«.  
كبيرة  مشاركة  االحتجاجية  الوقفة  وشهدت 
األطفال،  وذلك  للنساء والشباب وكذا  وواسعة 

تم إطالقه عبر وسائل  لـ »نداء استغاثة«  تلبية 
املسؤولة  السلطات  لحث  االجتماعي  التواصل 
من  البلدة  ساكنة  إلنقاذ  الفوري  التدخل  »على 

التداعيات   املحتملة  لنقص مياه الشرب،  وذلك 
والعسيرة   االستثنائية  للظروف  استحضارا 
تفشي  ضد  املتواصلة  »الحرب«  فرضتها  التي 

فيروس  كورونا، والتي تستوجب  اتخاذ العديد 
االلتزام  مقدمتها  في   ، االحتياطية  التدابير  من 
القائمة أساسا على    ، الدائمة  النظافة  بشروط 

توفر املاء داخل املنازل وخارجها .  
لهذه  األولى  الشرارة  انطلقت  فقد  وللتذكير 
أمام  من  الجاري،  شتنبر   5 يوم  االحتجاجات 
خلفية  على  الكهرباء،  و  للماء  الوطني  املكتب 
وضعف  املنازل  صنابير  عن  املياه  »انقطاع 
جودتها«، حسب تصريحات عدد من  املحتجني،  
»في  السليم  غير  »الوضع  هذا  تسبب  حيث 
انتشار حالة »من االستياء والتذمر وسط   سكان 
املنطقة، الذين يطالبون السلطات  املسؤولة - كل 
إلى  باملبادرة   - اختصاصها  منطلق  من  جهة 
أجل    من  مستعجلة،  وتدابير  إجراءات  اتخاذ 
تدارك الوضع، والعمل على التخفيف من معاناة 
الساكنة، التي تئن غالبيتها من وطأة الهشاشة 
من  أكثر  على  الثقيلة  السلبية  االنعكاسات  ذات 

صعيد«.

احتضنت أشغالها  منطقة سيروا  بورزازات

طالبت بإيجاد حلول ناجعة لوضعية مقلقة تارودانت.. من اأجل 
اإنعا�ش الم�سابين بكوفيد

يوم  بتارودانت،  السوسي  املختار  اإلقليمي  املستشفى  عرف 
والعناية  لإلنعاش  مصلحة  افتتاح   ،2021 شتنبر   13 االثنني 
املركزة،  بطاقة استيعابية تتكون من 12 سرير إنعاش و18 سريرا 
الحرجة ملرضى  الحاالت  أفق استقبال  املركزة، وذلك  في  للعناية 

كوفيد 19. 
خزان  تعبئة  اكتمال  مع  تزامنًا  جاء  املصلحة  هذه  افتتاح 
من  مكعب  متر   4600 تناهز  استيعابية  بطاقة  األوكسيجني 
تأمني  من  املستشفى  يمكن  الذي  »الشيء  الغاز،  األوكسجني 
مخزونه من هذه املادة الحيوية واستعداده ملوجات أخرى محتملة 

من الجائحة »  تقول مصادر من مندوبية الصحة.
اللوجيستيكية     التعزيزات  »هذه  فإن  ذاتها،   املصادر  ووفق   
تهيئة  أشغال  في  تمثلت  سالفة  مهمة  الستثمارات  تتميمًا   تأتي 
التنفس  وآالت  االستشفاء  أسرة  واقتناء  اإلنعاش  مصلحة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  املمولة من طرف  االصطناعي، 
بتارودانت  اإلقليمي  واملجلس  ماسة  سوس  الجهوي  املجلس 
جهود   تضافر  سياق  في  املدني،  واملجتمع  املنتخبة  واملجالس 

مواجهة تداعيات جائحة كورونا«.
عبد الجليل بتريش

العرائ�ش.. من اأجل 
تدارك الخ�سا�ش في الدم

عاجال«  »نداء  بالعرائش  بالدم  للتبرع  األحياء  جمعية  أطلقت 
الدم  تحاقن  مركز  الى  التوجه  على  املنطقة  ساكنة  حث  قصد 
بالدم  للتبرع  بالعرائش«  لالمريم  اإلقليمي  باملستشفى  املتواجد 
واملساهمة في تغطية الخصاص الذي تعرفه هذه املادة الحيوية« .
ووفق املصدر ذاته  فإن »مركز تحاقن الدم باملنطقة يعرف نقصا 
الذين  للمرضى  الدم  مادة  توفير  دون  يحول  مما  الدم،  في  حادا 

يرقدون باملستشفيات«
ودعا النداء »عموم الساكنة إلى  االستجابة لهذه الدعوة والعمل 
على املساهمة في  إنقاذ حياة املرضى املحتاجني لكميات من الدم«.

بعد أزيد من سبع سنوات من املعاناة

زوجة الفرن�سي »اإيريك 
مانيون« تطالب باإن�ساف اأ�سرتها

بالطريق  زوجها  وفاة  على  سنوات  سبع  من  أزيد  مرور  بعد 
قلبية  أزمة  إثر  البيضاء،  والدار  القنيطرة  بني  الرابط  السيار  
فتيات،  أربع  خلفه  ترك  والذي  مانيو«،  »ايريك  زوجها  أصابت 
عليهن  تعذر  بعدما  بفرنسا  للعيش  انتقلن  توأم،  فتاتان  ضمنهن 
الوالد  يسيرها  كان  التي  الشركة  ضياع  ،وبعد  باملغرب  العيش 
ايريك باملغرب، عدن  لفرنسا برفقة أمهن املغربية في ظروف صعبة 
هاتفي  اتصال  في  املشتكية  حسب  دعم،  اي  غياب  في  وقاسية 
بمكتب الجريدة بالرباط، مشيرة إلى »تأخر االسعاف ملدة ساعتني 
لكل من  املسؤولية  القلبية«، محملة  لألزمة  أثناء تعرض زوجها  
التدخل  توفير  السيار، جراء عدم  الطريق  وإدارة  الصحة  »وزارة 
في  وهو  الحياة  فارق  الذي  زوجها  إنقاذ  أجل  من  الالزم  الطبي 
الطريق الى املستشفى بعد تأخر إنقاذه،  حيث أن سيارة االسعاف 
لم تكن تتوفر على وسائل التدخل الطبي املستعجل بل كانت فارغة 
من كل شيء« »مما يعني، حسب املشتكية،  أننا امام حالة إهمال  

تترتب عنها مساءلة قانونية«. 
وتلتمس السيدة »خديجة مانيون« من مختلف الجهات املسؤولة 
احدى  ان  خاصة  إنصافها  أجل  من   »العمل  االختصاص،  ذات   ّ
نفسية  بأزمة  اصيبت  الراحل،  االب  برفقة  كانت  والتي   ، بناتها 
حادة تتطلب عالجا مستداما، كما أن بنتا أخرى تمكن منها املرض 
مصاريف  يتطلب  وعالجها  مستدام  بشكل  تعاني  وهي  الخبيث، 
وتكاليف باهظة«، مشيرة الى أنها »طرقت أبوابا عديدة دون أن 
تتلقى ردا شافيا يرد لها  ولبناتها األربع الكرامة واالعتبار«،   علما 
تربيتهن  أعباء  وتتحمل  بباريس،  برفقتهن  حاليا  تعيش   « بأنها 
وحيدة«، الفتة  إلى أن » زوجها  الراحل اشتغل في ميدان تركيب 
املصانع باملغرب، وترك ورشة تعرضت بعده لإلهمال، وكان معروفا 
بمساعدته للفقراء ودعم تشغيل الشباب«، مطالبة »بضرورة اتخاذ 
االجراءات الحمائية الضرورية  على مستوى الطريق السيار، حتى 

ال تتكرر املأساة«.
هذا وللتواصل مع املشتكية، فإننا نحتفظ برقمها الهاتفي بطلب 

منها.
محمد الطالبي

جانب من الوقفة االحتجاجية

تستهدف 188 ألفا من املتمدرسني

ن�سبة تغطية تلقيح تالميذ وتلميذات جهة ال�سرق تناهز 24 في المائة
في   - املنصرم  اإلثنني   - اليوم  غاية  إلى  »تم، 
 ،19  - كوفيد  للتلقيح ضد  الوطنية  الحملة  إطار 
الخاصة باملتمدرسني من الفئة العمرية ما بني 12 
و17 سنة على مستوى الجهة، تلقيح ما يفوق 45 
ألف تلميذة وتلميذ، أي بنسبة تغطية قدرها 24 
في املائة«  يقول مدير األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الشرق، محمد ديب،  الفتا إلى أن 
هذه الحملة، »التي تستهدف، على مستوى الجهة، 
تلقيح 188 ألفا من املتمدرسني بالتعليم العمومي 
األجنبية،  البعثات  ومدارس  والخصوصي، 
والتعليم العتيق، والتربية غير النظامية )19 في 
املائة منهم بالوسط القروي(، تروم ضمان ظروف 
 ،2022/2021 الدراسي  املوسم  النطالق  آمنة 
التحصيل  جودة  على  إيجابي  أثر  وتحقيق 

الدراسي واكتساب التعلمات األساسية.« 
املغرب  لوكالة  تصريح  في  املتحدث  وأضاف  
جهة  والي  زيارة    هامش  على  لألنباء،  العربي 
الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، معاذ الجامعي، 
ملركز جديد مخصص لتلقيح هذه الفئة العمرية، 
أنجاد، تم تلقيح  »أنه على مستوى عمالة وجدة- 
ما يزيد عن 10 آالف تلميذة وتلميذ )من أصل 51 
املائة«،  في   21 بنسبة  أي  املستهدفني(،  من  ألفا 

مشيرا »إلى أن تدشني هذا املركز الجديد للتلقيح، 
موالي  األمير  املغطاة  القاعة  تحتضنه  الذي 
أظهر  الذي  للعملية  تقييم  بعد  يأتي  الحسن، 
ضرورة توسيع عدد املراكز على مستوى الجهة، 
والذي بلغ، منذ تاريخ انطالق حملة التلقيح لهذه 
مركز   75 اليوم،  إلى  غشت(   31( العمرية  الفئة 

تلقيح )على مستوى مؤسسات تعليمية بمختلف 
تخصيصها  تم  مركزا   39 مقابل  الجهة(،  أقاليم 

في البداية.« 
مركزا   18 75، على  الـ  املراكز  و»تتوزع  هذه 
للقاح  آخر   مركزا  و57  )فايزر(،  للقاح  بالنسبة 
من  األساسي  الهدف  يبقى  حيث  )سينوفارم(، 

جماعية  مناعة  تحقيق  هو  هاته،  التلقيح  عملية 
االستفادة  من  تمكينهم  وكذا  املتمدرسني،  لفائدة 
يؤكد  باملائة«   مائة  الحضوري  التعليم  نمط  من 

املسؤول ذاته.
»إن هذه املحطة تندرج في اإلطار العام للحملة 
الوطنية للتلقيح ضد كوفيد - 19، التي تستهدف 
 18 من  أكثر  العمر  من  البالغني  املواطنني  كافة 
بجهة  للصحة  الجهوي  املدير  يوضح  سنة«،  
تمت  »أنه  إلى  مشيرا  كواال،  املالك  عبد  الشرق، 
إضافة الفئة العمرية ما بني 12 و17 سنة، وذلك 
لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر للمتمدرسني، 
والعودة  الوباء  ضد  جماعية  مناعة  بلوغ  وكذا 
إلى الحياة الطبيعية«، ومن  ثم  »فإن تخصيص 
الجهة  أقاليم  بمختلف  الفئة  لهذه  تلقيح  مراكز 
 / أنجاد  وجدة-  عمالة  مستوى  على  منها  )ستة 
يروم  ادرار(،  ببني  واحد  ومركز  بوجدة  خمسة 
تلقيح  من  التالميذ  وأولياء  آباء  تمكني  أيضا 
التضامن   « مبرزا  مالئمة«،  ظروف  في  أبنائهم 
انخراط  خالل  من  الحملة  هذه  تشهده  الذي 
والتعليم  الصحة  قطاعي  من  املتدخلني،  مختلف 
وكذا القطاع الخاص، في هذه العملية واملساهمة 

فيها«.

دورات تكوين فالحين �سباب في مجال اال�ستثمار 
الفالحي وخلق التعاونيات الخدماتية

نظمت املديرية الجهوية لالستشارة الفالحية لجهة درعة 
من  سلسلة  ورزازات(،  )إقليم  بسيروا  مؤخرا  تافياللت، 
الدورات التكوينية لفائدة الفالحني باملنطقة، و« التي تندرج  
في إطار األنشطة   التي تروم تكوين الفالحني الشباب في 
الفالحية  املشاريع  إنجاح  وسبل  الفالحي  االستثمار  مجال 
تقول املديرية،   الفردية والجماعية في جهة درعة تافياللت« 
التي تطرقت إلى موضوع  هذه املبادرات،   « مشيرة إلى أن 
الخدماتية«،   التعاونيات  وخلق  الفالحية  »االستثمارات 
الفالحية  باالستشارة  املتعلقة  األنشطة  سياق  في  تأتي 
املهتمة بإرشاد الفالحني الشباب في مجال تسيير مشاريعهم 
الفالحية وتحقيق مردودية جيدة.كما تندرج في إطار برنامج 
الجهوية  املديرية  تنفذه  الذي  اإلنتاج  سالسل  مواكبة 
مع  وتماشيا  تافياللت،  درعة  لجهة  الفالحية  لالستشارة 
استراتيجية الجيل األخضر التي تهدف إلى تشجيع الشباب 

على خلق مقاوالت فالحية من أجل توفير فرص الشغل«.
تمت برمجة املرحلة الثالثة من  ووفق املصدر ذاته   فقد« 
يوما،   29 ستهم  التي  التكوينية،  التحسيسية  األيام  هذه 
لفائدة 700 فالح في جهة درعة تافياللت، السيما الفالحني 

الشباب«.
العديد من  التحسيسية  بمناقشة   األيام  هذا  وتميزت  
الفالحي«،  املجال  في  األعمال  »ريادة  ضمنها  املواضيع، 
و«اإلعانات  الفالحية«،  املنتوجات  وتسويق  و«تثمني 
و«تحليل  الفالحية«،  التنمية  صندوق  إطار  في  املقدمة 
يتم  أن  املنتظر  من  »و   . األرض«  خصوبة  وتسيير  التربة 
29 محطة تكوينية  أيضا تنزيل مضامني هذا البرنامج في 
لجهة  التابعة  الخمسة  األقاليم  على  موزعة  وتحسيسية، 
درعة تافياللت، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية للحد 
يتابع  كوفيد19-«   - املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من 

املصدر نفسه.
»وكانت املديرية الجهوية لالستشارة الفالحية لجهة درعة 
تافياللت قد نظمت سابقا سلسلة من الدورات التكوينية التي 
استهدفت الشباب، من أجل التعريف بأهمية التدبير الناجع 
من  فالحي  مشروع  فكرة  بناء  وكيفية  الفالحية  للمقاولة 
بدايتها وإلى غاية تحقيق األهداف املحددة. وتم خالل هذه 
املبادرات تقديم أهم عناصر إحداث املقاولة، ومختلف الصيغ 
للتخطيط  األساسية  والتقنيات  بها،  الخاصة  القانونية 
والتدبير في مجال املقاولة الفالحية » يخلص املصدر ذاته.

أسامة الزكاري

التاريخي  البحث  جمعية  فعلت  حسنا    
بادرت  عندما  الكبير  بالقصر  واالجتماعي 
بإصدار كتاب »بني طنجة وأصيال عبر التاريخ 
والجهاد«،  الفكر  معقل  الشاون  كتاب  ويليه 
 ،2021 سنة  اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد  لألستاذ 
الصفحات  من   543 مجموعه  ما  في  وذلك 
فترة زمنية  فالرجل قضى  الكبير.  الحجم  ذات 
تاريخ  االشتغال على تجميع مظان  في  طويلة 
أن  يمكن  ما  تكوين  في  ونجح  املذكورة،  املدن 
التاريخ  حول  مونوغرافية  بموسوعة  نسميه 
إصدار  من  يتمكن  لم  لكنه  املدن،  لهذه  املحلي 
أدركته  أن  بعد  النور،  إلى  إخراجه  ومن  عمله 
الوفاة سنة 2012. ويبدو أن إرادة هذا العالم 
قد  املنقب،  واملؤرخ  املدقق،  والباحث  الفذ، 
إرادة  مع  الفقيد  أسرة  إرادة  بالتقاء  تحققت 
الجمعية الناشرة للعمل، لكي تلتقي في بلورة 
هذا املشروع العلمي املتميز. والحقيقة إن األمر 
يتعلق بتأليفني منفصلني عن بعضهما البعض، 
عبر  وأصيال  طنجة  »بني  عنوان  أولهما  حمل 
»الشاون  عنوان  ثانيهما  وحمل  التاريخ«، 
الجمع بني  أن  الفكر والجهاد«. وال شك  معقل 
العنوانني في إصدار واحد يحمل قيمة معرفية 
منطق  احترام  في  أوالهما  تتمثل  مزدوجة، 
املونوغرافي  بالبحث  املرتبط  املوضوع  وحدة 
ثانيهما  ويرتبط  الشمال،  بمنطقة  الخاص 
العلمي  العطاء  ذاكرة  بحفظ  اإلسراع  بجهود 
للفقيد عبد العزيز بنعبد اهلل، من موقعه كأحد 
عقود  بمغرب  واملعرفة  والثقافة  الفكر  أعالم 
النصف الثاني من القرن املاضي ومطلع القرن 

الحالي.
بنعبد  العزيز  عبد  األستاذ  يكن  لم   
اهلل غريبا عن مجال العطاء املعرفي والعلمي، 
إذ استطاع تحقيق تراكم نوعي غزير من مواقع 
أكاديمية متعددة، انطلقت بحصوله على شهادة 
اإلجازة في اآلداب والحقوق من جامعة الجزائر 
سنة 1946، ثم عززها بمهامه املهنية والعلمية 
أكاديميا  عطاًء  أثمرت  الغزيرة،  واإلعالمية 
رفيعا في منتديات راقية، وإصدارات تجاوزت 
مع  والفرنسية،  العربية  باللغتني  عنوان  املائة 

نحو أربعني معجما بثالث لغات.
املوجه  العام  اإلطار  وبخصوص   
األستاذ  يقول  التقديم،  هذا  موضوع  لإلصدار 
»يشرفني  التقديمية:  كلمته  في  أخريف  محمد 
بقيا  اللذين  الكتابني  هذين  بتقديم  أقوم  أن 

التي  محفوظني من جملة املخطوطات العديدة 
املوسوعي  والباحث  األستاذ  العالمة  تركها 
أحالهما  واللذين  اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد 
بنعبد اهلل، نجل عالمتنا  أحمد  علىغغ سيدي 
ألصلهما.  ومطابقتهما  رقنهما  بعد  الكبير، 
التي  املواضيع  حسب  مرتبان  كتابان  وهما 
في  متضمنة  ومراجعهما  املؤلف،  اختارها 
حول  األول  موضوعني،  باستثناء  متنهما، 
الوزراء والكتاب باملغرب، والثاني حول املالحة 
ألف  طوال  واإلسكندرية  طنجة  بني  اإلسالمية 
واملراجع  املصادر  من  الكتابان  يعتبر  عام. 
ودوليا،  ووطنيا،  جهويا،  منطقتنا  في  الهامة 
لم يقتصر فيهما املؤلف على ذكر تاريخ طنجة 
وأصيال وشفشاون وما يتعلق بها، من جوانب 
وفكرية،  واجتماعية،  واقتصادية،  حضارية، 
وتراثية،  وديبلوماسية  وعسكرية،  وصوفية، 
التاريخ  من  عامة  مواضيع  إليها  ضم  بل 
بعنوان  األول  فالكتاب  املغربي...  الحضاري 
والثاني  التاريخ«،  عبر  وأصيال  طنجة  »بني 
بعنوان »الشاون معقل الفكر والجهاد«، إضافة 
إلى مواضيع أخرى عامة متداخلة في الكتابني 
اإلثنني. وقد آثر نجله الكريم سيدي أحمد عبد 
العزيز بنعبد اهلل الحفاظ على منهجية أبيه في 

الكتابني كما تركهما أبوه...« )ص. 9(.
األول معطيات غزيرة  الكتاب  يقدم   
سرد  إطار  في  طنجة،  مدينة  ماضية  حول 
موسوعي انشغل بتقديم الكثير من التفاصيل 
العربية واألجنبية  املنتقاة من أمهات املصادر 
املؤلف  حرص  وقد  باملوضوع.  الصلة  ذات 
قطاعي  بشكل  تنقيباته  نتائج  تنظيم  على 
معلوماته،  في  غزير  ثري،  منت  بتقديم  سمح 
دقيق في مستويات وصفه، منفتح على مجمل 
لذلك،  واملجددة.  التقليدية  اإلسطوغرافيات 
في  املمتد  الجهد  ثمرة  تقديم  العمل  استطاع 
الزمن الذي بذله الفقيد عبد العزيز بنعبد اهلل، 
عناصره  في  طنجة  وجه  معالم  رسم  ليعيد 
األساسية، مثل أصل التسمية، وظروف امليالد، 
األجنبي،  االحتالل  من  املدينة  تحرير  وظروف 
املميزة  واملعالم  باملدينة،  املسيحية  وانتشار 
شهدتها،  التي  الكبرى  واملعارك  للمدينة، 
وأعالمها في مختلف املجاالت العلمية واإلدارية 
اإلعالمية  وأدوارها  والصوفية،  واألدبية 
في  املؤثرة  الكبرى  وأدوارها  والصحافية، 
عبر  املغربية  الدولة  لتطور  املميزة  املسارات 
التاريخ، وخاصة على مستوى عالقاتها بالدول 
جانب  وإلى  والعربية.  واملتوسطية  األوربية 
التركيز على هذه الجوانب املحلية، اهتم املؤلف 
جوهرية  قضايا  ليشمل  نبشه  مجال  بتوسيع 
لطنجة  كان  حيث  املركزية،  الدولة  دواليب  في 
حضور قوي ومؤثر على امتداد عناصر التحول 
التي طبعت ماضي الدولة واملجتمع املغربيني، 
املغرب،  في  الكاثوليكية  مع  الحال  هو  مثلما 
في  دورها  خالل  من  البونية  اللغة  وموقع 
توحد اللهجات الدارجة قبل اإلسالم، والتجارة 
الديبلوماسية،  التدخالت  خالل  من  الخارجية 
والعالقات  والقرصنة،  الجهادية  واألجفان 
الدولية في اإلسالم، ووقعة إيسلي سنة 1844 
واملعاهدات   ،1845 سنة  لالمغنية  معاهدة  ثم 

مع الدول األجنبية،..
الكتاب  من  الثاني  القسم  وفي   
األول، اهتم املؤلف بتقديم نتائج تنقيباته حول 
املميزة  األعالم  وحول  أصيال،  مدينة  ماضي 
معاملها  وحول  للمدينة،  الحضاري  للوجه 
التاريخية القائمة، وحول تطور أوضاع املدينة 
واملقاومة  االحتالل  موجات  تراوح  ظل  في 
سنة  للمدينة  البرتغالي  االحتالل  عقب  خاصة 
تجميعية  مادة  القسم،  بهذا  وأرفق   .1471
الريسوني،  أحمد  شخصية  حول  غزيرة 
استهلها بعنوان مثير يستجيب ملنطق الوعي 
حقيقة  حول  الباحثني  بني  الخالفية  بالرؤى 
أدوار شخصية الريسوني بشمال غرب املغرب 
عند مرحلة نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20. 
التالية:  بالصيغة  املادة  هذه  عنوان  ورد  وقد 

»هل كافح الريسوني ضد االستعمار؟«.
اهتم  فقد  الثاني،  الكتاب  أما   
شفشاون،  بحاضرة  بالتعريف  املؤلف  فيه 
في  الحضاري  للمسار  دقيق  تتبع  خالل  من 
املدينة  بأعالم  والتعريف  الشاون،  منطقة 
وبمعاملها، وبموقع قبيلة غمارة داخل نسيجها 
مجاالت  في  اإلبداعية  أوجهها  وبمعالم  العام، 
وبأشكال  والعمارة،  املوسيقى،  مثل  مختلفة 
حضور التأثير األندلسي واملوريسكي باملدينة 
كل  على  املمتد  الواسع  املجالي  وبمحيطها 

أصقاع منطقة جبالة بشمال املغرب.
استطاع  الثرية،  املواد  وبهذه   
بنعبد  العزيز  عبد  للمرحوم  الجديد  اإلصدار 
وأنه يساهم في  توفير منت شيق ال شك  اهلل، 
سد الكثير من الثغرات التي تشكل بياضات في 
ماضي مدن طنجة وأصيال وشفشاون. وتزداد 
األهمية العلمية للكتاب بروزا، بحرص املؤلف 
أي  لتنال  تكن  لم  كثيرة  جزئيات  تجميع  على 
نصيب من اهتمام املؤرخ التقليدي، مثلما هو 
الحال مع أنواع األسماك املوجودة في سواحل 
مدينتي طنجة وأصيال، والسير الدقيقة ألعالم 
الشعر  مثل  متعددة  مجاالت  في  الثالث  املدن 
والفقه واإلدارة واملسؤوليات املخزنية. ويقينا 
النقدية  بالدراسة  املضامني  هذه  تشريح  إن 
أمام  رحبة  آفاقا  ستفتح  الفاحص،  وبالتدقيق 
جهود تطوير البحث املونوغرافي على مستوى 
وعلى  قطاع،  كل  مستوى  وعلى  مدينة،  كل 
نمط  يسمح  باختصار،  مجال.  كل  مستوى 
العزيز  عبد  اعتمده  الذي  املوسوعي  التدوين 
الشتغال  املالئمة  األرضية  بتوفير  اهلل  بنعبد 
التفكيكي  والتأمل  املجهري  الفحص  دوائر 
املؤطر لكل جهود ترشيد التعاطي املنهجي مع 
مستوى  على  املحلي،  التاريخي  البحث  آليات 
ميكانزماته الداخلية، ثم على مستوى تقاطعاته 

املعرفية الواسعة واملتشعبة.
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االشتراكي

»معطف ال يقيني« ديوان شعري جديد 
للشاعرة إلهام زويريق

ت�سفية ح�ساب مع الأمل

زويريق،  إلهام  للشاعرة  صدر 
مجموعة  مراكش،  مدينة  مواليد 
ال  بـ«معطف  موسومة  جديدة  شعرية 
عن املطبعة والوراقة الوطنية  يقيني« 
السنة.  أولى هذه  في طبعة  )مراكش( 
لوحة  غالفه  زين  الذي  الديوان،  يقع 
 72 في  العبادي،  مصطفى  الفنان 
صفحة من الحجم املتوسط، ويضم 13 
والناقد  للشاعر  وتقديما  شعريا  نصا 

عبد العزيز ساهر. 
يقيني،  ال  معطف  األطلس،  )دمية 
تيهان، هي القصيدة، اشتعلي يا نور 
أطياف  حرية،  تتنفس  ليبيا،  نبضا، 
في  املحال،  النبض  أنا  نفسي،  حررت 
وتر  على  أنشودة  شعر،  يا  محرابك 
الريح،  سيدة  آالمي،  سأمحو  الجيم، 

رابعة  خطوة  يمثل  والذي  يقيني«،  ال  »معطف  ديوان  قصائد  مجموع  هي  أضواء(.. 
تنضاف ملجموع إصدارات الشاعرة إلهام زويريق »ديوان رغم أنف أبي/2005«، »ألجأ 

إليك/2021«، »جسدي ريح عابرة/2021«. 
وشمتها  التي  آالمي  سأمحو  املساءات/  تغويني  تعد  لم  للريح/  أجنحتي  »أطلقت 

األيام« )ص57/ قصيدة »سأمحو آالمي«(
العالم، في خطوة  مع آالم وانجراحات  »حسابها«  الشاعرة أن تصفي  هكذا قررت 
للتحرر واملصالحة مع ذاتها. شاعرة تعودت »السفر الى نفسها«، في بحث حثيث عن 
باب  يعبر بها نحو »صباح جديد«. في ديوانها الشعري الجديد، تنتقل الشاعرة إلهام 
زويريق الى لحظة تجلي ومكاشفة، بإرادة قوية لتكتب ما سقط منها و«قدرها أن تحرر 

نفسها« )قصيدة أطيافا حررت نفسي(. 

تاريخ املغرب املعا�سر :
 املا�سي والزمن الراهن

 
 

املفكرين  لتكريم  صيغة  أرقى 
بفكرهم  بصموا  الذين  والباحثني 
الجامعي  املستوى  على  معينة  مرحلة 
العام، هو كتاب يحوي من  الثقافي  او 
رصينة.  مقاالت  في  العصر  معارف 
وهذا هو حال األستاذ واملؤرخ املغربي 
محمد كنبيب الذي حقق وجودا علميا 
به  وما شارك  كتبه  ما  في  الفت  أثر  له 
وفي  والباحثني  الطلبة  في  خلفه  وما 
واملستقبل،  الحاضر  في  له  يخطط  ما 
اثنني  مجلدين  إصدار  تم  حينما 
 : املعاصر  املغرب  »تاريخ  كتاب  من 
 31 بمشاركة  الراهن«  والزمن  املاضي 
باللغة   11 منها  بحثية  بأوراق  باحثا 
الفرنسية  باللغتني  العربية  والباقي 

ضمن  وصدر  الصغير،  بن  خالد  الكتاب  لهذا  نسق  صفحة(،  وقد  واالنجليزية)491 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 2021.

بن  خالد  األستاذ  كتب  فيما  الهاني،  الدين  جمال  السيد  الكلية  عميد  للكتاب  مهد 
الصغير املقدمة العامة للمجلدين. وذكر األستاذ الهاني بأن مبادرة التكريم بهذه الصيغة 
الدائم لكلية  لتقاليد راسخة قوامها الحرص  الوفاء  رغبة في مواصلة   « العلمية  هو 
لتكوين  جهدهم  قصارى  يبذلون  ممن  املتميزين  أساتذتها  تكريم  على  بالرباط  اآلداب 
الطالبات والطلبة، والذين يحتلون أيضا مكانة مرموقة ومتفردة بفضل ما أنجزوه من 

دراسات وأبحاث عالية املستوى في حقول تخصصاتهم املعرفية والعلمية«.
الباحث  األستاذ  التوقف عند مسار  إلى  العام  التقديم  الصغير  في  بن  وعاد خالد 
محمد كنبيب ومحطات التكوين واملهام ودوره العلمي البارز خالل أزيد من أربعة عقود 

من العطاء العلمي والتاريخي والوطني.
بالنسبة لألبحاث املشاركة في القسمني املحررين بالعربية واللغات األجنبية،  والتي 
البعض،  بعضها  مع  و«متكاملة  به،  للمحتفى  والثقافية  العلمية  االهتمامات  راعت 
غطت  املجموع«، كما  هذا  إعداد  من  املتوخاة  األهداف  مع  كبير  حد  إلى  ومتناغمة 
الزمنية مددا طويلة تنطلق من العصر الوسيط، مرورا بالحقبة الحديثة  الناحية  من 

واملعاصرة، ووصوال إلى سنوات الزمن الراهن.
 أما من حيث املواضيع التي عالجتها األبحاث فقد جاءت في محورین: يتعلق أولها 
بالتاريخ والذاكرة وبقضايا الزمن الراهن في املغرب وخارجه؛ والثاني بتاريخ املغاربة 
واالقتصادية  االجتماعية  أبعاده  بمختلف  املسلمني  املغاربة  مع  عالقتهم  في  اليهود 
في  وذاكرتها، سواء  اليهودية  الطائفة  تاريخ  بالتحديد  مواضيع تخص  والسياسية. 
البحث الجامعي أو في مختلف وسائل اإلعالم، وكذا أوضاع املغاربة اليهود في حياتهم 
جيرانهم  مع  واالقتصادية  االجتماعية  عالقاتهم  في  وأيضا  املالحات،  داخل  اليومية 

املسلمني، الذين جمعتهم األقدار للعيش معا منذ أزمنة غابرة في أرض املغرب.

»اأ�سماك ل جتيد ال�سباحة » اإ�سدار ق�س�سي 
للقا�ص عبد املجيد رفيع

الوطني  »الراصد  منشورات  عن 
للقاص  صدرت  والقراءة«،  للنشر 
مجموعة  رفيع،  املجيد  عبد  املغربي 
تجيد  ال  »أسماك  بعنوان:  قصصية 
 98 في  املجموعة  تقع  السباحة«، 
وتضم  املتوسط،  الحجم  من  صفحة 
التوالي:  على  هي  قصيرة،  قصة   12
الشعبي«،  الحي  »ساحرة  »الجائزة«، 
املحكمة«،  في  »حدث  ودموع«،  »شوق 
محفظة  سرق  »من  نبيل«،  »شلة 
العجوز؟«، »تاليس«، »أنسولني«، »في 
املوت«،  »أحبك حتى  املحقق«،  ضيافة 
»هشومة«.  اإللكتروني«،  »اللص 
تتصدر غالف املجموعة لوحة تشكيلية 
برحمة.  الدين  نور  املغربي  للفنان 
الثانية  بالرتبة  الفائزة  املجموعة  وهي 
لجائزة »رونق« في القصة لسنة 2020.

تجربة  أمديون-  رشيد  الباحث  -حسب  تعد  السباحة«  تجيد  ال  »أسماك  وقصص 
نوعيتها  ُيحقق  عما  وتبحث  واملدهش،  الجديد  خلق  تروم  كتابية  ومغامرة  إبداعية 
فيه  وتتمظهر  املعاصر،  العالم  يساير تحوالت  والتحول،  االنفتاح  دائم  أدبي  كخطاب 
في  املتأصلة  واملظالم  األخالقي  باملأزق  إنساني  ووعي  وجودي  قلق  عن  ناتجة  رؤى 
)بأسلوب  والبحث  والشك  السؤال  يمارس  فالكاتب  املجتمع...  ُيهيكل  الذي  النظام 
ساخر(. فتعكس نصوصه التناقض واالنقسام والتعدد واالضطراب، وتستنطق الذاتية 

املهزومة املغلوبة على أمرها. وتظل النصوص منفتحة على قراءات أخرى...
بوزفور  أحمد  جائزة  منها:  الجوائز  من  بمجموعة  فاز  رفيع  املجيد  عبد  أن  يذكر 

الوطنية للقصة بمشرع بلقصيري سنة 2017، وجائزة »رونق« للقصة سنة 2020. 

جديد تاريخ المدن المغربية..

طنجة واأ�سيال وال�ساون يف مدونات عبد العزيز بنعبد اهلل

عبد المجيد رشيدي
  

في  ديلينا،  كريمة  التشكيلية  الفنانة  تجربة  ُتعتبر 
ومنذ  ومتجددة،  وعميقة  ثرية  التشكيلي  الفن  عالم 
بداياتها الفنية األولى، تشكل في وعيها عشق الفرشاة 
كل  به  الذي ستهزم  السالح  إليها  بالنسبة  كانت  التي 
أن  ديلينا،  كريمة  الفنانة  استطاعت  وقد  التحديات، 
التجديد،  تعشق  فهي  جميال  فنيا  أسلوبا  لها  تصنع 

سواء في لوحاتها أو في حياتها.
الفنانة كريمة ديلينا، وجه من الوجوه الفنية الرائدة 
والدولية،  املغربية  التشكيلية  الساحة  في  برزت  التي 
وجعلته  طفولتها  منذ  الفن  عشقت  مخضرمة  فنانة 
هوايتها املفضلة، لوحاتها تعبر عن إحساسها املرهف 
وعن عمق فلسفتها في الحياة، وحسب الفنانة كريمة، 
فهي  لوحاتها’’،  في  والتسامح  ‘’الحب  دائما  فهناك 
قناعاتها وآرائها  للبحث والتعبير عن  دائمة  في رحلة 

وحبها للحياة بشكل مميز.
أعمالها  خالل  من  ديلينا،  كريمة  الفنانة  استطاعت 
اإلبداعية أن تعكس حبها للحياة، وأن تدخل إلى عوالم 
خاصة بها من خالل مواضيع هادفة لتعطي للوحاتها 
بالفرح  مليئة  قوية  ألوانا  مستخدمة  والحب،  الحياة 
والتفاؤل الذي أظهرته ريشتها املدروسة بروية وإتقان، 
كما اعتمدت أسلوبا مميزا وهادفا في لوحاتها مقتبسة 
املكان  داخل  املعبرة  والتفاصيل  الواقع  من  معاملها 
محولة إياها إلى مشهد بصري غني بالتقنيات الفنية 
األلوان  بتمازج  شغفها  الفنانة  وعكست  التشكيلية، 
على  خاص  طابع  إضفاء  محاولة  الباردة  مع  الحارة 
نلمسه  وصفاء  لونيا  توازنا  بذلك  محققة  اللون  طاقة 

في فضاء لوحاتها.
الرؤى  بتلك  ديلينا،  كريمة  الفنانة  لوحات  تزخر 
اإلنسانية والجمالية العذبة التي تنساب بسالسة عبر 
طاقة  من  تغرف  فهي  املختلفة،  األلوان  أسلوبية  ثنايا 
تقنيات  توظيف  في  متمكنة  وتلقائية  عفوية  إبداعية 
حرفة  وقواعد  أصول  على  اللوحة،  على  الصباغة 
صادقة  مواضيع  تجاه  الجميل  خطابها  في  التشكيل 

والتي تحتل سائر لوحاتها.
توصف  ال  متعة  »أجد  ديلينا،  كريمة  الفنانة  تقول 
على  وأجسدها  خاطري  في  تجول  فكرة  أرسم  حينما 
لوحة تجلب االنتباه لكل من يشاهدها، فأعمالي وسيلة 

إيجابية ورسالة فنية لكل محبي الفن التشكيلي«.
مع  املتناسقة  األلوان  دائما  »أستخدم  وتضيف 
يخطر  ما  كل  فيها  أرسم  لوحة  ألكون  بعضا  بعضها 
بتناسق  للمتلقي  تصل  أن  أريدها  أفكار  من  البال  في 
مني،  جزء  هي  لي  بالنسبة  فاللوحة  وحب  ورشاقة 
وكل لحظة أقضيها أمامها هي لحظة حب ال مثيل له، 
كما أنني ال أحب االرتباط في لوحاتي بلون معني وإن 
كنت أعتقد أن الطبيعة التي نشأت فيها تلعب دورا في 
األلوان  تبقى  ولكن  لأللوان،  واختياري  خلطي  طريقة 
أريد  التي  والفكرة  حاجة مستقلة، بحسب موضوعها 
أن أوصلها إلى املتلقي، ليتلقاها هو اآلخر بحب وكأنها 

جزء منه.
التشكيلية كريمة ديلينا،  الفنانة  أن  بالذكر،  الجدير 
من  بدولة مصر  الفنية  أعمالها  أجمل  قريبا  ستعرض 
خالل معرض »رؤى عربية » في دورته العاشرة، حيث 
ستعرض لوحات رائعة تتطرق فيها إلى كل ما يتعلق 
والتسامح، من خالل رسومات حية  والجمال  بالحياة 
وفلسفتها،  باملشاعر  ممزوجة  وساخنة  فاتحة  بألوان 
ووجهت الفنانة كريمة الدعوة لكل املهتمني في مجال 
يحتضن  التي  املنظم  املعرض  لزيارة  والثقافة  الفن 
أعمالها، حيث أكدت أن لوحاتها ستعرض بهدف تبادل 
الثقافة والفن بني البلدان، حيث أكدت كريمة ديلينا، أن 
لوحاتها تعكس تاريخ شغفها حيث تنشد تحقيق ذاتها 
يبقى  اإللهام  أن  التشكيلية، مضيفة  الفنون  في مجال 

الباعث الحقيقي لكل خطوة وكل نجاح.

الفنانة التشكيلية كريمة ديلينا   

 لوحاتي خليط بني احلب والت�سامح

  غالف الكتاب
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«االتحاد االشتراكي»

الطويل  ال��روائ��ي  الفيلم  اختيار  ت��م 
»أنطونيو طار« للمخرج المغربي  الهادي 
سينمائيا  مشروعا   14 محند ضمن  والد 
البحر  عربيا لالستفادة من دعم صندوق 

األحمر.
وك��ش��ف م��ه��رج��ان ال��ب��ح�����ر األح�����م��ر 
ال�سينمائ�ي ال�دول�ي ع�ن المشاريع ال� 14 
البح�ر  ص�ندوق  دع�م  على  حصلت  التي 
األح�مر لإلن�تاج أو لعمليات م�ا بعد اإلن�تاج، 
و ذل�ك ض�من دورته األول�ى التي ستقام من 

6 إلى 15 ديسمبر المقبل.
البح�ر  ص�����ن��دوق  إط�����الق  ت�م  ق�د  و 
األح�مر في يونيو الماضي بهدف توف�ير 
ال�دعم للمشاري�ع ال�سينمائ�ية ع�ن ط�ري�ق 
ذلك  و  ت�حتاج�ه،  ال�ذي  ال�تموي�ل  ت�قدي�م 
إلن�جاز ه�ذه الم�شاري�ع و ت�حوي�لها إل�ى 
الصندوق  قد استلم  أع�مال سينمائية. و 
جزء  عن  اإلع��الن  تم  طلبا   650 من  اكثر 
الدعم، وسيتواصل  على  المتحصلين  من 
النظر في بقية المشاريع واإلعالن عن بقية 

المشاريع المختارة في دجنبر المقبل.
وتضم القائمة أفالما روائية ووثائقية من 
10 بلدان هي تونس والجزائر و المغرب 
واألردن  وفلس�طين  والسعودية  ومصر 

ولبنان والعراق و ق�طر. 
األفالم  من  اثنان  حقق  فقد  ولإلشارة 
المرش�ح  للمخرج  األول  دول�يا،  نجاحا 
لألف�الم  »كان«  والفائز بجائزة  لألوسكار 
فيمله  عرض  حيث  داغ��ر،  إيلي  القصيرة 

نصف  تظاهرة  ضمن  أمامكم«  »البحر 
الماضي،  جويلية  في  المخرجين  شهر 
فيما يستضيف مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولي الشهر الجاري العرض العالمي األول 
لفيلم »فرحة« وهو من إخراج دارين سالم.

وفي ما يلي قائمة المشاريع المتحصلة 
على الدعم:

إخراج  الفيلم الروائي الطويل »فرحة« 
دارين سالم )األردن، السويد(.

الفيلم الروائي الطويل »البحر أمامكم« 
إخراج إيلي داغر )فرنسا، لبنان، الواليات 

المتحدة، بلجيكا، قطر(
الفيلم الروائي الطويل »قربان« إخراج 

نجيب بلقاضي )تونس.
إلى  »خذوني  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
)العراق،  جعفر  الباقر  إخراج  السينما« 

مصر(
إخراج  الفيلم الروائي الطويل »سوال« 

صالح أسعد )الجزائر(.
الفيلم الروائي الطويل »قوارير« إخراج 
رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، 

فاطمة الحازمي، نور األمير )السعودية(
الفيلم الروائي الطويل »أنطونيو طار« 
إخراج الهادي والد محند )المغرب، فرنسا(.

»استعادة«  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
إخراج رشيد مشهراوي )فلسطين(.

 »10 »طريق  الطويل  الروائي  الفيلم 
إخراج عمر نعيم ) السعودية(.

الفيلم الروائي الطويل »بسمة« إخراج 
فاطمة البنوي )السعودية، مصر(.

الفيلم الروائي الطويل »أنا أرزة« إخراج 
ميرا شعيب )لبنان(.

ولد  إنشاهلل  الطويل:  الروائي  الفيلم 
»إخراج أمجد الرشيد )األردن(.

»المترجم  الطويل  ال��روائ��ي  الفيلم 
العربي« إخراج علي كريم )العراق، ألمانيا، 

قطر(.
الرياح أيضا  الفيلم الروائي الطويل » 

تغني » هادي غندور )لبنان، تونس(.
 – المغربي  الفيلم  ويستعرض   ه��ذا، 
عائلة  حكاية   طا«  »أنطونيو  الفرنسي  
تعيش حياة بسيطة من نماذج حياة القرى 
المغربية الصغيرة في عقد التسعينيات من 
القرن الماضي، لكنها أيضا عائلة فريدة 
مرض  وسيقلب  انفتاح.  من  يميزها  لما 
ألف��راد  اليومية  الحياة  مجرى  عصبي 
العائلة وسيمتحن مدى الحب الذي يكنونه 
لبعضهم. ويجسد شخصيات هاته الحكاية 
كل من سمير القسمي، و لبنى أزابال، وجالل 

قريوا،  وأيوب اليوسفي، وأحمد يرزيز.

بالمركز  السابع  الفن  جمعية  تنظم 
الثقافي بسطاتن بتنسيق مع الفدرالية 
المغربية لسينما الهواة، من 7 إلى 11 
للمهرجان   14 ال���دورة   2021 دجنبر 
وذلك  بسطات  ال��ه��واة  لفيلم  الوطني 

بصيغة حضورية. 
الجمعية  دع��ت  المناسبة  وب��ه��ذه 
المنظمة كل المخرجين الهواة الراغبين 
في المشاركة ضمن فعاليات المهرجان 
إلى إرسال أفالمهم أو الروابط الخاصة 
بها، داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر القادم، 
عبر العنوان اإللكتروني التالي للجمعية: 

 cinesett@gmail.com
التسجيل  إل��ى  أيضا  تدعوهم  كما 
عبر الموقع اإللكتروني التالي للجمعية 

المنظمة: 
www.cinesett.com

وللمزيد من المعلومات حول المهرجان 
وفقراته المتنوعة يرجى االتصال هاتفيا 

بالرقم التالي: 0629026077.
تجدر اإلشارة إلى أن نتائج مسابقة 
الدورة 13 للمهرجان )سنة 2019( جاءت 

على الشكل التالي:
فاز بها  الجائزة األولى )10000 د(: 
فيلم »همسات تحت التراب« لمصطفى 

فرماتي.
حصل  د(:   5000( الثانية  الجائزة 
بو  لرشيد  كئيبة«  »نزهات  فيلم  عليها 

امسمارن.
الجائزة الثالثة )3000 د(: منحت لفيلم 
 )Grim Reaper( األرواح«  »حفاف 

لشيماء الهوري.
د(:  ذكورا)1000  التشخيص  جائزة 
كانت من نصيب ياسين فرماتي عن دوره 

في فيلم »همسات تحت التراب«.
د(:   1000( إناثا  التشخيص  جائزة 
كانت من نصيب ياسمين بوزعبون عن 
دورها في فيلم »سمفونية سارة« لمهدي 

بنجلون.
الخماسية  التحكيم  لجنة  يفت  ولم 

عبد  المخرج  م��ن  المكونة  األع��ض��اء، 
واإلعالمية  )رئيسا(  الكالعي  السالم 
فاطمة اإلفريقي والممثلة منال الصديقي 
واألستاذ الجامعي توفيق رشد والعضو 
األستاذ  السابع  الفن  بجمعية  السابق 
الجامعي خليل مسافر، التنويه بالفيلمين 
بنخدة  إلبراهيم  »روالكس«  التاليين: 

و«سليمة« لمحمد دوباني.
الحظ  يحالفها  لم  التي  األف��الم  أما 
للحصول على جائزة أو تنويه فكانت: 
ظالم«  »لحظة  زردوح،  لحمزة  »قلق« 
لبالل غديوي، »ألوان« )Colors( لمحمد 
لخاليد كوبان، »في  حميمصة، »نخلة« 
قلب القمر« لهشام بركاوي، »خبز الميت« 
منفية«  »أرواح  الحمداوي،  للخضر 
لتوفيق   )Psy( »بسي«  العاقل،  لعتيقة 
السماللي،  لمحمد  »صديقي«  أوفقير، 
إلى  »الطريق  عنق،  لمحمد  »لمزروع« 
الجنة« لعبد اهلل عماري، »فجر« لزينب 
تازور، »غياب« لنبيل جوهر، »مواطن« 

لنبيل الشهادي.
أ.س

الفنان المغربي سعد لمجرد يكشف
عن كواليس »الغادي وحدو«

ديو غنائي بين  الملحن محمد 
الرفاعي و هند السداسي

على  الرسمية  قناته  على  »الغادي وحدو«  اغنيته  كواليس  فيديو  لمجرد  المغربي سعد  الفنان  طرح 
يوتيوب، وقد أعلن عن ذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل االجتماعي وظهر سعد في الفيديو 
بطريقة عفوية مع طاقم العمل. وكان وجه سعد لمجرد، رسالة إلى من يهاجمونه بسبب بعض المشاكل 
الزم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية، وهذا  التي طاردت حياته الشخصية، وقال:« 
األمر حاجة وفنه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تانية، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنه وسيبك من حياته 
الشخصية وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية«، وأضاف لمجرد:«مفيش حاجة من الحاجات دي، 
دي كانت موجة وحاجة بسيطة، وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع 
ونمر عليه..«  وجاء الرد في مداخلة هاتفية ضمن برنامج«التاسعة« على القناة األولى للتلفزيون المصري 
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وضع الملحن المغربي محمد الرفاعي بصمته الصوتية في »الديو« الغنائي الشبابي 
ذي اإليقاعات  المغربية،  الذي يجمعه بالفنانة هند السداسي، بعنوان »كيفاش نخليك«.
هذا، وتكلف الرفاعي  بإنجاز  األغنية التي تندرج ضمن خانة األعمال الرومانسية، 
سواء على مستوى الكلمات  أو التلحين ، فيما اشرف على التوزيع حمزة الغازي، فيما قام 
باإلخراج طارق علي ملوك. وتجدر اإلشارة إلى أن محمد الرفاعي يعد واحدا من العالمات 
في مجال الموسيقى والتلحين بالعالم العربي، حيث تعامل  مع العديد من نجوم األغنية 
الشبابية، في أعمال غنائية وصل صداها إلى العالم العربي، كان أشهرها أغنية »إنتي« 

لنجم البوب المغربي سعد لمجرد و»بغيتو هو« للفنانة أسماء لمنور..  وغيرهما.

يعود فريق ”la Casa De Papel“ إلنتاج 
موسم خامس، ُأطلق، يوم الجمعة الماضي، 
اهتمام  وس��ط  ”نتفليكس“،  منصة  على 

جماهيري كبير.
ويأتي هذا الموسم بإخراج من المخرجين 
أليكس  سيرا،  كولدو  كولمينار،  خيسوس 
رودريجو، وبتأليف من أليكس بينا، والمسلسل 
أيًضا،   “Money Hiest” الذي يحمل اسم 
واإلث��ارة  الدراما  مسلسالت  أشهر  من  يعد 

والبوليسية خالل السنوات الماضية.
وفي ختام الجزء الرابع للمسلسل، حالت 
الصراعات بين العصابات واالقتتال دون إتمام 
خطة السرقة، ووضحت الخالفات بين أعضاء 

الفريق، بما في ذلك الصراع مع الشرطة،
وفي المشهد الختامي، تمكنت سييرا من 
على  الضغط  أجل  من  جانديا  على  القبض 
تومايو، وفي أجواء مشتعلة تحاول الشرطة 

التأكد من عملية اختطافه.
لقتل  الشرطة  بدعوة  تومايو  يقوم  فيما 
قتل  األمر  تكلف  لو  حتى  جميًعا  العصابة 
الرهائن معهم، حتى ال يخضع لمرحلة طويلة 

ومستنزفة من االبتزاز.
 ووسط أجواء مشحونة تتم تهدئة القتال 
لوقت ما للتفاوض، لكن هناك بعض الرهائن 
خالل  من  إسبانيا،  بنك  من  للهرب  يمكرون 
التمترس باألسلحة والدروع، وتدور اشتباكات 
تؤدي إلى حدوث إصابات وقتلى بين الرهائن، 
”ألبا  وقد شهد الجزء األخير مقتل نيروبي 

فوريس“ في مشهد محزن للجمهور.
أما في الجزء الخامس الذي عرض، أمس، 
فكانت اللحظة األولى تحمل اإلجابة عن سؤال 
مات  هل  الرابع،  الموسم  نهاية  منذ  معلق 
البروفيسور؟ إذ كان مشهد إطالق الرصاصة 

هو آخر ما تحمله الذاكرة حول المسلسل.
األولى بخطى سريعة،  الحلقة  تبدأ  حيث 
وإثارة حادة، واستمرت حالة الصراع بين فريق 
البروفيسور والشرطة والجيش، بتحريض من 
إدارة البنك، وظهرت خالل العرض صور أخرى 
شخصية  إضافة  خالل  من  العقلي  للصراع 

في  المتخصص  كريادو“  ”باتريك  رافاييل 
هندسة الكمبيوتر، والذي يعارض والده في 

العمل بالسرقة.
 ويتناول الحوار الجدلي بين األب برلين 
الحياة  في  القصوى  المتعة  رافاييل  واالبن 
مع المخاطرة، التي يراها االبن متعة مشوهة 
بسبب النهاية الحتمية بالسجن، فيما يرى 
األب بأن المتعة هي أساس الحياة، وأن بعد 
الموت سنكون بال ذاكرة، للندم على ما فعلناه 

من سرقات.
طوكيو  وف��اة  كان  عاطفًيا  إث��ارة  واألكثر 
”أورسوال كوربيرو“ التي ظهرت في المواسم 
الماضية بشخصية األنانية المتسرعة، لكنها 
في هذا الموسم، كانت تفكر بالجماعة أكثر 

ما تفكر بنفسها، وكان فقدانها سيء األثر.
من الواضح أن فريق سرقة المال األعظم في 
التاريخ بدأ يفقد روحه، بعد فقدان نيروبي، 
وكذلك وقوع البروفيسور ”ألفارو مورتي“ في 
قبضة مفتشة الشرطة العنيدة سييرا ”نجوى 
نمري“، وقد أظهر ضعف شخصيته، من خالل 
كلمات الوداع من خالل التواصل عن بعد مع 
طاقمه، كما أنه أخبرهم بعدم وجود خطة بديلة 

إلكمال المهمة والفرار بالذهب.
وسيتضح فيما بعد مصير الصراع المغلق 
بين االثنين، فهل ستسلم سييرا البروفيسور 

للشرطة؟ أم أن هناك نقطة التقاء بينهما لتهدئة 
الصراع، خاصة بعد مساعدته لها في الوالدة؟

وبالتوازي مع الصراع الدائر، نجد حوارات 
والنهايات  الفقد  حول  مؤثرة،  ميلودرامية 
كذلك  ونجد  الماضي،  وعثرات  والذكريات، 
انطباعات حول التجارب خالل القتال من أجل 
السرقة، حيث يرى كاتب السيناريو أن الحب 
الشغف  ويكون  المعركة،  وقت  حدته  تزداد 
حينها عند الحافة بحيث تكون لحظة الحب 
الصوت  األخيرة،  اللحظة  كأنها  القتال  عند 

األخير الذي يطلقه المرء عند الموت.
 األحداث المتواصلة في خط درامي ساخن، 
مصير  حول  والغموض  التوتر  على  تقوم 
فالجميع  والشخصيات،  والحدث  المكان 
معّلق ما بين النهاية السيئة واألكثر سوًءا، 
في  اللعب  اإلخراجية  األفكار  وتجيد  كما 
ديناميكية العالقات، فال ثابت يمكن اإلمساك 

به في العرض الخامس.
وفي حركة إخراجية جريئة يذهب المخرجون 
الثالثة إلى االعتماد على الشخصيات الثانوية 
إلتاحة الفرصة للمشاهد اكتشافهم واإليغال 
في دواخلهم، ويتحقق من خالل هذا أيضا، 
نقاط إبطاء للصراع الدرامي، وفي نفس الوقت، 

نقاط انطالق نحو صراع درامي أكثر حدة.
الكاسا دي بابيل المنطلق، منذ العام 2017، 

تشارف بؤرته الدرامية على التفكك أخيًرا، بعد 
محاصرة الفريق األحمر وبدء فقدانه ألعضائه 
والتي كان آخرها اختطاف القائد البروفيسور، 
وكذلك مقتل نيروبي وطوكيو، فالبد أننا على 
موعد مع لحظات حزينة لشخصيات تعلقنا بها 

على الرغم من قيامها بجريمة سرقة.
الكاسا  بها  يحظى  التي  الخصوصية  إن 
دي بابل لدى الجماهير نبعت من صراع حول 
في  اإلثارة  على  تبعث  التي  الفكرة  السرقة، 
الذات البشرية، لمعرفة النتيجة النهائية، بل 
ومتابعة الكيفية التي تسير األمور من خاللها.

ال��م��س��ل��س��ل ي��ع��رض ح����وارات  ك��م��ا أن 
ميلودرامية بين الشخصيات حول المفهوم 
مكان  أي  في  للحدث  والالأخالقي  األخالقي 
تتخلل  التي  الفكاهة  إلى  باإلضافة  بالعالم، 
في  الرابع  الموسم  جعل  ما  هذا  األح��داث، 
الفنية  األع��م��ال  أكثر  بثاني  يفوز   ،2020
مشاهدة على ”نتفلكس“، بحسب إحصاءات 

شركة البث.
ومع صدور القسم األول في الجزء الخامس، 
في  آخر  قسم  مع  موعد  على  الجمهور  فإن 

الثالث من ديسمبر /كانون األول 2021.
كوربيرو  أورس��وال  بطولة  من  المسلسل 
دور  في  وألفارو مورتي  ”طوكيو“،  دور  في 
”األستاذ“، وإيتزيار إتونو في دور ”لشبونة“، 
وخايمي  ”ريو“،  دور  في  هيران  وميغيل 
لورينتي في دور ”دنفر“، وإستير أسيبو في 
كيوتشكيريان  وهوفيك  ”ستوكهولم“،  دور 
في دور ”بوجوتا“، ورودريجو دي ال سيرنا 
دور  في  نمري  نجوى  ”باليرمو“،  دور  في 
دور  في  كويستا  بيلين  سييرا“،  ”أليسيا 
”أرتورو“،  دور  في  أرس  إنريكي  ”مانيال“، 
داركو بيريك في دور ”هلسنكي“، لوكا بيروس 
في دور ”مارسيليا“، فرناندو كايو في دور 
بوغا  مانويل  تامايو“، وخوسيه  ”كورونيل 

في دور ”غاندي“.
ومن الممثلين الجدد للموسم الخامس من 
سرقة األموال، ميغيل أنخيل سيلفستر )سينس 
8(، وباتريك كريادو في دور ”الغران فاميليا“.

..»La Casa De Papel« في المو�سم الخام�س من م�سل�سل
�سراع ميلودرامي و�سرقة عالقة

المهرجان الوطني لفيلم الهواة ب�سطات 
يفتح باب الم�ساركة في دورته الجديدة

�سندوق البحر الأحمر يقدم الدعم لـ 14 
م�سروعا �سينمائيا عربيا من بينها فيلم مغربي

ال��ج��ون��ة  م��ه��رج��ان  إدارة  أع��ل��ن��ت 
السينمائي الدولي عن قائمة األفالم التي 
ستتنافس على جوائز الدورة الخامسة 
للمهرجان )14-22 أكتوبر 2021( والتي 
تضم 16 فيلما، من ضمنها الفيلم المغربي 

»علي صوتك« للمخرج نبيل عيوش.
في  صوتك«  »علي  فيلم  وي��ش��ارك 
ضمن  للمهرجان  الرسمية  المسابقة 
فئة األفالم الروائية الطويلة إلى جانب 
أفالم »البحر أمامكم« للمخرج إيلي داغر 
، و«كوستا برافا« الذي ع رض ألول مرة 
عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 
عقل)لبنان(،  مونيا  للمخرجة   ،2021
و«ريش« للمخرج عمر الزهيري )مصر( 
دياب)إنتاج  محمد  للمخرج  و«أميرة« 
فيلم  ويحكي  -أردني(.  مصري  مشترك 
»علي صوتك« الذي ع رض عالميا للمرة 
األولى في المسابقة الرسمية لمهرجان 
أنتجته  ،والذي   2021 السينمائي  كان 
العام  في  برودكشنز«  إن  »علي  شركة 
جرى  سابق  راب  مغني  قصة   ،2020
األحياء  بأحد  ثقافي  مركز  في  توظيفه 
الشعبية لمدينة الدار البيضاء. وبتشجيع 
الشباب  سيحاول  الجديد،  معلمهم  من 
التقاليد  ثقل بعض  أنفسهم من  تحرير 
أنفسهم  عن  ويعبروا  ليعيشوا شغفهم 

من خالل ثقافة الهيب هوب.
وسيتم خالل هذه الدورة عرض 3 أفالم 
الطويلة،  الوثائقية  األفالم  مسابقة  في 
الزرق«  »السجناء  بفيلم  األمر  ويتعلق 
للمخرجة زينة دكاش )لبنان( ، و«كباتن 
الزعتري« للمخرج علي العربي و«العودة« 

للمخرجة سارة الشاذلي)مصر(.
وفي مسابقة ،األفالم القصيرة سيتم 

عرض 7 افالم ،باالضافة إلى عرض فيلم 
الباجوري  ه��ادي  للمخرج   »14 »قمر 
قسم  ضمن  المسابقة  )مصر(خارج 

االختيار الرسمي.
مهرجان  يسعى  المنظمين  وبحسب 
خلق  إل��ى  للسينما  ال��دول��ي  ال��ج��ون��ة 
خالل  من  الثقافات  بين  أفضل  تواصل 
من  األفالم  ووصل صناع  السينما،  فن 
أجل  من  الدوليين  بنظرائهم  المنطقة 
الثقافي.  والتبادل  التعاون  روح  تعزيز 
األصوات  باكتشاف  المهرجان  ويلتزم 
ليكون  ويتحمس  الجديدة،  السينمائية 
محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، 
خاصة من خالل ذراع الصناعة الخاصة 

به، منصة الجونة السينمائية.

فيلم »علي �سوتك« للمخرج نبيل 
عيو�س يمثل المغرب في مهرجان 

الجونة الدولي لل�سينما

بمشاركة 
مغربية..
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام
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يقض الخوف والقلق على المستقبل مضاجع 
الهزارة  طائفة  من  الدين  رج��ال  من  مجموعة 
الشيعية يتلقون علوم دينية في مدينة النجف 
في  السلطة  على  طالبان  بعد سيطرة  العراقية 

أفغانستان.
الذي  بصير  علي  الشيخ  الطلبة،  هؤالء  بين 
جلس في غرفة توزعت فيها مكتبات وضع على 
رفوفها نسخا من القرآن وكتبا دينية وعل ق في 
سقفها مروحة تواصل دورانها في أيام الصيف 

الالهب.
وأمضى بصير 17 عاما من عمره ) 51 سنة( 
في دراسة العلوم الدينية في »الحوزة«، المدرسة 
الدينية العريقة إلعداد رجال الدين الشيعة في 
النجف المقدسة التي يتوافد اليها ماليين الشيعة 

كل عام لزيارة مرقد األمام علي بن أبي طالب.
تختفي ابتسامته بينما يتحدث عن صعوبة 
العودة إلى بلده الذي أصبح منذ منتصف آب/
أغسطس تحت سيطرة حركة طالبان اإلسالمية 
برس  فرانس  لوكالة  ويقول  المتطرفة.  السنية 
»أتمنى وأريد العودة إلى أفغانستان لخدمة شعب 
أفغانستان لكن الوضع ليس طبيعيا« حاليا هناك.
والهزارة أقلية شيعية تشك ل ما بين 10 إلى 
20 بالمئة من سكان أفغانستان الذي يقد ر عددهم 
بحوالى 40 مليون نسمة. وتحدثت تقارير عن 
اآلالف  خاللها  قضى  لمجازر  أفرادها  ض  تعر 
ان  إب  المتشددة  اإلسالمية  الحركة  أيدي  على 
سيطرتها على الحكم بين عامي 1996 و2001.
التي  الوحشية  األع��م��ال  ذك��ري��ات  ت��زال  وال 
ارتكبها عناصر طالبان عالقة في أذهان العديد 
من األفغان، وهي تشكل مصدر قلق للشيخ بصير 
الذي يقول »أخي وأختي في أفغانستان. الحمد 
هلل هم بعيدون عن العاصمة، في الريف، وهما 
بخير«. لكن ذلك ال يمنعه من الشعور »بالخوف 
إزاء كيف ستسيطر حركة طالبان على الشيعة«.
جهازه  ف��ي  فيديو  مقطع  الشيخ  وي��ع��رض 
قمع  إنه  يقول  لما  مشاهد  يتضمن  المحمول 

يمارسه عناصر طالبان ضد تظاهرة.
مؤكدا أن »الذين يتظاهرون هم من الهزارة«.
وتعر ض الهزارة الذين يسهل التعر ف عليهم 

خالل  واضطهاد  لتهميش  اآلسيوية،  لسماتهم 
مراحل عدة من التاريخ. ووفقا لبعض التقارير، 
قضي على نصف هذه األقلية خالل غزو لمناطقهم 
قام به الباشتون السنة في نهاية القرن التاسع 

عشر.
رحيل  مع   2001 عام  معاناتهم  تتوقف  ولم 
طالبان عن السلطة، بل استمر استهداف الهزارة 
العشرين  خالل  متشددون  نفذها  هجمات  عبر 

سنة الماضية.
مايو  في  األقلية  هذه  من  شخصا   50 وقتل 
الماضي، في هجمات وقعت قرب مدرسة للبنات 

في حي في كابول يسكنه الهزارة.
وكان مصطفى، نجل الشيخ بصير وعمره 21 
وينصت  الغرفة  زوايا  إحدى  في  يجلس  عاما، 

بانتباه للحوار مع والده.
ويقول الشاب الذي ولد في العراق بأنه »عراقي 
رغم جنسيته األفغانية. ويضيف  من األعماق« 
بلهجة النجفيين »أنا ال أتكلم الداري جيدا »، 
مضيفا »أفضل البقاء هنا في النجف أآلمن أكثر« 

من أفغانستان.
حروبا  األخيرة  العقود  خالل  العراق  وشهد 
وصراعات وأزمات، ومع ذلك يبدو وكأنه مالذ 

آمن للبعض.
ويعرب الشيخ هزاره محمد تقي الذي تزوج قبل 
عام في بلده ويتحد ر من مدينة هرات الواقعة في 
غرب أفغانستان، عن أمله في أن يعود الى بالده.
منذ  دراسته  يواصل  الذي  الطالب  ويضيف 
نحو ست سنوات في النجف، بقلق، »أمي وأختي 
ال  النساء   )...( عليهن  أخاف  هناك،  وزوجتي 

يمكنهن مغادرة المنزل إال بمرافقة أزواجهن«.
خالل سيطرة طالبان سابقا على أفغانستان، 
لم يكن يسمح للنساء بالخروج من المنزل من 
دون مرافق يكون أحد افراد العائلة، لكن ال يبدو 

أن هذا يطبق حاليا.
على  نحصل  كيف  أدري  »ال  تقي  وي��ق��ول 
جواز سفر أو تأشيرة، فلم تعد هناك دولة« في 

أفغانستان.
ويحلم الشيخ قربان علي )26 عاما(، بدوره 
بالعودة. ويقول رجل الدين الوقور الذي يتحدر من 

مدينة مزار شريف الواقعة في شمال أفغانستان، 
بنشر  )الدين(  للطلبة  ال يسمح  »الوضع هناك 

تعاليمهم«.
لكنه يستدرك قائال بأنه إذا طلبت »المرجعية«، 
أعلى سلطة دينية حيث يدرس في النجف، منه 

العودة إلى أفغانستان، »يجب أن نذهب«.
الذي  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ويكثف   
االنسحاب  جراء  ضربة  الدولية  سمعته  تلقت 
الفوضوي من أفغانستان، لقاءاته الدبلوماسية 
إحياء  محاوال  الخريف  خالل  المستوى  عالية 
تحالفات واشنطن التقليدية في مواجهة الصين.
أمام  كلمة  بداية  األميركي  الرئيس  ويلقي 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في 
21 أيلول/سبتمبر، والتي تعقد هذه السنة بصيغة 

هجينة تجمع بين االفتراضي والشخصي.
الدول والحكومات  وأعلن نحو مئة من قادة 
نيتهم المجيء إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك 
اطلعت  للمشاركين  قائمة موقتة  ما تظهر  على 

عليها وكالة فرانس برس الثالثاء.
أن  و«بوليتيكو«  »واشنطن بوست«  وذكرت 
الجمعية  خالل  أيضا  يريد  األميركي  الرئيس 
للتلقيح  مكرسة  دولية  قمة  عقد  اقتراح  العامة 

ضد كوفيد19-.
بعد ذلك، يستقبل جو بايدن في 24 شتنبر في 
واشنطن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا 
في إطار التحالف الرباعي المعروف باسم »كواد« 

او »الحوار األمني الرباعي«.
بايدن  بين  الرباعية  القمة  ه��ذه  وستسمح 
ورئيس وزراء كل من أستراليا سكوت موريسون 
والهند نارندرا مودي واليابان يوشيهيدي سوغا 
»بتعزيز الروابط وتعميق التعاون« إن على صعيد 

مواجهة وباء كوفيد19- أو التغير المناخي.
بجعل  االلتزام  كذلك  األربعة  الشركاء  ويريد 
»منطقة الهند-المحيط الهادئ مفتوحة وحر ة« 
وهي عبارة دبلوماسية معتمدة للتنديد بالتطل 

ع�����ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الصينية.

وي��أم��ل ال��رئ��ي��س 
األم����ي����رك����ي ع��ل��ى 

عانى  ما  بعد  المبادرة  زمام  استعادة  األرجح 
صعوبات جمة خالل آب/اغسطس على الصعيد 
الفوضوي  االنسحاب  بسبب  والدولي  الوطني 

من أفغانستان.
فيها  انهت  التي  األحادية  الطريقة  وخلفت 
الواليات المتحدة حربا استمرت عشرين عاما 
حلفاء  بعض  لدى  سلبيا  أثرا  أفغانستان،  في 

الواليات المتحدة.
ولم تفوت بكين وموسكو الفرصة للتشكيك في 
متانة دعم الواليات المتحدة للدول التي تعتمد 

في أمنها على األميركيين.
أحد  أن  وتكرارا  مرارا  أكد  بايدن  ان جو  إال 
أسباب مغادرة أفغانستان يتمثل بافساح المجال 
الدولية  للمواجهة  الجهود  من  مزيد  لتكريس 
الكبرى بين األنظمة الديموقراطية وتلك المستبدة.
وفيما لم يتخل بايدن عن النهج الصارم الذي 
اعتمده سلفه دونالد ترامب في مواجهة الصين 

إال انه ينوي مقاربتها بطريقة مختلفة.
في  يكون  أن  يريد  ال  الديموقراطي  فالرئيس 
مواجهة ثنائية مع الصين بل يريد على العكس 
أن يركز على لعبة التحالفات. وأجرى محادثات 
الصيني  نظيره  مع  قصيرة  فترة  قبل  هاتفية 
شي جينبينغ للتحقق من أن قنوات التواصل ال 
تزال مفتوحة. ولن يتردد في استحداث فضاءات 

لمحادثات متعددة األطراف.
مثل  الرئيسية  الخريف  لقاءات  جانب  فإلى 
و31   30 في  روما  في  العشرين  مجموعة  قمة 
تشرين األول/اكتوبر وقمة المناخ )كوب26( في 
غالسكو من األول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى 
12 منه، يريد جو بايدن أن ينظم مطلع كانون 
األول/ديسمبر »قمة من أجل الديموقراطية« عبر 

االنترنت.
ويتمثل التحدي األول في هذا اللقاء في تحديد 
قائمة المشاركين فينبغي عدم اثارة امتعاض أي 
المتحدة من دون تقويض  للواليات  بلد حليف 

طموحات جو بايدن الكبيرة الذي يرى أن الواليات 
المتحدة ينبغي أن تقود العالم »من خالل تشكيلها 

قدوة له«.

غوتيريش يدعو لتقديم 
»طوق نجاة« لألفغان 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا   
غوتيريش االثنين الدول لتقديم المساعدات التي 
النساء وغيرهن  يحتاجها األفغان بشدة ودعم 
من الفئات التي يبدو أن طالبان تهدد حقوقها.

وقال غوتيريش أمام الوزراء المشاركين في 
يجتاحه  الذي  للبلد  خصص  للمانحين  مؤتمر 
إلى طوق  األفغاني يحتاج  »الشعب  إن  العنف 

نجاة«.
وأضاف من مقر األمم المتحدة في جنيف »بعد 
قد  األمن،  وانعدام  والمعاناة  الحرب  من  عقود 

يكونون أمام اللحظة األكثر خطورة« اآلن.
وأفاد »فلنكن واضحين. ال يرتبط هذا المؤتمر 
بكل بساطة بما سنعطيه للشعب األفغاني فحسب، 

بل إنه مرتبط بما ندين لهم به«.
وجاءت تصريحاته بعد أقل من شهر تقريبا 
من استيالء طالبان على السلطة في أفغانستان، 
ما أدى إلى انسحاب الواليات المتحدة وحلفائها 
بشكل فوضوي من البالد، لتطوى صفحة تواجد 

عسكري غربي دام 20 عاما.
ويسعى المؤتمر الذي سيستمر لنصف يوم 
لجمع مبلغ قدره 606 ماليين دوالر تشير هيئات 
اإلغاثة إلى أنه ضروري لتقديم مساعدات يمكنها 
أن تنقذ حياة ماليين األفغان في األشهر األربعة 

األخيرة من العام الجاري.
غذائية  مساعدات  لتوفير  واألموال ضرورية 
وغيرها من األساسيات لنحو 11 مليون شخص 
وخدمات صحية أساسية لنحو 3,4 ماليين، إلى 

جانب أمور أخرى.
وصدرت دعوات لتأمين الجزء األكبر من هذه 
األموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة 
كمساعدات  دوالر  مليار   1,3 قدره  مبلغ  لجمع 
إنسانية ألفغانستان، لم يجر جمع القسم األكبر 

منه حتى اآلن.
لكن حوالى ثلث األموال المطلوبة حاليا هي 
ضمن احتياجات جديدة ظهرت مع انتزاع طالبان 

السلطة.
كانوا  األف��غ��ان  أن  على  غوتيريش  وش��دد 
األزمات اإلنسانية في  »إحدى أسوأ  يواجهون 
العالم« حتى قبل استيالء طالبان على السلطة 

في 15 غشت.
وتشير األمم المتحدة إلى أن نحو 40 في المئة 
من إجمالي الناتج الداخلي للبالد كان يأتي في 
األساس من التمويل الخارجي فيما كان نصف 

السكان يعتمدون على المساعدات اإلنسانية.
وعمليات  را  مدم  جفافا  أفغانستان  وتواجه 

نزوح جماعية فضال عن تداعيات وباء كوفيد.
وتسري مخاوف حاليا من أن تردد الدول في 
التعامل مع طالبان كسلطة قد يدفع بأفغانستان 

إلى أزمة أعمق.
وحضرت مبعوثة األمم المتحدة إلى أفغانستان 
ديبورا ليونز دول العالم األسبوع الماضي على 
المحافظة على تدفق األموال إلى البالد رغم القلق 
تام  »منعا النهيار  السلطة  تولي طالبان  حيال 

لالقتصاد والنظام االجتماعي«.
وأعلن غوتيريش أن األمم المتحدة ستفرج عن 
20 مليون دوالر من صندوقها المركزي لالستجابة 
اإلنسانية في  العمليات  لدعم  الطوارئ  لحاالت 
أفغانستان. لكنه شدد على وجود حاجة عاجلة 

لمزيد من األموال.
كما أكد على وجوب حماية حقوق اإلنسان.

وتعهدت الحركة اإلسالمية المتشددة انتهاج 
سياسة أكثر اعتداال مقارنة بواليتها األولى التي 

ات سمت بالقمع من العام 2001-1996.
لكنها سارعت في سحق أي أصوات معارضة 
وسط مؤشرات مقلقة على أنها قد تتجه مجددا 

لحظر النساء والفتيات من الحياة العامة.
وقال غوتيريش »من بين النقاط اإليجابية في 
أفغانستان اليوم وجود جيل جديد من النساء 
المتعلمات واللواتي ازدهرن على مدى العقدين 
إذ يتولين مناصب قيادية ويعتبرن  الماضيين 

من أصحاب المشاريع«.
األفغانيات  والفتيات  النساء  »تريد  وأضاف 
ضمان عدم خسارة المكاسب التي تحققت والتأكد 

من أن األبواب لم تغلق واألمل لم ينقطع«.
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في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 
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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، االثنني 
تم  الذي  التقدم  على  البناء  على ضرورة  بالرباط، 
إحرازه في عدة جوانب من امللف الليبي، وذلك بغية 

إنجاح االنتخابات املرتقبة يوم 24 دجنبر املقبل.
مشتركة  صحافية  ندوة  خالل  بوريطة،  وأكد 
العام  لألمني  الخاص  املبعوث  مع  مباحثاته  عقب 
لألمم املتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة 
أن  "ينبغي  كوبيش،  يان  البلد،  هذا  في  للدعم 
نبني على التقدم الذي تم إحرازه على املستويات 
العسكرية واملؤسساتية والسياسية من أجل إنجاح 

هذه االستحقاقات االنتخابية".
استعداد  على  التأكيد  جدد  الصدد،  هذا  وفي 
املغرب للعمل بالتنسيق مع األطراف الليبية واألمم 
املتحدة للوصول بالعملية االنتخابية إلى بر األمان، 

و"التي تعد أوال وقبل كل شيء مسؤولية ليبية ".
الوضع  تسوية  أن  يعتبر  "املغرب  أن  وأضاف 
في ليبيا يجب أن تمر عبر االنتخابات، مع احترام 
ممكن  وجه  أفضل  على  لها  واالستعداد  األجندة 
القانونية واللوجستية واملادية، حتى  الناحية  من 

تجرى هذه االستحقاقات في أفضل الظروف".
في  هي  التي  الليبية،  األزمة  أن  إلى  وأشار 
من  إال  حلها  يمكن  "ال  مشروعية  أزمة  األساس 
فيها  يشارك  أن  يجب  ديمقراطية  ممارسة  خالل 
للصالحيات  تام  احترام  في  وذلك  الليبيني"،  كل 

املمنوحة للمؤسسات.

اململكة في حل  إلى موقف  وفي معرض تطرقه 
األزمة في ليبيا، أكد بوريطة أن "املغرب ليس لديه 

أجندة وال حل وال مبادرة" في هذا الشأن.
وأوضح أن دور املغرب، وفق رؤية جاللة امللك 
للحوار  فضاء  فتح  في  يتمثل  السادس،  محمد 
لليبيني من أجل التوصل إلى تفاهم بني الشركاء، 
مظلة  "باعتبارها  املتحدة،  األمم  دور  دعم  وكذا 
لحل  الدولية  الجهود  وتنسيق  لتوحيد  أساسية 

األزمة في ليبيا".
واغتنم الوزير هذه املناسبة لينوه بدور املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى ليبيا وبعثة 
تعزيز  أجل  من  البلد  هذا  في  للدعم  املتحدة  األمم 

استقرار ه وإخراجه من أزمة دام أمدها.
للمغرب  امتنانه  عن  كوبيش  أعرب  جانبه،  من 
لكونه شريكا قويا وفاعال نشطا في املجتمع الدولي 
لدعمه للعملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي 
في  والتعاون  والوحدة  االستقرار  من  مزيد  إلى 

ليبيا.
ستتمتع  البالد  أن  يعني  "هذا  أن  وسجل 
قوية  وديمقراطية  جديدة،  وسلطات  بمؤسسات 
وشرعية لحل العديد من املشاكل والتحديات التي 

ال تواجه ليبيا فقط، بل العديد من دول املنطقة".
محمد  امللك  لجاللة  امتنانه  كوبيش  وجدد 
"تعاونه  و   ، املغرب  "استعداد"  على  السادس 
شق  على  الليبية  األطراف  مساعدة  في  العميق" 
املتحدة  األمم  لجهود  اململكة  دعم  وعلى  طريقها، 

املغرب  يواصل  أن  في  أمله  عن  معربا  ليبيا،  في 
في املستقبل  االضطالع بهذا الدور "الحاسم جدا" 

ألن العملية لم تنته بعد.
من  بأنه"سنستفيد  التأكيد  على  وحرص 
التعاون  هذا  إطار  في  تحققت  التي  اإلنجازات 
التالية،  املرحلة  إلى  االنتقال  على  ليبيا  ملساعدة 
العملية  هذه  خالل  من  الحقيقي،  االستقرار  وهي 

الخصوص  وجه  على  تميزت  التي  السياسية 
باالنتخابات التي ستجرى في 24 دجنبر املقبل".

وأشار إلى وجود توافق أساسي داخل املجتمع 
الدولي بشأن املضي قدما في امللف الليبي وكيفية 
دعم هذا البلد في طريقه نحو مزيد من تحقيق األمن 
واالستقرار، واصفا مساهمة املغرب في هذا الشأن 

ب"القوية". 
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والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قال 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
إفريقية  سياسة  إلى  يدعو  املغرب  إن  بوريطة، 

مشتركة لفائدة املغتربني.
االفتراضي  االجتماع  خالل  بوريطة  وقال 
اإلفريقية  الجذور  لعشرية  العليا  اللجنة  الثاني 
األفارقة، وهي مبادرة تقودها طوغو،  واملغتربني 
"إذا كان املغرب يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة 
منسقة لفائدة املغتربني، فألنه يعي مؤهل الغنى 
الذي يمكن أن يقدمه مغتربو القارة، والذين يصل 
عددهم حاليا إلى حوالي 15 في املائة من إجمالي 

السكان".
وذكر بوريطة بالعناية السامية التي ما فتىء 
املغربية  الجالية  أفراد  بها  يحيط  امللك  جاللة 
املقيمة بالخارج منذ اعتالء جاللته العرش مشيرا 
في هذا الصدد إلى قول جاللة امللك "نشيد بالدور 
نعتبرها  التي  بالخارج،  املقيمة  لجاليتنا  الفعال 
طليعة  وفي  بل  الجديد.  املغرب  مقومات  من 
وإخالص،  صدق  بكل  تساهم  التي  الفعاليات، 
الترابية،  وحدتها  عن  والدفاع  بالدنا،  تنمية  في 

وإشعاعها الخارجي".
وبحسب بوريطة ، فإن سياسة اململكة تنطلق 
من هذه الرؤية امللكية التي تهدف ، من جهة ، إلى 
تقوية الروابط القائمة بني مغاربة العالم ووطنهم 
األم ، ومن جهة أخرى، إلى إشراكهم بفعالية في 
أفراد  اختزال  يمكن  ال  إنه  وقال  بلدهم.  تنمية 
كل  وقبل  إنهم  بل  املالية  التحويالت  في  الجالية 

شيء، فاعلون في التنمية .
اللجنة  تقرير  أن  إلى  السياق  هذا  في  وأشار 
يدي  بني  قدم  الذي  التنموي  بالنموذج  الخاصة 
املغاربة  من  جعل  املاضي  ماي  في  امللك  جاللة 
املقيمني بالخارج إحدى الركائز الخمس األساسية 

لتجسيد النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذه 
من  العديد  ذاتها  حد  في  الخاصة ضمت  اللجنة 

مغاربة العالم وممثليهم.
االنضمام  في  يأمل  املغرب  أن  بوريطة  وأكد 
مسعى  وفق  األفارقة  املغتربني  ومواكبة  لطوغو، 
دعم  مؤكدا  املتقاسم،  والنمو  املشتركة  للتنمية 
املبادرة  بهذه  النهوض  في  لطوغو  التام  اململكة 
للجذور  عشرية   2031  -  2021 لجعل  الرائدة 
اإلفريقية واملغتربني األفارقة. وأكد أن هذا الدعم 
متني باعتباره يرتكز على تطابق مبادرة التوغو 
مع الرؤية السديدة لجاللة   امللك محمد السادس 

بصفته رائد إفريقيا للهجرة.
على  وعالوة  للمغرب،  بالنسبة  أنه،  وأضاف 
للمغتربني،  مشتركة  إفريقية  سياسة  مواءمة 

خالل  من  املبادرات  من  العديد  في  النظر  يمكن 
بلورة  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  لومي،  إطار 
اإلفريقية  الجالية  توجيه  من  يمكن  عملي  دليل 
وإرساء  القارة،  في  األعمال  مناخ  بخصوص 
منصات  وإرساء  الجاليات،  كفاءات  تموقع  نظام 

إلكترونية لألعمال في عصر االقتصاد الرقمي.
عبر  الوحيد  الشباك  تعميم  إلى  أشار  كما 
ألفراد  املشورة  وتقديم  مواكبة  أجل  من  القارة، 
بالقارة  مشاريع  إقامة  في  الراغبني  الجاليات 
بتحويل  املرتبطة  التعامالت  تكاليف  ومواءمة 
أجندة  مع  األفارقة،  املغتربني  طرف  من  األموال 
التنمية  وأهداف   2063 اإلفريقي  االتحاد 

املستدامة.
تأخرا  تشهد  إفريقيا  فإن  بوريطة،  وحسب 

كبيرا في مجال مواكبة مغتربيها، مبرزا أنه "إذا 
لم تكن هناك رغبة في إشراك املغتربني األفارقة في 
تنمية القارة، فإن هذه األخيرة لن تستفيد من هذا 

املؤهل الثمني".
تظل  ملاذا  املثال،  على سبيل  الوزير،  وتساءل 
إفريقيا األغلى في مجال تكاليف تحويل األموال؟ 
قيمة  من  املائة  في  5ر8  املتوسط  في  تبلغ  إنها 
الذي  الهدف  أضعاف  ثالثة  أي  املرسل،  املبلغ 
 3 في  واملتمثل  املستدامة  التنمية  أهداف  حددته 
الكامن  السبب  عن  الوزير  تساءل  كما  املائة.  في 
عالية  اإلفريقية  األطر  من  العديد  مغادرة  وراء 

الكفاءة للقارة دون وجود ضمانة لعودتها.
وبحسب بوريطة، فإن إفريقيا توفر في الواقع 
باعتبارها  الهجرة  رهانات  على  مفضلة  نافذة 
تهم  اإلفريقية  الهجرة  وبنيوية:  طبيعية  ظاهرة 
إفريقيا في املقام األول. كما أنها ارتفعت بنسبة 

13 في املائة بني سنتي 2015 و2019.
أن  على  الوزير  شدد  متصل،  سياق  وفي 
أنفسهم  فرض  من  تمكنوا  األفارقة  املغتربني 
والثقافي  واالقتصادي  السياسي  املشهد  في 
والرياضي في دول املهجر مكرسني جذور القارة 
قصص  أن  مبرزا  اإلفريقية،  لهويتها  وحاملني 

النجاح في هذا الصدد أكثر من أن تحصى.
األهمية  املغتربني متنامي  كما شدد على دور 
السيما  السوسيو-اقتصادية،  التنمية  تحفيز  في 
سنة  دوالر  مليار  )8ر78  األموال  تحويل  عبر 
مساهمتها  جانب  إلى  الجائحة(،  رغم   2020
بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

ومبادرات تطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.
األفارقة  املغتربني  أن  إلى  الوزير  وخلص 
فرضوا أنفسهم كمصدر أكثر صمودا ومصداقية 

من تدفقات االستثمارات املباشرة األجنبية.

�لمغرب يدعو �إلى �شيا�شة �إفريقية م�شتركة
لفائدة �لمغتربين

بوريطة يوؤكد �شرورة �لبناء على �لتقدم �لمحرز ق�شد
�إنجاح �نتخابات دجنبر �لمقبل

�ل�شفير هالل يجدد �لتاأكيد على ت�شبث �لمغرب �لر��شخ 
بال�شالم و�لأمن و�لزدهار في منطقة �ل�شرق �لأدنى

عمر  املتحدة،  األمم  لدى  للمغرب  الدائم  املمثل  السفير،  دعا 
هالل، يوم االثنني في نيويورك، بمناسبة الذكرى األولى التفاقيات 
أبراهام، إلى إحالل سالم دائم في الشرق األدنى، باعتباره "هدفا 

استراتيجيا" في خدمة األجيال الحالية واملستقبلية.
متحف  في  أقيم  حفل  بمناسبة  ألقاها  كلمة  في  هالل،  وقال 
التراث اليهودي في مانهاتن، بمشاركة سفراء، ممثلني دائمني لدى 
األمم املتحدة لكل من إسرائيل والواليات املتحدة واإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين، إن "منطقتنا سئمت من الحرب. منطقتنا عانت 
من كل أنواع التطرف واإلرهاب ونبذ اآلخرين. منطقتنا بحاجة إلى 
سالم حقيقي ، نحن بحاجة إلى السالم في القلوب والعقول. نحن 
ألجيال  وأيضا  لنا  وكأفق  استراتيجي  كهدف  السالم  إلى  بحاجة 

املستقبل".
طويل  املغرب  التزام  على  التأكيد  هالل  جدد  املناسبة،  وبهذه 
األمد وتشبثه الراسخ بالسالم واألمن واالزدهار في الشرق األدنى.
االحتفال  هذا  فإن  املغربية،  للمملكة  "بالنسبة  إنه  هالل  وقال 
هذه  ترعاها  التي  الروابط  وتوسيع  بتعزيز  التزام  هو  البهيج 
االتفاقيات التاريخية، وتسريع التحول اإليجابي للمنطقة، وزيادة 

االستقرار واألمن واالزدهار لنا وألجيال املستقبل".
وأضاف أن الزيارة الرسمية األخيرة التي قام بها وزير الخارجية 
اإلسرائيلي، يائير البيد، في 12 غشت املاضي، إلى اململكة، والتي 
تميزت بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون، تعكس "التزام املغرب 
وإسرائيل بتعزيز عالقاتهما الثنائية وإعطائها دفعة ملموسة من 

خالل إرساء آليات تعاون مرنة وفعالة".
وأبرز هالل "أننا نجني، اليوم، ثمار الزخم اإليجابي الذي تم 
ضخه في عالقاتنا منذ التوقيع، في دجنبر املاضي على االتفاقية 

والتي  وإسرائيل،  املتحدة  والواليات  املغرب  بني  األطراف  ثالثية 
أفضت إلى إنشاء خمس مجموعات عمل تغطي القطاعات الواعدة، 
والطاقة  والفالحة  والطيران  والسياحة  واالبتكار  البحث  مثل 

والبيئة والتجارة واالستثمار".
كل  قبل  قوتها،  تستمد  "عالقتنا  أن  إلى  الدبلوماسي  وأشار 
مغربي  أصل  من  اليهودية  للجالية  العريق  االرتباط  من  شيء، 
باململكة والروابط الراسخة بني هذه الجالية وعاهل اململكة، صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، أمير املؤمنني، وحامي املغاربة من كل 
العريق  تقليده  خالل  "من  أنه  هالل  وسجل  واملعتقدات".  األديان 
األديان  بني  التعايش  كان  حيث  والروحي،  الديني  التسامح  في 
امللك  لجاللة  املتبصرة  القيادة  وتحت  قرنا،   12 من  ألكثر  حقيقة 
محمد السادس، سيواصل املغرب توفير فضاء للتعايش والتفاعل 

اإلنساني لتعزيز السالم في العالم".
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة، جلعاد أردان، 
التسامح  ممارسة  على  مثال  "خير  تشكل  آبراهام  اتفاقيات  إن 

والعيش املشترك بسالم مع جيراننا".
وقال أردان "إنه بعد تقديم رؤية للتعايش والسالم واالزدهار، 
بدأت أممنا بسرعة في ترجمة األقوال إلى أفعال"، مشيرا إلى أنه 
املوقعة  البلدان  قامت  دبلوماسية،  تمثيليات  افتتاح  على  عالوة 
على اتفاقيات آبراهام بالتوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم 
"هذه  أن  التأكيد  على  التعاون". وحرص  من  في مجاالت مختلفة 
األمد  على  مهمة  لعالقات  األسس  إرساء  في  حاسمة  الخطوات 

الطويل".
من جانبها، أشارت سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
تقدم  إحراز  تم  عام،  في غضون  أنه  إلى  غرينفيلد،  توماس  ليندا 
"تريد  بايدن  إدارة  أن  مؤكدة  أبراهام،  اتفاقيات  بفضل  ملموس 
إن  وقالت  إنجاحه".  وإعادة  النموذج  هذا  على  البناء  بوضوح 

"الواليات املتحدة ملتزمة بتعزيز وتوسيع هذه االتفاقيات".
لدولة  الدائمة  املمثلة  السفيرة،  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 
اإلمارات العربية املتحدة لدى األمم املتحدة، النا زكي نسيبة، إلى 
أنه "مع استمرار خروج العالم من الوباء، سيستمر نمو وتعميق 
بل  شعوبنا،  فقط  ليس  تفيد  بطريقة  بلداننا  جميع  بني  الروابط 

الشرق األوسط بأسره".
"في  أنه  الرويعي،  جمال  البحرين،  سفير  سجل  جانبه،  من 
أن نضع خالفاتنا  كوفيد19-، يجب  وباء  فيه  نواجه  الذي  الوقت 
على  للتغلب  املتبادلني  والثقة  االحترام  بروح  معا  ونعمل  جانبا 

تحدياتنا املشتركة".

بوريطة في حوار حصري 
مع صحيفة »ذي ستار« 
�لمغرب وجنوب �إفريقيا 

مدعو�ن �إلى تعزيز تعاونهما 
لما فيه �شالح �لقارة  

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، أنه بات من املهم جدا للمغرب 
وجنوب إفريقيا أن يعمال جنبا إلى جنب لتعزيز فرص فهم 
أفضل للواقع السياسي واالقتصادي والجيوسياسي لآلخر.

وقال بوريطة، في حوار حصري مع صحيفة »ذي ستار«، 
تحت  االثنني،  نشر  إفريقية،  الجنوب  الصحف  أكبر  إحدى 
عنوان )وزير الشؤون الخارجية املغربي يمد يده لبريتوريا 
من أجل التعاون واألخوة(، »أعتقد اعتقادا راسخا أن تعزيز 
مصلحة  في  سيكون  واملغرب  إفريقيا  جنوب  بني  العالقات 

القارة«.
وأشار إلى أن املغرب مقتنع بأن العمل املشترك، على نحو 
سليم ومتوازن، سيعزز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية، 
والتعاون  التضامن  من  مزيد  إلى  دعت  »اململكة  أن  مبرزا 
والتنسيق الفعال في إفريقيا، وذلك قصد تمكني قارتنا من أن 

تكون أكثر صمودا واستعدادا للتقلبات وحاالت الطوارئ«.
كما أكد بوريطة أنه »نواصل العمل من أجل عالقات أقوى 
رئيسيان  فاعالن  واملغرب  إفريقيا  )...(.جنوب  بريتوريا  مع 
استغالل  في  كبيرة  رغبة  وتحدوهما  وخارجها  القارة  في 

اإلمكانات الهائلة التي يتمتعان بها«.
وأوضح أنه بالنظر إلى أن املغرب وجنوب إفريقيا هما 
أكبر املستثمرين في القارة وكل في منطقته، فإنهما مدعوان 
لالضطالع بدور رئيسي في عملية التكامل اإلفريقي. وسجل 
أن »املغرب وجنوب إفريقيا من بني البلدان اإلفريقية القليلة 
احتياجات  لتلبية  واملعرفة  اآلليات  حاليا  تمتلك  التي  جدا 
)كوفيد19-(  ملكافحة  الطبية  واملعدات  اللقاحات  من  القارة 

بشكل فعال«.
وبعدما أشارت إلى أن البلدين يتقاسمان تاريخا مشتركا، 
أكثر  بني  من  كانت  املغربية  »اململكة  بأن  )ذي ستار(  ذكرت 
بني  ومن  اإلفريقي،  الوطني  للمؤتمر  املتحمسني  املؤيدين 

الدول اإلفريقية األولى التي قدمت الدعم« لجنوب إفريقيا.
إن  املغربية  الدبلوماسية  رئيس  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
كانوا  إفريقيا  جنوب  من  ومناضلني  مانديال  »نيلسون 
يتدربون في شرق املغرب بني مدينتي وجدة وبركان«. وشدد 
على أن »اختالف الرأي أمر صحي، لكن موقف إخواننا في 
بريتوريا من مسألة الصحراء املغربية قد تجاوز لألسف في 

كثير من األحيان االختالف في الرأي إلى العداء«.
الحوار،  على  منفتحا  دائما  كان  »املغرب  أن  وأضاف 
مادام يندرج في إطار االحترام املتبادل والرغبة الصادقة في 
تنقية األجواء أمام العالقات واالستفادة املثلى من إمكاناتها 

الجمة«.
الصحراء  قضية  حول  سؤال  عن  إجابته  معرض  وفي 
جميع   ،2007 سنة  منذ  أنه  إلى  بوريطة  أشار  املغربية، 
قرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك القرار األخير رقم 
سمو  على  التأكيد  خالل  من  املغربي  النهج  تدعم   ،2548
الذاتي بمنطقة الصحراء، وجديتها  للحكم  املغربية  املبادرة 
ومصداقيتها. وقال إن »مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 
املغربية هي السبيل الوحيد واألوحد لحل نهائي لهذا النزاع 

اإلقليمي«.
وفي هذا اإلطار، أكد الوزير أنه تنبغي اإلحاطة بالحقائق 
على األرض، وال سيما العدد املتزايد من الدول التي تعترف 
بأن  مستشهدا  صحرائها،  على  للمملكة  الكاملة  بالسيادة 
املطلق  دعمها  أعربت عن  القارات  دولة من جميع  »خمسني 
للمبادرة املغربية للحكم الذاتي في الصحراء، حيث افتتحت 
25 دولة في إفريقيا وآسيا واألمريكتني قنصليات عامة في 
املدينتني الرئيسيتني للصحراء املغربية، العيون والداخلة«.

�شحيفة �إيطالية: تحامل 
�لنظام �لجز�ئري

على �لمغرب مناورة ل�شرف 
�لأنظار عن م�شاكله �لد�خلية

كتبت الصحيفة اإليطالية "الستامبا"، أن السلطات الجزائرية 
عن  األنظار  إلى صرف  املغرب،  على  التحامل  من خالل  تسعى 
مشاكلها الداخلية الحقيقية، متحدثة عن نظام جزائري متحجر، 

بدون استراتيجية سياسية مالئمة من أجل تنمية البالد.
الكاتبة كريمة موال، في مقال علقت من خالله على  وأكدت 
العالقات  قطع  الجانب  األحادي  الجزائرية  السلطات  قرار 
الدبلوماسية مع اململكة، أنه ومن خالل مهاجمة املغرب، تحاول 
الجزائر إخفاء املشاكل الحقيقية التي ال تزال تعصف بمستقبل 
الجزائريني، وتحويل األنظار عن الحراك الذين يواصل مظاهراته 

في الشوارع ضد النظام من أجل حقوق الجزائريني.
الجزائر  بأن  انطباعا  املرء  "لدى  أن  الصحيفة  وأوضحت 
املوارد  تتوفر على جميع  بينما  فأكثر،  أكثر  الضياع  تسير في 
)السيما الغاز الذي تزود به أوروبا( لتصبح اقتصادا كبيرا في 

املنطقة".
السياسي،  التطور  دراسة  خالل  "من  اليومية،  وحسب 
الفجوة  ندرك  واملغرب،  الجزائر  في  واالقتصادي  االجتماعي 
فيه  أقلعت  الذي  الوقت  ففي  املغاربيني:  البلدين  بني  القائمة 
الرباط )بالرغم من عدم توفرها على موارد نفطية(، بفضل شبكة 
من العالقات الدولية ورؤية سياسية واضحة للمستقبل، ال تزال 
استراتيجية  دون  املاضي، من  في  الجزائر من جانبها، جامدة 

سياسية مالئمة لتطوير البالد".
وأكدت الصحيفة، التي تطرقت أيضا الستئناف العالقات بني 
املغرب وإسرائيل، مع التزام مركزي بحل الصراع اإلسرائيلي-

الفلسطيني، أن الجزائر "منذ التوقيع على هذا االتفاق، انخرطت 
في حملة مسعورة من الدعاية الشعبوية واملعادية للسامية".

وأضافت "ومع ذلك، يبقى جعل املغرب كبش فداء، املناورة 
الوحيدة التي تتوفر عليها الجزائر، من أجل صرف االنتباه عن 
 ... البالد بسبب نظام متحجر،  فيها  التي تغرق  حالة اإلفالس 
غير قادر على تدبير املشاكل الداخلية، من قبيل حرائق الغابات 
التي اجتاحت البالد هذا الصيف، وباء "كوفيد19-"، والبطالة 

التي تطبق على جيل بأكمله".
االتهامات  "استراتيجية  أن  إلى  "الستامبا"  وخلصت 
الجزائرية والتوترات املستمرة مع دولة جارة مثل املغرب، التي 
تواصل من جانبها مد يدها  ... تحيل على أزمة سياسية عميقة 

في البالد".

األزمة 
الليبية   

ذكرى 
اتفاقيات 

أبراهام

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 15 شتنبر 2021 املوافق 07 محرم 1443 العدد 12.942

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

2021/09/14

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي الجامعي ابن 
رشـد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
CHUIRC/2021/055 :رقم

في يوم  2021/10/07 على الساعة  
العاشرة صباحا  سيتم في مكاتب  
ابن  الجامعي   اإلستشفائي  املركز 
زنقة    8 البيضاء  بالدار  رشد   
األظرفة  فتح  العرجون،  لحسن  
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
  CHUIRC/2021/055:اثمان رقم
)حصة  االقمشة   شراء  الجل: 

فريدة(.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلستشفائي  املركز  مديرية   من  
املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
واللوازم( الكائنة ب 8، زنقة لحسن 
ويمكن  البيضاء،  الدار  العرجون 
بوابة  الكترونيا من  كذالك تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

كما  املؤقت  الضمان  مبلغ   حدد  
)خمسمائة  500,00درهم  يلي: 

درهم(
مع  األعمال  تقدير  كلفة 
من  محددة  الرسوم  احتساب 

في  املشروع  صاحب  طرف 
مع  مبلغ:   16.324,80درهم 
احتساب الرسوم  )ستة عشر الف 
وثالثمائة  وأربعة وعشرون درهم 
احتساب  مع  سنتيما  وتمانون 

الرسوم(.
يجب أن يكون كل من محتوى تقديم 
مطابقة   املتنافسني  ملفات  وايداع 
ملقتضيات املواد 27 و29 و31 من  
  D1580/15/DEPP رقم  النظام 
املتعلق   2015 19يونيو   بتاريخ  
ابن  االستشفائي  املركز  بصفقات 

رشد-  الدار البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما: 

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
اإلستشفائي  املركز  ملديرية  العامة 
ب  الكائنة  رشد،  ابن  الجامعي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8

البيضاء.
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
لهاته  املطلوبة والئحة  العينات  إن 
ملف  يستوجبها   التي   العينات، 

لجميع  بالنسبة   العروض   طلب 
املواد  يجب ايداعها  لدى مصلحة 
العامة  باملديرية  واللوازم  املعدات 
للمركز اإلستشفائي الجامعي  ابن 
لحسن  زنقة   ،8 ب  الكائنة  رشد  
العرجون الدار البيضاء، وذلك  الي 
قبل     2021/10/06 يوم    غاية 

الساعة  التانية بعد الزوال.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3376/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري و 
التنمية القروية و املياه و الغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن املنافسة
رقم: 2021/01

على   2021 15أكتوبر  بوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة   الساعة 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
 16 ب  الكائن   لدكالة،  الفالحي 
  58 .ص.ب  السادس  محمد  شارع 
الخاص  األظرفة  فتح  بالجديدة،  
بطلب اإلعالن عن املنافسة املتعلق 
بإنجاز الدراسة والتجهيز الداخلي 

الجماعي بالري املوضعي بالقطاع 
هكتار   3820 حوالي  مساحة  على 
املياه  مستخدمي  جمعية  لصالح 
لألغراض الفالحية التوافق بدائرة

Z0 إقليم الجديدة.
عن  اإلعالن  ملف  سحب  يمكن 
املنافسة من مكتب الصفقات التابع 
لقسم تسيير شبكة الري وتصريف 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب  املياه 

الفالحي لدكالة بالجديدة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  ويجب 
املتنافـسني  ملفات  وايداع  وتقديم 
في  املدرجة  للمتطلبات  مطابـق 
عن  اإلعالن  لهذا  التحمالت  دفتر 

املنافسة.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
الجهوي  باملكتب  الضبط  بمكتب 
الكائن   لدكالة،  الفالحي  لالستثمار 
السادس  محمد  شارع   16 ب 

بالجديدة.
طريق  عن  أظرفتهم  إرسال   إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى عنوان املكتب.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
عند  املنافسة  عن  اإلعالن  لجنة 

بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بتاريخ  املوقع  زيارة  يوم  تقرر  لقد 

الساعة  على   2021 شتنبر   23
من  االنطالقة  صباحا،  العاشرة 
الري  شبكة  تسيير  مقاطعة  مقر 

بالزمامرة.
بتاريخ  اإلخبار  يوم  تقرر  كما 
الساعة  على   2021 شتنبر   24
باملكتب  بمقر  صباحا  العاشرة 
الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة 

بالجديدة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها في امللف اإلداري وامللف التقني 
في  املدرجة  تلك  هي  املالي  وامللف 

ملف طلب اإلعالن عن املنافسة.
ع.س.ن/3380/ا.د

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 20/6101/29
اعالن عن سمسرة عمومية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
ان  باسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجري  علنية  سمسرة 
رقم  البيوعات  بقاعة   2021/9/30
5 بهذه املحكمة انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال لبيع ما يلي:
ارض  عن  عبارة  هو  الذي  العقار 
مساحتها 3 خداديم تربتها احرش 
ومطفية  متالشية  سكنى  بها 
شرقا  الزنقة،  قبلة  يحدها  صالحة 
املختار،  بن  احمد  وورثة  الزنقة 
بحرا املكاز وشتاء سعيد بن جدي 
والزنقة والكائنة بدوار اوالد يعيش 
سي  دار  قيادة  الصعادال  جماعة 

عيسى اقليم اسفي.
اخر عرض: 118.000,00درهما

الشافعي  حسناء  السيدة:  لفائدة 
النائبةعنها اختها مريم الشافعي

هنيني  سعيد  ذ.  عنها  ينوب 
املحامي بهيئة اسفي

ضد السادة: ورثة عايشة العيشي
إرساء  لالداء عند  ويطالب بضامن 
الراسي  وسيؤدي  العلني  املزاد 

زيادة  مع  ناجزا  الثمن  املزاد  عليه 
العامة.  الخزينة  لفائدة   %3
يجب  املعلومات  من  وللمزيد 
املدني  التنفيذ  بمكتب  االتصال 
ملف  على  واالطالع  املحكمة  بهذه 

التنفيذ.
3365/ع س ن

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

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم:

20/6101/36
اعالن عن سمسرة عمومية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أن  بآسفي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم  ستجري  علنية  سمسرة 
رقم  البيوعات  بقاعة   2021/9/30
5 بهذه املحكمة انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال لبيع ما يلي:
ذي  العقار املسمى «بالد التهامي» 

 23/78113 عدد  العقاري  الرسم 
وهو  سنتيار   44 آر   7 مساحته 
مسورة  عارية،  ارض  عن  عبارة 
سفلي  طابق  من  بناية  بها  بحائط 
 6 به  مربعا  مترا   190 مساحتها 
غرف، مطبخ ومرحاض بها أشجار 
امزوغن  بطريق  والكائنة  مثمرة، 

اسفي.
االفتتاحي:  الثمن 

1.900.000,00درهم
برق  التهامي  ورثة  السادة:  لفائدة 

الليل
الزهراء  فاطمة  ذة  عنه  تنوب 

الشعراني املحامية بهيئة اسفي
ضد السيد: عبد القادر برق الليل

إرساء  لالداء عند  ويطالب بضامن 
الراسي  وسيؤدي  العلني  املزاد 
زيادة  مع  ناجزا  الثمن  املزاد  عليه 
3% لفائدة الخزينة العامة. وللمزيد 
االتصال  يجب  املعلومات  من 
بمكتب التنفيذ املدني بهذه املحكمة 

واالطالع على ملف التنفيذ.
3364/ع س ن

ع.س.ن /3381/ إدع.س.ن /3382/ إد

ع.س.ن /3383/ إد
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للكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  انهزم 
الطائرة، أول أمس االثنين، في نصف نهائي 
 )2021 )رواندا  اإلفريقية  األم��م  بطولة 
بصعوبة أمام نظيره الكاميروني، وصيف 
مشوقة  مباراة  في  السابقة،  النسخة  بطل 
 ،25  –  22  ،15  –  25( جوالت  من خمس 

.)15 – 13 ،25 – 17 ،21 – 25
واستهل أسود األطلس المباراة بانتزاع 
فوز سهل في الجولة األولى قبل أن يتعثروا 
في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون، 
وبعد  الكفة،  تعديل  في  العبوه  نجح  الذي 
االستراحة استعاد العبو المنتخب الوطني 
السيطرة على مجريات المباراة، وتمكنوا من 
حسم الجولة الثالثة لصالحهم بفضل قوة 

اإلرسال وحائط الصد.
ولم يحافظ زمالء الالعب زهير الكراوي 
انتزع  ما  سرعان  إذ  األسبقية،  ه��ذه  على 

منتخب الكاميرون الجولة الرابعة بنتيجة 25 – 17، ليلجأ 
المنتخبان إلى جولة خامسة، حسمها األسود غير المروضة 

بواقع 15 – 13. 
وكان المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة قد حجز 
إفريقيا  أمم  الذهبي من بطولة  المربع  إلى  العبور  تذكرة 
)2021( عقب تفوقه يوم السبت على نظيره الرواندي بثالث 

جوالت نظيفة )17 – 25، 23 – 25، 17 – 25(.
ويشارك أسود األطلس، الذين كانوا يطمحون في بلوغ 
مونديال 2022، بفريق شاب يضم العبين محليين وآخرين 

من ذوي الخبرة يمارسون في بطوالت أوروبية.
وتضم القائمة التي اختارها المدرب الجديد للمنتخب 
الوطني، نيكوال ماتيجاسيفيتش، الالعب محمد الحشدادي 
الذي اكتسب خبرة واسعة في العديد من بطوالت أمريكا 

الجيش الملكي حاضر 
بالنسخة األولى لدوري أبطال 

إفريقيا للسيدات 

أعلنت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( 
في  التي ستشارك  الثمانية،  الفرق  عقد  اكتمال  عن 
النسخة االفتتاحية من بطولة دوري أبطال السيدات 
بمصر في نونبر 2021، والتي ضمت سيدات نادي 

الجيش الملكي.
وستشهد النسخة االفتتاحية لدوري أبطال إفريقيا 
للسيدات، مشاركة ثمانية فرق هي فضال عن الجيش 
الملكي، وادي دجلة من مصر وماميلودي صنداونز 
االستوائية،  غينيا  من  وماالبو  إفريقي،  الجنوب 
النيجيري،  أنجلز  وريفر  الغاني،  ليديز  وهاساكس 

وإيه إس ماندي المالي، وفيهيجا كوينز الكيني. 
وسيتم تقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين، تضم 
كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل للدور نصف 

النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.
وكانت الكاف قد قررت إقامة بطولة دوري أبطال 
إفريقيا للسيدات بشكل سنوي، وذلك خالل النصف 

الثاني من العام.
سيشارك  الملكي  الجيش  فريق  أن  بالذكر  جدير 
في البطولة اإلفريقية بصفته بطل الدوري المغربي 
للسيدات ،والذي حققه 8 مرات، باإلضافة إلى تتويجه 

بلقب كأس العرش المغربي 7 مرات. 

المنتخب النسوي ألقل 
من 20 سنة في تجمع 

إعدادي 
يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ألقل 
من عشرين سنة، في الفترة ما بين 14 و19 شتنبر 
الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس 
لكرة القدم بالمعمورة، وذلك استعدادا لخوض غمار 
التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 
بكوستاريكا  ستجرى  والتي  سنة،  عشرين  من  أقل 

سنة 2022 .
وذكر بالغ للجامعة الملكية المغربية نشرته على 
القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  أن  الرسمي  موقعها 
النسوية ألقل من عشرين سنة سيجري مباراة الجولة 
األولى من التصفيات أمام منتخب بنين بالعاصمة 
البنينية كوتونو يوم 25 شتنبر الجاري، فيما ستجرى 

مباراة العودة بالمغرب يوم 9 أكتوبر 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن العبات المنتخب الوطني 
لكرة القدم النسوية ألقل من عشرين سنة ستخضعن 
»كورونا«  بفيروس  الخاصة  الطبية  للفحوصات 
من  المعتمد  الصحي  البروتوكول  المستجد حسب 

لدن الهيئات المختصة.
وأشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم 
النسوية باتريك كوردوبا، وجه الدعوة إلى 28 العبة 

للمشاركة في هذا التجمع االعدادي، هن:
العرائش(  نجم  جوهرة  )جمعية  زينب  العرعري 
المستقبل  بامبارة فاطمة الزهراء )جمعية نجوم   –
بالدار البيضاء( – سعيد هاجر )جمعية نجاح سوس 
أكادير( – الشاوني شيماء – العمراني أميمة )شباب 
هدى المستور )الجيش الملكي(   – أطلس خنيفرة( 
زينب  الروداني   – بركان(  نهضة   ( حامي  خولة   –
)النادي البلدي بالعيون( – نسيمة جواد )نادي النسيم 
الرياضي( – المدني ضحى )جمعية نجوم المستقبل 
بالدار البيضاء( – صوفيا بوفتيني )الجيش الملكي( 
التمار   – كوثر الماحي )نادي النسيم الرياضي(   –
هاجر  الرقاص   – الرياضي(  النسيم  )نادي  سلمى 
)االتحاد الرياضي لطنجة( – مريم الزبوط )الجمعية 
محداش شيماء )نهضة بركان(  البلدية بالعيون( – 
نسرين   – – مزراوي رقية )نادي خينت البلجيكي( 
الشاد )نادي سانتيتيان الفرنسي( – البسطالي زبيدة 
األمل  )نادي  لويزا  شقيق   – اإليطالي(  روما  )نادي 
لتور الفرنسي( – نهيلة تيتي )نادي لومو الفرنسي( 
– اليمني حيدة انفال )نادي رزومبورغ النرويجي( – 
مسلفيام سواريز سارة )النادي الرياضي لخيخون 
االسباني( – بوسات صوفيا )نادي ديجون الفرنسي( 
– أميمة حدية )شباب المحمدية( – الناصيري وصال 
)نادي  سلمى ستيتان   – التضامن(  )جمعية أجيال 
النسيم الرياضي( – إكرام بنجدي )الجيش الملكي(.

القاعة  داخل  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  تفوق 
على منتخب جزر سليمان بسداسية نظيفة، في المباراة التي 
جمعتهما، أول أمس االثنين، برسم الجولة األولى عن المجموعة 
الثالثة من منافسات نهائيات كأس العالم، التي تجرى أطوارها 

بليتوانيا إلى غاية رابع أكتوبر المقبل.
المسرار  من سفيان  كل  المغربي  المنتخب  أهداف  وسجل 
 )18 )د  الرايس فني  وإدري��س   )3 )د  وأش��رف سعود   )2 )د 
وبالل البقالي )د 28( وعثمان بومزو )د 31( وسفيان بوريط 
)د 34(. وسيواجه أسود القاعة في مباراتهم الثانية نظيرهم 

التايالندي، يوم غد الخميس، على أن يختتم دور المجموعات 
بمالقاة منتخب البرتغال، األحد المقبل.

وعبر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني، عن سعادته 
بالفوز الذي حققه العبوه، مشيرا في تصريح خص به الموقع 
الرسمي للجامعة، إلى أن المنتخب الوطني واجه ضغطا كبيرا 
خالل مشاركته الثالثة في كأس العالم بسبب الخوف من الهزيمة.
وأضاف أن الفوز كان مستحقا، بالنظر للمجهودات المبذولة 

من طرف الجامعة لتطوير كرة القدم داخل القاعة.
ومعسكرات  تربصات  عدة  أجرى  المغربي  المنتخب  وكان 
تدريبية داخل المغرب وخارجه، وكذا مباريات ودية مع منتخبات 

مرشحة للظفر بكأس العالم، وذلك استعدادا للمونديال. 
واستفاد زمالء أنس العيان من فترة استعداد جيدة، حيث 

تخللتها مجموعة  التدريبية  المعسكرات  من  العديد  خاضوا 
من المباريات الودية لقياس مدى جاهزيتهم لدخول غمار هذا 
على  الوطنية  النخبة  تفوقت  العالمي، حيث  الكروي  العرس 
وفازت على منتخب باناما في  المنتخب السلوفاكي )4 – 1( 
مناسبتين )4 – 3( و )3 – 0(، قبل أن تتعرض لهزيمتين أمام 
كل من منتخب مصر واليابان في آخر محطة ودية قبل الدخول 

غمار المسابقة.
يذكر أن المنتخب المغربي الذي يحتل الصف ) 16 عالميا(، 
كان قد أحرز لقب النسخة الخامسة لبطولة كأس العرب لكرة 
المصري  نظيره  القاهرة على حساب  في  القاعة  داخل  القدم 

برباعية نظيفة.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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أسود القاعة يرضبون بقوة

منتخب كرة 
القدم داخل 

القاعة يفتتح 
مونديال 
ليتوانيا 

بانتصار كاسح

يدشن فريق الشباب الرياضي السالمي، 
موسمه األول بين كبار الدوري االحترافي، 
بمواجهة الجيش الملكي، يومه األربعاء 
انطالقا من الخامسة عصرا بمجمع األمير 
موالي عبد اهلل بالرباط، في لقاء متأخر 

عن الدورة األولى.
ألبناء  مناسبة  المواجهة  وستكون 
المدرب رضوان الحيمر لقياس القدرات، 

حيث تحذو مكونات الفريق السالمي رغبة 
أكيدة في الحفاظ على مكانته ضمن قسم 
الصفوة، والبصم على مشوار جيد، سيما 
وأنه يتوفر على عناصر تجمع بين الشباب 

والفتوة والتجربة.
وقال مدرب الفريق رضوان الحيمر، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
إن » هدفنا واحد يتمثل في الحفاظ على 

خريطة  ضمن  أقدامنا  وتثبيت  مكانتنا 
الفرق الوطنية التي لها باع وتجربة كبيرة، 
وكل مكونات الفريق هي حديثة العهد بهذا 
القسم وأكثر الالعبين ال تجربة لهم في 
القسم الوطني األول ونفس األمر يتعلق 
بي كمدرب، إذ لم يسبق لي أن خضت أي 
نطمح  وبالتالي  المستوى،  بهذا  تجربة 
جميعا إلى تأكيد أحقيتنا بالصعود وإذا 

تمكنا من ذلك، سنبصم على مشوار جيد 
في الموسم المقبل«.

المنتدبين،  الالعبين  وبخصوص 
أوضح الحيمر أنه انتدب العبين سبق لهم 
اللعب بالقسم األول، سيعززون المجموعة 
وبالتالي ستركب  الصعود،  التي حققت 

المجموعة تحدي الكبار.
وفي الجهة المقابلة، سيبحث الجيش 

العريض  بانتصاره  المنتشي  الملكي، 
على فريق بافلز البينيني في ذهاب الدور 
التمهيدي األول من مسابقة كأس الكاف، 
عن تدشين موسمه الجديد بانتصار يرفع 
معنويات الالعبين، خاصة وأن مكونات 
الموسم  هذا  تراهن  العسكري  الفريق 
على تسجيل حضور في مستوى ما قدمه 
 املدرب الحيمر يف تجربته األوىل بالقسم األولالفريق خالل الموسم الماضي أو أحسن.

النادي السالمي يستهل حضوره بين الكبار بلقاء الجيش الملكي

أضاعت فرصة التأهل إلى المونديال

الطائرة الوطنية تتوقف في نصف نهائي بطولة أفريقيا
في أول ظهور له بالبطولة االحترافية الثانية

 نهضة الزمامرة يوجع الكوكب المراكشي 
 حقق نهضة الزمامرة، في أول ظهور له ببطولة القسم الثاني بعدما فقد مكانه بين أندية 
الدوري االحترافي األول، انتصارا كبيرا على حساب الكوكب المراكشي بثالثة أهداف لواحد، 
في المباراة التي جمعتها أول أمس االثنين، بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، في آخر 

لقاءات الدورة األولى من بطولة القسم الثاني.
الفريقان دخال الشوط األول بخجل وحذر شديد، ولم ينجح أي منهما في امتالك السيطرة، 
لينتهي هذا الشوط على وقع التعادل بهدف لمثله، قبل أن ينتفض نهضة الزمامرة في الجولة 

الثانية ويزور الشباك المراكشية في مناسبتين، ليحسم المباراة لصالحه.
وكانت هذه المواجهة قد تأجلت بعدما قرر المندوب عدم الترخيص بإجرائها، مساء األحد، 
بسبب عدم تمكن الكوكب المراكشي من تأهيل العبيه الجدد، األمر الذي دفع العصبة الوطنية 
لكرة القدم االحترافية إلى تأجيلها، ليجد الفريق المراكشي نفسه مجبرا على خوضها بعدد 

من العبي األمل.
وخلفت هذه الواقعة حالة استياء في أوساط محبي الكوكب، الذين حملوا المسؤولية للرئيس 
رضوان حنيش، رغم أنه قد طمأن المناصرين بأن جميع الالعبين قد تم تأهيلهم بعقود احترافية 

بعد أن وضع ضمانات لدى الجامعة، قبل أن تتعرى الحقائق مساء األحد.
وكانت الدورة األولى قد أسفرت عن هزيمة غير متوقعة للمغرب التطواني أمام سطاد، وتعثر 
أولمبيك الدشيرة  أمام اتحاد تواركة ووداد فاس أما جمعية سال، فيما مني الطاس بهزيمة 

ثقيلة أمام شباب اطلس خنيفرة.

النتائج 
أولمبيك الدشيرة – اتحاد تواركة 0 – 1 

جمعية سال – وداد فاس 1 – 0 
سطاد المغربي – المغرب التطواني 2 – 1 

الراسينغ الرياضي – رجاء بني مالل 0 – 0 
شباب المسيرة – االتحاد الوجدي 1 – 0 
شباب بنجرير – اتحاد الخميسات 0 – 1 

شباب خنيفرة – االتحاد البيضاوي 3 – 0 
نهضة الزمامرة – الكوكب المراكشي 3 – 1 

ملنتخب الوطني للكرة الطائرة يغادر السباق برأس مرفوعة
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المركزي  المكتب  تمكن   
التابع  القضائية،  لألبحاث 
لمراقبة  العامة  للمديرية 
بتنسيق  الوطني،  ال��ت��راب 
المديرية  مصالح  مع  وثيق 
ال��ع��ام��ة ل��ألم��ن ال��وط��ن��ي، 
من  الثالثاء،  أم��س  صباح 
تفكيك خلية إرهابية موالية 
بالدولة  يسمى  ما  لتنظيم 
تضم  )داعش(،  اإلسالمية 
متشبعين  أشخاص  ثالثة 
ينشطون  المتطرف  بالفكر 
ويبلغون  الرشيدية،  بمدينة 
 37 التوالي  على  العمر  من 

و27 و21 سنة.
وذكر بالغ للمكتب المركزي 
تم  أنه  القضائية  لألبحاث 
تفكيك هذه الخلية اإلرهابية 
وتعزيز  تضافر  سياق  في 
الجهود التي تبذلها المصالح 
مخاطر  لتحييد  األم��ن��ي��ة 
ومنع  اإلره��اب��ي،  التهديد 
من  المتطرفة  التنظيمات 
بلوغ مرحلة التنفيذ المادي 
ومشاريعهم  لمخططاتهم 
الوطن  ب��أم��ن  ت��ح��دق  ال��ت��ي 

والمواطن.
وأضاف المصدر ذاته أن 
التي  المتزامنة  التدخالت 

ب��اش��رت��ه��ا ع��ن��اص��ر ال��ق��وة 
للمديرية  التابعة  الخاصة، 
ال��ع��ام��ة ل��م��راق��ب��ة ال��ت��راب 
الوطني، أسفرت عن توقيف 
الرئيسي،  ف��ي��ه  المشتبه 
ال��م��زع��وم  »األمير«  وه���و 
كما  اإلرهابية،  الخلية  لهذه 
من  اثنين  توقيف  أيضا  تم 
بينما  الخلية،  هذه  أعضاء 
التفتيش  عمليات  مكنت 
المشتبه  بمنازل  المنجزة 
مملوك  تجاري  ومحل  فيهم 
معدات  حجز  م��ن  ألح��ده��م 
معلوماتية وذاكرتي تخزين 
وهواتف محمولة، ومالبس 
شبه عسكرية، ومخطوطات 
اليد  بخط  مكتوبة  ع��دي��دة 
وأخرى مطبوعة من األنترنت 
العمليات  وتمجد  تحرض 
اإلرهابية، فضال عن ملصقات 
تتحدث عن ما يسمى »والية 
قاعدة  باعتبارها  خرسان« 

جديدة للقتال.
وأش���ار ال��ب��الغ إل��ى أنه 
وحسب األبحاث والتحريات 
المنجزة  التتبع  وعمليات 
الخلية  هذه  أعضاء  بشأن 
اإلره���اب���ي���ة، ف���إن أم��ي��ره��ا 
في  ينشط  ك���ان  ال��م��زع��وم 

في  واالستقطاب  التجنيد 
ص��ف��وف أت��ب��اع ال��ت��ي��ارات 
ويستغل  التقليدية،  الدينية 
يوجد  الذي  التجاري  محله 
حيوية  منشآت  ب��م��ح��اذاة 
واستراتيجية، كمكان للعبادة 
في  ال��ص��الة  تحريمه  بعد 
لترسيخ  وكمالذ  المساجد، 
في صفوف  المتطرف  الفكر 
للتخطيط  وكفضاء  األتباع، 
الرت����ك����اب ج���ن���اي���ات ضد 
األشخاص بخلفية إرهابية، 
حيث تم اختيار أحد الضحايا 
القتل  لعملية  وشيك  كهدف 
مرافق  في  اشتغاله  بسبب 

ذات منفعة عامة.
ك��م��ا ت��ش��ي��ر إج������راءات 
ال��ب��الغ،  يضيف  ال��ب��ح��ث، 
الخلية  هذه  أعضاء  أن  إلى 
يتشاركون  كانوا  اإلرهابية 
ذات  الرقمية  المحتويات 
الحمولة المتطرفة، كتلك التي 
االنتحارية  للعمليات  توثق 
التي  الجسدية  والتصفيات 
»داعش«  تنظيم  بها  يقوم 
العالم،  من  مناطق  عدة  في 
الفكر  إلذك��اء  كوسيلة  وذلك 
على  والتحفيز  المتطرف 
فوق  الجرائم  هذه  محاكاة 

التراب الوطني.
المصدر  وف��ق  ت��م،  وق��د 
ذات���ه، إي���داع أع��ض��اء هذه 
الخلية اإلرهابية تحت تدبير 
الحراسة النظرية، رهن إشارة 
البحث الذي يجريه المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية 
تحت إشراف النيابة العامة 
اإلره��اب،  بقضايا  المكلفة 
وذلك للكشف عن االرتباطات 

لهذه  وال��دول��ي��ة  المحلية 
وتحديد  اإلرهابية،  الخلية 
جميع مخططاتها ومشاريعها 
التخريبية، فضال عن توقيف 
ك���ل م���ن ث��ب��ت ت���ورط���ه في 
االرتباط بأنشطتها المتطرفة.

وأضاف البالغ أن تفكيك 
هذه الخلية اإلرهابية يؤكد، 
مرة أخرى، استمرار مخاطر 
خالل  من  اإلرهابي  التهديد 

التنظيمات  ب��ع��ض  ع���زم 
المتطرفة على ارتكاب جرائم 
من شأنها المساس الخطير 
بالنظام العام، كما أنه يؤشر 
أيضا على جاهزية المصالح 
للتصدي  المغربية  األمنية 
والتهديدات  المخاطر  لهذه 
بما يضمن توطيد أمن الوطن 
المواطنات  سالمة  وص��ون 

والمواطنين.

تفكيك خلية اإرهابية موالية لتنظيم )داع�ش( 
ت�شم ثالثة اأ�شخا�ش بالر�شيدية

اإيداع ح�شابات الحمالت االنتخابية 
لدى المجل�ش االأعلى للح�شابات داخل 

النتائج  عن  االإعالن  بعد  يوما  اأجل 60 
النهائية القتراع 8 �شتنبر  

أفاد بالغ للمجلس األعلى للحسابات أنه يتعين على وكالء لوائح 
الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حمالتهم االنتخابية، 
إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين )60 ( يوما من 
تاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية القتراع 8 سبتمبر 2021. 
وأوضح البالغ أنه »طبقا ألحكام الفصل 147 من دستور المملكة 
الذي أناط بالمجلس األعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة 
بالعمليات االنتخابية؛ وعمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 
المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس األعلى 
للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكالء لوائح الترشيح والمترشحين 
،الملزمين بتقديم حسابات حمالتهم االنتخابية )بيان مصادر التمويل 
هذه  إيداع  به(،  الملحقة  والجداول  االنتخابية  المصاريف  وجرد 
يوما من تاريخ   )  60( الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين 

اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية القتراع 8 سبتمبر 2021«.
ولهذا الغرض،يضيف البالغ، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين 
المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل 

التالية: 
https:// :أوال- التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية

elections.courdescomptes.ma
المتعلقة بمداخيل الحملة االنتخابية  المعطيات  إدخال   ثانيا- 
االنتخابية  الحملة  حساب  من  نسخة  طبع  ثالثا-   . ومصاريفها 
وجرد  التمويل  مصادر  بيان  الحساب  هذا  )يتضمن  وتوقيعها 

المصاريف والملحقات(.
إيداع  لذلك، قصد  المخصص  الرابط  عبر  حجز موعد   - رابعا   
الحساب المذكور أعاله، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف االنتخابية 
بكتابة الضبط بالمجلس األعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد 

المجالس الجهوية للحسابات.
سينظم  المجلس  أن  إلى  ذاته  المصدر  أشار  اإلط��ار،  هذا  وفي 
يوم 16 سبتمبر 2021، لقاء تواصلي عن بعد لفائدة األطر المكلفة 
بالتدبير المالي واإلداري والتواصل باألحزاب السياسية والمنظمات 
النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحمالت االنتخابية من طرف 
المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية 

مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.

وفد من رجال اأعمال بولونيين 
ي�شتك�شف فر�ش اال�شتثمار بالعيون

  حل، االثنين، بمدينة العيون، وفد مهم من رجال أعمال بولونيين في 
زيارة تروم االطالع على فرص االستثمار باألقاليم الجنوبية للمملكة.

في  المغربية  السفارة  طرف  من  المنظمة  الزيارة،  هذه  وتهدف 
وارسو بتعاون مع مراكز االستثمار الجهوية باألقاليم الجنوبية، إلى 
مدينتي العيون والداخلة، بالصحراء المغربية، اللتان تشهدان نموا 
اقتصاديا مهما، وتقدمان فرصا استثنائية لالستثمار األجنبي، إلى 
االطالع على المؤهالت وفرص االستثمار التي تزخر بها هذه المنطقة.

تشكل  الزيارة  هذه  فإن  وارسو،  في  المغربية  السفارة  وحسب 
كذلك مناسبة إلبراز وجهة المغرب والمساهمة في اإلشعاع السياحي 
والثقافي للمنطقة، كما تأتي تتويجا لجهود التقارب واالستكشاف 
من جانب مقاولين بولونيين قرروا االستثمار في األقاليم الجنوبية 
للمملكة، خالل جلسات عمل في وارسو، جمعت بين السفير المغربي 

في بولونيا عبد الرحيم عثمون وممثلي شركات بولونية.
الذي يضم أرباب شركات ذات  البولوني،  الوفد  وهكذا، سيعقد 
شهرة عالمية، استجابة لدعوة من سفارة المملكة في وارسو، لقاءات 
مع ممثلي مراكز االستثمار بالمنطقة واجتماعات ثنائية )بي2بي( 
مع شركات مغربية، كما سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع 

الهيكلية الكبرى.
مواد  تصنيع  قطاعات  في  البولونية  الشركات  هذه  وتنشط 
اإلضاءة المهنية، وتكنولوجيا تصنيع طائرات الهليكوبتر خفيفة 
والفالحية،  الصحية  الصناعات  وكذا  االستعمال،  ومتعددة  الوزن 
وإنتاج أعمدة الطاقة، واإلضاءة، واالتصاالت، وإنتاج محطات الشحن 
وإنتاج  الحرائق،  مكافحة  معدات  وتصنيع  الكهربائية،  للسيارات 

حاويات متخصصة للقطاعين العسكري والمدني.
وعبر أعضاء هذا الوفد االقتصادي عن اهتمامهم الكبير باألقاليم 
الجنوبية ورغبتهم في المساهمة في الديناميكية االقتصادية المحلية، 

من خالل اغتنام مخلف الفرص االستثمارية المتوفرة.
وتروم هذه الزيارة، على الخصوص، االطالع على الجهود التنموية 
السيما  والجهوي،  الوطني  المستويين  على  المغرب  يبذلها  التي 
في األقاليم الجنوبية، وكذا الجهود المبذولة من خالل العديد من 
المشاريع والبنيات التحتية التي تم إنجازها في مختلف القطاعات، 
وخاصة بجهتي العيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب.

كما ستمكن هذه الزيارة الوفد البولوني من أخذ فكرة عن قطاعات 
االستثمار الواعدة، بهدف خلق الثروة وفرص العمل بالمنطقة.

موقعه  بفضل  المغرب،  أن  وارسو  في  المملكة  سفارة  وأكدت 
الجغرافي وانفتاحه وثقافته وتنوعه ومناخه المالئم لألعمال، 
إلى  باإلضافة  األجنبية،  لالستثمارات  مواتية  فرصا  يقدم 

امتيازات ضريبية محفزة على االستثمار.
وتمثل هذه الزيارة فرصة لرجال األعمال وأرباب الشركات 
البولونية من أجل االطالع على المؤهالت التي توفرها المنطقة، 
بالمغرب،  االقتصادية  والتنمية  السياسي  االستقرار  ومناخ 
بفضل اإلصالحات الجريئة التي قام بها جاللة الملك محمد 

السادس.

قطاع املحامني االحتاديني   
تنعي وفاة االأ�شتاذ عبد اهلل 

ال�شجورة
لقطاع  الوطنية  السكرتارية  تنعي     
املحامني االتحاديني أخانا األستاذ عبد اهلل 
السجورة املحامي بهيئة املحامني بتازة الذي 

وافته املنية بعد صراع مرير مع الوباء اللعني.
  األستاذ عبد اهلل السجورة انخرط في صفوف الشبيبة االتحادية في أواخر 
السبعينات من القرن املاضي، وكان من العناصر النشيطة في القطاع الطالبي 

االتحادي بجامعة محمد األول بوحدة.
  وبقي الفقيد وفيا النتمائه بعد ولوجه مهنة املحاماة، وواكب جميع انشطة 
وفعاليات جمعية هيئات املحامني باملغرب الى جانب إخوانه وأخواته في القطاع، 
وكان حاضرا ونشيطا في آخر مؤتمر وطني للقطاع الذي انعقد بتطوان يومي 

12 و 13 ابريل 2019.
  إن قطاع املحامني االتحاديني إذ يقدر فداحة هذا املصاب الجلل، يتقدم بأحر 
مشاعر العزاء واملواساة ألسرة الفقيد الصغيرة و الكبيرة، وللسيد نقيب واعضاء 

مجلس هيئة املحامني بتازة ولجميع زميالت وزمالء واصدقاء الفقيد.
رحم اهلل أخانا االستاذ عبد اهلل السجورة وأسكنه فسيح الجنان ورزق أهله 

الصبر والسلوان.

الجبان  »الهجوم  بشدة  مالي  أدانت 
مسلحون  ش��ن��ه  ال����ذي  والهمجي« 
مجهولون، يوم السبت، على قافلة تجارية 
مغربية في بلدة ديديني بمنطقة كايس، 
األرواح،  في  خسائر  في  تسبب  والذي 
بينهم مواطنان مغربيان وخلف مصابين 
بالغ صادر  االثنين  مساء  ذكر  ما  وفق 
عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الدولي المالية.
وأوض���ح ال��ب��الغ ال��ص��ادر ف��ي ختام 
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  استقبال 
عبدالي  ال��م��ال��ي،  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
المغرب في مالي وعميد  ديوب، لسفير 
الناصري،  حسن  الدبلوماسي،  السلك 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  أن 
عن  نيابة  بشدة  »أدان  المالي  الدولي 
الرئيس االنتقالي ، رئيس الدولة العقيد 
عاصمي غويتا والحكومة، الهجوم الجبان 
والهمجي الذي ارتكبه مسلحون مجهولون 
، في 11 شتنبر 2021 ضد قافلة تجارية 
مغربية بجماعة ديديني بمنطقة كايس 
بينهم  األرواح  في  خسائر  في  وتسبب 

مواطنان مغربيان وجرحى«.
وأضاف البالغ، أن الوزير المالي أعرب 
الرئيس  »باسم  المؤلم  الظرف  هذا  في 

مالي  تعاطف  عن  والحكومة  االنتقالي 
وشعب  حكومة  مع  الكامل  وتضامنها 
تعازيه  ق��دم  كما  الشقيق«.  المغرب 
العاجل  الشفاء  متمنيا  الضحايا  ألسر 

للمصابين.
وفي هذا الصدد، أبلغ الوزير المالي 
السفير المغربي أنه منذ وقوع الهجوم، 
اتخذت الوزارات المكلفة باألمن والدفاع 
المناسبة،  اإلج��راءات  جميع  والصحة 
الوزير  أن  إلى  مشيرا  مجالها،  في  كل 
المالي ديوب »أعرب عن التزام« السلطات 
المالية بالعثور على الجناة وتقديمهم 

للعدالة ».
تجدر اإلشارة إلى أن وزيرة الصحة 
المالية، ديميناتا  والتنمية االجتماعية 
سانغاري، قامت يوم االثنين رفقة سفير 
الذي  المغربي  السائق  بزيارة  المغرب 
إثر  ببماكو  المصحات  بإحدى  يرقد 
إصابته بجروح في االعتداء اإلجرامي 
سائقين  السبت  ي��وم  استهدف  ال��ذي 

مغاربة ما خلف مقتل اثنين منهم.
وخالل هذه الزيارة اطمأنت الوزيرة 
المالية على صحة السائق وظروف عالجه 
واستمعت إلى توضيحات قدمها الطاقم 

الطبي.

مالي تدين ب�شدة »الهجوم الجبان والهمجي«
 على قافلة تجارية مغربية  

الدكتور سعيد عفيف: 54  ٪ من المغاربة تم تلقيحهم تلقيحا كامال واستفادوا من جرعتين

 تلقيح اأكثر من 798 األف تلميذ وتلميذة منذ اإطالق حملة التلقيح 
الموجهة لالأطفال واليافعين المتمدر�شين

وحيد مبارك

أكد الدكتور موالي سعيد عفيف، عضو اللجنة 
العلمية للتلقيح أن عدد التالميذ الذين تتراوح 
17 سنة، الذين جرى  و   12 بين  ما  أعمارهم 
تلقيحهم في يوم واحد، إلى غاية الرابعة من 
ألفا و   102 بلغ  قد  االثنين،  أول أمس  عصر 
246 تلميذا وتلميذة، مشيرا إلى أن 57.122 
منهم استفادوا من لقاح فايزر، في حين بلغ عدد 
الذين تلقوا جرعات لقاح سينوفارم 45.124 

مستفيدا ومستفيدة.
وأبرز الخبير الصحي أن مجموع الملقحين 
انطالق  منذ  العمرية  الفئة  هذه  صفوف  في 
قد  المتمدرسين  للتالميذ  الموجهة  الحملة 
 455.357 وتلميذة،  تلميذا   798.561 بلغ 
بلقاح   343.204 و  فايزر  بلقاح  تلقيحهم  تم 
سينوفارم. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية 
للصحة، أن عدد األشخاص الذين تم تلقيحهم 
يوم االثنين، سواء الراشدين منهم أو التالميذ، 
قد بلغ 171.173 مستفيدا ومستفيدة، وهو ما 
الملقحين  عدد  أن  كيف  جلّية  بكيفية  يوضح 

البالغين،  من  أكبر  كان  األطفال  صفوف  في 
معتبرا أن حملة تلقيح المتمدرسين في الوسط 
المدرسي تتواصل بشكل جيد وبكيفية منظمة، 
بفضل انخراطهم وانخراط آبائهم وأمهاتهم، 
الحملة  الجميع بأهمية االستفادة من  ووعي 
وضرورة تلقيح فلذات أكبادهم لتكوين المناعة 
ضد التبعات الوخيمة للفيروس، وكذلك بفضل 
المجهودات التي تبذلها كل المصالح المتدخلة، 
والتربية  والصحة  الداخلية  لوزارة  الممثلة 

الوطنية.
المغاربة  إجمالي  أن  عفيف،  الدكتور  وأكد 
الذين تم تلقيحهم بجرعتين قد بلغ إلى غاية 
و  ألفا   670 و  مليونا   16 اإلثنين  يوم  عصر 
107 أشخاص، وهو ما يعني بلوغ نسبة 54 
في المئة من مجموع األشخاص المستهدفين 
تم  حين  في  كامال،  تلقيحا  الوطنية  بالحملة 
تلقيح 20 مليون و 157 ألفا و 305 أشخاص 
بجرعة واحدة، أي أنه تم تجاوز عتبة 60 في 
المئة من الملقحين بجرعة واحدة، مضيفا بأن 
عدد الجرعات التي تم منحها إلى المواطنين قد 
بلغ إلى نفس اليوم أكثر من 36 مليون جرعة.

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 .
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جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني 
تهنئ االتحاد اال�ستراكي

الرفيق والصديق ادريس لشكر احملترم 
األمني العام حلزب اإلحتاد االشتراكي 

للقوات الشعبية

حتية النضال

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن رفيقاتي أعضاء المكتب 
السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني، نتقدم إليكم، ومن خاللكم، 
واللجنة  السياسي  المكتب  في  والرفاق  الرفيقات  لكافة 
بالنجاح  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد  المركزية 
المميز الذي حققه حزبكم الشقيق في االنتخابات التشريعية 

التي شهدتها المملكة المغربية.
إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ونحن نهنئكم 
بحصول حزبكم على 35 مقعدا في البرلمان المغربي، فإننا  
الشقيق  المغربي  الشعب  لثقة  الكبير  تقديرنا  عن  نعبر 
ببرنامج ومواقف وسياسات حزبكم األكثر التصاقا بقضايا 
وهموم الشعب المغربي بكافة فئاته وشرائحه، وبخاصة 

القطاعات الشعبية والعمالية في كافة أنحاء المغرب.
نافذة  شكلت  المغربية  التشريعية  االنتخابات  إن 
الساحة  أوض��اع  ترتيب  إلع��ادة  المغربية  للديمقراطية 
السياسية والبرلمانية المغربية، ومواجهة كافة التحديات 
والديمقراطية  الوطنية  القوى  وحضور  دور  وتعزيز 
واالشتراكية لتبقى دائما حاملة لقضايا وتطلعات شعبكم.

نبارك لكم ولعموم كافة الكوادر واألعضاء بحزبكم والذي 
يسير بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية برنامجية واعية 
ومسؤولة للحفاظ على منجزات الشعب المغربي، والدفاع 
وعن  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  حقوقه  عن 

المسيرة الديمقراطية الشاملة في المغرب.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف حزبكم 

من خالل العمل البرلماني والديمقراطي.

وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير
ودمتم للنضال«

أحمد المديني

العالم  في  تفكير  موضوع  حالته   19 كوفيد  فرض 
أجمع، ومنه العربي، وُقدِّمت عنه تأمالت ودعوات إلعادة 
النظر في أوضاعنا من النواحي االقتصادية واالجتماعية 
والتعليمية، بوصفها األطَر الكبرى التي تحيط بمجال 
الوباء وفيها توجد جذور األزمات ويمكن أن يترعرع 
العالج. في هذا األفق هّب مفكرون وأدباء مغاربة إلى 
بسط أرضية للنقاش، وإلى قراءة لواقع العالم وحالة 
بلدهم المغرب في رؤية متفاعلة ومتكاملة، في ضوء تفّشي 
بالعربية  مزدوج  كتاب  أبحاثا ضمن  الوباء ووضعوا 
والفرنسية صدر حديثا بعنوان:« العالم ما بعد جائحة 
كورونا � رؤى مستقبلية«)في 436 ص، المركز الثقافي 
للكتاب( بمشاركة خمسة عشر دارسا وكاتبا، »لكل واحد 
علي  األستاذ  بإشراف  اختصاصه«  في  رسوخ  منهم 
أومليل، ينظر إلى الوباء في تقديمه ُمَعْوَلمًا ضمن عولمة 
قائمة، وُتطرح معه الجائحة في شكل )مقايضات زائفة(

يعددها التقديم بين الحرية الشخصية، وحق الفرد في 
ملكية جسده، وحق اآلخرين في السالمة؛ وبين الحريات 
الديموقراطية وبين األمن واالستقرار؛ وكذلك بين إطالق 
عجلة االقتصاد وحفظ حياة الناس. فيما يرى الرهان 
األكبر لما بعد الجائحة في خضوع الديموقراطية المتحان 

استعادة هويتها الحقيقة بضمان األمن والحريات، ذلك 
أن غرض الكتاب هو سبر أبعاد الجائحة، واستشراف 
أبعاد ما سيليها عالميا وفي ارتباطها المباشر بالمغرب 

وأوضاعه.  
ع  وتنوُّ باجتهادها  المقترحة  ال��دراس��ات  تتميز 
اختصاصها، لن نلم، من أسف، إال ببعضها، أطرفها، 
من  األش��ع��ري،  محمد  وال��روائ��ي  الشاعر  رآه��ا  كما 
يظهر فيه الوباء  منظور ما سماه )المتخيل الوبائي( 
إحالل الدهشة محّل  وقد تخطت واقعيته الخيال، و« 
الفضول، دهشة العصافير التي تعود إلى شوارع باريس« 
وباختصار« إحالل الخيال محل الواقع« بسبب إكراهات 
الوباء القطعية،« سيتولى الخيال تدبير الجائحة« أي 
االستجابة للحاجات الممنوعة من سفر ورفاه وغرام، 
سنتخيل العالم الذي سينبثق من الوباء،  وبتعبيره:« 
ليكون طفَل الوباء، أو متخّيله، أو ِصنوه، أو نقيَضه«.. 
وبالنظر في األخير إلى أن مستقبلنا ال يوجد في اآلالت 
القديمة بل في ابتكار أخرى، بل وإنساٍن آخر. بينما يذهب 
الباحث السياسي عالم االجتماع عبد اهلل ساعف لمقاربة 
الوضعية الوبائية من ناحية واقع المنطقة المغاربية، 
السياق، وكيف توجهاتها في  لها في هذا  ماذا حدث 
المستقبل، ومن ثم كيف يمكن تحويل األزمة إلى فرصة 
تاريخية لتنشيط دينامية لهذه األقطار وتركيز داللتها 
في الساحة الدولية، لو توفر التضامن لتّم تدبيُرها بشكل 
أفضل، إذ بعد ثالثين عاما ال يبَرح التأّزُم مكاَنه، وها 

الوباء َيُشّل المعارضَة وطموَح التغيير.   
ال بأس لو استدركنا فعّرفنا الجائحة، جاء في لسان 
العرب هي: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال 
من سنة أو فتنة« كذلك« المصيبة تحّل بالرجل في ماله 
فتجتاحه كله«؛ هو المدخل المطلوب لدراسة الباحث 
سوسيو  خريطة  رسم  العوفي  الدين  نور  االقتصادي 
الكوفيد، وأبرز  قبل  ما  لعالم  اقتصادية وإيديولوجية 
لعقابيل  للتصدي  بدورها  المغربية  الدولة  اضطالَع 
الجائحة وضمان »اقتصاد البقاء«، اإلبقاء على األنشطة 
االقتصادية األساس لحياة الناس، بما أظهر اختيارها 
قويا وفّعاال قوامه )حفُظ النفس، ال حفُظ االقتصادي(. لذا 
فالدولة، عند العوفي، هي المنقذ من اإلفالس، وستعلمنا 

الجائحة زيادة على استعادة دورها في استثمارها في 
ضرورات التنمية )تعليم وصحة وشغل وسكن وعيش 
كريم،(، أولوية االستثمار العمومي بوصفه خيارا وطنيا 

استراتيجيا.
المعزوز  محمد  واألدي��ب  الباحث  يستشعر  فيما 
ما  عن  ناجمًا  أساسا  ُمعطى  بوصفها  الاّليقين  حالة 
أن  والعامة معا  للنخبة  تبين  إذ  بعد جائحة كورونا، 
العالم معلٌق بخيط واه، وكيف زعزع ميكروب ال مرئيٌّ 
ثقة اإلنسان في ما حوله وأسقط كل يقين، جّراء شلل 
الحياة وطغيان الفزع وتفّشي الموت الغادر وكذا تعليق 
الحريات الفردية، انهارت معها يقينيات كانت راسخة) 
طبيا، سياسيا، وقيميا(. ومن ثم بدأ التوجه نحو سردية 
موضوعها إعادة بناء الذات الفردية  جديدة لإلنسان« 
ر كياُنها الداخلي خالل مسار سابق ومعّقد من  التي ُدمِّ
ثقتها في نوع من  التي خلفتها  اإلحباطات والجروح 
الدولة المتماهية مع الليبرالية المتوحشة«. على نحو 
قريب يرسم الباحث الجامعي عبد اإلله بلقزيز مالمح 
المشهد االقتصادي والميكانيزمات المتحكمة فيه قبل 
الجائحة ليفكر في ما يستقبل من األيام، ذلك أن رهان 
المشاركين في هذا العمل األكاديمي هو محاولة بلورة 
رؤية استشرافية للمستقبل تتخّطى الظروف القسرية 
المسيِّجَة  الحالي وتخترق األنسجة والعوائَق  للوباء 
له ولإلنسان، المواطن، الواقع في قبضتها ِبَيد سلطات 
حريته  يقّيد  بما  هيمنية  وسياسية  اقتصادية  وقوى 
بدائل  البحث فهو تقديم بديل/  ومطامحه. أما طموح 
والوطني  الدولي  الصعيدين  على  االنسداد  لوضعية 
بتوفير الحقوق االجتماعية، والضمانات القانونية ضد 
أّي انتهاك، واستنبات قيم السالم والتعاون والتضامن 
بين الدول، والمطالبة بهندسة جديدة للنظام الدولي،  
واقتصاده  استراتيجي  الجيو  والمغرب بحكم موقعه 
وسياسته جزء من المحيط العالمي ومتأثر متفاعل بكل 
جديد يطرأ فيه مستقبال خصوصا في باب اإلصالح. 

المفكرين  وتحليالت  أطروحات  ق��ارئ  يفوت  ولن 
المغاربة في هذا الكتاب الرائد إال أن يسجل الطموح 
الكبير بل االمتداد النظري الشاسع هو والتحليل الجامع 
لكل مكونات العالم في األصعدة كافة وأطراف النزاع 

واإليديولوجيات المتصارعة فيه، والتي يرون بعد أن 
قاموا ،كل من زاوية، بتفكيكها ومحاكمتها، أحيانا بصك 
إلى األبد، والجائحة  اتهام، أن ال مناص من تطليقها 
التي ألّمت بالبشرية اليوم ليست إال الجزء الظاهر من 
جبل الجليد، يهتبلون فرصتها الكارثية لطرح البدائل 

المبشرة بمستقبل أفضل لها.
ويلفت النظر البحث المميز لألستاذة أسماء لمرابط، 
التأليف  إنسانوية خالصة، كان هذا  فيه رؤية  بلورت 
سيأتي ناقصا حقا بدونها. فبعد إلحاح المتدخلين على 
األسباب والمراجع المادية وتأثيراتها في اختالل القيم 
وغياب العدالة والمساواة، وشروحهم الضافية ألوضاع 
االقتصاد واالختالالت الهيكلية في عالم اليوم باعتبارها 
الجذور لكوارث الحاضر ومنها الكوفيد الحالي؛ ذهبت 
األستاذة لمرابط، إلى الحفر في البعد اإلنساني،  في 
المكّون األخالقي � إيتيكي، رأت فيه نقطة تمفصل بين 
مرحلتين في تاريخ البشرية، و«لحظة قطيعة تاريخية 
رمزية لتشّكل جديد للعالم« واستغربت من المتشوقين 
للعودة إلى عالم طبيعي، بينما هو غارق في التناقضات، 
موصوم بالعيوب. تحفزها نزعتها اإلنسانوية إلى الدفع 
هو  ما  وكل  األرض  تخريب  هو  اإلنسان  فعله  ما  بأن 
فيه  نسبح  بتنا  الذي  اليقين  انعدام  أن  في  إنساني؛ 
ناجم عن اختالل نظام سياسي واقتصادي لم يحافظ 
ال شيء  بالتالي  جوهر حضارتنا،  في  اإلنساني  على 
يمكن عمله بدون إصالح شامل. والمغرب الذي يعيش 
اقتصادية  السوسيو  بمسبباتها  األزمة  هذه  قلب  في 
مدعّو، كسائر البلدان العربية، إلى التركيز على العنصر 

اإلنساني، التعليم حتما في قلبه.
هل دخلنا عالم المجهول؟ هل عالم ما بعد كورونا 
سيكون عالم يقظة الضمائر؟ سؤاالن جوهريان سعى 
عدد من المفكرين المغاربة إلى وضعهما بصيغ تحليالت 
وإشكاليات بغية استشراف المستقبل، قدموا اقتراحات 
بأجوبة  يجازفوا  ولم  أيضا  ونضالية  ونقدية  فكرية 
حضور  نلمس  أن  منه  أج��ود  جيد،  وه��ذا  دوغماتية، 
الفكر العربي معبرًا عن قلق اللحظة اإلنسانية انطالقا 
من واقع المجتمعات العربية، وانعكاس الوباء عليها 

ال تابعا أو مقلدا.  

التفكير المغربي حول كور�نا: ر�ؤية ال�ست�سراف الم�ستقبل

دعا لعقد اجتماع املجلس الوطني للحزب يوم 19 شتنبر
المكتب ال�سيا�سي: الموقع الطبيعي للحزب هو الم�ساهمة في مرافقة المرحلة القادمة
الكاتب األول: نعتبر أنفسنا جزءا من االختيار الشعبي الذي بوأ حزبنا مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى

اجتمع المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
بتاريخ 13 شتنير 2021، للتداول في نتائج االنتخابات األخيرة 
السيد  المكلف،  الحكومة  رئيس  أطلقها  التي  والمشاورات 
عزيز أخنوش  حيث قدم الكاتب األول للحزب، األخ إدريس 
لشكر، عرضا حول المسار االنتخابي والموقف الذي ينبغي أن 
يتبناه االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  ، منوها بالشعب 
المغربي، الذي أبان عن مواطنة وغيرة رفعت نسبة المشاركة 

إلى ما زاد عن النصف.
كما ذكر باألصداء اإليجابية التي لقيتها االنتخابات المغربية 
لدى الرأي العام الدولي، وأكد على أهمية التفاعل اإليجابي 
التي كانت لنتائج الحزب سواء لدى أعضائه والمتعاطفين 

معه والقوى االشتراكية في العالم.
واعتبر أن هذا النجاح له أهمية بالغة ، ليس على المستوى 
الوطني  الطيف  كافة  على  أيضا  بل  فقط،  الداخلي  الحزبي 
اإلنجاز يساهم في طي مرحلة  الحداثي، وأن هذا  التقدمي 
والتوجه إلى المستقبل كما قرر ذلك المؤتمر العاشر للحزب، 

الذي دعا إلى تناوب جديد.
وقال الكاتب األول، إننا ساهمنا بكل تواضع،  إلى جانب 
القوى الحية في النتيجة التي حققها شعبنا في االنتخابات 
األخيرة، واآلن قد انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة، فإننا 
بوأ حزبنا  الذي  الشعبي  االختيار  أنفسنا جزءا من  نعتبر 

مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى .
التواقة  القوى  بمشاركة  متشبثون  فأننا  ذلك  على  وبناء 
للتغيير والتي عبرت الصناديق ونتائجها عن رغبتها في أن 
تتحمل المسؤولية لتفعيل النموذج التنموي الجديد واإلدماج 

المجتمعي.
و بعد مناقشات مستفيضة واستعراض التطورات المرتبطة 

باإلستحقاقات األخيرة، يؤكد المكتب السياسي ما يلي :
أوال:  يهنئ السيد عزيز اخنوش بالثقة الملكية، التي تعبر 
عن حماية جاللة الملك لالختيار الديموقراطي، ويعلن بهذه 
بالمناسبة عن استعداد االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
لما  الحكومة،  تشكيل  أجل  من  المشاورات  عملية  لتسهيل 

بعثها  التي  الرسائل  مع  ينسجم  وبما  البالد،  فيه مصلحة 
المواطنون والمواطنات من خالل اختياراتهم المعبر عنها 
حكومة  تشكيل  يضمن  وبما  االقتراع،  صناديق  بواسطة 
منسجمة وقوية ومتضامنة تستطيع اإلجابة عن انتظارات 

المجتمع المغربي.
من  الموقف  هذا  في  ينطلق  السياسي  المكتب  إن  ثانيا: 
شعار الحزب في االنتخابات األخيرة ، والذي كان يختزل من 
جهة طموحنا في تغيير الخارطة السياسية، بما يتناسب مع 
مصالح البالد داخليا وخارجيا،  ومن جهة أخرى، تشكيل 
تحديات  مواجهة  في  قوي،  طموح  وذات  متماسكة  حكومة 
المرحلة  سواء فيما يتعلق بالديمقراطية االجتماعية وبتعزيز 
المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج االقتصادي واالستجابة 

للحاجيات االجتماعية للشعب.
مختلف  الذي عبرت عنه  اإللتفاف  باعتزاز،  يسجل  ثالثا: 
األخيرة  اإلنتخابات  خالل  حزبنا  ساندت  التي  الفعاليات 
في  الحزب  ومناضلي  مناضالت  عنه  أبان  الذي  والحماس 

مختلف األقاليم والمجهودات الكبيرة التي بذلوها، كي يحقق 
الحزب النتائج  التي حصل عليها، في ظروف لم تكن دائما سهلة 
وفي ظل تحوالت مجتمعية كبيرة، مما يجسد فعليا قدرة اإلتحاد 
اإلنخراط  وعلى  الصمود  على  الشعبية  للقوات  اإلشتراكي 
الفاعل في التغيرات التي يعرفها مجتمعنا، للدفع في إحداث 
واإلقتصادية  السياسية  المستويات  على  عميقة  إصالحات 
بناء  في  والمساهمة  والفساد  الريع  واإلجتماعية ومحاربة 
مغرب قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

رابعا: يدعو لعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 
19 شتنبر 2021 لمناقشة التطورات المرتبطة باالستحقاقات  
األخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها  موقع 
الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي 
أن ينهجه، انسجاما مع مقررات مؤتمره العاشر والتجربة 

التي خاضها في الدفاع عن اختياراته السياسية والفكرية.

منتخب كرة القدم داخل القاعة يفتتح 
مونديال ليتوانيا بانت�سار كا�سح
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بوريطة يف حوار حصري
مع صحيفة »ذي ستار« 

المغرب �جنوب 
اإفريقيا مدعوان اإلى 

تعزيز تعا�نهما لما 
فيه �سالح القارة

تفكيك خلية اإرهابية موالية لتنظيم )داع�ش( 
ت�سم ثالثة اأ�سخا�ش بالر�سيدية

تمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح 
المديرية العامة لألمن الوطني، صباح أمس الثالثاء، من 
بالدولة  يسمى  ما  لتنظيم  موالية  إرهابية  خلية  تفكيك 
اإلسالمية )داعش(، تضم ثالثة أشخاص متشبعين بالفكر 
المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر 

على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وذكر بالغ للمكتب المركزي لألبحاث القضائية أنه تم تفكيك 
هذه الخلية اإلرهابية في سياق تضافر وتعزيز الجهود التي 
تبذلها المصالح األمنية لتحييد مخاطر التهديد اإلرهابي، 
ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي 
لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخالت المتزامنة التي باشرتها 
لمراقبة  العامة  للمديرية  التابعة  الخاصة،  القوة  عناصر 
التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، 
وهو »األمير« المزعوم لهذه الخلية اإلرهابية، كما تم أيضا 
توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات 
التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك 
ألحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف 
محمولة، ومالبس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة 
وتمجد  تحرض  األنترنت  من  مطبوعة  وأخرى  اليد  بخط 
العمليات اإلرهابية، فضال عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى 

»والية خرسان« باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.

علماء يحذرون: كل فحم العالم تقريبا 
أصبح اآلن »غير قابل لالستخراج«!

أظ��ه��رت دراس���ة ج��دي��دة أن 
الوقود  من  العظمى  الغالبية 
األحفوري في العالم »غير قابلة 
لالستخراج« فعليا ويجب أن يظل 
الفحم في باطن األرض إذا أردنا 
ولو نصف فرصة لتحقيق أهدافنا 

المناخية.
وبالنسبة لدول مثل إندونيسيا 
وأستراليا، أكبر مصّدري الفحم 
في العالم، سيتطلب ذلك التخلي 
عن %95 من رواسبها الطبيعية 
حسب  كما   ،2050 عام  بحلول 
باحثون في جامعة كوليدج لندن.

جميع  ترك  األوس��ط  الشرق  دول  على  سيتعين  نفسه،  الزمني  اإلط��ار  وفي 
احتياطياتها من الفحم في األرض، وسيتعين على الواليات المتحدة ترك 97% 

من مخازنها دون مساس.
وفي جميع أنحاء العالم، سيحتاج زهاء %90 من جميع احتياطيات الفحم 
إلى البقاء في األرض خالل العقود الثالثة القادمة، بما في ذلك %76 في الصين 
والهند. وحذر العلماء من أنه مع أي جهد إزالة إضافي، يمكن أن تدفع الصخرة 
السوداء القابلة لالحتراق، بسهولة االحترار العالمي فوق هدف 1.5 درجة مئوية.
وفي نفس الوقت الذي نتعامل فيه مع هذا الوقود األحفوري بالذات، يجب 
على العالم أيضا أن يوقف %60 من عمليات استخراج النفط وغاز الميثان، بما 

في ذلك تلك المشاريع التي بدأت بالفعل.
وسيتعين على كندا وحدها أن تترك %83 من نفطها في األرض بحلول عام 

2050، و%81 من غاز الميثان األحفوري.
وحتى لو تمّكن العالم من وضع عالمة على هذه المربعات الثالثة - وهو تحد 
يقّدر الباحثون أن لدينا فرصة بنسبة %50 فقط للحفاظ على  هائل بالتأكيد - 

درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.
والتي  بالفعل،  القاتمة  البحثية   2015 لورقة  قاتم  كتحديث  النتائج  وتأتي 
قدرت ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط، ونصف احتياطيات الغاز، وأكثر من 
%80 من احتياطيات الفحم، ستحتاج إلى البقاء في األرض بحلول عام 2050 إذا 

أردنا الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة تحد حدود 2 درجة مئوية.

الضوضاء المرورية تزيد من خطر اإلصابة بمرض 
قد يصيب 130 مليونا بحلول عام 2050

إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
أن التعرض للتلوث الضوضائي 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر 

اإلصابة بالخرف.
ودرس باحثون من الدنمارك 
لحركة  المدى  طويل  التعرض 
وضوضاء  الطرق  على  المرور 
السكك الحديدية وخطر اإلصابة 
بالخرف بين مليوني بالغ تزيد 
أعمارهم عن 60 عاما ويعيشون 
 2004 في الدنمارك بين عامي 

و2017.
حالة   103500 ووج����دوا 
جديدة من الخرف خالل فترة الدراسة التي قدروا فيها الضوضاء في أكثر وأقل 

جوانب المباني تعرضا في العناوين السكنية.
ثم استخدموا سجالت الصحة الوطنية لتحديد حاالت الخرف على مدى 8.5 

سنوات في المتوسط.
وقّدر الباحثون أنه في العام األخير، ما يصل إلى 1216 حالة من أصل 8475 
حالة من حاالت الخرف المسجلة في الدنمارك في عام 2017 يمكن أن ُتعزا إلى 
التعرض للضوضاء، ما يشير إلى إمكانية كبيرة للوقاية من الخرف من خالل 

الحد من الضوضاء المرتبطة بحركة المرور.
العالم،  المصابين بالخرف، في جميع أنحاء  المتوقع أن يتجاوز عدد  ومن 

130 مليونا بحلول عام 2050، ما يجعله أزمة صحية عالمية مكلفة ومتفاقمة.
وإلى جانب عوامل الخطر الراسخة، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ونمط 

الحياة غير الصحي، قد يلعب التعرض البيئي أيضا دورا في تطور الخرف.
في  العامة  الصحة  بيئي على  أسوأ عامل خطر  ثاني  النقل  وتعد ضوضاء 
أوروبا بعد تلوث الهواء، ويتعرض نحو ُخمس سكان أوروبا لضوضاء النقل 

فوق المستوى الموصى به وهو 55 ديسيبل )ديسيبل(.
والحاالت  األمراض  بمختلف  النقل  ضوضاء  باستمرار  الدراسات  وربطت 
الصحية، مثل أمراض القلب التاجية والسمنة ومرض السكري. ومع ذلك، هناك 

القليل من األبحاث حول ضوضاء النقل والخرف والنتائج غير متسقة.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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تشغيل أكبر آلة المتصاص الكربون في العالم بقيمة 15 مليون دوالر!
العالم،  في  الكربون  المتصاص  آلة  أكبر  ُشّغلت 
والتي وصفت بأنها أداة للحد من تغير المناخ، في 

آيسلندا.
 )DAC( ››وأطلقت آلة »التقاط الهواء المباشر
التي تبلغ تكلفتها 15 مليون دوالر وأنشأتها شركة 
في  األربعاء  يوم  زيورخ(،  )مقرها   Climeworks

محطة Hellisheiði للطاقة في آيسلندا.
ويطلق عليها اسم Orca، وستلتقط 4000 طن 
سنويا   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  من  متري 
كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مستويات غازات 
االحتباس الحراري في الغالف الجوي - أي ما يعادل 

االنبعاثات السنوية من حوالي 790 سيارة.
ومع ذلك، فإن هذا اإلجمالي هو مجرد جزء بسيط 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي 
لوكالة  الماضي، وفقا  العام  34.7 مليار طن  بلغت 

الطاقة الدولية.
وتتكون Orca من »أجهزة تنقية الهواء« المعدنية 
التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط 
باستخدام المراوح، قبل استخراجه باستخدام مرشح 

كيميائي.
ثم يخّزن ثاني أكسيد الكربون تحت األرض، ما 
يقلل من كمية غازات االحتباس الحراري التي تصل 

إلى الغالف الجوي.
تكوينات  في  دائ��م  بشكل  الغاز  تخزين  ويمكن 
صناعة  ف��ي  استخدامه  أو  عميقة،  جيولوجية 
وغيرها  البناء  ومواد  الكيميائية  والمواد  الوقود 

من المنتجات.

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

إسبانيا تحتفل بمهرجان 
الركض للثيران

طالبان تواري وجوه النساء 
باألصباغ والطالء يزحف نحو 

صور »جورج فلويد«

 فيما يضرب العالم أخماس في أسداس مترقبا 
ما سيتغير في حركة طالبان في فترة حكمها 
بصمتها  وضع  إلى  الحركة  سارعت  الثانية، 
على واجهات محالت التزيين النسائية وعلى 

الجدران.  
وغطت صبغة سوداء أوجه صور النساء في 
مدينة جالل أباد، فيما أخفيت عيونهن ومالمحن 

في صور أخرى تماما خلف أوراق بيضاء.  
كل  إزالة  في  بدأت طالبان  ذلك،  عالوة على 
الرموز الغربية، بما في ذلك الجداريات المتعاطفة 
مع جورج فلويد، األمريكي من أصول إفريقية 
الذي لقي مصرعه نتيجة تعسف وعنف رجال 
الشرطة. ربما في رسالة ضمنية إلى الواليات 
المتحدة التي ينتظر بعض ساستها أن تظهر 

الحركة بوجه جديد أقل عدوانية.

أغلى صابونة في العالم.. 
صنعت من حليب الحمير

المشروع هو األول من نوعه في األردن يتم 
خالله صنع الصابون من حليب الحمير كمكون 
أساسي، وبعد اشهر من السخرية واإلستهزاء 
الصابون  شراء  على  الزبائن  عشرات  يتهافت 
الخالي من المواد الكيميائية أمال منهم في أن 

يحمل لهم حال سحريا لمشاكل بشرتهم.
من نباتات وزيوت ومواد غذائية وحوامض 
ولكن  الصابون  يصنع  قد  ان��ه  نعلم  دهنية 
من حليب الحمير؟؟؟ في مشروع هو األّول من 
نوعه في األردن وفي الشرق األوسط يتم تصنيع 
الصابون من حليب األتان اما الدافع لذلك فهو 
اإلطالع على أهمية وفوائد هذا الحليب بالنسبة 
من  لعدد  توفير فرص عمل  للبشرة فضال عن 
لسنوات  البطالة  من  يعانون  الذين  الشباب 

طويلة.
المشروع  ل��ه��ذا  البعض  استقبال  ورغ���م 
باإلستهزاء من المّكون األساسي للصابون لكن 
طلبات آلالف القطع باتت تسجل شهريا خاصة 

بعد تجربته واستحسانه.

الوقود  من  العظمى  الغالبية 
غير قابلة 
فعليا ويجب أن يظل 
الفحم في باطن األرض إذا أردنا 
ولو نصف فرصة لتحقيق أهدافنا 

وبالنسبة لدول مثل إندونيسيا 
ري الفحم 
في العالم، سيتطلب ذلك التخلي 
 من رواسبها الطبيعية 
حسب  كما   ،

هائجة  ث��ي��ران  عشرة  اندفعت 
ال  دو  فيالسيكا  قرية  ش��وارع  عبر 
ساجرا مطاردة مئات العدائين في 
يقام  الثيران  لركض  مهرجان  أول 
جائحة  ان���دالع  منذ  إسبانيا  ف��ي 

كوفيد19-.
ول���م ي��ص��ب أح���د ب���أذى خ��الل 
جولة الركض األولى في القرية التي 
يبلغ عدد سكانها 1700 نسمة وتقع 
على بعد 65 كيلومترا جنوبي مدريد.

وقال مجلس القرية إنه من أجل 
االلتزام بالقيود الصحية تم السماح 
ل�900 عداء بالركض أمام الثيران كل 
يوم خالل المهرجان الذي يجري بين 
يومي 5 و12 سبتمبر الجاري، فيما 
تم قصر عدد المتفرجين على 1300 

فرد في كل مرة.
وأوضح استطالع أجرته شركة 
إلكتومانيا في 2020 أن 47 في المئة 
من اإلسبان يؤيدون منع مصارعة 
في   18.6 يعارض  بينما  الثيران 
المئة إلغاءها، فيما يعترض 37 في 
المئة على مصارعة الثيران لكنهم 

لم يبدوا الرغبة في منعها.

العقول«  أينشتاين«أذكى  ألبرت  كان  ربما 
إدراك  في  فشلت  نباغته  حتى  لكن  جيله،  في 
أهمية نظرية الكم، التي وصفتها إلسي بيرش 
دونالد بأنها »أكثر االكتشافات إثارة للصدمة« 

في القرن العشرين.
وعندما نشر ألبرت أينشتاين نظريته العامة 
للنسبية عام 1915، أطلق ثورة علمية مازالت 
النظرية  ووضعت  اليوم.  حتى  ثمارها  تؤتي 

للجاذبية، ت���ح���ري���ف���ا  النيوتوني  للنموذج 
المبدأ األساسي للكون من قوة بين حيث حولت 

األجسام ذات الكتلة إلى تزييف المكان والزمان. 
وأشاد العلماء على نطاق واسع بالنسبية العامة 
القرن  إنجازات  أعظم  من  واح��دة  باعتبارها 
للنسبية  أينشتاين  نظرية  تليها  العشرين، 

الخاصة.
وحتى اليوم، يقوم مشغلو األقمار الصناعية 
لنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( بضبط 
أجهزتهم عالية الدقة وفقا للمبادئ التي حددها 

أينشتاين منذ أكثر من 100 عام.
حدوث  تضمن  قوانين  »به  عالم  في  ولكن 
الظروف نفسها«، كان  دائما، في ظل  األشياء 
أينشتاين على وشك مواجهة عالم جديد تماما 
من الفيزياء التي هددت بقلب كل ما كان يعتقد 

أنه يعرفه عن الكون، رأسا على عقب.
ويعتبر الكثيرون أينشتاين »األب الثالث« 
لنظرية الكم، متبعا في أعمال الفيزيائيين نيلز 

بور وماكس بالنك.
وعلى عكس النسبية العامة، تصف نظرية 
الكم المبادئ الغريبة للغاية التي تحكم العالم 
على أصغر مستوى يمكن تخيله - الجسيمات.
الكتاب  ووفقا إللسي بورش دونالد، مؤلفة 
دليل موجز   :Youniverse« المنشور حديثا 
يتعذر  أنه  االكتشاف  أثبت  الحديثة«،  للعلوم 

على الفيزيائي التعامل معه.

منزل  اكتشف  أنه  وجد  »لدهشته،  وكتبت: 
مجنون: مقلوب رأسي، عالم دقيق من الفوضى، 
أينشتاين  كان  الكم.  لفيزياء  العجائب  أرض 
أن يصدق ذلك.  لم يكن -  مرتابا. لم يستطع - 

لكن هذا هو المعيار اليوم«.
وبالنسبة لمراقب خارجي، قد تبدو فيزياء 
التي  المتناقضة  المبادئ  من  كمجموعة  الكم 

تحطم نظام الكون.
وال تتوافق النظرية بشكل جيد مع النسبية 
العامة، وحتى يومنا هذا لم يجد العلماء طريقة 

للجمع بين االثنين.
وأدى هذا اللغز إلى التفكير في احتمال أن 

يكون أينشتاين مخطئا طوال الوقت.
وفي النسبية العامة، يحدث حدث تلو اآلخر 
ويمكن للعلماء دائما تحديد السبب والنتيجة 

على مقياس كوني.
وفي نظرية الكم، تكون األحداث أكثر احتمالية 
وغالبا ما تكون غير مفهومة للناس العاديين. 

وبعبارة أخرى، يبدو أن العالم الكمي محكوم 
بالكامل باالحتماالت.

وعلى سبيل المثال، الحظ العلماء أن فوتونات 
الضوء تعمل أحيانا مثل الموجات وأحيانا مثل 
الجسيمات، ما يعطل عقودا من األبحاث التي 

وصفت الضوء بالجسيمات.
وقالت دونالد إن أينشتاين احتشد ضد علماء 
وثبت أن  فيزياء الكم نظرا لمدى غرابة ذلك - 

ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه.
وكتبت: »إنه عالم من عدم اليقين، حيث كل 
أكثر  عليه  وأطلق  الصدفة.  على  مبني  شيء 
العلم.  تاريخ  في  للصدمة  إث��ارة  االكتشافات 
اعتقد أينشتاين أنه كارثي. لكن يبدو أنه أخطأ 

في ذلك«.
يذكر أن دونالد مؤلفة تبلغ من العمر 70 عاما 
نشأت في مزرعة في ممفيس بوالية تينيسي، 
ودرست في جامعة إدنبرة، وكتبت ثالثة كتيبات 

إرشادية.

»هل كان أينشتاين مخطئا!«.. الفيزيائي البارز احتشد 
ضد »االكتشاف األكثر إثارة للصدمة« في الفيزياء!

أطلق تحذير جديد لمستخدمي »واتس آب« من عملية احتيال 
جديدة تستخدم طريقة »خادعة للغاية« لخداع المستخدمين لتسليم 

مبالغ كبيرة من المال.
وال تعد عمليات االحتيال على »واتس آب« حدثا جديدا، حيث 
يتم تحذير المستخدمين باستمرار من توخي الحذر الشديد بشأن 
الرسائل التي قد تعّرض بياناتهم الشخصية للخطر. ولكن الحيلة 
األخيرة من مجرمي اإلنترنت يجب أن تكون واحدة من األسوأ حتى 
اآلن. ويبدو أن المحتالين يستخدمون اآلن االبتزاز العاطفي في 
محاولة لدفع مستخدمي »واتس آب« لتسليم مبالغ كبيرة من المال.
اسمها  مستخدمة،  قدمت  المشكلة،  على  الضوء  ولتسليط 
لها  حدث  لما  كامال  شرحا  مؤخرا،  اسُتهدفت  والتي  أليسون، 
برسالة  االحتيال  عملية  وبدأت  اآلخ��رون.  ينخدع  أال  أمل  على 

ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها.
وقالت الرسالة األولى »مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض 

)رمز تعبيري حزين( هذا هو رقمي الجديد«.
إنها فعلت ما سيفعله معظم اآلباء وأجابت  أليسون  وتقول 
سرعان ما أعقب   - ابنها حقا  إذا كان  الفور متسائلة عما  على 

ذلك رسالة تؤكد ذلك.
ثم في اليوم التالي، أرسل لها »ابن« أليسون رسالة طالبا فيها 
مبلغ 2600 جنيه إسترليني، وأوضح لها أنه بحاجة إلى سداد 

للحظة، ولكنها  الرسالة  لم تشك في  إنها  أليسون  قرض معين. وتقول 
عليه  حصلت  الذي  الرقم  على  أخرى  مرة  »ابنها«  ب�  االتصال  حاولت 
للتأكد من أن األمور على ما يرام. وفي كل مرة أجرت فيها المكالمة، ظل 
شخص على الطرف اآلخر يقول إنه ال يستطيع التحدث ويضغط عليها 

باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة.
وبعد أن أصبحت أكثر قلقا، وافقت على الدفع. ولحسن الحظ، تقول 
أليسون إنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي ثم أصبحت مشبوهة 

بعد أن طلب المحتال صورة إلثبات الدفع. 
التي تحدثت   ،CTSI الرئيسية في  المسؤولة  كاثرين هارت،  وقالت 

 BBC Radio إذاعة  على  يبث  الذي   You and Yours برنامج  في 
فيها هذا  4 لمناقشة هذا الحادث: »هذه ليست المرة األولى التي أرى 
النوع من الرسائل، وهو أمر خادع للغاية. المخادعون خبراء في استغالل 
الضعف العاطفي للجمهور، وهذا مثال خبيث على وجه الخصوص. وعند 
تلقي رسالة مثل هذه، كن دائما مرتابا عندما يتعلق األمر بالمال. فعلت 
أليسون الشيء الصحيح من خالل محاولة االتصال بالرقم للتحقق، ولكن 
كما نرى، فإن المحتالين ماهرون في التأثير على اإلجراءات السريعة، 

وكادت تخسر المال بسبب ذلك«.
يقدم لك  »واتس آب«  فإن  تتلقاها،  رسائل  أي  بشأن  قلقا  كنت  وإذا 

النصائح الكاملة حول كيفية تجنب عمليات االحتيال عبر هذا الرابط.

أسوأ احتيال على »واتس آب« حتى اآلن!.. تحذير من فتح رسالة »خادعة للغاية«!
عملية احتيال 
لخداع المستخدمين لتسليم 

جديدا، حيث 
يتم تحذير المستخدمين باستمرار من توخي الحذر الشديد بشأن 
ض بياناتهم الشخصية للخطر. ولكن الحيلة 
األخيرة من مجرمي اإلنترنت يجب أن تكون واحدة من األسوأ حتى 
اآلن. ويبدو أن المحتالين يستخدمون اآلن االبتزاز العاطفي في 
لتسليم مبالغ كبيرة من المال.
اسمها  مستخدمة،  قدمت  المشكلة،  على  الضوء  ولتسليط 
لها  حدث  لما  كامال  شرحا  مؤخرا،  هدفت 
برسالة  االحتيال  عملية  وبدأت  اآلخ��رون.  ينخدع  أال  أمل  على 

مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض 

إنها فعلت ما سيفعله معظم اآلباء وأجابت  أليسون  وتقول 
سرعان ما أعقب 

أليسون رسالة طالبا فيها 
BBC Radio جنيه إسترليني، وأوضح لها أنه بحاجة إلى سداد  إذاعة  على  يبث  الذي   You and Yours برنامج  في 

 »
إدراك  في  فشلت  نباغته  حتى  لكن  جيله،  في 
أهمية نظرية الكم، التي وصفتها إلسي بيرش 
 »

وعندما نشر ألبرت أينشتاين نظريته العامة 
، أطلق ثورة علمية مازالت 
النظرية  ووضعت  اليوم.  حتى  ثمارها  تؤتي 
للجاذبية،  النيوتوني  للنموذج 
المبدأ األساسي للكون من قوة بين 
األجسام ذات الكتلة إلى تزييف المكان والزمان. 
وأشاد العلماء على نطاق واسع بالنسبية العامة 
القرن  إنجازات  أعظم  من  واح��دة  باعتبارها 
للنسبية  أينشتاين  نظرية  تليها  العشرين، 

وحتى اليوم، يقوم مشغلو األقمار الصناعية 
منزل بضبط  اكتشف  أنه  وجد  »لدهشته،  وبعبارة أخرى، يبدو أن العالم الكمي محكوم وكتبت: 


