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مجل�س جماعة ابن جرير 
يعقد اجتماعا النتخاب 

االتحادية بهية اليو�سفي 
رئي�سة للمجل�س

الجرعة الثالثة في طريقها 
للفئات اله�سة ون�ساء 
ورجال التعليم وثلث 
التالميذ تم تلقيحهم

مقتل زعيم داعش يف الصحراء الكربى ومرتزقة 

»البوليساريو« عدنان أبو وليد الصحراوي

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

ابو عدنان 
ال�سحراوي 
عندما يكبر 

االرهاب 
في اح�سان 

االنف�سال..
والعك�س

عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء 
الكبرى، ومؤسسه منذ 2015، هو  ابن مدينة العيون المغربية، 
الحقيقي  هو  البوليزاريو،   واسمه  انفصاليي  فلول  ومن 

الحبيب ولد علي ولد سعيد ولد يماني .
والعنوان الذي اختارته وكالة »الماب« العالن وفاته )مقتل 
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى ومرتزقة 
قوات  يد  على  الصحراوي  وليد  أبو  عدنان  "البوليساريو" 
فرنسية( يعطي المعنى الحقيقي لما يراه المغرب في   وجود 

هذه الشخصية االرهابية.
فهو قبل دولة التنظيم االرهابية   يعد من زعماء  تنظيم 

االنفصاليين في دولة الوهم.. 
ارهابية  تقاطعات  وجود  على  دليال  حياته  كانت  وكما 
انفصالية، فإن  موته ايضا يعد كذلك، دليال على هذه الحقيقة 

التي طالما نادى بها المغرب وقدم فيها مرافعات دولية.
 أبو عدنان سليل عائلة ثرية ، ويجمع كل كتاب سيرته، 
أمنيين كانوا او إعالميين  أنه انضم إلى جبهة البوليساريو 

وتلقى تدريبات عسكرية بين صفوفها.
 رئيس الجمهورية الفرنسية،  وهو يعلن عن وفاته كتب في 
تغريدة على "توتير"، ليلة األربعاء الخميس، أن "األمر يتعلق 
بنجاح كبير آخر في المعركة التي نخوضها ضد المجموعات 

اإلرهابية بمنطقة الساحل ».  
اما بالنسبة للمغرب فهو دليل آخر عن النزوعات االرهابية 

لالنفصاليين.
 وتزداد خطورة »الكونيكسيون« بين االرهاب واالنفصال، 
ضد  النكراء  والجريمة  الجبان  الهجوم  نستحضر  عندما 
مواطنين مغاربة،مسالمين، يعملون في النقل  القاري، عبر 

بالد مالي الذي شهدت مقتل الزعيم االرهابي..  
ويعد تنظيم ابو عدنان من أكبر وأخطر جماعة إرهابية، 
جماعات  مع  وتقاطعها  الكثيرة،  الدولية  لتشعباته  بالنظر 
إرهابية كبرى، في قوس افريقي يجمع مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر؛ مما يمكنه من التنسيق مع تنظيم بوكو حرام، في 

نيجيريا والكاميرون.
غير ان  النهاية الشخصية لسائح ارهابي يتنقل في مساحات 
شاسعة من الرمال ، ال تعني نهاية التعالق بين  بين البوليزاريو 
وداعش جنوب الصحراء  و في منطقة الساحل  التي تمثل 
«خطرا كبيرا وتحديا أمنيا مهما»،كما سبق نشره  في حوار 
أجرته مجلة "جون أفريك"  ، مع حبوب الشرقاوي، مدير المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية،  البسيج التابع للمديرية العامة 

لمراقبة التراب الوطني المغربي )الديستي(.
 وهو المسؤول نفسه الذي كشف حقائق اساسية  كمية 
ونوعية، سواء باالعالن عن وجود  أزيد من 100 عنصر من 
ينشطون في صفوف تنظيم  القاعدة  جبهة "البوليساريو" 

في بالد المغرب اإلسالمي .
هناك  أن  «ثبت  اذ  االديولوجي  الشحن  حيث   من  او    
تأطيرا)تدريًبا( داخل مخيمات تندوف   وتلقينا عقائديا يقوم 
به أئمة المخيمات، ما يعد أيضا عامال جعل منطقة الساحل 
تهديد للمغرب كما بالنسبة للدول  على ما هي عليه اليوم: 

األخرى». 
 ومن المحقق أن  انخراط عناصر جبهة "البوليساريو" في 
المجموعات اإلرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب اإلسالمي، أو في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية 
بالنسبة لألجهزة  في الصحراء الكبرى هو "معطى ثابت " 

المغربية واستخباراتنا الوطنية والدولية.
تشابكات  وطبيعة   درج��ة  معه  يحضر  معطى،  وه��و 
االستراتيجيات المعادية لنا، والتي قد تستعمله في محاولة 
ضرب العمق االفريقي للمغرب ، واستباق الخطوات القادمة 

في تكريس وتقوية االمتداد المغربي في افريقيا.
وهنا تدخل االستراتيجيات الدول وسياساتها القارية.

بهذه  معني  الغرب-متوسطي  أو  ال��دول��ي،  والمحيط    
أن  كيف  تابعنا  ان  سبق  وقد  التعالقات،  وهذه  المعطيات 
االدارة العامة للسياسة الخارجية واألمنية بوزارة الخارجية 
اإلسبانية واالتحاد األوروبي والتعاون  تحدثت بلسان الدول 
االجنبية عن الموضوع، ونبهت الى التواجد الهائل ألعضاء 

البوليساريو في داعش .
 االحتضان المتبادل  بين االنفصال واالرهاب حضر كذلك  
  "2014 ي��وران  كوكوساي  "إرهاب  عنوان  تحت  تقرير  في 
الذي يجعل من تندوف محطة دوارة كما يقال، للداعشيين 

والقاعديين.. 
نحن أمام حقيقة، ال يمكن أن نتفادى التفكير فيها والتفكير 
في استغاللها في القادم من األيام ضد المغرب وضد امكانياته 
االفريقية..من طرف خصومه المعلنين والسريين على حد سواء.

باريس: يوسف لهاللي

هل يختار الفرنسيون امرأة  لرئاسية الجمهورية 
من  محتكرا  مازال  الذي  المنصب  وهو  الفرنسية؟ 
طرف الرجال« ببلد  فولتير« مند تأسيس الجمهورية 
الخامسة من طرف الجنرال دوغول  واختيار الرئيس  
الموعد  هذا  اقتراب  ومع  المباشرة،  باالنتخابات 
من  العديد  تستعد  بفرنسا،  األساسي  االنتخابي 
النساء الفرنسيات للدخول الى هذه المعركة،  التي 
سبق أن   دخلتها  بعضهن  في الماضي  دون أن 
االشتراكيين  لزعيمة  وقد سبق  النجاح.   يحالفهن 
الفرنسيين سيغولين روايال أن تأهلت للدور الثاني 
لهذه االنتخابات في مواجهة زعيم اليمين الفرنسي 
آنذاك نيكوال ساركوزي سنة2007  دون أن تتمكن من 

النجاح  لغياب دعم رفاقها االشتراكيين. 
 نفس التجربة عاشتها زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسي مارين لوبين  التي تمكنت من المرور الى 
الدور الثاني في  االنتخابات الرئاسية دون  التمكن 
من النجاح  في مواجهة الرئيس الحالي ايمانويل 

االنتخابات  في  النجاح  من  تمكن  ال��ذي  ماكرون، 
استطالعات  ،واليوم حسب   2017 لسنة  الرئاسية 
الدور  الى  للمرور  أخرى  مرة  مرشحة  فإنها  الرأي 
من  أقل  بعد  بفرنسا  الرئاسية  لالنتخابات  الثاني 

سبعة اشهر.
المتطرف   اليمين  زعيمة  تكون  لن  المرة  هذه   
األساسي،   االستحقاق  هذا  في  الوحيدة  المرشحة 
بل سوف ترافقها العديد من النساء في هذه الحملة 
يمثلن  أحزابا وتيارات سياسية مختلفة، فقد أعلنت 
رئيسة بلدية باريس االشتراكية آن إيدالغو ترشيحها 
رسميا، وشددت على تجربتها كرئيسة بلدية العاصمة 
باريس وعلى سياستها في مكافحة التلوث الناتج من 
السيارات، مسلطة الضوء على البعد البيئي لحملتها.

مرشحة أخرى عن اليمين،  وهي رئيسة جهة أيل 
دوفرانس فاليري بيكريس، أعلنت هي األخرى ترشحها 
الذي  الترشيح  هذا  المقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات 
سيمر بانتخابات أولية على مستوى ممثلي اليمين 

الفرنسي.
وترجح استطالعات الرأي انتقال لوبين إلى الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية عام 2022، بعدما 
تواجهت في االنتخابات الماضية مع إيمانويل ماكرون 
الذي هزمها في  ذلك  االستحقاق، فهل يتكرر نفس 
السيناريو  السابق ام ان  االنتخابات المقبلة  ستمكن 
تحمل  من  ام��رأة  أول  وتمكين  امرأتين   تأهيل  من 

مسؤولية   قصر اإلليزيه بفرنسا؟.
المتحدة  ال��والي��ات  وض��ع   نفس  تعيش  فرنسا 
هذا  إلى  أمرأة  أية  بعد  تصل  لم  حيث   األمريكية، 
المهم حتى اآلن،  وقد  وصلت ألول مرة  المنصب 
امرأة الى منصب نائب الرئيس الجديد  جو بايدن 
وهي كماال هاريس ، وهي  امرأة تحملت العديد من 

المسؤوليات  قبل ذلك.

لم  القديمة   الغربية  الديموقراطيات  من  عدد    
تتح ألية امرأة  الفرصة لتحمل المسؤولية في هذا 
المستوى مثلما شهدته بريطانيا مع تيريزا  ماي أو 
مارغريت تاتشر  وألمانيا  التي حكمت بها أنجيال 
ميركل 16 سنة كاملة، ودول  في طور  بناء النظام 
الديموقراطي  مثل الهند وباكستان وأندونيسيا التي 
تحملت بها المرأة أعلى مسؤولية بالدولة سواء أنديرا 
غاندي، بنازير بوتو أو  الشيخة  حسينة. وال بد من 
األخذ باالعتبار اختالف األنظمة السياسية من بلد 

آلخر بين نظام رئاسي أو رئاسة الوزراء .
وقبل العودة الى  الوضع في فرنسا، البد من اإلشارة 
الى دراسة بريطانية  نشرت بالمنتدى االقتصادي  
العالمي حول  تحمل النساء للمسؤولية السياسية في  
وضعية الكوفيد هذه السنة، خالل الموجة األولى من 
الوباء،   إذ حققت الدول التي تقودها النساء أفضل 

النتائج مقارنة بالدول التي يقودها الرجال.
وفي ما يخص المشهد السياسي الفرنسي الذي 
تدخل غماره هذه المرة عدة نساء عن عدة توجهات 
سياسية، وعلى مستوى اليمين المتطرف، فإن مارين  
لوبن تواجه احتمال التنافس مع إريك زمور، الكاتب 
للهجرة  بعدائه  المعروف  والصحافي  السياسي 
والمسلمين بفرنسا، الذي يهدد بالدخول الى معركة 
المتطرف  اليمين  ومزاحمة  الرئاسية  االنتخابات 
وصول  دون  يحول  أن  يمكن  ودخوله  الكالسيكي. 
مارين لوبين الى مرتبة متقدمة والمرور الى الدور 
الثاني لالنتخابات الرئاسية بفرنسا كما تعكس ذلك 

مختلف استطالعات الرأي.
آن   االشتراكية   منافستها  يخص   ما  في  أما   
إيدالغو  فقد أطلقت  حملتها وسط مشهد سياسي 
اليسار  أقصى  بين  ي��راوح��ون  بمرشحين  مكتظ 
واالشتراكيين، مرورا بالمدافعين عن البيئة، والذين 

يقومون بإجراء انتخابات أولية في ما بينهم لفرز 
مرشح يمثل الخضر، لكن عمدة باريس مازالت لحد 
اآلن ضعيفة في توقعات استطالعات الرأي  ومن ثم  
يتحتم عليها العمل من أجل  إيجاد مكان محترم وسط 

التسابق من أجل االنتخابات الرئاسية.
سلمت رئاسة حزبها  ويذكر أن لوبن )53 عاما(  
التجمع الوطني لمساعدها جوردان بارديال، وعرضت 
مدينة  في   ألقته  خطاب  في  بالتفصيل  برنامجها 
فيما   ، فريجوس  فرنسا  تسمى   سياحية  جنوب 
أكدت إيدالغو )52 عاما( ترشيحها في كلمة ألقتها 

في مدينة عمالية  غرب فرنسا تسمى  روان.
ووعدت لوبين  بتنظيم استفتاء حول الهجرة  فور 
انتخابها، وباعتماد أكبر قدر من الصرامة في مكافحة 
الفرنسيين  الجانحين  ب�«وضع  متعهدة  الجريمة، 
في السجن، واألجانب في الطائرة«، وبترميم هيبة 
السلطة في »مدن المخدرات أو المناطق التي باتت 
بفرنسا تقول ممثلة اليمين  أشبه بمناطق طالبان« 

العنصري.
أنها  التكهنات، معلنة  إيدالغو  من جانها، بددت 
»مرشحة لتوفير مستقبل ألطفالنا، كل أطفالنا«وأعلنت 
ب�«خطة  واعدة  البيئي«  »التحول  ننجز  أن  »علينا 
لخمس سنوات إلزالة الكربون من اقتصادنا«، وببدء 
مفاوضات لزيادة األجور وتوسيع الالمركزية » لكن 
اقتراحها مضاعفة أجور المعلمين  أثار جدال بفرنسا  
حول مصداقية هذا الوعد االنتخابي وحول قدرتها 

على  تمويله.
لكن الطريق الى رئاسية الجمهورية مازال بعيدا 
أمام هؤالء المرشحات، وكل االستطالعات ترجح فوز 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بوالية ثانية إال في 

حالة مفاجأة كبرى.

هل يختار  الفرن�سيون امراأة لرئا�سة الجمهورية في االنتخابات المقبلة؟

انعقاد المجل�س الوطني لالتحاد 
اال�ستراكي للقوات ال�سعبية يوم 

االأحد 19 �ستنبر 2021
يدعو الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب عقد 
دورة المجلس الوطني لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
بتنسيق مع المكتب السياسي يوم األحد 19 شتنبر 2021 
التواصل عن بعد،  الخامسة مساء بواسطة  الساعة  على 

عبر المناظرة المرئية، بتطبيق تقنية زووم .
مناقشة  الوطني  المجلس  دورة  أشغال  ستخصص 

المستجدات الوطنية واالستحقاقات االنتخابية االخيرة.

   أفاد بالغ   للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية،   أن جاللة 
الملك محمد السادس،   القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
الجنرال  بتعيين  الملكية،   تفضل  المسلحة  للقوات  العامة 
دوكور دارمي   بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة 

الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية . 
الجنرال  المهني،   تقلد  البالغ   أنه خالل مساره  وأوضح 
الفاروق عدة مناصب عسكرية مهمة  دارمي   بلخير  دوكور 
قبل أن   يعينه جاللة الملك مفتشا لسالح المشاة ثم قائدا 

للمنطقة الجنوبية منذ . 2017   

ويذكر أن الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، من مواليد 
سنة 1948. وراكم الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، 
خريج األكاديمية الملكية العسكرية )سالح المشاة(، والذي 
تمتد  خبرة  الجنوبية،  المنطقة  قائد  منصب  أيضا  يشغل 
في  سنة   40 منها  العسكري،  المجال  في  سنة   52 لنحو 
تطبيق  في  دبلوم  على  حاصل  وهو  الجنوبية.  المنطقة 
بفرنسا،  )كوموندو(  الخاصة  للفرق  المشاة ومكون  سالح 
العليا(. القيادة  )دروس  العسكرية  للتكوينات  دبلوم   وكذا 

الفاروق عدة مناصب  وتقلد الجنرال دوكور دارمي بلخير 

ومسؤوليات عسكرية، وخاصة الفوج ال13 لسالح المشاة، 
الممكنن  المشاة  لسالح  والسادسة  الرابعة  والكتيبتين 
للتزحلق  األول  الفوج  مستوى  وعلى  العام،  المقر  بفوج 
الممكنن،  العاشر لسالح المشاة  اللواء  على الجليد، وكذا 
والكتيبة السابعة لسالح المشاة الميكانيكي، وبثكنة السرية 
 الثالثة للمقر العام ، وأفواج المقر العام، والدعم الميداني.

وحصل الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، وهو متزوج 
المستوى، من  رفيعة  أوسمة  أطفال، على عدة  لثالثة  وأب 

بينها وسام العرش من درجة قائد.

جاللة الملك   يعين الجنرال دوكور دارمي   بلخير الفاروق 
مفت�سا عاما للقوات الم�سلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية

0203

أمريكا واالتحاد األوروبي يتبنيان 
اتفاقا عالميا لخفض انبعاثات الميثان

عليها  اطلعت  وث��ائ��ق  أف���ادت 
وكالة رويترز بأن الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي اتفقا على هدف 
الميثان،  غ��از  انبعاثات  لخفض 
الذي يتسبب في رفع درجة حرارة 
الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية 
العقد الحالي، ويدفعان اقتصادات 

كبيرة أخرى لالنضمام إليهما.
الذي  الوقت  اتفاقهما في  يأتي 
لتحفيز  ال��ج��ان��ب��ان  ف��ي��ه  يسعى 
قبيل قمة  اقتصادات كبرى أخرى 

عالمية تتناول تغير المناخ تستضيفها مدينة جالسجو االسكتلندية في نوفمبر /
تشرين الثاني. ويمكن أن يكون لالتفاق تأثير كبير على الطاقة والزراعة والنفايات، 

وهي القطاعات المسؤولة عن الجزء األكبر من انبعاثات الميثان.
ويزداد التركيز على غاز الميثان، وهو المسبب األكبر لتغير المناخ بعد ثاني 
أكسيد الكربون، مع بحث الحكومات عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة 

حرارة األرض 1.5 درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي خالل األسبوع الجاري تعهدا 
 30 مشتركا لخفض انبعاثات الميثان التي يتسبب بها اإلنسان وذلك بنسبة 
بالمئة على األقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020، بحسب مسودة )تعهد 

الميثان العالمي( التي اطلعت عليها رويترز.
وجاء في المسودة أن ”ِقَصر عمر الميثان في الغالف الجوي يعني أن اتخاذ 
إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل سريعا من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم“.
وضمت وثيقة منفصلة أكثر من 20 دولة ستستهدفها الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي لالنضمام إلى التعهد، وتشمل دوال ذات نصيب كبير من االنبعاثات 
مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى منها 

النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
وامتنعت وزارة الخارجية األمريكية عن التعقيب، ولم ترد المفوضية األوروبية 

على طلب للتعليق على الوثائق.
ومن المرجح الكشف عن االتفاقية يوم الجمعة في اجتماع القتصادات تتصدر 

قائمة مصادر االنبعاثات ويهدف إلى حشد الدعم قبل قمة جالسجو.

»فيسبوك« تستثني »النخبة السرية« 
من قواعدها الصارمة وتسمح لهم 

بنشر محتوى محظور
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ج��دي��د أن 
»فيسبوك« تمتلك برنامجا سريا 
يسمح للمشاهير والسياسيين 
وذوي السلطة من تخطي قواعد 

الشبكة االجتماعية الخاصة.
ويقول التقرير إن »فيسبوك« 
المستخدمين  ماليين  أعفت 
البارزين من بعض أو كل قواعد 
المحتوى، بما يتعارض، على ما 
العامة  التصريحات  مع  يبدو، 
للشبكة االجتماعية بأن قواعدها 

تنطبق على الجميع.
أو   Cross Check باسم  ُيعرف  برنامجا  السيليكون،  وادي  عمالق  وأنشأ 
التحرش  XCheck، والذي يحمي الشخصيات العامة من قواعد الشركة ضد 

والتحريض على العنف.
للمشاهير الذين  ويتضمن البرنامج السري ما يسمى ب� »القائمة البيضاء« 
»وول ستريت جورنال«  يتمتعون بالحصانة من اإلنفاذ، وفقا لتقرير صحيفة 

نقال عن وثائق داخلية.
ووقع تصميم البرنامج في البداية لحماية الشركة من الدعاية السيئة في حالة 

قيامها باإلشراف على المحتوى من بعض المستخدمين البارزين.
وبدال من ذلك، يقول النقاد إنه قام بحماية هؤالء المستخدمين أنفسهم من 

القواعد التي تنطبق على عامة الناس.
وتشمل قائمة المشاهير وكبار الشخصيات المحميين، نجم كرة القدم البرازيلي 
نيمار، حيث يشير التقرير إلى أن »فيسبوك« سمحت له بنشر صور عارية المرأة 
أتاح لعشرات  التطبيق الصور بعد يوم كامل، ما  اتهمته باالغتصاب، وحذف 

الماليين من متابعي نيمار برؤيتها.
وبينما تدعو إجراءات  »فيسبوك« إلى حذف »الصور الحميمة غير الحسية« 
باإلضافة إلى حذف الحساب. ُسمح لصور نيمار العارية للمرأة بالبقاء ليوم كامل 

ولم يتم إلغاء تنشيط حسابه.
كما تضم »القائمة البيضاء« الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وابنه 
دونالد ترامب االبن، والسناتور إليزابيث وارن. ومؤسس »فيسبوك« والرئيس 

التنفيذي مارك زوكربيرج نفسه.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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ما شكل »الموجة الرابعة« لجائحة »كوفيد19-«؟
أعلن الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف، أن 
موجة جائحة »كوفيد19-« في الخريف لن تختلف 
ترافقها  أن  يمكن  ولكن  الصيف،  موجة  عن  كثيرا 

االلتهابات الموسمية.
ويقول، »لن تكون هناك اختالفات جوهرية عن 
الجديدة  الموجة  تكون  لن  ولكن  الصيف.  موجة 
»دلتا  ساللة  ستهيمن  كما  سابقتها.  من  أضعف 
بلس«، التي كانت السبب في زيادة عدد اإلصابات 
في الصيف. أي سوف يصاب األشخاص المعرضون 

لإلصابة، بغض النظر عن عمرهم«.
ما  حدوث  احتمال  بوزدنياكوف،  يستبعد  ولم 
يسمى«مزج فيروسي«من الفيروس التاجي المستجد 
ومسببات أمراض الجهاز التنفسي، التي تقليديا 
تنتشر في هذا الموسم. ولكن ال يعرف كيف ستسلك 
ساللة«دلتا«. ألن الدراسات السابقة كانت مكرسة 

للساللة »البرية«للفيروس التاجي المستجد.
ويضيف، ليس مستبعدا زيادة عدد اإلصابات بين 
األطفال، فقد بدأ العام الدراسي، وفتحت المدارس 
ورياض األطفال. كما لم يستبعد إصابة الملقحين 

أيًضا، ولكن بشكل خفيف.
ويقول،«وفقا لتقييمنا ستستمر الموجة الجديدة 
 3-2 مدة  السابقة  الموجات  جميع  مثل  للجائحة 
أشهر«. لذلك هناك احتمال ضئيل لفرض اإلغالق. 
ويضيف، »ال يزال هناك حوالي شهر للهدوء النسبي 
ضد  التطعيم  يمكن  أي  اإلصابات.  عدد  حيث  من 
اللقاحات  دام��ت  ما  الفترة،  ه��ذه  خ��الل  المرض 

متوفرة«.

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

أغرب أزياء 
المشاهير بحفل 

»ميت جاال« 2021.. 
كيم كاردشيان 

باستايل »وطواط«

تامر حسني وزوجته  المغربية 
يقرران إطالق »عطر فرنسي« 

يحمل توقيعهما 

تامر  الشهير،  الفنان  بأن  مصرية«  تقارير  أفادت 
حسني، قرر وزوجته المغربية، بسمة بوسيل، إطالق 
إنتاج  أول  توقيعهما، وتعاقدا معا على  عطر يحمل 

مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.
وبحسب التقارير ذاتها   فإنه »من المقرر أن يتوجه 
تامر وبسمة إلى فرنسا األسبوع المقبل، لعقد اجتماع 
خاص مع الشركة المنفذة واالتفاق على مواعيد طرح 
أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة اإلعالنية والدعائية 
الفترة  في  العربي  الوطن  تغزو  أن  المقرر  العالمية 

المقبلة«.
كما أشارت الصحيفة المصرية إلى أنه »من المقرر 
أن يستقر تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد 
الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور«.

 

إيطاليا تقبض على تشكيل 
عصابى زور 500 لوحة 

لفرانسيس بيكون

صادرت السلطات اإليطالية نحو 500 لوحة مزورة، 
نسبت إلى الفنان البريطانى فرنسيس بيكون، وأصول 
أخرى بينها مبالغ مالية، بلغت قيمة المبالغ المالية 
أكثر من3.5 ماليين دوالر، ووجهت اتهامات لخمسة 
»التوثيق  بهدف  أش��رار  عصابة  بتشكيل  أشخاص 
وتبييض  و«التزوير  مزيفة«  فنية  بأعمال  والتداول 

األعمال«، بحسب بيان رسمي.
 وأبرز هؤالء المشتبه بهم هو هاوى جمع من مدينة 
وهو  إعالمية،  وسائل  وفق  إيطاليا،  شمال  بولونيا 
مختلفين  تحقيقين  بموجب  مالحقا   2018 منذ  كان 

بحسب البيان.
الدرك  قوات  جانب  من  ُأطلق  أول  تحقيق   وكان 
اإليطالية بعدما اكتشف عناصرها لديه »أعماال كثيرة 
من الفن المعاصر« بينها »رسوم تحمل توقيع فرنسيس 

بيكون، أحد أشهر فنانى القرن العشرين«.
السلطات  جانب  من  الثانى  التحقيق   وأج��رى 
ال  الخارج  مع  مالية  »تدفقات  رصد  بعد  الضريبية 

تتناسب مع مصادر الدخل القانونية«، وفق البيان.
 واشُتهر فرنسيس بيكون )1909 - 1992( خصوصا 
بلوحاته الثالثية، بينها عمل بعنوان »ثالث دراسات 
بيع فى مقابل 142,4 مليون دوالر  للوسيان فرويد« 
سنة 2019 فى مزاد لدار كريستيز فى نيويورك، ما 

جعله من بين أغلى عشر لوحات فى المزادات.

من  العديد  حرص 
المشاهير على حضور 
»ميت  الموضة  حفل 
انطلقت  الذى  جاال«، 
من  أم���س  فعالياته 
متروبوليتان  متحف 
للفنون فى نيويورك، 
بعد  وذل��ك  بأمريكا، 
إلغائه العام الماضى 
ب���س���ب���ب ان���ت���ش���ار 
ف����ي����روس ك���ورون���ا 
ال��م��س��ت��ج��د، وظ��ه��ر 
المشاهير  م��ن  ع��دد 
بأزياء تتسم بالغرابة 
استطاعوا من خاللها 
عدسات  أن��ظ��ار  لفت 
ك���ام���ي���رات وس��ائ��ل 
الصورة  و  اإلع��الم،  
رف��ق��ت��ه ت��س��ت��ع��رض 
طلعة  نجمة تليفزيون 
األمريكى كيم  الواقع 
التي  ك���ارداش���ي���ان، 
التظاهرة  ح��ض��رت 
وقناع  سوداء،  ببدلة 
وج�����ه أس�������ود، م��ن 
ت��ص��م��ي��م ال��ع��الم��ة 
التجارية بالنسياجا، 
إطاللتها  وجعلتها 

تشبه الوطواط. 

ترجمة : المهدي المقدمي

موقع  نشرها  جديدة،  دراس��ة  أش��ارت 
العلمي،   »Frontiers in Psychiatry«
الى ان االنتظام على ممارسة الرياضة، له 
القلق  ايجابي على خفض مستويات  اثر 
الباحثون  ق��ارن  حيث  الممارسين،  لدى 
السويديون بيانات المشاركين 
من  )كنوع  طويلة  لمسافات  التزلج  في 
الممارسة الرياضية(، مع من ال يمارسون 
اي نشاط جسدي رياضي، و مؤكدين على 
االصابة  نسبة  لديهم  تقل  الممارسين  ان 
المئة  في   60 بنحو  القلق  باضطرابات 

)سواء لكال الجنسين(.
اضطرابات  ان  اخرى،  جهة  من  ويقدر 
القلق التي تظهر مبكرا في حياة االشخاص، 
و تؤثر على قرابة 10 في المئة من ساكنة 
العالم، و ذات االنتشار الواسع لدى النساء 
مقارنة بالرجال، يمكن ان تنخفض بسبب 

ممارسة الرياضة على العموم.
الدراسة  على  اشرفت  فقد  وللتذكير، 
»مارتينا  العالمين  م��ن  ك��ل  العلمية، 

من  ديربورغ«،  »توماس  و  سفينسون« 
بجامعة  التجريبية  الطبية  العلوم  قسم 
لوند، حيث شملت أكثر من 390 الف مشارك 
)ما بين 1989-2010 من المشاركين في 
المسابقات الدولية للتزلج لمسافات طويلة(، 
سواء من المتزلجين او غير المتزلجين و 

على مدة اقتربت من 21 عاما، حيث اكدت 
»خالل دراستنا، وجدنا ان االشخاص الذين 
بدنيا،  اكثر نشاطا  بنمط حياة  يتمتعون 
تقل لديهم نسبة االصابة باضطرابات القلق 
بنسبة 60 في المئة على المدى الطويل لما 
بين 58 الى 62 في المئة من المشاركين«.

دراسة جديدة ستشجعك على الرياضة باستمرار

تغيرت شبكة إنستغرام بشكل كبير فى السنوات األخيرة 
الشبكة االجتماعية كانت مخصصة فقط لمشاركة  إن  حيث 
الصور قبل أن تستحوذ عليها فيسبوك فى عام 2012 فى مقابل 
مليار دوالر أمريكى، وفقا لموقع البوابة العربية لألخبار التقنية.

وحصلت المنصة على عدد كبير من المميزات والخصائص 
إلى منصة تواصل اجتماعى متكاملة مع خواص  وتحولت 
المتصفح  نسخة  واستخدام  المستخدمين،  بين  التواصل 

بفعالية أكبر.
البحث  خ��واص  تحسنت  فقد  سبق  ما  كل  جانب  وإل��ى 
واالستكشاف على إنستغرام إلى حد كبير، حيث إن المنصة 
ستكون أكثر ذكاء فى إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا، 
وذلك حسبما أوضح مدير إنستجرام، آدم موسري، فى تدوينة 

حديثة.
بإيصال  إنستغرام  عبر  للبحث  األخير  التحديث  ويهتم 
المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا مع حمايته من أي محتوى 

مزيف أو غير مناسب له.
وعند البحث على كلمة ما عبر المنصة فأول ما سيحدث 
هو إعادة ترتيب نتائج البحث بناًءا على عالقتها بالمستخدم 
نفسه. وتعتمد المنصة على كم كبير من البيانات التي تمتلكها 

عن مستخدميها لتحسن من هذه الخاصية.
وقد تحّدث موسري عن بعض العوامل التي تدخل في ترتيب 
نتائج البحث، والعامل األول واألكثر أهمية بالطبع هو النص 
الذي يتم كتابته في خانة البحث. وبمجرد أن يبدأ المستخدم 
في الكتابة سيبدأ إنستغرام في توفيق النص المكتوب بنتائج 

بحث مختلفة بما في ذلك أسماء مستخدمين، أماكن، نصوص ضمن 
منشورات على المنصة، وغير ذلك.

على  المستخدم  نشاط  مثل  أخرى  عوامل  على  المنصة  وتعتمد 
المنصة، أي أن نتائج البحث قد تختلف بناًء على الحسابات التي 
يتابعها المستخدم، الصور التي شاهدها، نوعية المحتوى المفضلة 

له، المزيد من األمور المشابهة.
وتأخذ التحديثات الجديدة على خواص البحث أموًرا أخرى في 
الحسبان، مثل شهرة المحتوى التي يتم البحث عنه. فعدنا يبحث 
المستخدم عن اسم ذو شهرة سواء كان لمستخدم، نادي كرة قدم، 

أو عرض تلفزيوني، فإن المنصة ستوصله بما يريد بشكل أسرع.
تقدم إنستغرام خاصية ذكية ضمن تحديثات محرك البحث الخاص 

بها، حيث إنها ستمنع ظهور الحسابات التي تقوم بنشر محتوى 
مضلل أو عشوائي عند البحث عنها.

يكتب  أن  عليه  فسيكون  الحسابات  لهذه  المستخدم  ولكي يصل 
اسم المستخدم بالكامل وبشكل صحيح. لكن إن أخطأ في حرف أو 

عالمة فلن يصل له.
وتحاول إنستغرام تقديم مستوى معتدل ضمن نتائج البحث لما 
يخص الموضوعات الحساسة والمحتوى الذي تظنه مضًرا لبعض 
المستخدمين، مع االعتماد على قياسات أكثر دقة لمدى ضرر هذه 

األنواع من المحتويات.
وبشكل عام فإن المنصة تزيل الحسابات، والمنشورات، والوسوم 

– أى الهاشتاجات – التي تخالف قوانين االستخدام الخاصة بها.

البحث عبر إنستغرام أصبح أكثر ذكاء .. 
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بتحقيقه لعدة إنجازات خالل السنوات األخيرة، ال يعتزم النهضة الرياضية البركانية التوقف عند هذا 
الحد، بل يطمح، بقيادة مدربه الجديد فلورنت إيبنيغي، إلى مواصلة التألق ليس فقط على الصعيد القاري، 

بل أيضا، وبشكل خاص، على مستوى البطولة الوطنية االحترافية.
فبعد اإلنجازات التي حققها، في الواقع، بإحرازه كأس العرش في 2018، وتتويجه بلقب بطولة كأس 
 ،1970 الذي تأسس سنة  البركاني،  النادي  2020، يسعى  في  )كاف(  القدم  الكونفدرالية اإلفريقية لكرة 

لمواصلة المسار وتحقيق حلم التتويج بطال للمغرب ألول مرة.
كما أن النادي البرتقالي، الذي احتل المركز الرابع في ترتيب بطولة الموسم الماضي، والثالث سنة قبل 
ذلك، اعتاد تدريجيا على لعب أدوار طالئعية في البطولة الوطنية، هذا باإلضافة إلى النجاحات التي حققها 

على المستوى الدولي، لكن رغم ذلك الزال يطمح إلى انتزاع المزيد من األلقاب.
الكونفدرالية  كأس  بطولة  في  يتمثل  إفريقيا،  تحديا  أخرى،  مرة  النادي،  السنة، سيخوض  هذه  وفي 
اإلفريقية، حيث يأمل في االستفادة من هذا التحدي لتحفيز الفريق العتالء منصة التتويج في هذه البطولة.

ومن أجل ذلك، يعتمد نهضة بركان على خبرة مدربه الجديد، الكونغولي فلورنت إيبنيغي، الذي وقع عقدا 
يمتد لموسمين في أوائل يوليوز الماضي خلفا لإلسباني خوان بيدرو بنعلي.

وكان النهضة البركانية أكد أن إيبينغي، المدرب السابق للنادي الكونغولي »أ إس فيتا كلوب« ومنتخب 
الكونغو الديموقراطية، اتفق على أهداف النادي التي سيعمل على تحقيقها خالل الموسمين المقبلين.

التي حققها سلفه مع  »المتذبذبة«  النتائج  المسار بعد  الكونغولي مطالب بتصحيح  فالمدرب  ولذلك 
نهضة بركان.

بل األكثر من ذلك، ينبغي عليه تهيئة الظروف لتحقيق نتائج مهمة على المستويين الوطني والقاري، 
من أجل مواصلة الدينامية اإليجابية التي شهدها النادي خالل السنوات األخيرة.

وفي جميع األحوال، يبدو الفريق على استعداد جيد لهذا الموسم الجديد، وذلك بعد الدورات التكوينية 
التي خاضها في مجال التدريب، والتي أجريت بشكل خاص في مركزه الجديد للتدريب الموجود في بركان.

وبخصوص تشكيلة الفريق، فقد اختار الجهاز التقني المزج بين خبرة بعض الالعبين المتمرسين ودعم 
المواهب الشابة التي سيستفيد منها الفريق خالل المواسم القادمة.

وفي هذا الصدد، مدد النادي عقود كل من بكر الهاللي، ومحمد فرحان، وإيسوفو دايو )بوركينا فاسو(، 
فيما انتدب

حمزة الموساوي )مدافع أيسر(، وأيوب خيري )العب وسط(، وسفيان المودن )العب وسط(، ويوسف 
الفحلي )مهاجم(، والمهدي أوبيال )العب وسط(، والكونغولي شادراك لوكومبي )مهاجم(، والزامبي كالتوس 

شاما )العب وسط(.
أما بالنسبة لالعبين المغادرين للفريق البركاني، فيتعلق األمر أساسا بزكريا حدراف، ومحسن ياجور، 

وحمادة لعشير، وأمين الكاس.
ويسعى فلورنت إيبينغي، إلى تحقيق االنسجام بين الالعبين وتوجيه الفريق للتقدم أكثر على جدول 

الترتيب.
هذه المهمة التي لن تكون سهلة، لكن المشجعين البركانيين مقتنعين بقدرة فريقهم على تحقيق المزيد 

من النجاحات، شريطة التحلي بالروح القتالية والثقة في النفس حتى النهاية.

نه�ضة بركان يراهن على تحقيق المزيد من التاألق محليا وقاريا

 نهضة بركان يواصل رفع التحديات

ال

م�ؤ�ض�ضة 
محمد ال�ضاد�س ت�ضتقبل اأبطال 

الأولمبياد
نظمت مؤسسة محمد السادس لألبطال الرياضيين، يوم الثالثاء في الرباط، حفل استقبال على 

شرف األبطال والبطالت المتوجين خالل االلعاب األولمبية والبرالمبية الموازية التي نظمت مؤخرا 
في العاصمة اليابانية طوكيو.

فخالل األلعاب األولمبية األخيرة، منح العداء سفيان البقالي للمغرب ميدالية ذهبية في سباق 3000 
م حواجز، فيما فاز األبطال البارالمبيون بـ 4 ميداليات ذهبية، بفضل أمين الشنتوف وعبد السالم حيلي 
وزكريا درهم وأيوب سدني، وبأربع ميداليات فضية بواسطة فوزية القصيوي ويسرى كريم ومحمد 
أمكون وعز الدين نويري وثالث ميداليات برونزية بفضل حياة الكرعة وسعيدة العمودي والمنتخب 

الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين..
وحضر حفل االستقبال عدد من المسؤولين الرياضيين من بينهم على الخصوص، الكاتب العام 

للجنة األولمبية الوطنية المغربية، عبد اللطيف إدماهما، ورئيس الجامعة الملكية المغربية 
لرياضة األشخاص في وضعية إعاقة حميد العوني، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وكافة 

الرياضيين الحائزين على ميداليات مرفوقين بمدربيهم ومؤطريهم.
غشـت   17 في  النور  الرياضييـن  لألبطال  السـادس  محمـد  مؤسسـة  ورأت 

2011 بتعليمـات سـامية مـن جاللة الملـك محمـد السـادس بهـدف تكريـم 
األبطـال المغاربـة، الذيـن رفعـوا العلـم الوطنـي عاليـا، وتمكينهـم 

العطـاء  بعـد  كرامتهـم  وصيانـة  الكريـم  العيـش  مـن 
الكبيـر الـذي قدمـوه للبالد .

 بعد عام من التوقف االضطراري بسبب تفشي فيروس 
كوفيد – 19، يعود لحاق سيدي رحال الشاطئي الدولي بقوة، 
حيث اعتبرت جمعية »ترايل المغرب« أن لحاق سيدي رحال 
يدشن االستئناف الكبير للحاقات البيئية في المغرب، بعد 
االنقطاع الذي فرضته الظرفين الصحية المرتبطة بفيروس 
كورونا، معتبرة أنه يمثل مناسبة لمحبي الجري في الطبيعة 

للتمتع بالهواء النقي.
 وأكدت الجمعية المنظمة في بالغ لها أنه، بتعاون مع 
السلطات المحلية وعمالة برشيد، سيتم يوم األحد 26 شتنبر 
2021 تنظيم دورة هذه السنة من اللحاق البيئي الشاطئي 
لسيدي رحال، في ظل تدابير صحية صارمة تتمثل على 
الخصوص في ضرورة خضوع جميع المشاركين للتلقيح 
ضد فيروس كورونا، إضافة إلى محدودية عدد المسجلين 

للمشاركة في السباق.
وكشفت جمعيو »ترايل المغرب« أن لحاق سيدي رحال 

سيتضمن 4 سباقات، ويتعلق األمر بسباق 9 كيلومترات، 
 42 29 كيلومترا، وسباق  19 كيلومترا، وسباق  وسباق 
كيلومترا، الذي سيكون األصعب، إلى جانب سباقات خاصة 

باألطفال ستنظم يوم السبت 25 شتنبر 2021.
وأشارت الجمعية المنظمة إلى أن لحاق شاطئ سيدي 
رحال سيشكل فرصة أمام المشاركين للتمتع بمناظر طبيعية 
خالبة واكتشاف الشواطئ والكثبان الرملية والغابات على 
شواطئ المحيط األطلسي، معتبرة أن الممر الطبيعي للحاق 
سيجعل المشاركين يكتشفون السحر غير المتوقع لهذه 
إلسعاد  ستقام  احتفالية  أجواء  وسط  الجنة،  من  البقعة 

الصغار والكبار!
 وسيكون الجانب االجتماعي البيئي حاضرا بقوة في 
اللحاق من خالل تنظيف جميع مسارات السباقات، والقيام 
بمبادرة تضامنية تجاه أطفال الدواوير المجاورة في سياق 

الدخول المدرسي.

يبحث فريق الفتح الرباطي عن فوزه األول هذا الموسم، 
عقب خروجه الخاطئ في الدورة األولى، حيث تعثر امام 

شباب المحمدية بهدفين دون مقابل.
وسيجد الفريق الرباطي في مواجهته يوسفية برشيد، 
المتعثر بدوره امام الرجاء داخل قواعده، وسيحاول هو 
اآلخر تفادي هزيمة جديدة، يمكن أن تدخل الشك إلى نفوس 
العبيه، خاصة وأنه يراهن على تفادي سيناريو الموسم 
الماضي، حيث ضمن بقاءه بصعوبة، وهو نفس الهاجس 
الذي يسكن فريق الفتح، الذي تعذب قبل ضمان البقاء، ما 
جعل المكتب المديري يحدث تغييرا جذريا على مستوى 
هيكلة الفريق، من خالل تعيين نوال خليفة في منصب 
مهمة  وإسناد  الحجوي،  لحمزة  خلفا  المنتدب  الرئيس 

التدريب ألمين بنهاشم خلفا لمصطفى الخلفي.
هذه  على  بظاللها  المعطيات سترخي  هذه  أن  األكيد 
المواجهة، التي ستكون اختبارا حقيقيا للمدرب بنهاشم، 
الذي أكد في ندوة تقديمه على أنه جاء إلى الفتح بمشروع 

تقني مبني على أسس علمية وتقنية.

البرنامج 
الجمعة 

الفتح الرياضي – يوسفية برشيد )س 21.30(
السبت 

الدفاع الجديدي – حسنية أكادير )س 17.00(
اتحاد طنجة – شباب المحمدية )س 19.15(

الشباب السالمي – المغرب الفاسي )س21.30 (
األحد 19 شتنبر

الرجاء الرياضي – أولمبيك خريبكة )س17.00(
نهضة بركان – أولمبيك آسفي )س 19.15 (

سريع وادي زم – الوداد الرياضي )س 21.30 (

األربعاء 22 شتنبر 
مولودية وجدة – الجيش الملكي )س 21.30 (

�ضباق �ضيدي رحال يع�د بتدابير �ضحية �ضارمة

الج�لة الثانية من البط�لة الحترافية الفتح وي��ضفية بر�ضيد يبحثان عن ف�زهما الأول هذا الم��ضم
الثانية تفتتح الي�م بمباراتين

ع.بلبودالي
الساعة  من  انطالقا  الجمعة  يومه  التطواني،  المغرب  فريق  يستقبل 
الخامسة عصرا، جمعية سال برسم الجولة الثانية من البطولة االحترافية 

الثانية.
الفريق االتطواني سيبحث بكل تأكيد على تجاوز كبوته في أول ظهور 
للهزيمة  الثانية حين تعرض في جولتها األولى  بالبطولة االحترافية  له 
أمام سطاد المغربي، وسيحاول تعويض تلك الخسارة وهو الذي يمني 
للبطولة  سريعا  للعودة  الصعود  بطاقتي  إحدى  على  بالمنافسة  النفس 

االحترافية األولى. 
في مقابل ذلك، لن يتنازل ضيفه الفريق السالوي عن محاولة العودة 
بنقط اللقاء وبإمكانه تحقيق ذلك لما أظهره من مستوى جيد في مباراة 
الجولة األولى الماضية عندما تجاوز ضيفه الوداد الفاسي بهدف لصفر.

يومه الجمعة وفي نفس التوقيت، أي الخامسة عصرا، يستقبل الوداد 
الفاسي فريق نهضة الزمامرة في مباراة تعد بالتشويق وبالقوة، خاصة 
حساب  على  األولى  الجولة  في  بانتصاره  المنتشي  الدكالي  الفريق  أن 
في  لمواصلة مساره  اللقاء  نقط  إلى كسب  المراكشي، سيسعى  الكوكب 
تحقيق العودة السريعة ألحضان البطولة االحترافية األولى، فيما سيحاول 
الفريق الفاسي تعويض خسارته في انطالق البطولة وتحقيق فوز يعيد به 

االطمئنان ألنصاره ومحبيه.

البرنامج
الجمعة

المغرب التطواني – جمعية سال
الوداد الفاسي – نهضة الزمامرة

السبت
رجاء بني مالل – شباب خنيفرة

االتحاد الوجدي – أولمبيك الدشيرة
اتحاد الخميسات – الراسينغ البيضاوي

األحد:
اتحاد تواركة – شباب بنجرير

الكوكب المراكشي – سطاد المغربي
االتحاد البيضاوي – شباب المسيرة

خم�س ميداليات للجيدو المغربي 
بالبط�لة العربية

انتزاع المنتخب الوطني للجيدو خمس ميداليات، 3 ذهبيات وفضية 
وبرونزية، في البطولة العربية، التي اختتمت أمس الخميس بمصر.

 ومنحت هذه النتائج المنتخب الوطني المغربي الرتبة األولى، ويتقدم 
على باقي المنتخبات العربية بفضل ذهبيات حسن الدكالي )وزن أقل من 73 
كلغ(، وأنور الزغاري )وزن أقل من 81 كلغ(، وحمزة عبدالوي )وزن أقل من 90 
كلغ(، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب ياسين العطاوي )وزن أقل من 
90 كلغ(، والميدالية البرونزية فاز بها زكرياء لمعلم )وزن أقل من 66 كلغ(.

لعبات كرة القدم باأفغان�ضتان يهربن من 
حك�مة طالبان

    
من  قــدم  كــرة  العبة   32 األربعاء وصول  أمــس  أول  مسؤولون  أعلن 
أفغانستان مع أفراد عائالتهن إلى باكستان عبر طريق بري، ضمن استمرار 
عملية نزوح الشخصيات العامة األفغانية بعد سيطرة طالبان على حكم 

البالد في غشت الماضي.
وقال وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد تشودري إن الالعبات عبرن الحدود 
عبر معبر تورخام شمال غرب باكستان في وقت متأخر من مساء الثالثاء 
بوثائق سفر وتأشيرات سليمة. وقطع الرحلة 100 شخص من بينهم الالعبات 

32، وذلك بداعي أنهم كانوا مهددين في ظل سيطرة حكومة طالبان.
وتعهدت حركة طالبان، المغالية في اتجاهها المحافظ، باحترام حقوق 
المرأة في إطار حدود تفسيرها لإلسالم، لكن ال يزال الغموض يحيط بكيفية 
تعامل السيدات والفتيات مع الوضع الجديد. ولم تتضح الصورة بشكل 
كبير حول ما إذا كانت السيدات في أفغانستان سيستطعن االستمرار في 
وظائفهن، وقد صدرت بيانات تدعم المرأة فقط في قطاعي الصحة والتعليم. 
وتحدثت تقارير عن منع طالبان السيدات من ممارسة الرياضات، التي يمكن 

أن تشهد ظهور أجسادهن.

من لقاء الفتح وشباب المحمدية 

البقالي صاحب 
الذهبية الوحيدة في 

أولمبياد طوكيو

المغرب التطواني يسعى لتعويض انطالقته الخاطئة

في الواجهة02
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مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 

ينعقد صباح يومه الجمعة بمدينة 
رئيس  انتخاب  اجتماع  جرير  ابن 
مجلس جماع المدينة ونوابه الستة 

و كاتب المجلس و نائبه. 
و من المنتظر أن يسفر االجتماع 
المذكور عن انتخاب بهية اليوسفي 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  وكيلة 
رئيسة  الجزئية  الالئحة  الشعبية 
كمرشحة  المدينة  جماعة  لمجلس 
وحيدة لهذا المنصب بعدما توافقت 
 8 انتخابات  في  الفائزة  األح��زاب 

شتنبر على دعمها. 
و سيكون انتخاب األستاذة بهية 
على  نوعها  من  سابقة  اليوسفي 
أنها ستكون  اإلقليم حيث  مستوى 
أول امرأة ستحظى بمنصب رئاسة 

الجماعة الحضرية البن جرير. 

و تشير التسريبات المتوفرة عن 
مجلس  مكتب  تشكيل  مفاوضات 
األح��زاب  أن  ال��م��ذك��ورة  الجماعة 
الفائزة في االنتخابات توافقت على 
إسناد مهمة النائب األول للرئيسة 
التجمع  ح��زب  عن  العيادي  لعلي 
الثاني  النائب  و  لألحرار،  الوطني 
األصالة  للحجاج مساعد عن حزب 
و المعاصرة، و النائب الثالث عبد 
الخالد البصري عن حزب العدالة و 
التنمية و النائب الرابع لعبد الرزاق 
بلحبشية عن حزب التجمع الوطني 
لألحرار، و النائب الخامس لفاطمة 
التقدم  حزب  عن  المزوزي  الزهراء 
السادسة  النائبة  و  االشتراكية  و 
لحورية الفرقاني عن حزب األصالة 

و المعاصرة. 
كما توافقت األحزاب الفائزة في 
نفس  حسب  األخ��ي��ر،  االنتخابات 
مهمة  إس��ن��اد  على  التسريبات،  
كاتب المجلس لعبد الحكيم سالمة 

عن حزب االستقالل، و نائبه لكريمة 
العكيدي عن حزب االتحاد الدستوري. 
و ك��ان��ت أح�����زاب األص���ال���ة و 
المعاصرة و التجمع الوطني لألحرار 
و االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
و االستقالل و االتحاد الدستوري و 
التقدم و االشتراكية قد أصدرت بالغا 
عن  فيه  أعلنت  األسبوع  بداية  في 
اتفاقها على دعم بهية اليوسفي عن 
االتحاد االشتراكي رئيسة للمجلس 
الحضري البن جرير عاصمة إقليم 
منها  استحضارا  ذلك  و  الرحامنة 
لتطلعات ساكنة المدينة و تطلعاتها 
و من أجل تنزيلها على أرض الواقع. 
على  الموقعة  األح��زاب  أك��دت  و 
تشكيل  على  ع��ازم��ة  أنها  ال��ب��الغ 
تحالف منسجم من أجل التأسيس 
لمرحلة جديدة و بلورة رؤية جادة 
قوامها التعاطي مع قضايا الساكنة 

بابن جرير. 

جمل�س جماعة ابن جرير يعقد اجتماعا النتخاب 
االحتادية بهية اليو�سفي رئي�سة للمجل�س

اأكرث من مليون متمدر�س بني 21 و71 �سنة تلقوا 
اجلرعة االأولى من اللقاح امل�ساد لكوفيد-91 

والتكوين  الوطنية  التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  أعلنت 
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن العدد اإلجمالي 
العمومي  بالتعليم  سنة(،   17-12 )الفئة  للمتمدرسين 
األجنبية  والبعثات  العتيق  التعليم  ومدارس  والخصوصي 
لكوفيد19-  المضاد  اللقاح  من  األولى  الجرعة  تلقوا  الذين 

تجاوز مليون مستفيدة ومستفيد .
وأوضحت الوزارتان، في بالغ لهما األربعاء، أنه من أجل 
تسريع وتيرة العملية الوطنية الواسعة لتلقيح هذه الفئة من 
المتمدرسين، عملت الوزارتان بتنسيق مع السلطات الترابية 
على الرفع من عدد المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز 

التلقيح لتصل إلى 700 عوض 419 عند انطالقها.
»ظروف  في  تمر  الوطنية  العملية  هذه  أن  البالغ  وأب��رز 
واالطمئنان  واالرتياح  المحكم  التنظيم  جيدة«يطبع سيرها 
إزاء أجوائها اإليجابية العامة لدى كل المتدخلينن، مضيفا 
من  التلقيح  مراكز  على  مكثفا  إقباال  عرفت  العملية  هذه  أن 
طرف المتعلمين وأولياء أمورهم. وذكر أن هذه العملية التي 
انطلقت يوم 31 غشت الماضي، تأتي تفعيال لتوصيات اللجنة 
من  وكذا  للتلقيح،  الوطنية  باالستراتيجية  المكلفة  العلمية 
أجل ضمان دخول مدرسي آمن للمتعلمات والمتعلمين واألطر 

التربوية واإلدارية.

طنجة.. توقيف امل�ستبه فيه الرئي�سي يف ق�سية 
التحر�س اجلن�سي واالإخالل العلني باحلياء 

تمكنت عناصر الشرطة بوالية أمن طنجة، زوال األربعاء، 
من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش 
الجنسي واإلخالل العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة 
بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور 

على مواقع التواصل االجتماعي.
أنه تم توقيف  الوطني  العامة لالمن  للمديرية  وذكر بالغ 
المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 
سياق  في  وذلك  طنجة،  بمدينة  بوخالف  بمنطقة  17 سنة، 
البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة طنجة في أعقاب 
تداول هذا الشريط، والذي أسفر يوم الثالثاء عن ضبط ثالثة 
قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش 
في شبكات التواصل االجتماعي، وتعريض الضحية للسب 

والشتم والتهديد.
فيهم  المشتبه  إخضاع  حاليا  يجري  أنه  البالغ  وأضاف 
القضائية  الشرطة  فرقة  طرف  من  قضائي  لبحث  األربعة 
تحت  وذلك  الجانحين،  األحداث  قضايا  بمعالجة  المختصة 
إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف 

ومالبسات وخلفيات هذه القضية.

اجلمعية الوطنية مللففي وم�سدري الفواكه 
واخل�سر تدين االأفعال اجلبانة التي ذهب 

�سحيتها مغاربة مبايل 

جالل كندالي 

أدانت الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر 
األفعال الجبانة التي ذهب ضحيتها مواطنين مغاربة مسالمين 
بمالي يؤدون عملهم في نقل البضائع، رغم الظروف الصعبة 
والبنيات التحتية المتدهورة وغياب أية حماية أو ضمانات 
بيان في  يقول  المنقولة،وكذلك  البضائع  لسالمتهم وسالمة 
الموضوع ،انعدام األمن بعدد من المناطق والقرى قبل الوصول 
لوجهتهم، األمر الذي يسهل عملية االعتداء عليهم من طرف 

العصابات اإلرهابية والمتمردين من العصابات المسلحة.
وشددت الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر 

في بيان لها على ضرورة
فتح تحقيق في ظروف ومالبسات هذا االعتداء الشنيع على 
مواطنين مغاربة بدولة مالي، معبرة عن كامل الثقة في التدخل 
الحكيم الذي قامت به وزارة الخارجية المغربية في هذا الباب. 

وطالب بيان الجمعية بضرورة تبني القضايا التي تؤرق 
للدور  لهم نظرا  النقل بصفة عامة ورد االعتبار  فئة مهنيي 
الكبير الذي يقومون به سواء على مستوى نقل البضائع أو 

على مستوى نقل األشخاص.

األرب��ع��اء  بولونية،  م��ق��اوالت  رؤس���اء  عقد 
بالداخلة، لقاءات ثنائية )بي 2 بي( مع مستثمرين 
فرص  استكشاف  بهدف  محليين،  ومسؤولين 

االستثمار التي توفرها الجهة.
وتهدف المرحلة الثانية من الزيارة االقتصادية 
التي  تلك  بعد  البولونية،  الخاصة  للمقاوالت 
المنظمة من طرف  العيون،  استضافتها مدينة 
المركز الجهوي لالستثمار والسفارة المغربية في 
وارسو، إلى إطالع أعضاء هذا الوفد االقتصادي 
الصحراء  في  للمغرب  التنموية  الجهود  على 
والمشاريع الكبرى للبنيات التحتية في مختلف 
الجديد  التنموي  النموذج  إطار  القطاعات، في 

لألقاليم الجنوبية.
وبهذه المناسبة، ناقش الفاعلون االقتصاديون 
ورؤساء المقاوالت البولونية فرص االستثمار 
واألعمال في مختلف القطاعات اإلنتاجية بجهة 
الغذائية  كالصناعات  الذهب،  وادي   - الداخلة 
والسياحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير المغرب في 
بولونيا، عبد الرحيم عثمون، أن جهة الداخلة - 
وادي الذهب تمثل قطبا حقيقيا للتنمية والجاذبية 
الجغرافي  أن موقعها  إلى  االقتصادية، مشيرا 
للتبادل  المتميز يمنحها دور محوريا ومنصة 
بين المغرب وأوروبا عبر المحيط األطلسي من 
جهة، وبين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء 

من جهة أخرى.
وقال عثمون إن مثل هذا الموقع، إلى جانب 
قربها من جزر الكناري، يمنحها دور مركز مفتوح 

بين إفريقيا وأوروبا.
وتابع أن المغرب وبولونيا ينسجان عالقات 
رئيسي  أن  إل��ى  بالنظر  ممتازة،  دبلوماسية 
البلدين يعلقان أهمية خاصة على تعزيز العالقات 

الثنائية، خاصة على المستوى االقتصادي.

بين  العالقات  توطيد  بأن  اقتناعه  وعبر عن 
القطاع  بانخراط  فقط  المغرب وبولونيا ممكن 
المشاريع  تضاعف  أن  إل��ى  مشيرا  الخاص، 
البلدين  بين  إضافية  جسور  بناء  من  سيمكن 

وتعزيز روابط الصداقة بينهما.
الجهوي  المركز  م��دي��ر  سلط  جانبه،  م��ن 
لالستثمار بالداخلة - وادي الذهب، منير هواري، 
الضوء على مختلف الفرص االستثمارية في عدة 
قطاعات إنتاجية، مستشهدا في هذا الصدد بميناء 
الداخلة األطلسي ومناطق التوزيع والتجارة في 
بئر كندوز والكركرات ومشرع تحلية مياه البحر 

لسقي 5000 هكتار من األراضي الفالحية.
وأوضح، في هذا السياق، أن جوهرة الجنوب 
بفضل  بامتياز  استثمارية  منطقة  أضحت 

المتعددة،  والجغرافية  الضريبية  مؤهالتها 
االقتصادية  المزايا  من  كبيرة  مجموعة  مبرزا 
التي توفرها الجهة في قطاعات الصيد البحري، 
األحياء  وتربية  البحرية،  المنتوجات  وتثمين 
المائية، والطاقات المتجددة والسياحة والفالحة.
المستثمرين  هواري  أطلع  أخرى،  جهة  من 
المشاريع  معالجة  آج���ال  على  المحتملين 
من  والتحقق  الفحص  ومساطر  االستثمارية 
الملفات االستثمارية، باإلضافة إلى الدور الذي 
يضطلع به المركز الجهوي لالستثمار في مجال 

مواكبة االستثمار.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أشار رئيس شركة FLYARGO المتخصصة 
في تكنولوجيا تصنيع المروحيات خفيفة الوزن 

كرزيستوف  المتعددة،  االستخدامات  وذات 
فرص  من  العديد  هناك  أن  إلى  ماجكوفسكي، 
المقاوالت  مع  التعاون  ومجاالت  االستثمار 

المغربية، السيما في القطاع الفالحي.
وأوضح ماجكوفسكي أنه »بالنظر إلى المناخ 
الصحراوي الذي تعرفه الجهة، يمكننا تقديم حل 
لهذه المشكلة. إذ يمكن للمروحيات والطائرات 
لمساعدة  باألسمدة  األرض  ترش  أن  الصغيرة 

الفالحين«.
وفي تصريح مماثل، أكد المسؤول عن تطوير 
األعمال في شركة LUG المتخصصة في اإلضاءة 
العمومية، برزيميسال بيرلينسكي، أن هذه الشركة 
تعمل في المغرب منذ 6 سنوات، معربا عن رغبته 
في تطوير هذا النشاط في جنوب المغرب حيث 
مع  األنشطة  لتطوير  الفرص  من  الكثير  توجد 
ثنائية  لقاءات  تنظيم  وتم  المحليين.  الفاعلين 
)بي 2 بي( بين ممثلي شركات بولونية ومغربية 
للتبادل ومناقشة إمكانيات الشراكة بين الجانبين، 

كل في مجال نشاطه.
وبالنسبة للسفارة المغربية في وارسو، فإن 
كذلك مناسبة إلبراز وجهة  الزيارة تشكل  هذه 
السياحي  اإلشعاع  في  والمساهمة  المغرب 

والثقافي للمنطقة.
وتنشط الشركات الممثلة خالل هذه الزيارة 
المهنية،  اإلض��اءة  حلول  تصنيع  قطاعات  في 
المروحية  ال��ط��ائ��رات  تصنيع  وتكنولوجيا 
خفيفة الوزن لالستخدامات المتعددة، بما في 
ذلك الصناعة الطبية والفالحية، وإنتاج األعمدة 
السلكية  واالت��ص��االت  واإلض���اءة  الكهربائية 
للسيارات  شحن  محطات  وإنتاج  والالسلكية، 
لمكافحة  ومواد  معدات  وتصنيع  الكهربائية، 
للسوق  متخصصة  حاويات  وإنتاج  الحرائق، 

العسكري والمدني.

روؤ�ساء مقاوالت بولونية ي�ستك�سفون فر�س االأعمال
 يف جهة الداخلة - وادي الذهب

وزارة الرتبية الوطنية تعلن عن م�ستجدات تهم املراقبة 
امل�ستمرة للمو�سم الدرا�سي 2021 - 2022

الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
التربية  قطاع  العلمي،  والبحث 
الوطنية، عن إصدار مذكرة وزارية 
بشأن  مستجدات  ع��دة  تتضمن 
المستمرة  المراقبة  إجراء  تأطير 
للموسم الدراسي -2021 2022.

وتهم هذه المستجدات، حسب 
بالغ للوزارة، إرساء فرض موحد 
على  يجرى  المستمرة  للمراقبة 
في  تعليمية  مؤسسة  كل  صعيد 
كل أسدس ما عدا األسدس الثاني 
لكل  الختامية  الدراسية  للسنة 
سلك تعليمي، إضافة إلى فروض 
المراقبة المستمرة الصفية وذلك 
وفق المحددات التي نصته عليها 

هذه المذكرة.
إع���ادة  ال��م��ذك��رة  تشمل  ك��م��ا 
نقط  احتساب  كيفية  في  النظر 
معدلها  وكذا  المستمرة  المراقبة 
بالمستويات  ال��ع��ام  ال��س��ن��وي 

التعليمية  ل��ألس��الك  االنتقالية 
اإلشهادية  وبالمستويات  الثالثة 
واستثمار نتائج فروض المراقبة 
المستمرة الموحدة في التخطيط 
ألنشطة الدعم ومعالجة صعوبات 
التحصيل والتعثرات لدى التالميذ 
على صعيد كل مؤسسة تعليمية.

إطار  في  اإلج��راء  ه��ذا  ويأتي 
اإلطار  القانون  مقتضيات  تفعيل 
بمنظومة  المتعلق   51.17 رق��م 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن وال��ب��ح��ث 
أج��رأة  خ��الل  من  وذل��ك  العلمي، 
تدابير المشروع رقم 12 المتعلق 
ب� »تحسين وتطوير نظام التقويم 
والدعم المدرسي واالمتحانات«.

ك��م��ا ي��ه��دف إل���ى ال���رف���ع من 
مصداقية نتائج فروض المراقبة 
المستمرة وضمان تكافؤ الفرص 
بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا 
تقليص الفروق التي يتم تسجيلها 
المحصل  والمعدالت  النقط  بين 

االشهادية  االمتحانات  في  عليها 
وتلك المحصل عليها في فروض 
إلى  إضافة  المستمرة،  المراقبة 
نتائج  استثمار  فرص  من  الرفع 
تلك التقويمات في التوجيه الناجع 
تعثرات  ومعالجة  دع��م  ألنشطة 
التحصيل لدى التلميذات والتالميذ 

وتحقيق الجودة المطلوبة.
ورفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة 
حسب البالغ، أن اإلجراءات التي 
أتت بها المذكرة المعنية لم تتضمن 
أي تغيير أو تعديل على وضعية 
لالمتحانات  ال��م��ح��ددة  ال��م��واد 
والجهوية  اإلقليمية  الموحدة 
معامالتها  على  وال  والوطنية 
لها،  المخصصة  الزمنية  والمدد 
بما في ذلك مادة التربية اإلسالمية 
التي كانت دائما مكونا من مكونات 
لالمتحان  العربية  اللغة  اختبار 
ال��دروس  شهادة  لنيل  اإلقليمي 

االبتدائية.
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أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
إصابتهم  ثبتت  الذين  األشخاص  عدد 
ملموسا،  انخفاضا،  عرف  ب)كوفيد19-( 
املاضي  األسبوع  العالم،  أنحاء  جميع  في 
وذلك ألول مرة منذ أكثر من شهرين، وهو ما 
يعد بارقة أمل في مواجهة فيروس كورونا 

املستجد.
في  العاملية،  الصحة  منظمة  وقالت 
أحدث نشرة لرصد الوباء نشرت أول أمس 
ماليني   4 يناهز  عما  اإلبالغ  »مع  األربعاء، 
خالل  العالم  أنحاء  جميع  في  جديدة  حالة 
األسبوع املاضي )6 - 12 شتنبر(، فإن ذلك 
الحاالت  عدد  في  كبير  انخفاض  أول  يعد 
األسبوعية ألكثر من شهرين«، حيث سجلت 
الحاالت  عدد  في  انخفاضا  املناطق  جميع 

الجديدة مقارنة مع األسبوع السابق.
كما انخفض عدد الوفيات املبلغ عنها في 
جميع أنحاء العالم عن األسبوع السابق، مع 
ما يزيد قليال عن 62 ألف حالة وفاة جديدة. 
وقد أبلغت منطقتان فقط من مناطق منظمة 
الصحة العاملية عن زيادة في عدد الوفيات، 
في حني أن عدد الوفيات املبلغ عنها في غرب 
السابق،  لألسبوع  مماثل  الهادي  املحيط 
بزيادة نسبتها 2 في املائة )100 ألف و860 

حالة وفاة(.

أن  إلى  العاملية  الصحة  وأشارت منظمة 
7 في  القارة اإلفريقية سجلت زيادة بنسبة 

املائة في عدد الوفيات األسبوعية.
وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة جنوب 
املائة(،  في   20( انخفاض  أكبر  آسيا  شرق 
األبيض  البحر  وشرق  أمريكا  ومناطق 

املائة  في   9 قليال،  أقل  انخفاضا  املتوسط 
و 6 في املائة على التوالي، في حني أن عدد 
أوروبا كان مماثال  املبلغ عنها في  الوفيات 

لعدد األسبوع السابق.
)كوفيد19-(  جائحة  أدت  عام،  وبشكل 
إلى وفاة ما ال يقل عن 4 ماليني و636 ألف 

منذ  العالم  أنحاء  و153 شخصا في جميع 
لتقرير  ووفقا   .2019 دجنبر  شهر  نهاية 
األربعاء،  الصادر  العاملية  الصحة  منظمة 
فقد تم تسجيل أكثر من 225 مليون إصابة 

جديدة في جميع أنحاء العالم.
التي  املناطق  تظل  أخرى،  ناحية  من 
األسبوعية  اإلصابة  معدالت  أعلى  سجلت 
للحاالت والوفيات لكل مائة ألف من السكان 
كما هي في األسبوع السابق، في األمريكتني 
)143 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة؛ 2.3 
واملنطقة  نسمة(  ألف  مائة  لكل  وفاة  حالة 
مائة  لكل  جديدة  حالة   119.4( األوروبية 
ألف  مائة  لكل  وفاة  حالة   1.5 نسمة؛  ألف 

نسمة(.
عن  اإلبالغ  الظروف،  هذه  ظل  في  وتم، 
أكبر عدد من حاالت العدوى الجديدة من قبل 
و836  ألف  و34  )مليون  املتحدة  الواليات 
في   20 بنسبة  بانخفاض  جديدة؛  حالة 
املائة( واململكة املتحدة )256 ألف و51 حالة 
والهند  املائة(،  في   5 بنسبة  زيادة  جديدة؛ 
انخفاض  جديدة؛  حالة  و248  ألف   248(
بنسبة 15 في املائة( وإيران )172 ألف و30 
حالة جديدة؛ انخفاض بنسبة 17 في املائة(، 
وتركيا )158 ألف و236 حالة جديدة؛ زيادة 

بنسبة 6 في املائة(.
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وحيد مبارك
تناقش األوساط املدبرة للشأن الصحي في 
بالدنا إمكانية فتح الباب أمام فئات معينة من 
الجرعة  من  لتمكينهم  واملواطنات  املواطنني 
 ،  19 كوفيد  فيروس  ضد  اللقاح  من  الثالثة 
ملن  بالنسبة  خاصة  املقبلة،  القليلة  األيام  في 
لديهم  والذين  صحيا،  الهشاشة  من  يعانون 
للعدوى  عرضة  أكثر  هم  ومن  مزمنة،  أمراض 
املواجهة  األولى  الصفوف  في  يصنفون  ممن 
التعليم.  ورجال  نساء  عن  فضال  للفيروس، 
وأكدت مصادر صحية للجريدة أن نجاح حملة 
التلقيح املوجهة للتالميذ ما بني 12 و 17 سنة، 
الجرعة  من  التعليمية  األطر  تمكني  تقتضي 
وتالفيا  املناعة،  منسوب  رفع  أجل  من  الثالثة 
مرغوب  غير  وخيمة  صحية  مضاعفات  ألية 
الجديد،  الدراسي  املوسم  لنجاح  ضمانا  فيها، 
غاية  إلى  انطالقته  تأجيل  تم  وأن  سبق  الذي 

فاتح أكتوبر.
بكيفية  املتمدرسني  تلقيح  حملة  وتتواصل 
وفقا ملصادر صحية،  منظمة، محققة ألهدافها، 
بني  ما  التالميذ  ثلث  حوالي  منها  استفاد  إذ 

البالغ  17 سنة، من مجموع املستهدفني  12 و 
بأن  علما  وتلميذة،   تلميذ  ماليني   3 عددهم 
 100 من  بأكثر  يقدر  للملقحني  اليومي  املعدل 
ذات  تؤكد  نجاح  ومتمدرسة.  متمدرس  ألف 

أخرى  مرحلة  الى  االنتقال  يفرض  أنه  املصادر 
 12 تتمثل في تلقيح األطفال واليافعني ما بني 
يعيشون  والذين  املتمدرسني  غير  سنة   18 و 
في  أو  الشارع  في  صعبة  اجتماعية  ظروفا 

االجتماعية، مما يتطلب من  الرعاية  مؤسسات 
الطفولة  حماية  مجال  في  العاملة  الجمعيات 
إلى هذه  للوصول  وإمكانياتها  تعبئة جهودها 
الفئة وعدم حرمانها من التلقيح، وضمان حقها 
الصحية  التداعيات  تفادي  وفي  الصحة  في 

الخطيرة لفيروس كوفيد 19 ومتحوراته.
صفوف  في  املرتقبة  الحملة  وتستوجب 
املنقطعني عن الدراسة إعداد قوائم باملستفيدين 
وحصر عددهم ومكان تواجدهم، وهو األمر الذي 
املدني  املجتمع  جمعيات  بني  تنسيقا  يتطلب 
ودور الرعاية ومصالح وزارة الداخلية والصحة 
املسافة  املتدخلة، خاصة وأن  القطاعات  وباقي 
املوسمية  األنفلونزا  موسم  عن  تفصلنا  التي 
قد  التي  املتشابهة  بأعراضها  قصيرة،  باتت 
جديد  ارتفاع  في  عنها  املترتب  الخلط  يتسبب 
الوفيات  مستوى  على  إن  الوبائي،  للمنحنى 
يمني  الجميع  بات  الذي  األمر  اإلصابات،  أو 
وبعودة  القاتمة  مشاهده  مع  بالقطع  النفس 
الحياة إلى طبيعتها، مع الحرص على استمرار 
كل  ألن  واالحترازية،  الوقائية  بالتدابير  التقيد 
تراخ قد تكون كلفته باهظة رغم التلقيح، ألنه ال 
يحمي كليا من املضاعفات الخطيرة وال يقي من 

اإلصابة بالفيروس.

جمعيات حماية الطفولة مدعوة للمشاركة يف متكني الفئة ما بني 12 و18 
املنقطعة عن الدراسة من االستفادة من احلملة

الجرعة الثالثة في طريقها للفئات اله�سة ون�ساء 
ورجال التعليم وثلث التالميذ تم تلقيحهم

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية في ال�سحراء الكبرى ومرتزقة 
»البولي�ساريو« عدنان اأبو وليد ال�سحراوي على يد قوات فرن�سية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الدولة اإلسالمية في  تنظيم  زعيم  عن مقتل 
"البوليساريو"،  ومرتزقة  الكبرى  الصحراء 
عدنان أبو وليد الصحراوي، على يد القوات 

الفرنسية.
الفرنسية،  الجمهورية  رئيس  وأضاف 
األربعاء  ليلة  "توتير"،  على  تغريدة  في 
الخميس، أن "األمر يتعلق بنجاح كبير آخر 
املجموعات  نخوضها ضد  التي  املعركة  في 

اإلرهابية بمنطقة الساحل".
الصيف،  هذا  أعلنت  قد  باريس  وكانت 
اعتقال  أو  مقتل  عن  ويوليوز،  يونيو  في 
الدولة  تنظيم  في  املسؤولني  كبار  من  عدد 
طرف  من  الكبرى  الصحراء  في  اإلسالمية 
وذلك  وشركائها،  "برخان"  الفرنسية  القوة 
الستهداف  الرامية  استراتيجيتها  إطار  في 

قادة وأطر املنظمات الجهادية.
الفرنسية  الوزيرة  أكدت  جانبها،  من 
لها  تغريدة  في  بارلي،  فلورانس  للجيوش، 
على "تويتر"، أن زعيم التنظيم "لقي مصرعه 
بـ  مشيدة  برخان"،  لقوة  هجوم  إثر  على 
املجموعة  لهذه  قاصمة  ضربة  "توجيه 

اإلرهابية". وقالت "معركتنا مستمرة".
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تصنيف  وتم 
تأسيسه  تم  الذي  الكبرى،  الصحراء  في 
وليد  أبو  عدنان  قبل  من   2015 العام  في 
البوليساريو"  "جبهة  عضو  الصحراوي، 
املغرب  بالد  في  القاعدة  الجهادية  والحركة 

اإلسالمي، على أنه "العدو األول" في منطقة 
الساحل خالل قمة بو )جنوب-غرب فرنسا( 

في يناير 2020.
معظم  عن  املسؤول  الصحراوي  ويعتبر 
الهجمات في منطقة "الحدود الثالثة"، وهي 
تمتد  متداخلة  حدود  ذات  شاسعة  مساحة 

عبر مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
املعتاد  الهدف  املنطقة  هذه  وتشكل 
للهجمات التي تشنها مجموعتان جهاديتان 
الصحراء  في  اإلسالمية  الدولة  مسلحتان: 
واملسلمني  اإلسالم  دعم  ومجموعة  الكبرى، 

التابعة لتنظيم القاعدة.
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ونفذ 
الصحراء الكبرى هجمات مميتة، استهدفت 
املدنيني والجنود، في كل من مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو. وكانت قد استهدفت جنودا 
أكتوبر  في  دموي  هجوم  في  أمريكيني 
من  جنود  أربعة  تعرض  حيث   ،2017
القوات الخاصة األمريكية وأربعة نيجيريني 
مالي،  من  بالقرب  تونغو  تونغو  في  لكمني 
العام  نهاية  وفي  النيجر.  جنوب-غرب  في 
الهجمات  من  سلسلة  التنظيم  نفذ   ،2019
كل  في  قواعد عسكرية  النطاق ضد  واسعة 

من مالي والنيجر.
وفي 9 غشت 2020 بالنيجر، أمر رئيس 
الصحراء  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الكبرى، شخصيا، باغتيال ستة عمال إغاثة 
النيجيري.  وسائقهم  ومرشدهم  فرنسيني 

حيث أثار هذا الهجوم على شباب منخرطني 
التعاطف  من  موجة  اإلنساني  العمل  في 
تصنيفها  جرى  التي  والنيجر،  فرنسا  في 
الخارجية  الشؤون  وزارة  قبل  من  ذلك  بعد 
أي"يشملها  حمراء،  كمنطقة  الفرنسية 
العاصمة  باستثناء  الزيارة"،  من  التحذير 

نيامي.
من  سنوات  ثماني  من  أكثر  وبعد 
ماكرون  إيمانويل  أعلن  المهم،  التواجد 
في يونيو عن تقليص الوجود العسكري 
وإنهاء  الساحل  منطقة  في  الفرنسي 
في  الجهاديني  ضد  "برخان"  عملية 

مقابل إجراءات محكمة تركز على عمليات 
مكافحة اإلرهاب ومصاحبة قتال الجيوش 
يدمج  دولي  تحالف  حول  وذلك  املحلية، 

بعض األوروبيني.
وأضاف إيمانويل ماكرون في تغريدة 
أخرى أن "األمة تفكر هذا املساء في جميع 
أبطالها الذين قضوا من أجل فرنسا في 
سرفال  عمليتي  خالل  الساحل  منطقة 
وجميع  املكلومة  والعائالت  وبرخان، 
الجرحى. إن تضحياتهم لم تذهب سدى. 
واألوروبيني  األفارقة  شركائنا  بمعية 

واألمريكيني، نواصل هذا القتال".

تعيين بابو �سين قن�سال عاما 
لل�سنغال بالداخلة

عني الرئيس السنغالي ماكي سال، يوم األربعاء بابو سني، 
قنصال عاما لجمهورية السنغال بمدينة الداخلة. وأعلن عن 
تعيني بابو سني قنصال عاما بمدينة الداخلة خالل اجتماع 

مجلس الوزراء املنعقد في دكار برئاسة السيد ماكي سال. 
السنغالية  الرئاسة  عن  صادر  صحافي  بيان  وبحسب 
مساء األربعاء، فخالل هذا املجلس عني الرئيس ماكي سال 
أيضا يوسوفا ديوب قنصال عاما جديدا لجمهورية السنغال 

في الدار البيضاء، ليحل محل ماسامبا سار. 
يذكر أن السنغال افتتحت في أبريل املاضي قنصلية عامة 
وزير  القنصلية  هذه  افتتاح  حفل  وترأس  الداخلة.  بمدينة 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
والسنغاليني  الخارجية  ووزيرة  بوريطة  ناصر  بالخارج 

بالخارج عائشة تال سال. 
وخالل لقاء صحفي مشترك مع بوريطة، في ختام حفل 
»هذه  إن  سال  تال  قالت  القنصلية  التمثيلية  هذه  افتتاح 
املتميزة«،  عالقاتنا  تثمني  على  ستعمل  العامة  القنصلية 
بقيادة رئيسي البلدين جاللة امللك محمد السادس ورئيس 

جمهورية السنغال السيد ماكي سال. 
افتتاح  أن  السنغالية  الدبلوماسية  رئيسة  وأضافت 
القنصلية العامة لبلدها في الصحراء املغربية ال يعبر فقط 
الثنائية،  العالقات  توطيد  في  قدما  املضي  في  الرغبة  عن 
رعاه  طاملا  مشترك  »طموح  عن  تعبير  كل شيء  قبل  ولكنه 

البلدان منذ أمد طويل بالنسبة إلفريقيا“.

ائتالف »المنا�سفة دبا« يدعو اإلى 
تر�سيح الن�ساء على را�س المجال�س  

المنتخبة اإ�سوة بالرجال
جالل كندالي 

حث ائتالف "املناصفة دبا "األحزاب السياسية املغربية  
إلى العمل  على ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل 
املجالس املقبلة، ما دامت قد منحت لهن نفس الثقة والقدرات 

عند تقديمهن للناخبني.
تقدم  أن  له،  بالغ  دبا"في  "املناصفة  ائتالف  واعتبر 
تمثيلية النساء في هذه املحطة االنتخابية،  مؤشر إيجابي 
وفق  السابقة،  املحطات  مع  مقارنة  األرقام  مستوى  على 

التعديالت التي عرفها قانون االنتخابات.
وعبر االئتالف عن أمله في  أن تتحقق في  عهد الحكومة  
وتكون  واملساواة،  الفرص  تكافؤ  مبادئ  ستتشكل،  التي 
ملبدأ  انتصارا  سبق،  ما  مع  مقارنة  للنساء  إنصافا  أكثر 
إلى  الدستورية،مشيرا   والقوانني  التشاركية  الديمقراطية 
النموذج  مشروع  لتنزيل  كبرى  تحديات  تنتظره  املغرب  أن 
تسيير  عن  املجتمع  نصف  بغياب  تعثر  الذي  التنموي 
التحديات  أن جعل بالدنا في مستوى  العام، مؤكدا  الشأن 
الفاعلني  كل  بمجهود  إال  يتأتى  لن  الدولية  االقتصادية 

والكفاءات من النساء والرجال.
"في  دبا  املناصفة   ائتالف"  أمل  عن  البالغ   وعبر 
ما  مع  تماشيا  القادمة،  املحطات  كل  في  املزيد  يتحقق  أن 
نص عليه الدستور في الفصل 19، وكل االلتزامات الدولية 
التي صادق عليها املغرب بخصوص إرساء مبدأ املناصفة 
واملساواة بني النساء والرجال في جميع الحقوق السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

نائب اأوروبي يبرز دللة 
الم�ساركة المكثفة

 ل�ساكنة الأقاليم الجنوبية 
في النتخابات

أبرز النائب البرملاني األوروبي، توماس زديتشوفسكي، 
املكثفة  للمشاركة  دالة"  من  األكثر  "اإلشارة  األربعاء، 
لساكنة األقاليم الجنوبية للمملكة في انتخابات 8 شتنبر.
على  تغريدة  في  التشيكي،  األوروبي  البرملاني  وكتب 
حسابه في "تويتر"، "االنتخابات في املغرب عرفت نسبة 
مع  باملائة،   50,35 بلغت  الوطني  الصعيد  على  مشاركة 
ممثليهم،  انتخاب  أجل  من  الصحراء  لسكان  كبير  إقبال 
معدالت املشاركة بلغت 66,94 باملائة في العيون و58,30 

باملائة في الداخلة. ما يعتبر إشارة أكثر من دالة".
نسبة  "ارتفاع  على  أكد  قد  األوروبي  االتحاد  وكان 

مشاركة" املواطنني في هذه االستحقاقات.
ستانو،  بيتر  األوروبي  االتحاد  باسم  املتحدث  وقال 
"االتحاد  إن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في 
والجهوية  التشريعية  االنتخابات  تنظيم  تابع  األوروبي 
واملحلية في املغرب باهتمام كبير والحظنا ارتفاع نسبة 

املشاركة".
االنخراط  إلى  يتطلع  األوروبي  "االتحاد  أن  وأضاف 
مع الحكومة املغربية الجديدة والسلطات والبرملان، بغية 
ازدهار  تحقيق  أجل  من  األورو-مغربية  شراكتنا  تعزيز 
لإلعالن  وفقا  االهتمام،  ذات  املجاالت  كافة  في  مشترك 

املشترك لسنة 2019".

منظمة ال�سحة العالمية.. ت�سجيل اأول انخفا�س ملمو�س في عدد 
الحالت الأ�سبوعية لالإ�سابة بكوفيد 19 يعد »بارقة اأمل«

يشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
النسوية، خالل الفترة من 15 إلى 21 شتنبر 
الجاري، في الغوس النيجيرية، في النسخة 

األولى من »كأس عائشة بخاري.
تحت  تقام  التي  البطولة،  هذه  وستجمع 
المنتخبات  أفضل  من  ستة  الفيفا،  رعاية 
الوطنية للسيدات بالقارة، بما في ذلك بطل 
إفريقيا تسع مرات ومضيف البطولة منتخب 
نيجيريا، باإلضافة إلى منتخبات الكاميرون، 

جنوب إفريقيا، غانا، مالي والمغرب.
أجرى موقع  البطولة،  انطالق هذه  وقبيل 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، حوارا مع مدرب 
المنتخب الوطني المغربي، رينالد بيدرو، الذي 
يتوق إلى قياس مستوى فريقه، قبل أقل من 
عام واحد من كأس األمم اإلفريقية للسيدات، 
2022 في المغرب، وتمثل له  التي تقام عام 
هذه البطولة عالية المستوى الفرصة األفضل 

لتحقيق ذلك.
المشاركة  فرصة  الوطني  الناخب  واعتبر 

في هذه البطولة أمر مهم بالنسبة للمنتخب الوطني، في انتظار 
بداية الموسم في األول في شتنبر. مضيفا أن المشاركة »تسمح 

لنا بتشكيل الفريق والحكم عليه ضد أفضل الدول اإلفريقية. إنها 
فرصة عظيمة للمغرب بالمشاركة في هذه البطولة«.

إلى  يتواجد  الوطني  المنتخب  أن  إلى  بيدرو  رينالد  وأشار  

جانب منتخبي مالي ونيجيريا، هذا األخير 
يبقى مرشحا بقوة لحصد اللقب، مؤكدا على 
أن العبات المنتخب الوطني جاهزات لبدل 
لديهن،  ما  أفضل  وتقديم  الجهود  قصارى 
الن الفوز بالمباريات يفرض العمل بكل قوة. 
بمتابعة  أيضًا  البطولة  لنا  »ستسمح  كما 
مالي،  ضد  بالفعل  لعبنا  لقد  منافسينا. 
وسنكتشف نيجيريا، وسنرى الدول األخرى 
فهي مجموعة  لذا،  الثانية.   المجموعة  في 
أحد  لنحتل  ضروري  هو  ما  وسنبذل  قوية 

المركزين األول أو الثاني«.
وأوضح مدرب المنتخب الوطني أن هذه 
البطولة تأتي قبل أحد عشر شهًرا من كأس 
األمم األفريقية، »وهي مهمة بالنسبة لنا ألن 
أفضل المنتخبات األفريقية موجودة. لكن مرة 
أخرى، مازلنا في عملية اإلعداد وال يزال لدينا 
الوقت. هذه هي البطولة األولى التي سنشارك 
فيها بمباريات صعبة للغاية«. لكنها ستكون 
مناسبة »الستخالص الدروس الالزمة حتى 
نتمكن من التقدم والوصول إلى استعداد كامل لكأس األمم األفريقية 

للسيدات في يوليوز المقبل«.

المنتخب الوطني يتراجع 
بمركز واحد في تصنيف 

الفيفا
واصل منتخب بلجيكا التربع على عرش تصنيف االتحاد 
الذي شهد  الجاري،  لشهر شتنبر  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 

ارتقاء إنجلترا للمركز الثالث.
وعادت إنجلترا التي قفزت مرتبة واحدة، للمراكز الثالثة 
األولى بعد غياب 9 سنوات، وانتزعت المرتبة الثالثة من فرنسا 
التي تراجعت للمرتبة الرابعة، فيما واصلت البرازيل احتالل 

الوصافة.
بارتقاء  أخرى  تغييرات  األولى  العشرة  المراكز  وشهدت 
البرتغال للمركز السابع محل إسبانيا، التي تراجعت للمرتبة 

الثامنة.
المتحدة  الواليات  من  العاشر  المركز  الدنمارك  وانتزعت 

التي تراجعت للمركز 13.
العربية  المنتخبات  ترتيب  التونسي  المنتخب  وتصدر 
باحتالل المركز 25 متقدما ثالثة مراكز مقارنة بتصنيف الشهر 
الماضي، متبوعا بالجزائر )30( ثم المنتخب الوطني المغربي، 
الذي تراجع بمركز واحد )33(، حيث أدى فاتورة تأجيل مباراته 
أمام منتخب غينيا بسبب االنقالب، وقطر التي تراجعت مرتبة 
واحدة هي األخرى )43( ثم مصر التي تراجعت مركزين )48(، 
فيما حقق منتخب ليبيا أعلى قفزة في الترتيب هذا الشهر، 

حيث ارتقى 12 مركزا ليحتل المرتبة 110.

بعثة الفريق العسكري 
تصل إلى البنين

وصلت بعثة فريق الجيش الملكي، صباح أمس الخميس، 
إلى الرحال إلى البنين، تأهبا لمواجهة أف سي بافلز ، ضمن 
إياب الدور التمهيدي األول من مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم “كاف”.
وغادرت بعثة الفريق العسكري، مباشرة بعد انتهاء مباراته 
أمام شباب السوالم، والتي انتهت بهزيمته بثالثية بيضاء، 
مدينة الرباط، صوب البنين، عبر طائرة خاصة تم توفيرها من 
أجل تفادي إرهاق الالعبين، وعودتهم سريعا إلى أرض الوطن، 
حيث سيكونون على موعد يوم األربعاء على موعد مع مباراة 

قوية أمام مولودية وجدة، بالملعب الشرفي.
وكان الجيش الملكي قد فاز في لقاء الذهاب بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، عشية يوم األحد الماضي، وبات على مرمى 
حجر من تجاوز هذا الدور، وضرب موعد مع شبيبة القبائل 

الجزائري.
العسكري على تسجيل حضور جيدا في  الفريق  ويراهن 
هذه المسابقة التي سبق له أن توجه بلقبها عام 2003 رفقة 

المدرب امحمد فاخر، على حساب دولفين النيجيري.

المنتخب النسوي يهزم 
السينغال ببطولة إفريقيا 

للكرة الطائرة 

تمكن المنتخب الوطني النسوي، المشارك في بطولة إفريقيا 
للكرة الطائرة، المقامة حاليا برواندا، من تحقيق الفوز األول 
في دوري المجموعات، بعدما انهزم أمام البلد المنظم رواندا 

في مباراته األولى.
وتمكنت العناصر الوطنية من تدارك الموقف في المباراة 
الثانية وتغلبن على السينغال بثالثية نظيفة، حيث بصمت 
الالعبات على مباراة كبيرة وكسرن عقدة هذا المنتخب، الدي 
كان يتفوق على المنتخب الوطني في جميع المباريات برسم 

البطولة اإلفريقية.
وجعل هذا الفوز المنتخب الوطني المغربي يحتل المركز 
الثاني في مجموعته برصيد ثالث نقط، وراء رواندا التي حصدت 
ست نقط من انتصارين، حيث ينتظر الالعبات المغربيات مباراة 
مصيرية يومه الجمعة أمام نيجيريا، وهي المباراة األخيرة 
بالنسبة للمنتخب في دوري المجموعات، إذ أن االنتصار سيجعل 

المنتخب الوطني يمر بامتياز إلى دور نصف النهائي.
مباراة  في  الالعبات  به  ظهرت  الذي  المستوى  وحسب   

السينغال فكفتهن راجحة لتحقيق التأهل.
سعيد العلوي

تكبد فريق الجيش الملكي خسارة كبيرة، بانهزامه بثالثة أهداف دون رد أمام 
فريق شباب السوالم الرياضي، الوافد الجديد على بطولة النخبة، في المباراة 
التي جمعتهما بمجمع األمير موالي عبد اهلل بالرباط، عصر أول أمس األربعاء، 

برسم الجولة األولى من الدوري االحترافي األول.
وأدى سفين فاندنبروك، مدرب الجيش الملكي، ثمن اختياراته التي أراد منها 
إراحة ركائز الفريق، الذي تنظره مباراة أمام فريق إف سي بافلز البينيني، برسم 

إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية اإلفريقية.
حيث  الهزيمة،  هذه  في  الكاملة  مسؤوليته  الملكي  الجيش  مدرب  وتحمل 
أن  إنه يمكن  المواجهة،  انتهاء  الرياضية عقب  قناة  به  قال في تصريح خص 
الكل سيلومني على اختياراتي  أعرف بأن  ينهزم، لكن ليس بهذه الحصة، و« 

أنه ال السبت القادم، مضيفا التي فرضتها ظروف مباراة اإلياب ضد فريق بافلز 
يلوم الالعبين »ألنهم قاموا بالواجب، مع العلم بأنهم ارتكبوا بعض األخطاء 

في تطبيق »األوتوماتيزمات.« 
وبخصوص الفريق المنافس »الذي أهنئه على الفوز، فقد كان قويا وشرسا، 
ومنظما بشكل جيد«، وكونه وافد جديد على البطولة االحترافية ويواجه فريق 
الجيش الملكي، في أول مباراة، فإن ذلك، يعتبر محفزا على الظهور بشكل جيد.

ومن جهته قال رضوان الحيمر، مدرب شباب السوالم إنه كان خائفا من عدم 
تطبيق الالعبين »لكل ما تدربنا عليه، لكن ذلك لم يحدث، حيث طبق الالعبون 

أكثر من 70في المائة من التعليمات التي زودتهم بها.«
وأضاف مدرب شباب السوالم أن »الفوز كان مستحقا، وكان بإمكاننا تسجيل 
أكثر من 3 أهداف، ويبقى ذلك مهما لفريق يلعب ألول مرة ضمن البطولة االحترافية 

في قسمها األول. »
السادسة  الدقيقة  في  كروي  رضوان  من  كل  السوالم  شباب  لفريق  وسجل 
وياسين نجيمة في الدقيقة 51 من ضربة جزاء وهيثم البهجة في الدقيقة 90، 

مع العلم بأن نجيمة أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 21.
وعقب هذه النتيجة، جاء الشباب السالمي في صدارة البطولة مؤقتا بثالث نقاط 
إلى جانب أندية الرجاء وشباب المحمدية والوداد والدفاع الجديدي وحسنية أكادير.

ومن جانبه، احتل الفريق العسكري المركز األخير بدون رصيد، إلى جانب 
أولمبيك آسفي وسريع وادي زم ويوسفية برشيد واتحاد طنجة والفتح.

وبعيدا عن تصريحات مدرب الجيش الملكي الديبلوماسية، فإنه أدى غاليا 
ثمن عدم احترام شباب السوالم، بعد أن تعامل معه بنوع من« الحكرة«، وبعد أن 
اكتفى بإشراك العبي الفريق الثاني، وهو ما جعلهم يرتكبون الكثير من األخطاء 
البدائية، في منطقة الدفاع الشيء الذي كان سببا في اإلعالن عن ضربتي جزاء 
ضد الفريق العسكري، كما أن كل الخطوط كانت متباعدة وغير منسجمة، وغير 
فعالةأ وهو درس لن ينساه المدرب فاندنبروك، الذي باع جلد الدب قبل قنصه.

ومن جهته عرف المدرب »رضوان الحيمر كيف يكذب ظنون مدرب الجيش 

وفي  جدا،  متقاربة  بخطوط  الجماعي  اللعب  في  تفنن  بفريق  وفاجأه  الملكي، 
التي  اللمسة الوحيدة والسريعة،  مساحات قصيرة، وبلعب سريع اعتمد على 

متحت من أسلوب لعب الرجاء.
وجعلت هذه الهزيمة محبي فريق الجيش الملكي يعبرون عن سخطهم عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، على الالعبين وعبروا عن تذمرهم من اختيارات 
المدرب، كما تخوفوا من إمكانية تأثير هذه الهزيمة نفسانيا على الفريق قبل 

مباراة اإلياب ضد بافلز البينيني. 
يذكر ان الفريق العسكري سيواجه فريق بافلز البينيني يوم السبت القادم، 
وكانت مباراة الذهاب في الرباط انتهت بـ )3 – 1(، ويمكن اعتبار الهدف الذي 

سجله فريق بافلز إعاقة كبيرة قد تبعثر حسابات الفريق العسكري.

النتائج الكاملة
يوسفية برشيد – الرجاء الرياضي 0 – 1    

 أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي 0 – 1 
أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة 0 – 0 
شباب المحمدية – الفتح الرياضي 2 – 0 

حسنية أكادير – سريع وادي زم 1 – 0 
الوداد الرياضي – اتحاد طنجة 2 – 0 
المغرب الفاسي – نهضة بركان 0 – 0 

الجيش الملكي – الشباب السالمي 0 – 3 

عبد المجيد النبسي

الـريـــاضي
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مدرب الجيش املليك يؤدي مثن اختياراته

سقوط مدو 
للجيش الملكي 

أمام شباب 
السوالم

البيضاوي  ــوداد  ال مهاجم  قــال 
من  الــقــادم  مبينزا،  غي  الجديد، 
إنه  برازافيل،  الكونغو  جمهورية 
طــرف  مــن  كبير  بترحيب  حــظــي 
مكونات الفريق األحمر عند وصوله 
إلى المغرب، وتوقيع العقد. جيد منذ 
فريق  لتعزيز  المغرب  إلى  قدومه 

الوداد الرياضي.
وأشار مبينزا، في تصريح خص 
به الموقع الرسمي للوداد، إلى أنه 
يعرف الوداد بشكل جيد، خاصة وأنه 
كونغوليين،  العبين  ضم  أن  سبق 
غرار  على  العطاء،  أفضل  قدموا 

ليس مويتيس وفابيرس أونداما.

وشكر الالعب الكونغولي جماهير 
الوداد على حفاوة االستقبال، واعدا 
إياهم بتقديم أفضل العروض وقيادة 
األلقاب  المنافسة على  إلى  الفريق 

بقوة.
حسم  الرياضي  الوداد  أن  يذكر 
فترة  في  الصفقات  من  مجموعة 

غــرار  على  الصيفية،  االنــتــقــاالت 
الجناح صالح الدين بنيشو والعب 
آسفي  وأولمبيك  الملكي  الجيش 
وُشعيب  ــــداودي  ال جــالل  سابقا 

فيضي.
استأنف  متصل،  ســيــاق  ــي  وف
مع  تداريبه  جبران  يحي  الالعب 

حصل  بعدما  الحمراء،  المجموعة 
الطبي،  الطاقم  من  ترخيص  على 
بعدما تأكد له عدم خطورة اإلصابة 
التي كان قد تعرض لها في مباراته 
ومن  طنجة،  اتــحــاد  ــام  أم األولـــى 
المحتمل جدا ان يكون جاهزا لتعزيز 
الفريق في مباراة سريع وادي زم.

مبينزا يعد بقيادة الوداد إلى المنافسة على األلقاب

في أول ظهور 
له بالدوري 

االحترافي هذا 
الموسم

كأس عائشة بوخاري فرصة الختبار الذات قبل أمم إفريقيا

دوري عائشة بخاري فرصة لحضري العبات املنتخب الوطني

انطلقت أول أمس بالغوس النيجيرية
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إعالن عن تأسيس شركة
 STE ALILMA SARL

AU
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي: دوار 
الحجرة ويزغت ميسور

رأسمال الشركة: 
100.000٫00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/08/18 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.
شركة االسم التجاري:

STE ALILMA SARL 
AU 

شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد.
دوار  االجتماعي:  املقر 

الحجرة ويزغت ميسور
البناء  التجاري:  النشاط 
 + املختلفة  واألشغال 
قنوات  وإصالح  تركيب 
 + بالتنقيط  والسقي  املاء 

متحادث.
حدد  الشركة:  رأسمال 
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
هكذا  درهم  ألف  مئة 
درهم   100.000,00
حصة   1000 إلى  مقسمة 
 100 بقيمة  اجتماعية 
درهم للحصة كلها في اسم 

السيد لغزال علي. 
تسيير  يتم  التسيير: 
السيد  طرف  من  الشركة 
غير  ملدة  علي  لغزال 

محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني.

من  نسخة  إيداع  تم  قد 

لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 310/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14 
ع.س.ن/3407/ا.د

*************
إعالن عن تأسيس شركة

 STE MISSOUR
 AUTO PIECES
SERVICES SARL

شركة محدودة املسؤولية
املقر االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني حي ايراك 
ميسور

رأسمال الشركة: 
100.000٫00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/07/28 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية.

شركة االسم التجاري: 
STE MISSOUR 
AUTO PIECES SER-
VICES SARL 

شركة  القانوني:  الشكل 
محدودة املسؤولية 

شارع  االجتماعي:  املقر 
ايراك  حي  الثاني  الحسن 

ميسور.
تجارة  التجاري:  النشاط 
غيار  األكسسوارات وقطع 
بيع أو إعادة  السيارات + 

ملء اإلطارات املستعملة.
حدد  الشركة:  رأسمال 
في  الشركة  رأسمال 
درهم  ألف  مئة  مبلغ 
100.000.00درهم  هكذا 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
 100 بقيمة  اجتماعية 
قسمت  للحصة  درهم 
الشكل  على  الشركاء  بني 

التالي:
عبد  مكنيف  *السيد 

الرحمان: 250حصة. 
هاشم:  ادريسي  *السيد 

250حصة. 
أسامة:  مكنيف  *السيد 

250حصة.

ياسني:  مكنيف  *السيد 
250حصة.

تسيير  يتم  التسيير: 
السيد  طرف  من  الشركة 
ملدة  الرحمان  عبد  مكنيف 

غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني. 

من  نسخة  إيداع  تم  قد 
لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 311/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14 
ع.س.ن/3408/ا.د

*************
إعالن عن تأسيس شركة
 STE IMAROUI

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي: تانديت 

32 أوطاط الحاج
رأسمال الشركة: 
100.000,00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/08/24 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.
شركة االسم التجاري:

STE IMAROUI 
SARL AU 

شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد
تانديت  االجتماعي:  املقر 

32 أوطاط الحاج
البناء  التجاري:  النشاط 
 + املختلفة  واألشغال 
قنوات  وإصالح  تركيب 
 + بالتنقيط  والسقي  املاء 

متحادث.
حدد  الشركة:  رأسمال 
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
هكذا  درهم  ألف  مئة 
هم  ر 1د 0 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
حصة   1000 إلى  مقسمة 
اجتماعية بقيمة 100درهم 
اسم  في  كلها  للحصة 
عبد  البوكنيفي  السيد 

الرحيم. 
تسيير  يتم  التسيير: 
طرف  من  الشركة 
الرحيم  عبد  البوكنيفي 

ملدة غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني. 

من  نسخة  إيداع  تم  قد 
لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 313/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14. 
ع.س.ن/3409/ا.د

*************
اململكة املغربية 
وزارة الصحة

مديرية جهة طنجة تطوان 
الحسيمة

مندوبية إقليم تطوان
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح  
رقم: 2021/12

بتاريخ 2021/10/13
اكتوبر2021   13 بتاريخ 
العاشرة  الساعة  على 
القيام  سيتم  صباحا، 
بقاعة االجتماعات في مقر 
املندوبية اإلقليمية للصحة 
بشارع  املتواجدة  بتطوان 
طوريس  الخالق  عبد 
طريق مرتيل تطوان، بفتح 
عروض  لطلب  األظرفة 

اقتناء  املتعلق ب:  األثمان 
لوازم تقويم العظام للمركز 
الحركي  للطب  الجهوي 

والترويض بتطوان.   
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
اإلقليمية  باملندوبية 

للصحة بتطوان.
تحميله  كذلك   ويمكن 
بوابة   من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 
)6000٫00درهم(  مبلغ: 

ستة آالف درهم.
التوريدات  كلفة  تقدير 

اإلدارة  طرف  من  املعدة 
مفصلة كاألتي:  

وثالث  الف  مئة  ثالث 
درهما  وعشرون  مئة 
مع  سنتيما   وأربعون 
الرسوم  احتساب 
مع  )300.320,40درهم( 

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

بالصفقات العمومية.

 ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور.
- إما إيداعها, مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بمندوبية 

الصحة بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

الكترونيا  ايداعها  اما   -
الصفقات  بوابة  على 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma

ملف  لقبول  أجل  آخر 
الوصفية التقنية  الوثائق 
ملف  يستوجبهـا  التي 
هو  العروض  طلب 
2021/10/12  قبل الساعة 
ويجب  زواال؛  الثالثة 
إيداعها باملصلحة اإلدارية 
بمكتب  واالقتصادية   
باملندوبية  الصفقات  
الصحة   لوزارة  اإلقليمية 

بتطوان.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   8 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3412/ا.د

ع.س.ن /3411/ إدع.س.ن /3410/ إد

ع.س.ن /3413/ إد
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الكلمات   المسهمة05
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

الجمعة 17 شتنبر 2021 املوافق 9 صفر 1443 العدد 12.945

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

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

للداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
رقم: 2021/03/م.ج.ف.د 
بتاريخ 2021/10/13 

على الساعة الثانية عشرة 

زواال
  13 األربعاء  يوم  في  
الساعة  على   2021 أكتوبر 
قاعة  في  سيتم  زواال   12
باملديرية  االجتماعات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 

وادي الذهب، الكائنة بشارع 
الوالء الداخلة، فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بعرض أثمــان ألجل: دراسة 
انجاز  اجل  من  الجدوى 
املستنبت  للشعير  وحدتني 

للخدمات  شركتني  وخلق 
توريد  اجل  من  الفالحية 
املاشية بجهة الداخلة وادي 

الذهب".
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للفالحة  الجهوية  املديرية 

للداخلة وادي الذهب.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

درهم   آالف  ثالثة  مبلغ  في 
)3000.00درهم(

األعمال  كلفة  تقدير 
صاحب  طرف  من  محددة 
مائة  مبلغ:  في  املشروع 
درهم  ألف  وخمسون 
مع  )000.00 150درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  349-12-2الصادر 

 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
باملديرية  الصفقات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 

وادي الذهب
* إما إيداع أطرفتهم، مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل، 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

للداخلة وادي الذهب؛

مباشرة  تسليمها  إما   *
أطرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
عروضهم  إرسال  إما   *
االلكترونية  الشبكة  عبر 
الصفقات  بوابة  خالل  من 

العمومية  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3406/ا.د

ع.س.ن /3400/ إدع.س.ن /3401/ إد

ع.س.ن /3403/ إد

ع.س.ن /3404/ إد

ع.س.ن /3395/ إد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- يوسف هناني
- لحسن العسبي

-محمد دهنون 
- زليخة أسبدون 

- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/09/16

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب- 

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 17/م.ت.ص/ع/2021

جلسة علنية
تعلن مديرية مديرية التزويد 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  املاء  و  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء عن طلب 
باقتناء  املتعلق  العروض 
إطفاء  أجهزة  وتركيب  نقل 

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

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
واملتوسطة وكذا التعاونيات 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  للخدمات 

187.620,00درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

في: 3.000,00درهم    
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي : 
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب - قطاع املاء 
بلحسن  بشارع  الكائنة   -
الوزاني ص.ب الرباط شالة 

10220 الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53

الفاكس: 05.37.66.72.19.
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الصفقات بمديرية 
قبل  والصفقات  التزويد 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
مكتب  إلى  بالتوصل 
التزويد  ملديرية  الصفقات 
و  تاريخ  قبل  والصفقات 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2021/10/14

بمقر  صباحا  العاشرة 
بمقراملكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب- قطاع 
شارع   )G )البناية   - املاء 
ص.ب  الوزاني  بلحسن 
الرباط شالة 10220 الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
الوزاني  بلحسن  شارع 
 10220 الرباط شالة  ص.ب 

الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 
املاء:  قطاع   - املكتب  ملوقع 

/http://www.onep.ma
ع.س.ن/3379/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/08
في يوم األربعاء 13 أكتوبر 
2021 على الساعة العاشرة 
مكاتب  في  سيتم  صباحا 
بقلعة  الصحة  مندوبية 
األظرفة  فتح  السراغنة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

بعروض أثمان ألجل:
والتطهير  التنظيف  مهام 
التابعة  الصحية  باملراكز 

للمندوبية اإلقليمية:
من  1. مركز صحي حضري 
بسيدي  الثاني  املستوى 

رحال
من  2. مركز صحي حضري 

املستوى الثاني بالعطاوية
3.   مركز صحي قروي من 
املستوى  الثاني بالصهريج

من  قروي  صحي  مركز   .4
املستوى الثاني بلمزم

من  قروي  صحي  مركز   .5
بسيدي  الثاني  املستوى 

موسى
من  قروي  صحي  مركز   .6

املستوى  الثاني بالعامرية
من  قروي  صحي  مركز   .7
املستوى الثاني اوالد الكرن

من  8. مركز صحي حضري 
املستوى االول  تماللت

9. مركز صحي حضري من 
املستوى األول بالعرصة

10. مركز صحي حضري من 
املستوى األول بالهناء

11. مركز صحي حضري من 
املستوى األول القدس

من  قروي  صحي  مركز   .12
املستوى األول الرافعية

13. املركز الصحي املرجعي 
وفضاء الصحة للشباب

املركز الصحي حضري   .14
الحي  األول  املستوى  من 

االداري ومركز تشخيص داء 
السل

املندوبية  مقرات   .15
اإلقليمية

)حصة واحدة(
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
بقلعة  الصحة  بمندوبية 
كذلك  ويمكن  السراغنة 
تحميله إلكترونيا من بوابة 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
10000.00درهم  مبلغ:  في 

)عشرة آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: 217351.68درهم 
الف  عشر  وسبعة  )مائتان 
وثالث مائة وواحد وخمسون 
مع  سنتيما(  و68  درهما 
أن  يجب  الرسوم.  احتساب 
يكون كل من محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   *

الصفقات  بمكتب  وصل 
بقلعة  الصحة  بمندوبية 

السراغنة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* إما ايداعها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة 
ع.س.ن/3402/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
للداخلة وادي الذهب

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2021/02/م ج ف د 
بتاريخ 13 أكتوبر 2021 

على الساعة العاشرة 
صباحا

في يوم األربعاء 13 أكتوبر 
 10 الساعة  على   2021

قاعة  في  سيتم  صباحا 
باملديرية  االجتماعات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 
وادي الذهب، الكائنة بشارع 
الوالء الداخلة، فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
تاطير  أثمــان ألجل:  بعرض 
ذات  املجموعة  ومواكبة 
»رائدات  االقتصادي  النفع 
على  للحصول  الجنوب« 
من  الصحي  الترخيص 
للسالمة  الوطني  املكتب 
الصحية للمنتجات الغذائية 
التقنية  القدرات  وتطوير 
والتسويقية  واالدارية 
لفائدة أعضاء املجموعة ذات 
»رائدات  االقتصادي  النفع 

الجنوب«.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للفالحة  الجهوية  املديرية 

للداخلة وادي الذهب
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم   آالف  ثالثة  مبلغ  في 

)3000.00 درهم(
محددة  األعمال  كلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: مائة وخمسون ألف 
000.00 150درهم(  درهم  

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
الصفقات باملديرية الجهوية 
وادي  للداخلة  للفالحة 

الذهب.
إما إيداع أطرفتهم، مقابل   *
الصفقات  بمكتب  وصل، 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

للداخلة وادي الذهب.
مباشرة  تسليمها  إما   *
أطرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
عبر  عروضهم  إرسال  إما   *
الشبكة االلكترونية من خالل 

بوابة الصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3405/ا.د

ع.س.ن /184/ إتع.س.ن /183/ إت

االتحاد االشتراكي»

لألندية  الوطنية  الجامعة  أعلنت 
عن  )جواسم(  بالمغرب  السينمائية 
لجنة تحكيم مسابقة محمد  تشكيلة 
السينمائية،  األندية  ألفللام  الركاب 
أنشطة  إطللار  في  تنظيمها  المزمع 
الدورة 11 للجامعة السينمائية بالدار 
البيضاء والمحمدية من 20 إلى 24 
من  بدعم  والمنظمة   ،2021 أكتوبر 
)لجنة  المغربي  السينمائي  المركز 
دعم المهرجانات السينمائية( وكلية 
بنمسيك  االنسانية  والعلوم  اآلداب 

بالبيضاء. 
دورة  تحكيم  لجنة  هللذه  يترأس 
هاته السنة، التي تحمل اسم الراحل 
نور  الكبير  المغربي  السينمائي 
السينمائي  المخرج  الصايل،  الدين 
والتلفزيوني يونس الركاب و تضم إلى 
جانبه كا من  الممثلة نجاة الوافي 
وأطر »جواسم«: لمجيد تومرت )شاعر 
وناقد سينمائي ورئيس الكتابة الدائمة 
للمهرجان الدولي للسينما اإلفريقية 
بخريبكة(، أمينة الصيباري )روائية 
مهرجان  ومديرة  سينمائية  وناقدة 
ببني  والللنللقللد  للسينما  تاصميت 
مال(، سارة حروف )مكونة بالمعهد 
بورزازات  السينما  في  المتخصص 

وسكريبت في مجموعة من األفام(.
ومللوازاة مع عروض هامش هاته 
الدورة السينمائية، سينظم حفل توقيع 
كتاب الدكتور محمد نور الدين أفاية 
الجديد » معرفة الصورة، وذلك«  يوم 
الجمعة  22 أكتوبر القادم بكلية اآلداب 
والعلوم االنسانية بنمسيك بالبيضاء  
التقديم والتسيير للناقد السينمائي 

حسن نرايس..
وتخصص )جواسم( لهذه المسابقة 
لجنة  تمنحها  جوائز،  السينمائية 

التحكيم  الخماسية المذكورة  وهي 
جائزة  أو  الكبرى  الجائزة  كالتالي: 
محمد الركاب، جائزة لجنة التحكيم 
الدهان،  محمد  جائزة  أو  الخاصة 
جائزة اإلخراج أو جائزة عبد الرزاق 
غازي فخ ، وجائزة السيناريو أو جائزة 
محمد اعريوس ثم جائزة التشخيص 

أو جائزة محمد بسطاوي .
اختيار  تم  أنه  )جواسم(  وأبرزت 
الحضوري  بين  الللمللزاوجللة  صيغة 
للجامعة   11 للللللللدورة  والللرقللمللي 

السينمائية، حسب ما صرح به رئيسها 
األستاذ عبد الخالق بالعربي، )رئيس 
الجامعة الوطنية لألندية السينمائية 
بالمغرب (، بناء على مرافعته أمام لجنة 
دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات 
بأسباب  اقتنعت  التي  السينمائية، 
اإلقدام على هذا االختيار، حيث شرح 
تمثل  مالية  لموازنة  تقديمه  أسباب 
نصف موازنة المهرجان الحضوري.

هذا، وكانت )جواسم( قد ذكرت في 
»االتحاد  توصلت  لها،  سابق  باغ 

االشتراكي« بنسخة منه،  أنه يشترط 
في أفام األندية السينمائية الراغبة 
في المشاركة أال تتجاوز المدة الزمنية 
لكل منها 30 دقيقة، وأال يفوق تاريخ 
ملف  يرسل  وأن  سنتين،  إنتاجها 
المشاركة، من طرف األندية السينمائية 
»جواسم«،  لللواء  تحت  المنضوية 
إلى   ،2021 شتنبر   20 تاريخ  قبل 
العنوان اإللكتروني للجامعة الوطنية 
 com. :لألندية السينمائية بالمغرب

..fnccm1973@gmail

للفيلم  الدولي  المهرجان  مؤسسة  أعلنت 
 19 الللدورة  تأجيل  عن  الثاثاء،  بمراكش، 
للمهرجان إلى موعد الحق، وذلك بسبب الوضع 
الصحي العالمي، مضيفة أن الدورة الرابعة 
من ورشات األطلس التابعة للمهرجان ستجري 
بصيغة رقمية من 22 إلى 25 نونبر 2021، 
بدعم من »نيتفليكس«، شريك البرنامج منذ 

إطاقه في 2018.
وأكدت المؤسسة في باغ لها أنه »من أجل 
اإلفريقية  القارة  في  السينما  دعم  مواصلة 
على  المؤسسة  ستبقي  العربي،  والعالم 
التابع  برنامج )تطوير الصناعة والمواهب( 
للمهرجان«، مضيفة أن مهمة منصة »الصناعة 
السينمائية« التابعة للمهرجان الدولي للفيلم 
من  جديد  جيل  مواكبة  في  تتمثل  بمراكش 
صناع األفام المغاربة والعرب واألفارقة من 
خال تقديم استشارات حسب الطلب، وعرض 
مواهبهم على المستوى الدولي من خال سوق 

اإلنتاج المشترك.
وأشار المصدر إلى أنه تم هذه السنة اختيار 
فائزين اثنين بجوائز دعم مرحلة ما بعد اإلنتاج 
لورشات األطلس للمشاركة في مسابقة أسبوع 
األمر  ويتعلق  كان،  بمهرجان  الدولي  النقاد 
 La femme du« القبور«  حفار  »زوجة  بل 

تم  الذي  العمل  أحمد،  لخضر   »fossoyeur
 »Feathers« تصويره بجيبوتي، و»ريش« 

للمصري عمر الزهيري.
الحبل«  »شد  لفيلم  بالنسبة  أنه  وأضاف 
أميل  التنزاني  للمخرج   »Tug of war«
األول  الللدولللي  عرضه  جللرى  فقد  شيفجي، 

بالمهرجان الدولي للفيلم بتورونتو.
الماضية،  السنة  خال  أنه  الباغ  وتابع 
وباإلضافة إلى الجائزة الممنوحة لفيلم »ريش« 
»Feathers«، عادت جائزة »أرتينيكو« الدولية 
للقناة الفرنسية األلمانية آرتي لمشروع الفيلم 
قيد اإلنجاز »بيننا« »Parmi nous« لصوفيا 
علوي من المغرب، بينما عادت جائزة األطلس 
الليل«  في  »بزوغ  اإلنتاج  بعد  ما  لمرحلة 
»Rising up at night« لنيلسون ماكينغو 

من الكونغو الديمقراطية.
خال  مللن  أنلله  إلللى  المؤسسة  وأشلللارت 
يواصل  األطلس،  لورشات  الرابعة  الللدورة 
تطوير  بمراكش  للفيلم  الدولي  المهرجان 
السينمائية  الللمللواهللب  الكتشاف  تجاربه 
الجديدة في إفريقيا والعالم العربي، مضيفة 
األطلس  ورشللة  حللول  المعلومات  كافة  أن 
https://atlasateliers. :متوفرة عبر الرابط

festivalmarrakech.info/fr

لطيفة رأفت  تحتفي بابنتها بأغنية جديدةخولة مجاهد »جايالن« تقتحم الترند المغربي بديو مع نجم نيجيري
أصدرت الفنانة المغربية خولة مجاهد خريجة برنامج المسابقات الغنائي » ذا فويس« في نسخته 
 Man on“ العربية على قناة »إم بيس ي« و المعروفة الشهير ”جايان” أغنية جديدة تحمل عنوان
fire”، عبر قناتها الخاصة على موقع تنزيل  الفيديوهات الشهير »يوتيوب »،   على شكل ديو غنائي 

شاركها فيه الفنان النيجيري “إدهامس”.
 ”Rkov“من كلمات جايان وإدهامس وبيتهوفن، وأشرف كل من األخير و ،”Man on fire“ أغنية
 ”maximus icarus“ على إعادة توزيعها، أما الفيديو الكليب فقد صورت مشاهده تحت إدارة كل من
و”Mr.forbes”. وتمكنت أغنية »جايان« من أن تدخل  قائمة األغاني األكثر استماعا بالمغرب وتحتل 
الرتبة الثامنة في الطوندونس المغربي، كما أنها سجلت  أزيد من نصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز.

كان أغنية “Let’s Play”، التي بلغ عدد مشاهداتها مايقارب  للتذكير   فإن آخر أعمال »جايان« 
النصف مليون، وهي من كلمات وألحان زوجها بيتهوفن.
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كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن أغنية جديدة كان مقررا طرحها منذ شهور، لكن اختارت 
طرحها مؤخرا للمرة األولى احتفاء بعيد مياد ابنتها ألماس.

وحملت األغنية التي طرحتها لطيفة رأفت مساء أمس األحد على قناتها بموقع تنزيل الفيديوهات 
اليوتيوب، اسم طفلتها ألماس، وهي من ألحان زميلها الموسيقار نعمان لحلو، هدية منه بمناسبة ذكرى 

عيد ميادها األول، لكنها تأجلت وقررت طرحا تزامنا مع الذكرى الثانية.
بمنزلها  تم تصوير مشاهده  الذي  األغنية،  كليب  فيديو  في  بطفلتها  تتغنى  الفنانة وهي  وظهرت 
المتواجد بالعاصمة الرباط، في أول ظهور لهما بعمل غنائي، مع حرصها التام على عدم إظهار مامحها 
كما تعودت على حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي. وسبق أن أعلنت لطيفة رأفت نهاية السنة 
الماضية، تأجيل طرح أغنيتها هذه لعدة أسباب، كانت من بينها، حسب تصريح أدلت به لمجلة سلطانة، 

إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا التي تسببت في مكوثهما أليام بالمستشفى.

أعلنت عامة »الهيب هوب« المغربية 
عن  الثاثاء،  يوم   ،»New District«
أول  مع   ،Hassa1 لها  فنان  أول  تقدم 
أغنية له على شكل سينغل تحمل عنوان 
»Déprimé«، والتي تم إطاقها اليوم 

عبر جميع المنصات .
 »New District« لل  باغ  وأوضح 
أن مغني الراب الشاب Hassa1، واسمه 
الحقيقي حسن وافيدي ، كتب بحس من 
النوستالجيا والحنين، هاته األغنية خال 

فترة الحجر الصحي.
وأضللافللت أنلله إلخلللراج هللذا العمل 
 New District استعانت  للوجود، 
وسيم كراكي،  بمواهب مغربية معروفة: 
 Hades »والمشهور فنيا باسم »هاديس
)ملحن ومنتج مغربي، معروف بتعاونه 
مع الكراندي طوطو وريمكا(، والمخرج 
)الذي بصم عددا من  عاء الدين رايس 
فيديو كليبات Tagne و Stormy وأسماء 

أخرى(.
المزداد   ،Hassa1 الفنان  وترعرع 
بمنطقة   ،1998 سنة  بالدارالبيضاء 
سيدي البرنوصي، في وسط عائلة شغوفة 
بالشعر والموسيقى، والدته كاتبة لشعر 
للغة  كمدرس  والده  فيما يشغل  الزجل، 
الغنائية  للمجموعة  عاشق  اإلنجليزية، 
Wu-Tang Clan ، حيث يوظف نصوص 
من  »لذلك  دروسه.  في  األمريكية  الراب 
الطبيعي أن يكون الشاب حسن شغوفا 
مهتما  ليصبح  والكتابة.  بالموسيقى 
سن  في  األمريكي  هوب  الهيب  بثقافة 

السادسة من عمره«.
وحسب المصدر ذاته فقد ولج حسن 
عالم اإلنتاج سنة 2008، حيث استعار 
معدات وسجل » Freestyle #1« ردود 
إلى  دفعته  والتشجيع  الجيدة  الفعل 
صقل موهبته، ليطلق سنة 2012 »أرض 

العشرة«، التي تعد أول خطواته.
ويعشق Hassa1 ميدان الطبخ، حيث 

المملكة  إلللى   2020 سنة  أوائللل  سافر 
مجال  فللي  للعمل  السعودية  العربية 
المطاعم، لكن جائحة كوفيد19- ألزمته 
عائلته،  عن  وبعيدا  محصورا  يبقى  أن 
وهللو الللوضللع اللللذي دفللعلله إلللى كتابة 

.»Déprimé«
ويتعلق األمر بعمل عبر عن مشاعره 
وأحاسيسه، ثم عاد Hassa1 مرة أخرى 
إلى المغرب، حيث شرع في تطوير عالمه 
وجعل من أحاسيسه مصدرا لكل إبداعاته، 
حياته  من  مستوحاة  نصوصه  لتصبح 
اليومية الموضوعة على إيقاعات الراب، 
والتي أصبحت تضاهي كبرى اإلنتاجات.

لنهائي  تأهل  أن  الفنان  لهذا  وسبق 
هوب  الهيب  بمهرجان  الللراب  مسابقة 
قبل  من  المنظم   2020 لسنة  الللدولللي 
برنامج  إطار  في  زاوا«  »علي  مؤسسة 
 Positive School اإليجابية  المدرسة 
 New هوب  للهيب  الجديدة  العامة   .

District اكتشفته وتعاقدت معه لمنحه 
فرصة االنطاق في مسار فني جديد.

تجدر اإلشارة إلى أن العامة المستقلة، 
New District هي فرع لشركة »عليان« 
لانتاج Ali n’ Productions، وأسست 
سنة 2020 بالدار البيضاء من طرف نبيل 
عيوش، أمين بنجلون وأنس بسبوسي 
الفني  المدير  باوس(،  )المعروف بإسم 
مديرة  مجيد،  هند  مع  للعامة،  الحالي 

المشروع.
وتعتبر New District، حسب الباغ، 
اكتشاف  إلللى  تطمح  إنسانية  مغامرة 
المواهب الشابة المغربية لتحمل عاليا 
أصواتهم، وحسهم ورسائلهم. من التلحين 
وصوال  والتوزيع،  النشر،  اإلنتاج،  إلى 
 New District وتدعم   . البرمجة  إلى 
المواهب الشابة في جميع هذه المراحل.

ومواكبة  دعم  تم  أنه  الباغ  ووصللل 
المغربية  طللرف  مللن   New District

شريكها   ،)MDJS( والرياضة  لأللعاب 
الرياضة  يللدعللم  اللللذي  الللمللؤسللسللاتللي، 
والشباب المغربي منذ أكثر من 60 سنة 
الجديدة  المواهب  للكشف عن  . ويعمل 
القادمة من جميع األنواع الرياضية من 
بينها breakdance، الرياضة األولمبية 
 New عامة  لها  تللروج  التي  الجديدة 

.District
 New District أن  الباغ  وأضللاف 
تولي اهتماما خاصا للفنانات، إذ تواصل 
الشباب  الفنانين  على  النشيط  بحثها 
مغني الراب،  في جميع أنحاء المملكة : 
وفناني   ،Beatmakers والراقصين، 

الكتابة على الجدران .
دعوة   New District أطلقت  وقللد 
ويمكن   . الماضي  دجنبر  في  للمواهب 
على  التسجيل  دائما  الشابة  للمواهب 
www.newdistrictlabel. :الرابط التالي

.com/call-for-talents

Hassa1 »تقدم اأول فنان لها، مغني »الراب New District
»Déprimé« الذي اأطلق اأغنيته

  تاأجيل الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراك�ش 
اإلى موعد لحق وتنظيم ور�صات الأطل�ش ب�صيغة رقمية

المخرج ال�صينمائي يون�ش الركاب يراأ�ش لجنة تحكيم م�صابقة 
الركاب لأفالم الأندية ال�صينمائية في اإطار الدورة 11 للجامعة 

تحتضن مدينة تطوان من 22 الى 26 نوفمبر القادم ال�صينمائية بالدارالبي�صاء  المحمدية  
الدولي  تطوان  لمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات 

لمدارس السينما )فداك(.
وينظم هذا المهرجان، التي رأت النسخة األولى منه 
النور سنة 2015، بتعاون بين جمعية بدايات للفن 
بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية  والسينما 
المركز  من  بدعم  السعدي(،  المالك  عبد  )جامعة 
مؤسسات  عدة  مع  وبشراكة  المغربي  السينمائي 

وطنية ودولية.
ويعول المنظمون، حسب باغ مشترك، على إنجاح 
الفعالية الثقافية بفضل التزام الفريق الشاب المشرف 
على المهرجان وإبداعه وتضحياته، وكذا رفع التحدي 
التنظيمي لهذه الدورة، اعتمادا على شركائه التقليديين 
والجدد لضمان التغطية اللوجستية لهذا الحدث الدولي 
البارز، بعد التدابير التقييدية التي أثرت سلبا على 

المهرجانات والفعاليات الثقافية سنة 2020.
وأوضح أن فريق العمل عمل منذ أشهر على وضع 
خشبة  فقراته  غالبية  ستحتضن  استثنائي  برنامج 
المعلمة التاريخية مسرح إسبانيول بتطوان، يتضمن 
أفام أكبر المدارس السينمائية العربية واألجنبية، 
وماستر كاس، وندوات، وبرنامج خاص بل »التربية 
على الصورة «، وذلك لاحتفال جميعا بالسينما والفن 

والثقافة.

الدورة ال�صاد�صة 
لمهرجان تطوان الدولي 

لمدار�ش ال�صينما
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رشيدة الشانك

صديقي النائم
لم أخبر العالم

املدن التي افتتنت بلعبها
اشتعلت اآلن ..

لم أوِطنها على خريطة
لم أفصل في مساحاتها

ما أعرفه
أني عبرتها ذات مساء

بقبلة وحيدة
كرسي هزاز

أحمر شفاه صامت

صديقي النائم
كيف أختبئ بمدينة

تتحرش بي
يتحرك جان جنيه في تربتها
يرمي الشعراء مسوداتهم

من شرفتها
كيف صديقي النائم !!

ليست وديعة بما يكفي
تلك األظافراللعينة
األقراط الغانية

األصابع التي تتدلى من سقف خواء
ُحبلى اآلن

بخربشات على الحائط
بطالء تسرب من حبل سري

لم أعد وديعة بما يكفي
ألختبئ

كأرنب مذعور
أبحث عن ظل :

أول شجرة

أول ابتسامة
أول عطر لعجوز مقامر عنيد

لم أعد وديعة بما يكفي
صديقي النائم
جنود الحرب

الذين تركناهم البارحة
لم يسألهم أحد

كم رصاصة وهبوا
لفتح قلب مدينة غانية

كم خندقا حفروا
لدفن قصص عشقهم

لم يسألهم أحد
من سرق انتصاراتهم؟

كل الجنود اآلن
»نصب تذكاري«

نلتقط صور سيلفي
فوق جثثهم النحاسية

أحمد بنميمون

1 -  رؤيا احتضار
ـ أصبحت أملك طوع يدي جميع ما كنت أرغب فيه،، 
وكل الذي كان، وما ال يزال يثيرني، هي وأشياء أخرى، 
هذا  جسدي  أن  أحس  أنني  إال  متناولي،  في  ذلك  كل 
املتهاوي الفاني لم يعد كما كان، بل إن نفسي أصبحت 
تنفر حتى من مجرد اإلطالل على ضوء نهار، بل حتى 
من مجرد الخروج من قوقعتي داخل هذا البيت، خشية 
مهما  إلى ضربة ضوء،  مًعا  االثنتني  عينيَّ  تتعرض  أن 
احتميت بأستار ظالل تحت ما أحمله من ثياب تغطيني 

من قمة رأسي حتى أخمص قدمي.
فأخطر ما يواجهني، بل أخوف ما يتهددني أن نفسي 
لم تعد ترغب في قليل أو كثير، وكأن صوتا ما يهمس لي 
بأن هذا ليس إال استعداًدا لشكل من أشكال املوت، أو 
، معه  تمهيًدا لحالة من أحواله، أو شروعا في موت كليٍّ
سأغض الظرف عن الدنيا أول األم، انتهاًء بصرف كل 

حواسي عن أي متعة من أي نوع كانت.
فها أنذا بلغُت في ما أرى إلى ما كان يتمناه القائل 
الذي هفا إلى أن يكون حجًرا َيُمرُّ به ما يفنت الناس فال 

ينال ذلك منه، أو يضيف إليه شيًئا.
أجل، لقد بلغُت مرحلة االنصراف عن كل ما في يد 

اآلخرين، من ِنَعِم الجسد أو ُمَتع الروح، أو نيل ما يغيظهم 
من ثراء ال يستطيعون الوصول إليه. فلقد شارفت املوت 

إذن ، وماذا إن لم تكن حالتي هذه هي املوت نفسه.... 
لكنني ما إن أحسسُت بماء ينتشر على وجهي وجزٍء 
... ورأيُت يدين تعرضان علّي تناول ما في  من رأسي 
شفتّي،  عال  مخيف  يباس  من  تدنيانه  ماء  من  كأس 
من  تمكن  جفاف  عبر  جوفي  إلى  منه  قطراٌت  ِلَتنساب 
بْعَض  استعدُت  حتى  الصدري،  قفصي  ومريء  حلقي 
بني  يتداولون،  حولي  َمْن  أسمع  وأنا  فاستفقُت  وعيي، 

همس وجهر، حديثا كله يعنيني:
ـ املسكني ...ما زال لم يبلغ من العمر عتّيًا.

وليردد صوٌت آَخُر في نبرة أعلى:
من  يبدونه  ما  بقدر  يكرهون  أنهم  الشيوخ  يحسب  ـ 
حرص، أما إذا تخلوا عن رغباتهم فلن يضيق بهم من 

حولهم.
لُيضيف الصوت األول:

ـ يظن الشيخ نفسه ضيًفا ثقياًل.
ففتحُت عيني ألرى وجه صاحب هذا الصوت:

ـ بل إنه ال أثقل من عبِء َمن ال ُيِحسُّ
فاصفرَّ لون صاحب الصوت األول خجال من أن تكون 
كلماتي رغم كونها تأتي سامعيها قبل الغرغرة بقليل ، 
تعنيه هو . كلماتي التي كنت أحشرجها وهي تتصاعد 
من فمي دون بخار ، إذ لم يعد في جسدي من دم يجري 

وال ماء حياة.

2 -  في البرزخ
حجًرا صلًدا أصبحَت، ال تستطيع أن تشرب ماًء، وال 
روحك تتمتُع بصالة، وعيناك أصبحتا محض زجاج، فال 
أضواء تغريهما وال بريق ساطع يجذبهما، وال حبَّ جسد 
مما يتحرك أمامك يقوى على تحريك أضعف نبض في 

داخلك، لكن رغم كل شيء فال يزال ما يندفع حولك من 
تيارات هواء يوحي ِلَمن قد يراك، أكنت أنت ألذي لم تعد 
كائنا إال كجماد يحدث أن يحس دون أن يعي، أم غيرك 
من كائنات ال إحساس لها، أنك توجد في هذا املكان أو 
هذه الحال، وكأن حياًة ما تبعث فيك، أو روًحا ما يزال 
أثر منها في ذاكرتك، وهل تقيم الروح في قلب َصْخـر؟ 
لوال وقع املاء و آثار هبوب الريح لظل وجُهه ثابتا باهتا ال 
يتغير بني غابر وحاضر، بال لون وال صوت إشارة، وهل 

تجيبك صخرة ال تسمُع؟
أنك  يبدو  بل  مقامك،  فيها  تبرح  ال  أيام  عليك  تمر 
في  غيرها،  أخرى  إلى  منها  تنتقل  ال  هنيهتك  ستسكن 
حركة  تجتذبك  ال  نهار،  رابعة  في  أم  كنَت  ليل  أعماق 
وإياًبا،  ذهاًبا  الغول،  املدينة  هذه  في  ذهنك  يتجول  أو 
ال ترى أو تسمع أو تتكلم، أعمى أصم أبكم، ال يتذكر 
لسانك ِحْمَل لفظ تحرَّك به يوًما وال يستميلك إيقاع َفـَتـن 
وسكنات  ألوان  حركات  بني  أنغام  رقصة  مع  مسمعك 
أصوات، وإن جرى حولك ما يدعو إلى انفجار شهيق، 
أنك صرَت حجًرا ملموًما  لم تنس  تدفق مدمع،  إلى  أو 
ال يحركك ما يحدث خارجك أو في أعماق روحك التي 

مضت بها أيام وما عادت لك.
انتهى احتضاري منذ بعض وقت، حتى أنني لم أسمع 
أحًدا  رأيُت  يبكون، وال  يوجد حولي من  إن كان  نواًحا 
يدّب أو يهّب في جنازتي، أو ممن سعى للذهاب بي إلى 
قبري، وسأنتظر قلياًل، وبعدها إذا لم يختف هذا الضوء 
الذي أعرف أن خطوات مشيعي نعشي ال تزال تتحرك 
في دائرته، فلن أضيق بوحدتي التي كلما اشتدَّت زادت 
سعادتي ، وَزيَّن فرحي ملن ال يزال يراني أن يبتعد عني 
، وأن يخلي ما بني وبني هذا الفراغ العظيم الذي أصبح 
عنوان وجودي، وشارة إكليلي التي يفر منها ويستعيذ 

كل من يسترجع ذكراي في دنيا اآلخرين.

 
3 - وعي النفي 

أدرك شيئا  ال  واملطر،  الريح  أو تحت  الشمس  تحت 
أيِّ  من  أو  مني  حجر  مرمى  على  أو  حولي  يقع  مما 
جَدٍث يواري غيري ، أو شاهدة تقوم هنا أو هناك تثبت 
ِمتُّ  فهل  وغبر.  فيما مضى  األرض  هذه  على  كان  من 
إلى  يجيء،  ال  ما  انتظار  إلى  قدري  واقتادني  وُدِفْنُت؟ 
ِوْزِر  أن يتحقق ما ال نفع فيه. فقد تخلَّصت روحي من 
زمن وأوهامه، وما أواجهه فيما يمضي ويمر ، وكل ما 
، كما تخلص جسدي من انتظار ما  يخيف قبل أن يحلَّ
يمتع من لذائذ الشهوات، أو ما يرهق من أثقال التبعات، 
فها أنذا في غيابة البرزخ وكأنني في متحف متالشيات، 
ال أمل يعذبني، وال انتظار يثقلني، للحظة أو لقرون من 
 ، مستهزئا  ضاحكا  ظهري  الزمن  وسأولي  السنوات، 
أتمناه،  ما  أمامي  وال  ورائي  لْيَس  أن  أدركت  دمت  ما 
أن  هالك  يقدر  فكيف  اإلنسان  صفات  لي  تعد  لم  فإن 
يهتّم بإنسان، بل إن وضعيتي كمنفيٍّ إلى خارج الحياة 
من  استرجاع  إلى  األرض  وجه  على  مقيم  أي  تدعو  ال 
صاروا منفيني مثلي تحتها، أو االتصال بمن ال يزالون 

على أمل من اللحاق بهم إلى ما فوق األرض.

4 - العودة 
نحن لم نْفَن بعد، كل ما في األمر أن هناك مدنا منسية 
في البرزخ، أو في ما يشبه البرزخ، بل في طبقات جحيم 
املخضرة،  الحياة  أرض  إنسان  وأن  البرزخ،  قبل  ما 
حيث الخصب والحب والعطاء والخير ال علم لكثير من 
أفراده ، بما ينشغل به لصوص جهات منظمة وعصابات 
مجّيشة، من تحويل آالم وإشعال حروب، وجعل كل ذلك 
مصادر أرباح وآليات امتصاص دماء، فكان أن اْفُتِتحت 
في جهات في آخر األرض، بساتني ِنَعم ٍ وحدائق ُمَتٍع، 

ُجِعلت ينابيع أرباح، وآبار استدرار ثروات.
ولقد كنُت سمعُت، ، قبل أن أدفن بقليل، وجود مهتمني 
من سكان  أنهم  الوكاالت  بعض  تتوهمه  بمن  باالتصال 
َيسلُب  األنظار عما  لعبة صرف  في  الخارجي،  الفضاء 
حياة  ساحة  عن  عنهم  بالرغم  منفيني  مقدرات  األرَض 

اإلنسان، خلَف أستاِر ظلماٍت وظلماٍت.

5 -  الذهاب ثانيًة:
أم  »ـ أأنا في برزخ أم في معبر جحيم على األرض 

في مطهر؟ 
ـ بل أنت هنا، لم تغادر موقعك على األرض، يوًما، ولقد 
صحوَت اآلن ، وستزداد إدراكًا لكل من ال يوفر حيلة أو 

قوة إلرغامك على النوم، فلقد عرفت طريق نهوضك.« 
كانت أكثر من صفارة إنذار تقترب مني، فأنا أكتب 
شهادتي هذه منذ أيام على هاتف ذكي مسجل في دوائر 
استخباراتهم، قال لي مستخدم جهة البيع الذي سجله 

وأنا أرى: 
ـ إن في هذا تأكيدا لحمايتك من أن تضيع أو ُتسرق.

الحديدي  إقامتي  باب  على  عنيفًا  طرًقا  أسمع  اآلن 
أسفل العمارة ، و أسمع أن هناك من أسرع إلى فتحه 
، ألسمع بعدها وقع أحذية عنيفة على األدراج، لتنتهي 
بالطرق الشديد على باب بيتي الذي وقفت ألشهد كيف 
جماعات  في  املهاجمون  وليدخل  األرض  على  يتهاوى 
مندفعني بحثا عن كاتب هذه الشهادة، وعن هاتفه الذكي، 

الذي لم يخطر لصاحبه أنه سُيستعمل شاهدًا عليه.

6 -  النفي
اقتادوني إلى جهة ما من منفاي املجهول، حيث ال قبُل 
لوجودي وال بعْدُ، وال فوقُ وال تحُت، وما زلُت لم ألَْق الذي 

ّه فوق كل احتمال. أتمناه، فهذا الذي أحسُّ

ُمْنَتَهى ُعْزَلُة اللاَّ

ح�شرجاُت َمنِفيٍّ

أبو بكر  متاقي

وجه 
في حالته األصيلة،

بعيد مني،
قريب إلي.
ال أفهمه

مثلما ال أفهم أمازيغيا يغني 
اآلن. 

ما جدوى الفهم؟.

*******
أفق انتظارك،

ذاك الذي سيجته من قبل،
أسعى،

صاعدا إليه اآلن،
بفكرة عن أفق يقتات أبده من 

أزله.

*******
عذرا،

سوف أطيل التأمل في عينيك .
)عيناك العميقتان تحت عدستني 

سوداوين(
أقتطع لسعادتي رغيفا من 

حزنك،
أقتطع من حزني علكا 

لسعادتك.

*******
أكاد أقول :

قلقك مصفى
ورقراق 

ويجري في روحي
وأسمع خريره. 

*******
في ذلك املساء،

في الباحة املوحشة،
وشوش غيابك لحواسي 

ولم أسمع كلماته 
غير أني أدركت لهيبها.

********
مدار آخر هذا.
أسبح يسارا

تسبحني يمينا.

********
مدار جحيم عال 

مشرف على فراديس أرضية 
مهجورة.

فرادي�س اأر�شية مهجورة

صالح لبريني

-أ-
لَْسُت َمْهُووسًا ِبالَْماِء النَّاِبِع َنارًا ِفي َيِدي

َواَل َأْن َأْدُخَل َأْبَواَب الَْمْعَنى 
لَْمِة ْوَء ِمْن ُجْحِر الظُّ َواَل َأْن َأْسِرَق الضَّ
َفَأْرِضي ُأْرُجوَحٌة َماِئلَُة َحدَّ الَْغَثَياِن

ْؤَيا َوالَْمَدى َمْخُنوُق الرُّ
َتلَْك َحَراِئُق ُأْخَرى َتُقوُد َخْطِوي ِجَهَة 

الَْخَرائِب 
َدًة ِمْن ُسَؤاِل الُْوُجوِد َتْرُقُص ُمَجرَّ

َوَتْرَتِدي َزَوااًل ِفي اْنِتَظاِر َرَماِد اللَّْعَنِة
َفالَْمْوُت ُعْزلٌَة الاّلُمْنَتَهى
ِلَذا َأْنَتِبُذ َزاِوَيَة الَْمْنَفى 

َأُخوُض ُحُروِبي َمَع َدْرِس النَّْمِل 
ْبِر  َك ُمَعاَدلََة الصَّ ُأَفكِّ

َوَاْرُنو ِإلَى َطِريٍق ُمْخَتِلٍف َعْن َنَهاِر 
الُْوُضوِح 

ألَنِّي ُأِحبُّ  ُلَغَة الُْغُموِض َوَأْخَشى ِكَتاَب 
ااِللِْتَباِس

َواَل ِكَتاَبَة ِلي 
َفَكلُّ اأْلَْشَياِء َتْمُحو اأْلَْشَياَء اأْلُْخَرى 

ْؤَيا َوُكلُّ الُْخُطوِط َمْسَرى ِلْحْبِر الرُّ
َوُكلُّ ُمْفَرٍد ُمَثنَّى 

َوُكلُّ َجْمِع َناِقُص ااِلْكِتَمال
ُهَو َذا اْحِتَماِلي 

َماَد َأْن ُأَراِوَد النَّاَر اَل الرَّ
ْوَء اَلَل اَل الضَّ الظِّ

ااِلْخِتاَلَف اَل ااِلْئِتاَلف
الُْبْعَد اَل الُْقْرَب
اللُّْغَم اَل الُْهْدَنَة

َأْن ُاْشِعَل اأْلَْرَض ِبَحَجِر الَْفاَلِسَفِة
ْيِر َوُعْجَمِة الُْجُنون ِبَمْنِطِق الطَّ

َأْن ُأَمزَِّق ِحَجاَب الّلْيل 
ْرد َماِء َحَداِئَق السَّ َوُأَغنِّي ِللسَّ

 -ب-
لَْسُت َمْهُووسًا ِبالَْحاَفِة َبْل ِبالُْعْشِب

ِة َبْل ِبالَْهاِوَيِة ِبالِْقمَّ
َحْيُث الَْمَعاِوُل َتْهَوى َوَجَع الُْجْدَراِن

ني َوِلي َهَشاَشُة الطِّ
َأَنا الَْكاِئُن الُْمْحَتَمُل 

ُأَروُِّض اللََّعَناِت 
َوَأْرُتُق اأْلَْرَض ِبِإَبَرِة الَْعَمى

مل اأعد وديعة 
مبا يكفي

قصة قصيرة
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سوء الفهم:

الذين وقعوا في »سوء الفهم« 
اللغوي  املعنى  على  اقتصروا 
»سرقات«،  لكلمة  واألخالقي 
النقدي  املعنى  عن  بعيدا 
النقدية  املدونة  في  االصطالحي 
يقابل،  والذي  القديمة،  العربية 
إلى حد كبير، مفهوم أو مصطلح 
Intertextua� »التناص« 

الغربي  النقد  له  َر  َنظَّ كما   lité
وقوله  باختني،  حوارية  منذ 
بجوليا  مرورا  األصوات،  بتعدد 
استعملت  التي  كريستيفا 
 ،1966 سنة  مرة  ألول  املصطلح 
مرورا بروالن بارت وفوكو ودريدا 
وآخرين...  وسوليرس  وجينيت 
هذا من غير أن نغفل مصطلحات 
قبيل  من  أخرى،  عربية  بالغية 
والحل  واالقتباس  االستشهاد 
والتضمني،  والتلميح  والعقد 
مفهوم  مع  تتقاطع  والتي  
قامت  بينما  أيضا...  التناص 
على  الغرب  في  التناص  نظرية 
األدبي،  التأثير  مقوالت  أنقاض 
سابقة،  مراحل  في  سادت  التي 
كاتب  كل  إن  تقول  التي  تلك 
ولقد  بسابقيه.  يتأثر  أن  بد  ال 
على  ردا  التناص  نظرية  جاءت 
مقاربة  في  البنيوي  التعصب 
بنية  بأنه  األدبي، والقول  النص 
بينما  بذاتها.  مكتفية  مغلقة 
نصوص  أصداء  النص  يحمل 
املؤلف  ثقافة  تشكل  أخرى 
وكتابته. بمعنى أن كل نص إنما 
السابقة  النصوص  من  يتشكل 
عليه، وهو يدخل في حوار معها، 
إليها.  ليضيف  منها  وينطلق 
وصف  إلى  بارت  دفع  ما  وهذا 
وبأنه  فسيفساء،  بأنه  النص 
وقبله،  االستشهادات.  من  شبكة 
إنما  الكتابة  أن  كريستيفا  رأت 
للنصوص،  تحويل  عملية  هي 
ملفوظات  نص  كل  في  وأن 
نصوص  من  تؤخذ  ودالالت 
أنه  إلى  لتخلص  سابقة،  أخرى 
بمعزل  نصا  نكتب  أن  يمكن  »ال 
عن النصوص التي كتبت قبله«. 
ويؤصل فيليب سوليرس لنظرية 
منظري  أحد  وهو  التناص، 
يدعونا  ملا  كيل«،  »تيل  جماعة 
النص،  عن  القداسة  نزع  إلى 

وعدم النظر إليه بوصفه مكتمال 
امتداد  هو  بل  وجامدا،  وجاهزا 
ملا  واستئناف  أخرى،  لنصوص 
ذي  من  النصوص  تلك  دشنته 

قبل. 
درس  قد  نفسه  كيليطو  وكان 
في  األدبية«  »السرقات  موضوع 
متوقفا  والتناسخ«،  »الكتابة 
العرب  النقاد  أورده  ما  عند 
السرقات«،  »باب  القدامى ضمن 
من  أحد  يقدر  »ال  باب  وهو 
السالمة  يدعي  أن  الشعراء 
في  رشيق  ابن  يقول  كما  منه«، 
السرقات  »ليست  ثم  »العمدة«. 
الناقد  عند  بالضرورة  مذمومة 
َصَدَر  التي  الفكرة  العرب«، وهي 
عنها كيليطو، وهو يدرس مفهوم 
في  العربية،  الثقافة  في  املؤلف 
عبد  ترجمه  الذي  الكتاب  هذا 
منتصف  العالي  بنعبد  السالم 
املاضي.  القرن  من  الثمانينيات 
»الوارث  بعنوان  فصل  وفي 
»الغائب«،  كتاب  من  الشقي«، 
موضوع  إلى  كيليطو  يعود 
هذه  الشعر  في  ليس  السرقات، 
املرة، بل في أدب املقامات، حيث 
أخذ الحريري الكثير عن أستاذه 
كثيرا  إذ  الهمذاني،  الزمان  بديع 
بعض  بداية  في  عارضه  ما 
املقامات، أي قلده وجرى مجراه، 
لكنه سرعان ما شب عن الطوق، 
جديدا  مسارا  بالحكاية  وسلك 
من  عينة  دراسة  وبعد  ومبتكرا. 
لكيليطو  تبني  الحريري،  مقامات 
ما  كثيرا  منها  األول  القسم  أن 
بينما  محاكاة،  صيغة  في  جاء 
جاء القسم الثاني في شكل إبداع 

وابتداع.
الجرجاني  القاضي  ل  فّصً لقد 
في  السرقات  باب  في  القول 
بني  »الوساطة  الشهير  كتابه 
يرى  وهو  وخصومه«،  املتنبي 
الناقد  »باب ال ينهض به إال  أنه 
ويؤكد  املبرز«.  والعالم  البصير 
ثمة  أن  النقدي«  »الوسيط  هذا 
َرق والغصب، وبني  السَّ فرقا بني 
يجوز  وما  واالختالس،  اإلغارة 
بل  فيه.  السرق  يجوز  ال  وما 
سيمتدح  الوساطة  صاحب  إن 
ألنه  الجميلة،  الشعرية  السرقات 
»متى جاءت السرقة هذا املجيء 
تحص  ولم  املعايب،  من  تعد  لم 
من جملة املثالب، وكان صاحبها 

وباملدح  أحق،  بالتفضيل 
والتزكية أولى. ومن ذا يشك في 
وكنت  القيس...«.  امرئ  فضل 
أن  إلى  السابق  املقال  في  أشرت 
شرف  األدبية  السرقات  »تهمة« 
كبير لم ينله في ثقافتنا العربية 
أمثال  من  العظماء،  إال  القديمة 
ثابت  بن  وحسان  القيس  امرئ 
واملتنبي،  تمام  وأبي  والبحتري 
أهمية  هنا  و«من  والحريري. 
مفهوم »السرقات«، التي سيكون 
مجرد  إلى  اختزالها  الخطأ  من 
يذهب  كما  انتحال«،  أو  سطو 
الشيخ  بن  الدين  جمال  ذلك  إلى 
بينما  العربية«.  »الشعرية  في 
يخلص ابن رشيق في »العمدة » 
في  تكون  إنما  السرقات  أن  إلى 
املعاني ال في األلفاظ، أي »ما نقل 
معناه دون لفظه«. وفي كتاب له 
آخر، هو »قراضة الذهب«، يورد 
آخر  نقديا  مرادفا  رشيق  ابن 
وفيه  »األخذ«.  وهو  للسرقات 
شعرية:  صور  على  تعليقا  يقول 
»ولو ُعدَّ مثُل هذا سرقة لم يسلم 
شيء من الكالم«. ثم يفصل القول 
في جماليات السرقة، على أساس 
أن »ما كثر هذه الكثرة وتصرف 
الناس فيه هذا التصرف لم ُيَسمَّ 
يكون  املعنى  ألن  سارقا،  آخذه 
صاحبه  ويدعى  فيحصر  قليال 
سارقا مبتدعا، فإذا شاع وتداولته 
األلسن بعضها من بعض تساوى 
له  فإن  املجيد  إال  الشعراء  فيه 
عليك  فإن  املقصر  أو  فضله، 
دركه إال أن يزيد فيه شاعر زيادة 
يستوجبه  مستحسنة  براعة 
مبتدعه  على  ويستحقه  بها 
ومخترعه«. نحن هنا أمام شجرة 
تتخلق  التي  املعاني  من  وارفة 
الشعرية،  السرقة  عملية  من 
على  الزيادة  وبفضل  فبفضلها 
يتحقق  فيها  والبراعة  السرقة 
املؤلف  من  واالختراع  االبتداع 
بما  القارئ،  من  واالستحسان 
مقولة  »االستحسان«  أي  هو، 
يتلقى  حني  فالقارئ  جمالية. 
أحسن  وقد  »مسروقا«،  معنى 
الشاعر توظيفه وأتقنه وزاد فيه 
ليس  ينبهر  فإنه  خالق،  بشكل 
لبالغة ذلك الشعر، وإنما لبراعة 
واإلضافة  »السرقة«  في  الشاعر 
القول  أمكن  واالبتداع.  والزيادة 
إن املفكرين البالغيني القدامى قد 

اقتربوا من نظرية األطر املعرفية 
كانط،  إمانويل  يعرضها  كما 
والتي تفرق بني املعرفة الذهنية 
واملعرفة  الجمالية  واملعرفة 
إلى  ينظروا  لم  حيث  األخالقية، 
موضوع السرقات نظرة أخالقية، 

بل نظرة جمالية أساسا.    
فقد  الجرجاني  القاضي  أما 
في  مبسطا  منهجا  لنا  أعد 
يدرس  فهو  السرقات،  قراءة 
أوال  فيبحث  الشعري،  البيت 
املعنى  أي  السرقة،  موطن  عن 
سابقه،  من  الشاعر  أخذه  الذي 
كما  »الزيادة«  في  يبحث  ثم 
أتى  التي  اإلضافة  أي  يسميها، 
التي  تلك  الالحق،  الشاعر  بها 
إبداعيا  عمال  سرقته  من  تجعل 
وفعال خالقا. فالشاعر، هنا، إنما 
تراكم  بتحقيق  باإلضافة،  يقوم 
الجديدة  الصور  بتوليد  شعري، 
الشعرية  الصور  مجموع  من 
نتذكر،  أن  علينا  أمامه.  املاثلة 
األحمر  أخرى، وصية خلف  مرة 
أن  ألبي نواس، وكيف طلب منه 
يحفظ ألف مقطوع للعرب ما بني 
ينساها  وأن  وقصيدة،  أرجوزة 
بعد ذلك قبل أن يشرع في كتابة 
الشعر. يقينًا، لم ينس أبو نواس 
كل ما حفظه، ولكنه تذكر بعضا 
فأبدع،  عنده،  من  وأضاف  منه، 
العرب  الشعراء  أكبر  من  وكان 
نهج  وعلى  والثوريني.  املجددين 
من  تمام  أبو  كان  نواس،  أبي 
اشتهروا  الذين  الشعراء  أهم 
أنه  رغم  الجميلة،  بالسرقات 
التقليدية،  القصيدة  على  ثار 
الشعرية  السرقات  أن  يعني  ما 
كثيرا ما كانت مدخال إلى تجديد 
الشعر العربي. ذلك أنه ال وجود 
ال  ذاكرة،  بال  كاتب  أو  لشاعر 
القدرة  يمتلك  ال  لشاعر  وجود 
على التذكر، كما ال وجود لشاعر 
على  القدرة   يمتلك  ال  حقيقي 
النقدية  الكتابة  وألن  النسيان. 
كتابة  هي  إنما  كيليطو  عند 
كما  مبدع،  نقد  هو  أو  إبداعية، 
الخطيبي.  الكبير  عبد  ذلك  يؤكد 
نقارب  بأن  لنا  يسمح  ما  وهذا 
قراءة  بآليات  النقدية  تجربته 
كما  التراثية  األدبي،  النص 
السرقات  آلية  ومنها  الحداثية، 
في  التناص،  آلية  أو  األدبية، 

االصطالح النقدي املعاصر. 

االشتراكي

نبضات

يف مديح ال�سرقة
حاشية على مقال سابق

نبضات

�سـنـوات عـبد 
الــمـومـن الــمـ�سـتـعـلـة 

  لذكرى قدور التاقي: صديقي ورفيقي

وإني ألْحَسُب َرْيَب الزمــا   ///   ِن يتركني جسدًا باليا
سأنشر ذكَرَك ال نــاســيـًا   ///   جميَل الصفاِء وال قاليا
وقد كنُت أنشُرُه ضاحكــًا   ///   فقْد صرُت أنشرُه باكيا

                                 ) عبد السالم بُن رْغباْن املعروف ب: ديك الجن (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ألصدقائي  عزاًء  تكون  أن  قبل  لنفسي  وسلوى  عزاًء  أطرحها  وموِجعة  وواخزٌة  حائرة  أسئلة  هي 
السنوات  تاريخية  وعنفوان  وجمال  املرحلة،  وطموح  ووهم  وحلم  حبَّ  شاركوني  الذين  وصديقاتي 
األولى من السبعينات الرائية املرئية، العجيبة الرطيبة، الغضة املهيبة العصية على الفناء والنسيان؛ 
وكيف تنسى وتفنى وهي ما حقق للبالد ما هي فيه بشكل أو بآخر، إْذ كان لها ما بعدها، أعني أن 
قصعة  هرفوا«   « الصراعات الضارية، واملعارك املحتدمة مع قوى الشر والطغيان، والجبابرة الذين 
الوطن، وعكفوا يمتصون َضْرعه، ويشربون رحيقه، هي ما ساهم في فتح كوة بل فجوة أمام الضوء 
القادم الذي تكاثر وتناثر حتى أفضى إلى ما يمكن تسميته اليوم ب« االنتقال الديموقراطي »، وتحقيق 

نزر يسير من مطالب ُنفَي وُسِجَن واختطف من أجلها شرفاء وشريفات البالد.
األنثى  بعد  الثالثة  معشوقتي  كانت  وجنَّنني.  َجني  هجَّ غرام  حدود،  بال  بالسينما  غرامي  وكان 
والكتاب. وقد بلغ من غرامي بها أنني كنت أتسلل ليال من قاعة النوم بالداخلية، حافيا والحذاء في 
يدي ُمحاذرا أن يضبطني الحارس املرحوم سي عمر، ألنزوي ـ بعد قليل وأنا ألهث ـ بأحد أركان سينما 

» باريس »، متنعما بمقعد جلدي أحمَر وثير، وبفيلم سياسي مثير.
أفالم مندرجة شكال ومضمونا في حرائق  أن تعرض  إيديولوجيا وسوسيولوجيا،  أْمَلْت  فاملرحلة 
إشاعة  ووجوب  الكريم،  والعيش  املبدئية  الحقوق  استتباب  لجهة  التاريخي  الشرط  ذاك  ومطالب 
الديموقراطية والعدالة االجتماعية؛ ومنخرطة في إبستيم زمنية الحركات التحررية املشتعلة في جهات 

املعمور. 
الرئيس(،   ( منها:  اذكر  أن  يمكن  ويفنيها.  يطمسها  أن  للنسيان  هيهات  ـ  أفالم  توالت  وهكذا، 
الديكتاتور ـ ِزْد ـ جميعنا في حرية مؤقتة ـ جْو هيْل ـ ساكو وفنزيتي ـ فراشات ـ اعترافات عميد شرطة 

أمام وكيل الجمهورية الخ.. الخ ) هي أفالم ناطقة بالفرنسية بطبيعة الحال(.
فضال عن أفالم الحب الفرنسية واألمريكية الرفيعة ال املصرية الرومانسية الفجة واملبتذلة واملكرورة 
الظروف،  تضطرني  وعندما  القليل.  النزر  عدا  ما  املستهلكة،  والتيمة  الواحد،  النمطي  البعد  ذات 
ويرغمني خواء الجيب على اإلقامة في الداخلية خالل نهاية األسبوع، أهتبل الفرصة، يوم األحد، ألنزل 
النصر »، التي كان يجذبني إليها، ويوقعني في  ضيفا عاشقا مفتونا، على األفالم الهندية بسينما » 
غرامها، ترجماتها املكتوبة أسفل الشاشة، بشعرية عربية بديعة أعترف أنها غدت مخيالي، وزينت ـ 
إلى حد ماـ  لغتي، وزركشت أسلوبي وصوري. ومن َثمَّ، صرت مأنوسا معروفا، متداول الوجه والصوت 
واللسان، لدى فتيات الشبابيك، و« الجالَّساْت ». بل كنت أحظى ـ بني الفينة واألخرى ـ بتذاكر مجانية، 
أو عبر توسط توسلي منهن للبّواب حتى يسمح لي بولوج القاعة الغارقة في ظالم رهيب حيث ال صوت 
وال نأمة، وال نسمة، وال نغمة إال ما كان من أصوات املمثلني واملمثالت، وأمواج ضوء مرتعشة تتلوى 
كالحيات، وتتراقص مثل شالالت دقيقة على السحنات، وبني الكراسي، تشق أمامي ُدْكَنَة املمر، وتنيره 

ألضع اليد املدودة املتخبطة على كرسي فارغ أْنَدِفُن فيه قرابة ساعتني ماتعتني مفيدتني بما ال يقاس.
ولكم ضبطني حارس الداخلية، عائدا في منتصف الليل، متشعبطا وملتصقا متسلقا كُدَوْيَبة   أو 
كُقّراد بالجدار، محاوال أالَّ ُأْحِدَث ما يثير االنتباه أو يوقظ النائمني السادرين في أحالمهم أو كوابيسهم 
وشخيرهم. ولكم هددني وتوعدني بالطرد من الداخلية إْن هو ضبطني متلبسا ب« جريرتي » في املرة 
املقبلة. وكان يجدني فاعال، غير مباٍل بوعيده وتهديده، لينسى في الغد املوالي، أو يتظاهر بالنسيان 

ألنه كان حنونا طيبا في دخيلته، ومتعاطفا معي بشكل خاص، وإْن بدا لآلخرين عنيفا وفظا غليظا.
هي ذي السنوات الثالث االستثنائيات العظيمات في حياتي، عظيمات في السلب وفي اإليجاب، في 
السراء والضراء ألنها َبَرْتني إبراًء، وصنعتني صنعا، وَسيََّسْتني وأدلجتني، وفتحت عيني أكثر على 
فرانْس،  وأناتوْل  مورياْك،  وفرنسوا  وستنداْل،  وبروسْت،  وبلزاك،  كفلوبيْر،  العامليني  الروائيني  كبار 
وفكتور هيغو، وإرنست همنغواي، ووليام فولكنر، إلى جانب روائيني عرب ال يقلون عنهم كْعبا وال 
اهلل  وصنع  زفزاف،  ومحمد  منيف،  الرحمان  وعبد  الغيطاني،  وجمال  محفوظ،  نجيب  مثل  إبداعا 

إبراهيم، وجبرا إبراهيم جبرا، وآخرين.
َرني أكثر، كانت بدائع ألبير كامو، والفكر الوجودي السارتري حيث  غير أن الذي شحذ وعيي، وَنمَّ
اآلداب  الجدار (، وملفات مجلة )  الغثيان (، و )  الكلمات (، و )  دروب الحرية«، و)  كانت سلسلة » 
املكرسة للوجودية، متاحًة، وطوع التداول واليد. وكان الفكر املاركسي، على رغم اطالعي  البيروتية ( 
السريع غير العميق ـ فترتئذ ـ على شذرات منه متفرقات هنا وهناك، ومترجمة ـ في الغالب ـ ترجمة 
رديئة وموظفة ألن مترجميها كانوا يهدفون أساسا إلى زعزعة العقائد، والتشكيك في نجاعة الدين 
العمال  وخالصه باعتباره مسؤوال عن استعباد واستغالل الطبقات الفقيرة واألميني، وفي مقدمتهم: 

والفالحون؛ كانت تلك السلسلة وامللفات، وذاك الفكر ـ إذْن ـ إنجيَلنا وكتاَبنا الذي َنْرِجُم وُنِرَجُم به.
كنا نداور في ما بيننا هذه األفكاَر، ونعلن انتسابنا إليها، والتصديق ملا بني يديها. بْل، أنا واحٌد 
من بني َمْن كان يقدم عروضا في املادية الجدلية بالثانوية بكثير من املكر واالدعاء داخل أقسام متى 
فرغت بمعرفة اإلدارة والساهرين على سيرها العام، تفاديا الحتجاجنا بدعوى التضييق على حريتنا. 
ولئن سألتني عن قيمة تلك العروض املعرفية، ومدى فهمنا للمادية الجدلية، ودفاعنا عن أطاريحها، 
وآراء ومواقف كاتبيها مثل ماركس وإنجلز، ولينني، وماوتسي تونغ، فإن جوابي هو: ال شيَء، ال شيء 
على األرجح. إْذ كنا نسلخ الترجمة سلخا، ونقتطعها من سياقها، وُنَتبُِّلها ببعض تخيالتنا ورغائبنا 
فرقة  استثناء  مع  التصديق،  سريعي  كانوا  الذين  التالميذ  وزميالتنا  زمالئنا  في  التأثير  محاولني 
غاضبة كانت تقف لنا باملرصاد، وتتصدى لنا سائلة ومتشككة في معلوماتنا، وقدراتنا املحدودة على 
استيعاب املادية الجدلية املاركسية العميقة والدسمة، ومتهمة إيانا باإللحاد والزندقة، وأكل رمضان، 

والتعاطي للنبيذ والبيرة، وزيارة حي املومسات بانتظام.؟ا
الضالة  التي كانت تتصدى للفرقة »  املؤمنة »  عنيفًة وغير رحيمٍة كانت معارُكنا مع هذه الفرقة » 
والسجال  الكالمية،  املعركة  انتهاء  بعد  يعود،  كان  فكالنا  بعضا.  بعضنا  من  أفدنا  ». وال أنكر أننا 
معرفيا  سالحا  َبُه،  وَتَشرَّ طالعه  ما  ليتخذ  ومستقرئًا  مستطلعا،  مستشيرا  الكتب  إلى  السفسطائي، 
وإيديولوجيا يدافع به عن خندقه، وُيَصلِّب به عوَدُه وتمترسه وراء أفكار جديدة يريدها أن تكون أكثر 

انسجاما، وأشد شوكًة وَوْقعًا لَتْتفيه الخصم، وتجريده من سالحه.
ولربما كان النخراطي الحزبي املبكر واملنظم على يد أستاذي أحمد لطافي سالم، يد طولى في تعميق 
للشغل،  املغربي  االتحاد  مقر  داخل  االشتراكيني  التحرريني  املناضلني  إلى  الدؤوب  بإنصاتي  أفكاري 
لدعم  قرأوا  ما  إيراد  في  ويستبسلون  يناقشون  وهم   ،« كولومبو   « مقهى  أو  فرنسا«،   « بمقهى  أو 
أطروحاتهم، وتصليب مواقفهم، والدفاع عن وجهات نظرهم. لقد كنت تحرريا اشتراكيا، فأول عهدي 
بالنضال الحزبي كان في حزب املرحوم القائد علي يعته ) حزب التحرر واالشتراكية (، قبل أن يصبح 

حزب ) التقدم واالشتراكية (.
على أنني سأخلع معطفي الحزبي هذا آَن حلولي بجامعة ظهر املهراس بفاس، وأنضم إلى حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية. وكنت شاهدا على ميالد التسمية في العام 1975 بقاعة األفراح 
بنجلون،  عمر  والشهيد  بوعبيد،  الرحيم  عبد  القائد  جانب  إلى  بالجلوس  وحظيت  البيضاء.  بالدار 

واملناضل محمد اليازغي، وقادة آخرين أعتز بجلوسي إليهم، ومعرفتي بهم.
سنوات سماٌن، سنوات مشتعلة بكل تأكيد سياسيا ونضاليا، وتعليميا، وغراميا، وثقافيا، وشعريا.

لكني أقول على لسان الشاعر المارتنْي، ت. الشاعرعلي محمود طه:
ليَت شعري أهكذا نمــــضــي   ///   في ُعباٍب إلى شواطيَء ُغْمِض؟
ونخوضُ الزماَن في ُجْنح ليٍل   ///   أبديٍّ ُيْضني النفوَس َوُيْنضي

وضفاُف الحياة ترمقها العـْيــ   ///   ـُن فبعٌض يمر في ِإْثِر بعِض
ودون أن نملَك الرجوَع إلى ما   ///   فاَت منها، وال الرُُّسوَّ بأرِض

محمد بودويك

أثارت مقالة »سرقات كيليطو« التي 
نشرتها يف العدد األخير من مجلة »اجلديد« 
اللندنية جدال شيقا. وقد اتسعت دائرة 
َّا بادر امللحق الثقايف جلريدة  النقاش أكثر ملمَ
»االحتاد االشتراكي« إلى إعادة نشر املقالة يف 
العدد املاضي. ولئن كان القارئ املتمرس قد 
تلقى هذه املقالة املتواضعة بشغف وتقبلها 
قبوال حسنا، فقد تعرضت املقالة، لسوء 
فهم، أيضا، من لدن طائفة من القراء.. 
ومن خالل متابعتي ملجمل أعمال كيليطو، 
وكتابتي عن غالبيتها، أمكن القول إن هذا 
الناقد املبدع يظل من أشد النقاد العرب 
املعاصرين إعجابا بقضية السرقات األدبية، 
وقد كتب عن جمالياتها يف أكثر من سانحة. 

مخلص الصغير

نبضات

)3(
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الذاتي  التصوير  سنلحق 
النفسي  بالتحليل  »السيلفي« 
بصفته أحد األنشطة النفسية التي 
التي  املعلومات  من  الكثير  تحمل 
تفيد في تشخيص العلل والتعرف 
على الداء، على اعتبار أن التصوير 
فن من الفنون البصرية، التي يبدع 
من  لحظة  بتثبيت  الفنان  فيها 
الزمن، وأن من خصائص التصوير 
الذاتي، أنه سند لتقاسم االنفعاالت، 

وإن بطريقة أقل جمالية.

1 - الوعي بالذات

أي  وراء  الكامنة  العوامل  إن 
إما  سلوكي،  نمط  أو  نفسي  حدث 
الشعورية،  أو  شعورية  تكون  أن 
لذا فإن األحداث التي تجري داخل 
الفرد كاملشاعر واألفكار واألنشطة 
عليها  االستدالل  يمكن  العقلية، 
األسلوب  هو  واحد  طريق  عن 
عبر  سواء  الشخص،  سلكه  الذي 
وبذلك  باألفعال،  أو  باألقوال  عنه 
أحداثا  النفسية  الظواهر  تصبح 
موضوعية خارجية، حيث ال يمكن 
فصل ما هو جسمي عما هو نفسي 
هو  النفسية  الظاهرة  فمصدر 

اإلنسان بأكمله.
الكشف  إلى  فرويد  سعى 
ما  تحليل  خالل  من  الالوعي  عن 
يصدر عن اإلنسان من إبداع فني، 
الدفينة  الرغبات  أن  يرى  حيث 
من  قناة  إلى  تؤول  الالشعور  في 

القنوات التالية:
الغرائز  هذه  تلبى  أن  -إما 

بصورة طبيعية
لسلطان  تخضع  أن  -وإما 
في  التفكير  اإلنسان  فيلغي  العقل، 

مثل تلك الرغبات
الرغبات  هذه  يحرف  -وإما أن 
ما  طريق  عن  آخر  مجرى  نحو 
يسميه »التسامي« أو »التصعيد« 

 )Sublimation(
الجنسية  الغريزة  محل  فيحل 
هدف آخر له قيمة في املجتمع)1(.

يهمنا  الذي  هو  الثالث  الحل 
اإلبداع  عملية  تفسير  إطار  في 
التحليل  نظرية  نظر  وجهة  من 
عالقة  له  فالتسامي  إذن  النفسي، 
أن  بمعنى  الشبقي،  بالدافع 
يستبدل  أن  استطاع  إذا  اإلنسان 
أخرى  أهدافا  القريبة  بأهدافه 
من  قيمة  أرفع  بأنها  –أوال-  تمتاز 
بأنها  وثانيا  االجتماعية،  الناحية 
بعملية  قام  فقد  جنسية،  غير 
فرويد  يخلص  لذلك  »تسام«، 
كاملريض  »الفنان  بأن  القول  إلى 
الواقع  ذلك  العصابي ينسحب من 
الذي ال يبعث على الرضا إلى ذلك 

وطيد  يبقى  لكنه  الخيالي،  العالم 
العصابي،  املريض  بخالف  العزم، 
ليرسخ  العودة،  طريق  على سلوك 

قدميه في الواقع«)2(.

2 - فن التصوير

حقا  الصورة  تمثل  هل 
موضوعها، وكيف تعبر عن الحدث 

األكبر أو السياق األكثر شموال؟
الفوتوغرافي  التصوير  يعرف 
وفقا  بالضوء،  الرسم  فن  أنه  على 
املركبة  اليونانية  الكلمة  لترجمة 
»فوتوغراف«، فكلمة Photo تعني 
فتعني   Graph كلمة  أما  الضوء، 
من  والتصوير  الكتابة،  أو  الرسم 
Arts visuelsالبصرية الفنون 

أعمال  بإنتاج  أساسا  تهتم  التي 
بصرية  رؤية  تذوقها  يتطلب  فنية 
انعكاسا  تعد  أنها  كما  محسوسة، 
لوجهة نظر املصور الذي التقطها، 
األحداث  توثيق  في  أهمية  ولها 
تكمن  إذ  واألفكار،  واملشاعر 
التقاط املصور  أهمية الصورة في 
املشاعر اإلنسانية املختلفة، وإلهام 
املتلقي إلحداث تغيير، إضافة إلى 
الذي  البصري  العاطفي  التواصل 
صدقا  التواصل  طرق  أكثر  يمثل 

وتعبيرا.
 Roland( بارت  تناول 
الفوتوغرافية  الصورة   )Barthes
وبرؤية  تحليلي  منظور  من 
أن  اعتبر  إذ  خاصة،  فلسفية 
على  عصية  دائما  كانت  الصورة 
التصنيفات  فمعظم  التصنيف، 
منذ  الصورة  لها  خضعت  التي 
من  املوضوع  خارج  هي  ظهورها 
إن  فيقول:«  بماهيته،  عالقة  دون 
الفوتوغرافية  الصورة  تعيد  ما 
إنتاجه إلى ما ال نهاية لم يحصل 
ما  آليا  تكرر  إنها  واحدة،  مرة  إال 
البتة،  وجوديا  تكراره  يمكن  ال 
فيها ال يتجاوز قط نفسه  فالحدث 
دائما  ترد  إنها  آخر،  شيء  نحو 
الجسد  إلى  أحتاجه  الذي  املنت 
واملطلق،  الخاص  إنها  أراه،  الذي 
الخامدة  والسائدة،  العرضية 

وشبه البليدة«)3(.

3 -  التصوير الذاتي 
»السيلفي«

كيف تأسس هذا الفن املتأصل 
دالالته  وما  البشري،  التاريخ  في 

في عمق النفس اإلنسانية؟
بنية  السيلفي  صورة  هل 
داخل  الداللة  تشتغل  وكيف  دالة، 

السيلفي؟
هي  السيلفي  ممارسة  هل 

نرجسية مريضة، أم هي خوف من 
املجهول؟

عصا  نفرتيتي  استخدمت 
النفوذ لجعل النحاتني يصورونها 
وقد  إليه،  تطمح  الذي  بالشكل 
من  عريقة  ملدرسة  تمثالها  أسس 
السلطوي(  الذاتي  )التصوير 
قاموا  حيث  القديم،  العالم  لحكام 
العمالت  على  صورهم  بصك 
املعابد،  جدران  على  ونقشها 
الساحات  في  التماثيل  ونصب 
البصري  االكتساح  هذا  العامة، 
له  كان  النفوذ،  وبسط  للسلطة 
شروط نمطية مدروسة، وجه غاية 
عناصره،  بني  والتوازن  الدقة  في 
في  املبالغة  دون  بالرصانة  يتسم 
لكنه  حزم  فيه  التعالي،  إظهار 
لصورة  تجسيدا  برعاياه،  رؤوف 

الحاكم األمثل.
في  الذاتي  التصوير  ظهر 
في  مهم  فني  كجنس  الغرب 
تميز  وقد  عشر،  السادس  القرن 
دورر  ألبريشت  الرسامون  به 
استخدماه  حيث  ورامبرانت، 
لتكريس أنفسهم كفنانني، وللكشف 
عن األعماق الداخلية لشخصيتهم.

الظاهرة  أن  الشابكة  تخبرنا 
في   2002 سنة  النور  رأت 
 ABC on( أسترالي  منتدى 
مشتقةمن  كلمة  وكانت   ،)line
تعني  التي   » Self « اإلنجليزية 
أخرى  أحيانا  وتعني  النفس، 
 2013 سنة  وفي  وحدي«،  »أنا 
السنة  كلمة  »السيلفي«  اختيرت 

في قواميس أوكسفورد.
الهوية  مسألة  احتلت 
الشخصية حيزا واسعا وأساسيا 
أهم  أحد  ولعل  اإلنسان،  حياة  من 
عناصر الصورة الذاتية هو البحث 

السؤال  تغير  فكيف  الهوية،  عن 
اإلنساني  الوجود  عن  الحاسم 
تحت تأثير الوسائط  ل«من نحن« 

الرقمية؟
بحب  السيلفي  سلوك  يرتبط 
الظهور، وتلبي هذه الصور حاجة 
االهتمام،  من  وملتقطها  صاحبها 
تكون  أن  هو  تكون  أن  ملبدأ  تبنيا 
الذي  هو  اإلغواء  فمنطق  مرئيا، 
فالعني  نفسها،  الرؤية  فعل  يؤطر 
يمثل  ما  ال  تراه،  أن  تود  »ما  ترى 
أمامها«)4(، فحني نلتقط السيلفي 
الصورة  تخزين  في  فقط  نفكر  ال 
جدير  حدث  على  شهادة  بوصفها 
نفكر  أيضا  ولكن  ينسى،  ال  بأن 
سيكون  الشخصي  وجهنا  أن  في 
وقد  وإعجاب،  نظر  موضوع 
 )Gilles Deleuze( تساءل دولوز
اإلنساني  الوجه  أبعاد  مستقصيا 
تاريخ تجربة  الدالة عبر  ومالمحه 
أليس  ولكن  السينمائي:«  األداء 
الشيء  هو  ما،  شخص  وجه 

نفسه؟«)5(.
السيلفي  في  نفكر  أن  يمكن  ال 
األنا،  صورة  قضية  نثير  أن  دون 
إذ  الذات،  صورة  أوسع  وبشكل 
إلى  ترد  فرويد  قبل  ما  األنا  كانت 
ولها  »ذاتا تفكر«  الوعي باعتباره 
ارتباط بالبرهنة العقلية، كما أنها 
أيضا، ثم جعل  الهوية  تحيل على 
فرويد من األنا محفال نفسيا يتميز 
بدأ  الذي  الالواعي  االشتغال  عن 
ليست  »األنا  بأن  القول  يستدعي 
الالوعي  »لقد شكك  ميدانها«،  في 
األنا،  خاصيات  من  الكثير  في 
يوجد  ذاتها  من  جزءا  أن  ذلك 
من  وسيصبح  مراقبتها،  خارج 
الصعب عليها تحديد هويتها التي 

تناقضها الكثير من األفعال«)6(.
اإلقدام  أن  بنكراد  سعيد  يرى 
نحو  ذهاب  السيلفي  قراءة  على 
اللذين  والبؤس  الضحالة  تعرية 
املشهد  داخل  الحضور  يؤطران 
اآلخذة  الرقمية  بواجهاته  التقني 
في اجتياح أكثر املناطق عتامة في 
النفس البشرية، إذ يقترح السيلفي 
تحادثية  صورة  بوصفه  نفسه 
تواصلية  عملية  إنجاز  تستهدف 
مع سلسلة من املتلقني، لكنه يغفل 
واالنفعاالت  األحاسيس  كون  عن 
مع  الحي  بالتعامل  مشروطة 
استيهامات  يسوق  فهو  »الغير«، 
عبء  من  األنا  تخلص  مريحة، 
السياق  في  الحي  االنخراط 
هكذا  والتاريخ،  للزمن  االجتماعي 
تتحلل األنا من مسؤولية العالقات 
االجتماعية، داخل غموض الصالت 

العابرة.
للصورة  حامل  السيلفي  إن 

األنا  تسعى  التي  »النموذج« 
صرخة  وتسويقها،  ترويجها  إلى 
فعل  تحقيق  إلى  تدعو  استغاثة 
ملتقط  يسعى  ب«أنا«،  االعتراف 
تصوير  إلى  جاهدا  السيلفي 
صورة  إسقاط  خالل  من  اللحظة 
هي  داخلها  »أناه«  تكون  لن  عنه، 
يرجح  املوالية،  اللحظة  في  ذاتها 
قلقا  يعيش  السيلفي  صاحب  أن 
وقد  عليه،  الزمن  وقع  وعى  كلما 
الوحيدة  وسيلته  الصورة  تكون 

لالنتصار على املوت.
إلى  تأتي  عني  هناك  ليس 
الجسد من خارجه، »بل هو يتأمل 
»االستمناء  يشبه  فيما  نفسه 
فإن  الذات  عن  أما  الذاتي«)7(، 
نفسها،  هي  ليس  يسائلها  من 
اآلن  »من  اآللة،  بل  اآلخر،  وليس 
وصاعدا سيكون هناك وسيط بني 
املوضوع/ هو:  ونفسها  الذات 

شاشة«)8(.
إن هذا االنقالب الرقمي يدعونا 
إلى إعادة التفكير في الذاتية، بدءا 
من بناء الذات، إننا نكتشف وجود 
كما  تناظر هام مع »مرحلة املرآة« 
 ،)Jacques Lacan( يحددها الكان
شاشة  املرآة  محل  ستحل  حيث 

»سمارتفون«.
إن الصورة اآلن هي التي تحدد 
مثل  ذلك  في  مثلها  الذات،  كينونة 
املرآة  مرحلة  ففي  املرآة،  مرحلة 
وعيا  لنفسها،  الذات  وعي  يكون 
انعكاسيا وانفصاال عن ذات اآلخر، 
غودار  حسب  السيلفي  في  أما 
)Elsa Godart( »فإذا كان البحث 
بذلك،  شبيها  يبدو  الهوية  عن 
وتلعب  بالوعي،  يتحقق  ال  فإنه 
وتسجن  مركزيا،  دورا  الشاشة 
مستلبة  هجينة  خانة  في  الذات 
اآلخرين،  نظر  وفي  الصورة  داخل 
إذ تجد صعوبة في إثبات نفسها، 
في  ليست مطمئنة  الذات  أن  وبما 
ستظل  فإنها  الخاص،  وجودها 
خالل  من  لنفسها  تأكيدها  تنتظر 

البحث عن التقدير«)9(.
ميالد  عن  املرآة  مرحلة  تعلن 
مرحلة  وتكشف  الواقعية،  الذات 
االفتراضية،  الذات  عن  السيلفي 
ال  الذي  التحول  هذا  قلب  وفي 
تساؤل  إلى  األنا  رد  عن  يتوقف 
دوامة  في  األنا  تدخل  ذاتها،  حول 
اإلحاطة  عن  تبحث  وهي  وهمية 
ذلك،  إلى  تصل  أن  دون  بنفسها 
فعال  السيلفي  التقاط  فيغدو 
لآلخر  استخداما  لكونه  مرضيا، 
غاية،  وليس  وسيلة  باعتباره 
رغبة  إشباع  عن  للبحث  وسيلة 

نرجسية.
ظهرت تحذيرات من أن السيلفي 

نفسية  أبعاد  لها  ظاهرة  يعد 
إلى  به  الهوس  يؤدي  قد  سلبية، 
اإلصابة باضطراب »ديسموفوبيا« 
عدم  وهو   ،)Dysmorphobia(

رضا الشخص عن نفسه.
الدراسات  إحدى  أوضحت 
يرتبطون  الذين  األشخاص  أن 
وقتا  ويقضون  السيلفي،  بصور 
ونشرها  الصور  تعديل  في  طويال 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ذاتهم  على  اهتمامهم  يركزون 
بشكل أكبر، ويعتقدون أنهم األكثر 
وجود  إلى  إضافة  وجاذبية،  ذكاء 
مشاكل لديهم في الشعور باألمان، 
وامليل إلى تضخيم الذات، وجانبا 
من السلوك املتهور وعدم التعاطف 
يصنف  كما  اآلخرين،  ومراعاة 
كمرض  السيلفي  على  اإلدمان 
فراغ، وتشير عدد  نابع من  نفسي 
السلبية  اآلثار  إلى  الدراسات  من 
وكشفت  اإلدمان،  هذا  عن  املترتبة 

دراسة بعنوان: 
 Science Links Selfies «
 to Narcissism Addiction
   » and Low Self Esteem
يداومون  الذين  األشخاص  أن 
ألنفسهم  السيلفي  التقاط  على 
وقد  باالكتئاب،  إصاباتهم  يعكس 
حدوث  إلى  الحالة  تطور  يؤدي 
التخلص  يصعب  الذي  اإلدمان 
التقاط  مرات  بعدد  ارتباطا  منه، 
معها  التفاعل  زيادة  مع  السيلفي، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 

فيبدأ ما يسمى بالهوس.
قاصرة  السيلفي  صورة  تظل 
ال  فهي  املعنى،  تحمل  أن  عن 
لذا  تظهره،  ما  عدا  شيئا  تقول 
تسطر  وعرضية،  هشة  فهي 
على  وتراهن  اللحظية،  سيادة 
وقد  العاطفي،  على  اللعب  تبئير 
الفوتوغرافية  الصورة  ترغب 

نفس  في  بشدة  بارت  حسب 
ما  وهو  اللساني،  الدليل  ضخامة 
بكرامة  تحظى  بأن  لها  سيسمح 
لوجود  البد  لكن  اللغة،  ككرامة 
الدليل من وجود عالمة، مهما كانت 
نوعية الشيء الذي تمنحه الصورة 
الفوتوغرافية للرؤية، ومهما كانت 
كيفيتها في ذلك، فإنها غير مرئية 

دائما، فليست هي ما ُيرى.
الوضعية  بارت  اختبر  وقد 
املفارقة التي تبنني وجود الذات في 
فال«أنا«  الفوتوغرافية،  الصورة 
ذاته:  الواقع  في  العدسة هي  أمام 
أنا،  أنه  أعتقد  الذي  الشخص 
أن  لآلخرين  أريد  الذي  والشخص 

يعتقدوا أنه أنا.
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د. أبو علي لغزيوي

عن  نتحدث  الشعر  عن  نتحدث  عندما 
الذات املرتبطة بالكون والحياة، ألن الشعر 
هو كون وحياة وبناء وتأمل.  فالشاعر بلمو 
يمتح رموزه من رحم الفلسفة، سواء تعلق 
القصائد،  معمارية  في  أو  بالعنونة  األمر 
حيث  العالم،  ويطرب  البياض  يثري  فبها 
تأخذ اللغة الشعرية براعتها الفلسفية بكل 
أبعادها األنطولوجية، ألنه يسكن اللغة قبل 
لفظية  برمجية  أن تسكنه، وعبرها يؤسس 
ال  تجربة  كل  وترفض  الرؤيا  دعائم  توطد 
أبعاد  في  فبالنظر  املعاناة.  على  تتأسس 
الهواء«  ظهر  في  »طعنات  الدواوين  هذه 
سيدرك  التراب«،  و«صوت  اليقني«،  »رماد 
اإليحائي  بناءها  تأخذ  الكلمة ال  أن  القارئ 
جماليا،  توظيفا  بتوظيفها  إال  الرمزي 
أنني  رن  كلما  شكواها  عن  تعلن  فالقصائد 
كلما  الوالدة!   من  دنت  وكلما  برومتيوس، 
الشاعر  ظل  هكذا  عشتار،  ضحكة  ضحكت 
يحاكم الواقع العربي بلغة فلسفية تتجاوز 
حدود الذاكرة، لتحيل على مفهوم التفلسف 
والتفاعلي  العالئقي  بعده  في  القصيدي 
الهيكلي  البناء  املستوى  على  وأيضا 

النظمي.
التناقضات  يواجه  فالشاعر  إذن   
معرفية  رؤية  في  والرمزية  األنطولوجية 
املذكورة،  الدواوين  في  تتجلى  وفنية، 

والفردي  والكوني  الشعري  الوجود  فهي 
ألن  واملختلف،  والقريب  والجماعي 
بسياقاتها  الشاعرة  الذات  مع  العالقة 
الواقعية والسياسية هي عبارة عن جدلية 
والرمزي  اللغوي  فيها  يحضر  تفاعلية 
الثنائيات  هذه  فعبر  والكراهية.   والحب 

لنا  تتولد  الدواوين،  جسدية  تقسم  التي 
أو  املعرفي  املستوى  على  سواء  إشكاالت 
على  أو  الشعري  اإلبداعي  املستوى  على 
معرفة  هل  إذن  األنطولوجي.  املستوى 
العالم الشعري ممكنة؟ وهل بإمكاننا النفاذ 
إلى الرؤيا الخاصة بالشعر؟ وملاذا حضور 

شعر  في  والفني  واملعرفي  األيديولوجي 
الشاعر؟

مرتبة  لنا  بالنسبة  األسئلة  هذه  تشكل 
واملحاورة،  للمساءلة  قابلة  مفتوحة  عليا 
ضروري  موجود  هي  الشاعرة  فالذات 
في  التفكير  ألن  والناقد،  القارئ  لوجود 

عن  الباحثة  الذات  لوعي  شرط  هو  شعره 
السكون والصمت الذي يدب في أعماقه، ألنه 
يرغب باالعتراف بهذا الجسد املقموع فينا 
الحوارية  العالقة  فنشأة  نيتشه.  يقول  كما 
مع الدواوين هي انتزاع واعتراف بالحرية 
الكامنة وراء هذا الكون الشعري. فالشاعر 
لكي  نفسه  الذي يحاكم  األنا  بلمو هو هذه 
يؤسس أناه املثلى، فاملبحوث عنه هو هذا 
والحروف  الكلمات  وراء  والكامن  املضمر 
ووطن  ونفس  ولغة  جسد  إنه  واألشياء، 
وحب وموت وحياة وغربة وضياع وتفكيك 

وتوليد. 
الشاعر  رسمها  التي  اللوحات  إنها   
والوجود  األنا  هذه  لتشكل  دواوينه  في 
من  الهاربة  اللحظة  يبني  ألنه  واإلنسان، 
تحقيق  قصد  واعية  ال  لحظة  إلى  وعيه 

والدته الجديدة. 
اللغات  كل  يستوطن  بلمو  فالشاعر 
كل  لنا  يقرب  خاللها  من  فنية  ببراعة 
الفلسفات التي تمهد لهذا الجسد الشعري 
للرغبات  تاريخا  باعتباره  والهامشي، 

والتضحيات. 
وأدبية  فكرية  حمولة  هي  فالدواوين 
األقانيم  كل  تحطيم  على  تعمل  ونقدية 
املطلقة  والذاتية  األفالطونية  الرومانسية 
للميتافيزيقيا،  انتماءها  أعلنت  التي 
يقحم  لكي  تراتب  أساطير  يخلق  فالشاعر 
الروح  مثل  متناقضة  بثنائيات  الفكر 
أفضت  والتي  والحياة،  واملعرفة  والجسد 
الشعري  للتصور  وفقا  ترسباتها  كل  في 
وأدت إلى كبت هذا الجسد، وعطلت مداركه 
اإلبداعية وصادرت الحياة بتسميات جوفاء 
أو  مغلق  فكري  مضمون  أي  صياغة  دون 

إيديولوجي مطلق أيضا. 
على  تحيل  الفلسفية  املرجعية  هذه 
ألنه  بلمو،  مجال  يحدد  الذي  العام  اإلطار 
عن  ينم  ما  أكثر  والجمالي  املعرفي  يظهر 

أدونيس  إذن ساير  فالشاعر  تقليدية.   قوة 
وبالهموم  بالفلسفة  امللقحة  متونه  في 
في  أدونيسيا  بلمو  ظل  هكذا  اإلنسانية. 
مختلف  من  تشكلها  تستمد  التي  شعريته 
مغلفا  هو  يبقى  لذا  العاملية،  الفلسفات 
املتناهي  خلخلة  يريد  كوني  إبداع  بمراس 
أساسي  كمقوم  االختالف  يزرع  لكي 
فدواوينه  شعرية،  كتابة  كل  في  وجوهري 
التربة  إلى  هي شهادة ميالد جديدة تعيده 
تخلق  عناصر  كلها  واملاء،  والنار  والهواء 
واإلنسان  العوملة  ملواجهة  حواس  لنا 
كما  وشعرية  فكرية  ثمرة  إنها  والوجود. 
عند عباس محمود العقاد أو عند أدونيس، 
وأمل دنقل ألنه يقاوم النهائي والثابت من 
املفقودة  أصالته  املتحرك،  هذا  إيجاد  أجل 
في بنية العقل العربي. ف«صوت التراب« 
و«طعنات في ظهر الهواء« و«رماد اليقني« 
...  كلها صيحات إبيستمية تحاكم الجوانب 
الفنية والداللية في شعرنا العربي املعاصر 
استقاللية  له  يخلق  أن  يستطع  لم  الذي 
أيديولوجي  وعي  دون حضور  حرة  فكرية 
زائد، فبلمو يملك وعيا ممكنا كما أدونيس 
ليخاطب اللغة والذاكرة والتراث واإلنسان 
والتربة والوطن من أجل إنشاء عالقة بديلة 
في  الجمالية  والوظيفة  الذات  نشأة  حول 

إطار فكري ومذهبي جديد.
لنا جانبا  أن بلمو، كشاعر، يقدم  يبقى 
والشعر،  الفلسفة  بني  العالقة  جوانب  من 
الوعي  هذا  طور  الذي  هو  األخير  هذا  ألن 
الوعي  محاكمة  أجل  من  للفيلسوف  وأمده 
مفكرا  يكون  أن  قبل  فيلسوف  إنه  السائد، 
كما يقول صالح عبد الصبور. وتبقى هذه 
على  مفتوحة  بلمو  عند  الشعرية  الكتابة 
والضمني  املؤجل  هي  ألنها  القراءات،  كل 
وتلقيحها  شرايينها  تفكيك  تنتظر  حيث 
الكتابة  لتطورات  تستجيب  إيحائية  بلغة 

املعاصرة.

ال�سيلفي والبحث عن الهوية

البعد الفل�سفي يف �سعر حممد بلمو

تظل صورة 
السيلفي قاصرة 

عن أن تحمل 
المعنى، فهي ال 

تقول شيئا عدا ما 
تظهره، لذا فهي 

هشة وعرضية، 
تسطر سيادة 

اللحظية، وتراهن 
على تبئير اللعب 

على العاطفي

يرى سعيد 
بنكراد أن 

اإلقدام على 
قراءة السيلفي 

ذهاب نحو 
تعرية الضحالة 
والبؤس اللذين 
يؤطران الحضور 
داخل المشهد 

التقني بواجهاته 
الرقمية اآلخذة 
في اجتياح أكثر 
المناطق عتامة 

في النفس 
البشرية

Sigmund Freud هو نظرية حول النفس البشرية، أسسه سيجموند فرويد )Psychanalyse(  التحليل النفسي  بني عامي 1885و1939، وال يزال 
قيد التطور من طرف احملللني النفسانيني يف مختلف أنحاء العالم، وميكن تطبيق التحليل النفسي يف أربعة مجاالت رئيسية:
1 – باعتباره نظرية حول طريقة عمل النفس
2 – باعتباره نهجا عالجيا للمشاكل النفسية
3 – باعتباره نهجا للبحث
4 – باعتباره طريقة للنظر يف الظواهر الثقافية واالجتماعية ؛ مثل األدب، الفن ، األفالم، العروض الفنية، السياسة، واجلماعات.
إن فهم التحليل النفسي للنفس يضمن فهما أعمق للثقافة واملجتمع، وقد اعتمد فرويد يف تفسير العملية اإلبداعية على التحليل
(.Suppressionالنفسي، الذي ينظر إلى الفن على أنه شكل من أشكال التعبير عن الكبت)
نسعى من خالل هذا املقال إلى مقاربة ظاهرة التصوير، باعتبارها صنفا من الفنون التي تعنى بالتعبير عن انفعال أو موضوع، داخل قالب 
منظور يدرك أساسا من خالل الرؤية، وحتديدا الصورة امللتقطة ذاتيا. مريم الجنيوي 

تبقى الكتابة الشعرية عند بلمو مفتوحة على كل القراءات، 
ألنها هي المؤجل والضمني حيث تنتظر تفكيك شرايينها وتلقيحها 

بلغة إيحائية تستجيب لتطورات الكتابة المعاصرة

  الرواية بين األنا واآلخر: 
يجترح الشاعر والروائي محمد األشعري نصا روائيا 
إذ يستحضر  بامتياز،  اختالفية  أسئلة  مفتوحا على 
واآلخر  األنا  بين  تأرجحها  خالل  من  الهوية  إشكال 
في الرواية، ويستثمر معادال لها يتمثل في مفهومي 
الرواية عمل يمكنه  أن  االنغالق واالنفتاح. وباعتبار 
أن يستعيد التفاصيل الكائنة والممكنة، فإن الصوغ 
اللغوي يجعل منها مدونة قابلة لتخزين الموروثات 
إن  بحيث  وغيرها،  ثقافية  السوسيو  اختالفاتها  في 
طرف  من  نفسها  عن  مراودتها  تمت  التي  األنا  هذه 
اآلخر، الذي هدم مركزيتها دفعها ألن تمارس نوعا من 
المواجهة والمقاومة، وهو ما يبدو في الرواية، حين 
تتقاطع شخصية مسعود واآلخر، وتصبح كل واحدة 
لعل صوت اآلخر  منهما إضاءة ومكملة لألخرى، و« 
المخالف لـ«أنا« الروائي إحدى أبرز جماليات الرواية 
التي أسسها الغرب، إذ يتم رسم الشخصية الروائية 
تعدد أصواتها،  المتلقي  فيعايش  عبر رؤى مختلفة، 
أي وجهات نظرها، مما يضفي عليها حيوية وجماال 
فيها،  الشكل والرؤى واألفكار  بين  ويحقق انسجاما 
وبذلك يجذبه تنوع الشخصيات في آرائها وأهوائها، 
مثلما يمكن أن تجذبه أعماق شخصية روائية واحدة 
مضطرمة األفكار والمشاعر، تتعدد رؤاها وتتغير بتغير 

الحالة النفسية والعمرية والثقافية..«1. 
إن الرواية من هذا المنظور، ال تقتصر على ضبط 
إشكال العالقة بين األنا واآلخر، بل هي أصال تتقصى 
خصوصية الذاكرة التي جمعت أجياال بكاملها في سياق 
واحد، ذاكرة تأثرت بثورة الطالب سنة 1968، وأخرى 
وجدت نفسها مقابل واقع متخلف وأمي وعاجز عن 
ينسج األشعري إذن جدلية  التغير والتحول، هكذا » 
العالقة بين السكيزوفرينيا الفردية والجماعية، التي 
تفرز في مظهريها حالة انفصال عن الواقع، وضبابية 
التصالح  الماضي وعجزا عن  الرؤية وتوترا مع  في 
مع المستقبل. حيلة األشعري في ذلك تحريك شخصية 
»مسعود« على درب حياة واقعية، وأخرى متخيلة، تفرز 
شخصية مضاعفة له، ندا ونقيضا، يسميها في النص 
»اآلخر«، الذي يصبح مرآة مشوهة لمسعود، يحاورها 
ويناكفها ويحاول كسرها أحيانا«2، ومن ثم، كانت له 
رغبة في كل شيء، في أن يعيش حياته، أن يقتل، أن 
يفعل ما يراه مالئما لوعيه بمرحلته الملتبسة، فرغبته 
في القتل، والجنس، والكتابة، والسفر، تتأسس على 
ما يحمله من أسئلة اختالفية متنوعة، وألنه شخص 
استثنائي يريد فهم ما يحيط به، فإن »أناه« الداخلية 
 « فإن  وبذلك  طموحه،  يلجم  ما  إلى  يتعرض  تجعله 
اآلخر« يساعده على االمتداد في الزمان والمكان، » إنه 
مسعود القادم من قرية صغيرة، بندوب قهر لم تندمل 
من طفولة تعيسة، إلى الدار البيضاء، المدينة الغول، 
مهب رياح العصرنة والتحديث، انتقاال إلى فرنسا حيث 
يعايش ثورة الطالب لعام 1968 بأحالمها وأوهامها، ثم 
العودة إلى البالد من أجل »محاولة عيش« ال تلبث أن 
تصطدم باختالالت نفسية في ترتيب العالقة مع الذاكرة 
والواقع والناس ومصير بلد يواجه عطبا بنيويا«3. 

وإذا كانت العالقة بين األنا 
الطريق  مهدت  قد  واآلخــر 
لرباط بين الذات وخارجها، 
التي  الفرصة  فوتت  فإنها 
االستفادة  الممكن  من  كان 

 « الغالب  من  كل  يعيش  ال   « إذ  منها، 
الزمن الحاضر،  األنا«  والمغلوب »  اآلخر« 
بل اشتباك الماضي والمستقبل، ألن الغالب 

ال يكتفي بمصادرة تاريخ المغلوب والتكلم 
باسمه، بل يذهب إلى ما وراء التاريخ، 
في حين ال يجد المغلوب طريقة يذود 
بها عن نفسه سوى اللجوء إلى وهم 

الماضي وأمجاده«4. 
التي  الــهــويــة  إشــكــالــيــة  تتضح 
يحاول السارد استقصاءها، من خالل 
آليتي األنا واآلخر في رواية »العين 
القديمة«5، وبالتالي فإن السارد يتأمل 

ذلك من خالل تصريح لمسعود قائال:« 
نعيش كأننا في رواية. وليس في مدينة 

الدار البيضاء، » شخصيات من ورق« كما 
يقول النقاد، واحدة من مخلفات السبعينيات. 

عندما تتصل بي ابنتي منى لتسأل عن تفصيل من 
تفاصيل الحياة السياسية الجديدة، تجدني ال أعرف 

شيئا محددا، ال أعرف سوى التعليق، كل شيء يمشي 
في هذه األرض يمشي بدوننا«6، وبما أن الرواية حاولت 
مقاربة هذه العالقة في سياقاتها المتعددة، تاريخيا، 
ونفسيا، واجتماعيا، فإن حضور الهوية تم استنطاقه 
من خالل فعل الزمن، الزمن السياسي الذي قام بهاجس 
إرهاقه بإعمال كماشة السياسي وضغطها على الثقافي 
والنفسي، إضافة إلى الشعور بالخيبة واالنكسار أمام 
السقوط في اإلقصاء واإلبعاد والحرمان، إنها ضريبة 
من  أو  ودمنا،  لحمنا  من  كان  سواء  باآلخر،  عالقتنا 
ال تتضح مالمح الهوية من  قارة أخرى، ومع ذلك، » 
دون لقاء مع اآلخر، إذ إن العزلة عنه، تجعلها ذات بعد 
إليها العطب والجمود، في حين نجد  واحد، فيسرع 
أكثر  على  تنفتح  مركبة،  أبعادا  يمنحها  معه،  اللقاء 
في الخطاب  من عالم، ولكن هل تشكلت هوية »األنا« 
العربي عبر لقاء اآلخر أم عبر مواجهته؟ أم اإلثنين معا؟ 
أليس هذا اآلخر هو الغرب المتفوق المسيطر؟ ترى 
هل نستطيع أن ننأى بأنفسنا عنه؟ أال نعيش أجواء 
حداثته، فنقطف ثمارها، على الرغم من توتر عالقتنا 
األنا« و«  معه؟«7.  إنها إذن مواجهة صريحة بين » 
اآلخر«، بين الذات وصورتها في المرآة، بين الكائن 
والممكن وتمثالت المجتمع، إنها » رغبات في االنتقام 
لطفولة مغتصبة، شعور بالعجز أمام فساد عام، غواية 
متجددة بارتكاب جريمة قتل .. قتل من؟ وماذا؟ التباس 
الحدود بين الذاكرة والرغبات المكبوتة التي يحاول 
استدراكها في خريف العمر، هكذا تتأرجح يوميات » 
مسعود« الذي يبحث عبثا عن أرض صلبة يقف عليها، 
ملفوفا في حالة فقدان للتوازن، خطرة وأمارة باإلقدام 

على أشياء غير متوقعة«8 . 

جدلية الرواية بين 
سلطة المواجهة 

والمقاومة: 
يتضح من خالل المكون الموضوعاتي الذي يحمل 
هي  الرواية  أن  متعددة،  عوالم  على  مفتوحا  خطابا 
مدونة لـ«الوعي التاريخي أو«الوعي المنسي«9، بتعبير 
موكيش ويليامز، »فاستيعاب التاريخ بدمجه في الوعي 
اليومي لتجربة اإلنسان العادية، وتقليص تفاصيل ال 
حصر لها لتجربة حياتية ما إلى خالصتها، هما طريقتان 
توأم لخطابين سائدين عمال على نفي دور التاريخ في 
تشكيل التفاصيل والخالصات على حد سواء. وكان 
 « هذا ما حدث ويحدث أحيانا اآلن«10. وفي رواية 
العين القديمة«، يمكن مالحظة أن هناك تمثيال يسعى 
إلى تحققات تفضح مكنون مضمرات، رسختها تمثالت 
واقعية أو وهمية على السواء، وبالتالي فإن هذا العنصر 
ليس، عند فوكو بالخصوص، »مجرد إنتاج لمعنى في 
سياق ثقافي معين، بل اعتبره إنتاجا للمعرفة ذاتها«11، 
بحيث نرى رغبة الروائي في بناء عالم تتصارع فيه 
واألفكار  وتمظهراتها،  والقيم  وطبقاتها،  الشخوص 
وتجلياتها في عالقاتها بين األفراد والجماعات، ماهي 
ما تنفصل عن  بقدر  فيها عناصر،  تتفاعل  إال صورة 
بعضها البعض، بقدر ما تتصل، وذلك نتيجة التوجه 
البنائي الذي يرومه الروائي، ويحاول مجاوزته، من 
قطائع  يتضمن  وحـــواري،  جدلي  مضمر  فكر  خــالل 
المركز ومحيطه، والسيد وتابعه، ألن موضوعة  بين 
المواجهة بين الروائي وعالمه/عوالمه، هي بالضرورة 
سلطة مقاومة بين الذات كدال والموضوع كمدلول، وفي 
الوقت نفسه، كالهما يبحثان عن داللة رمزية تتحقق 
بفعل عالقات القوة، من خالل استراتيجيات، و«يرى 
فوكو في السلطة/المعرفة، أنه ليس بوسع الجدلية ـ 
بوصفها منطقا للمتناقضات ـ أن تعمل لصالح كشف 

تعد وسيلة للتهرب  حقيقي للصراعات، ف«الجدلية« 
بالمخاطر،  دائما  ومحفوف  مفتوح  لصراع  واقع  من 
يصبح  إذ  هيجلي«12،  مخطط  إلى  بتخفيضه  وذلك 
إلى سلطة  األصل يخضع  في  هو  الذي  العام  الوعي 
الرواية  تهدف  الذي  الخاص  الوعي  مقابل  التسييد، 
إلى تفكيكه وإعادة ترتيبه وبنائه، فاألول ممثل لخطاب 
القوة، والثاني يحاول استئثاره بالفعل لمواجهة ما 
قد يحصل له من تبعات المتناقضات اآلنية والمحتملة 
لصراعات  مواجهة  رغبة  أيضا خطاب  وهو  الوقوع، 
الرحلة من اشتوكة  أو  السفر  في  تتمثل  أفكار وقيم، 
وأكادير،  مراكش،  إلى  البيضاء،  الدار  إلى  باها  أيت 
والرباط، وباريس، وهانوي، وروما، أو مقاومة مفارقة 
للذات ونقيضها، والمتجلية في حب الحياة والرغبة 
الذات/ في  الموت  عن  أوالبحث  القتل،  ونزعة  فيها، 
الوطن وخارجها، في موت هيلين ودفنها في الفيتنام. 
تستدعي  التي  والمقاومة،  المواجهة  مؤشرات  إن 
لكنه يبدو متشاكال،  صراعا غير متكافئ ومتجانس، 
ويختزن أسئلة ال يمكن تقديم أجوبة عنها إال باالشتغال 
على الذاكرة، بحيث يصبح هذا الفعل يخضع إلى إعادة 
كتابة التاريخ، من خالل ممارسة التخييل، وهو ما يجعل 
لمحمد األشعري رد فعل قوي  العين القديمة«  رواية« 
على حقبة بكاملها، أو جيل بكامله، أطل على الحداثة من 
منظور محافظ، وحاول أن ينفتح على ما بعد تحوالت 
األولى  القمعية،  الثقافية، و1981   1968 )أيار(  ماي 
مهدت لنهضة عقالنية وبشرت بتعاليم جديدة، خدمت 
المجتمع استراتيجيا، والثانية أوقفت المد التحرري 
العقالني، ودفعته إلى الخسارة والخيبة، وإذا كانت 
األولى قد انفتح فيها الخطاب الروائي على المستقبل، 
فإن الثانية انغلق فيها صوت المثقف ووعيه الممتد في 
اآلخر، بحيث لم تعد المواجهة بين الذات واآلخر، إال 
صدى يكرر نفسه بين الفينة واألخرى، يقول السارد:« 
احتفظ مسعود من تلك األزمنة الطويلة التي مر بها 
بحزن غامض، جعله أكثر انزواء وصمتا، وأحس فجأة 
ذات مساء وهو يهم بمغادرة الشقة بتعب شديد، يكاد ال 
يقوى معه على المشي، والزمه هذا التعب أياما عديدة 
حتى استسلم لألمر، ولم يعد يغادر البيت، ثم لم يعد 
يغادر غرفته إال لماما، كان اآلخر يبذل جهودا مضنية، 
ليخرجه من الحالة، ولكن مسعود لم يكن يقوى على 
ذلك، ولم يكن يرغب فيه. كان مقتنعا بأن هذا التعب 
الشديد ليس تعب جسده فحسب، بل تعب روحه أيضا، 
فقد استهلك طاقة كبيرة في محاولة الخروج من نفسه 
أكبر  طاقة  واستهلك  يستطيع،  ما  أبعد  إلى  والهرب 
منها في عراك قاس مع الوحش ومع الرغبة الجارفة 
أن  يحاول  كله،  ذلك  من  يرتاح  اآلن  وهاهو  قتله.  في 
يبني طاقة جديدة ال تتغذى بالرغبة في الفرار، ويلزمه 
العثور على مصدر كاف لهذه الطاقة« 13، هكذا يتجاوز 
النص سياقه، ويستبدله بانفتاحه على أفق تعتمل فيه 
شرارة الطاقة المشتعلة لتنتشر، لكنه دائما يصطدم 
بجدلية تتأسس على منطق تفكيك الخطاب المركزي 
وتقويضه، وذلك بوفرة أسئلة استشكالية، تبحث عن 
إجابات ناجزة لمعرفة حقيقية تؤطر صورة اإلنسان، من 
خالل مواجهة نقيضه، وتمثالته المترسبة في الذات، 
مسمياتها،  بمختلف  واألشياء  والسلطة،  والجنس، 
منطق  أن  وكما  واإليديولوجيا،  والجسد،  والمعرفة، 
المواجهة يستدعي رد المقاومة، فإن التخلص من سلطة 
الذات، أو من إيروسية اآلخر، تقتضي وضع هذه الثنائية 
بما فيها من خصوصيات هوياتية وجنسانية، ضمن 
فتح ثقافي يمنح استبصارات معرفية جديدة  نظام » 
حول قبلية إنتاج الذات وصيرورتها، بوصفها أنا وهوية 
وكينونة، كما يقدم معاينة للدور الذي يؤديه اآلخر في 

إعطاء إنتاجية الذات سمة تواصلية بعدية« 14. 

 معمارية الرواية: تجربة 
الكتابة الروائية واشتغال 

الوعي والتاريخ:
 في رواية » العين القديمة« لمحمد األشعري، تمتزج 
ـ  والفنية  المعرفية  صنوفها  بشتى  الروائية  الكتابة 
الجمالية، بالوعي والتاريخ، إذ أن التداخل الذي يتم 
بين شخصية مسعود واآلخر، يمكنه أن يدفع بالمتلقي 
إلى عدم الفصل بينهما، إال أن كل واحد فيهما إال وله 
وظيفته واستطراداته، ومع ذلك نالحظ أن الرواية مركزت 
تخييلها حول تجربة سردية تقاطع فيها هذان العنصران، 
الوعي والتاريخ، وباعتباراستحضار الوعي في الرواية 
من منطلق أن السارد مشارك في جميع أحداث الرواية 
ومساراتها، يوجهها، يبنيها، يراقبها، وله نزعة شخصية 
في تبني أفعالها وأقوالها، فإن مقابل هذا نجد السارد 
محايدا في بعض األحداث، ال يريد الخوض فيها وال 
يطمع في االهتمام بها، وهو ما يمنح الرواية تنوعا 
سرديا مدروسا، وله غايات تؤكد المكانة التي يوليها 
الكاتب محمد األشعري للنشاط السردي ككتابة تستفيد 
لديه، أما بخصوص  المتنوعة  التجربة اإلبداعية  من 
توطين التاريخ ضمن التخييل الروائي، فإنه استدعى، 

كما أسلفنا، أحداث 1968، 
ووقائع1981، باإلضافة إلى 
لسان  على  وعماه  تجاهله 
السارد، الذي لم يعد يضبط 
تفاصيل ما وقع ويقع. يقول 

مسعود:« نعيش كأننا في رواية، وليس 
شخصيات   « البيضاء،  ــدار  ال مدينة  في 

من  واحــدة  النقاد،  يقول  كما  ورق«  من 
من  وأخــرى  أيار(68،   ( ماي  مخلفات 
تتصل  عندما  السبعينيات.  مخلفات 
بي ابنتي منى لتسأل عن تفصيل من 
تفاصيل الحياة السياسية الجديدة، 
تجدني ال أعرف شيئا محددا، ال أعرف 
يمشي  شيء  كل   .. التعليق  سوى 
في هذه األرض، يمشي بدوننا«15، 
منظور  وفـــق  ــخ  ــاري ــت ال فــحــضــور 

الكاتب  يستنبت  خالله  من  مرجعي، 
يوظفها  المتنوعة،  مشاتله  ــراس  أغ

والفاضحة  المضمرة،  رؤيــتــه  لخدمة 
 « وبهذا  عنه،  للمسكوت  األحيان  بعض 

الرواية  في  للبطل  التاريخية  المعاناة  تكمن 
التاريخ،  هامش  على  يعيش  يظل  أنه  المغربية، 

أنه بطل يعرف ولكنه ال يستطيع أن يرهن ما يعرفه، 
وما يتبقى هو أن يحكي، وفي الحكاية والحوار مع 

الذات تنفيس عن المكبوت«16. 
إن معمارية الرواية تنبني على جملة من التمفصالت، 
ذاتية  متنوعة  سياقية  بتمثالت  بناءها  ترهن  التي 
وغيرية، باإلضافة إلى تركيب تنضيدي يؤطر حكاية 
و  مسعود«   « شخصيتين،  بين  تتوارى  أو  تتوزع 
»اآلخر«، فهذا التعدد الصوتي يستدعي مظاهر تلفظية 
حوارية، تستحضر مفارقات وأساليب تمثيلية تعتمد 
السخرية المباشرة، مثال:« كان مسعود يسخر من هذه 
العجلة المفتعلة، ويعدها تعبيرا عن توتر مرضي .. 
التخلص من الماضي يقول مسعود ليس مسألة سرعة 
أو بطء، بل مسألة تصفية شجاعة للتركة، دون أي تنازل، 
ودون إرجاء للقضايا الشائكة .. طي صفحة الماضي فقط 
بالسرعة معناه بيع مستقبل مغشوش لألمة، ومعناه نية 
مبيتة لالحتفاظ بالماضي قوة احتياط للمستقبل«17، ثم 
رسمه المتنوع للشخصيات، من خالل مسعود، واآلخر، 
ومنى، وهيلين، والمحامي، وعبد النبي، والفليبينية 
الفني  تبئيرها  الرواية هو  يثير في  ما  أن  إال  ماريا، 
والجمالي للتقابل المرآوي بين مسعود واآلخر، وذلك 
كانعكاس يقوم على بناء رحلة بين الذوات وموضوعاتها، 
ومدى تحققات األوقاع والغايات، وعلى الرغم من أن 
الشخصية قد تتحمل اسما حقيقيا أومستعارا، فإنها 
مع ذلك تؤطرالسياق، أو تكسر توقع القارئ، الذي  يطلب 
منه أن يتخذها كعالمة سيميائية تحتمل معان متعددة، 
ف » مسعود كان يضحك من هذا النزوع الدائم لصديقه 
للخروج من وجوده إلى وجود آخر، وهو الذي ابتكر له 
اسمه الحركي الذي لم يعد يعرف إال به، »الخر« اآلخر 
األبدي، المستحيل الممكن، الضروري الزائد، الناقص، 
وكلما ادعى اآلخر أنه سيبيت في شأن وسيصبح في 
شأن، يضحك مسعود، ويقول إن الوجود هو هو، ال 
فكاك منه، حتى لو صرت شخصا آخر، فإنك ستكون 
فالمنطق  اللحد«18،  إلى  المهد  من  نفسه،  الموجود 
واحد،  خط  وفق  يسير  ال  القول،  شئنا  إن  السردي، 
الكاتب  إن  المنقوعة.  الخيبة واألحالم  أو يروم جيل 
على  مسارات  يفتح  أنه  نلحظ  روايته،  نتأمل  حينما 
أسئلة واقعية وجيهة، تستثمر االجتماعي والثقافي 
والسياسي والجمالي. » يحكي النص إذن انكسار ذات 
فردية، ومن خاللها حالة عطب جماعي. هذا االختيار 
السردي طبيعي في نظر الكاتب، ألنه في أحيان كثيرة 
تكون األعطاب الفردية عنوانا ألمر أوسع نطاقا، يحدث 
العالقات  في  أبعد  يمتد  لكنه  الفرد،  داخل  منه  جزء 
أن  غير  معنا،  نحمله  الذي  التاريخ  وفي  االجتماعية 
األشعري يود أن يهون من الحالة السوداوية التي قد 
تستقر في ذهن القارئ، صحيح أن شخصيات الرواية 
تواجه لحظات صعبة من مساراتها، لكنها تظل لحظات 
منتجة للحياة والفرح«19، لذلك يمكن القول، إن الرواية 
بقدر ما تستعير أقنعة تعبر بواسطتها عن هموم مرحلة، 
بقدر ما تفضح كل ذلك حين تعيد رسم اإلطار وتقوم 
بتفكيكه، بحيث« إن السرد )واإلنتاج التخييلي عامة( 
يعد تمثيال ال ينتج الواقع كما هو، وإنما كما ينبغي 
أن يكون، لكنه إذ يفعل ذلك فهو يستهدف تجاوز نقص 
ما في الواقع، أو محو تهديده«20، وهو ما يالحظ في 
طريقة العرض التي تقدم كشفا ومكاشفة للتاريخ الكائن 

مقابل الوعي بممكنه. 

خاتمة  
يمكن القول في النهاية إن الرواية العربية عموما، 
والمغربية خصوصا، استطاعت من خالل رؤيتها الحداثية 
وصوغها المفتوح على التقنيات السردية الجديدة، أن 
تخط لنفسها مسارا مختلفا في التجربة الروائية الحديثة 
والمعاصرة، وذلك بتفكيكها ألفكاراستأنست بها السردية 

من  وقوضتها  التقليدية، 
التأويلية  السردية  النظرية  اجتهادات  منظورات 
والتداولية، بحيث أصبحت الرواية تثيراألسئلة أكثر 
ما تبحث عن األجوبة، وهو ما نستنتجه في تجربة محمد 
األشعري الروائية، التي راهنت في » العين القديمة« 
بالعنف  اتسمت  بعينها،  مرحلة  سلوك  تفكيك  على 
والعنف المضاد، وكسرت طابوهات أفكار كرست قيما ال 
إنسانية، ومارست إعادة تشكيل صورة مختلفة، تسترفد 
من معين أسئلتها الجديدة ما هو قمين ببناء هوية تمت 
مصادرتها، وإعطاء الحق لآلخر في أن يعبر بدوره عن 
أناه دون إقصائه، ليترجم بذلك العالقة غيرالمتكافئة 
بينه و بين الذات، وبهذا نستنتج أن الرواية بقدر ما 
حاولت أن تستجلي زخم محمولها الثقافي، لتدعم به 
نسق مواجهتها لآلخر ومقاومة سلطته، بقدر ما بنت 
متخيلها وأرست بواسطة اختيارات لغوية حوارية و 
أنماط أسلوبية تمثيلية، خطابا مغايرا اختزل معاناة 
اإلنسان المعاصر وهو يحاول أن يتحرر من عزلة أناه 
وتشظيها، مقابل صراعها مع اآلخر الذي يحتل مساحة 
تكسر  رواية  إنها  المركزي.  تغوله  في شسوع  كبرى 
أنموذج األنا في السردية العربية الحديثة والمعاصرة 
وتعري عن صورة اآلخر الذي ما فتىء يقوض عالقات 
األقليات القائمة على أساس العرق والثقافة الوطنية 

والهوية واالنتماء. 
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في أحيان كثيرة تكون 
األعطاب الفردية عنوانا 
ألمر أوسع نطاقا، يحدث 

جزء منه داخل الفرد، لكنه 
يمتد أبعد في العالقات 
االجتماعية وفي التاريخ 

الذي نحمله معنا

الكتابة الروائية المغربية بين الوعي والتاريخ و�سلطة المقاومة 
رواية »العين القديمة« لمحمد األشعري نموذجا 

راهنت »العين القديمة« 
على تفكيك سلوك مرحلة 

بعينها، اتسمت بالعنف والعنف 
المضاد، وكسرت طابوهات أفكار 
كرست قيما ال إنسانية، ومارست 

إعادة تشكيل صورة مختلفة، 
تسترفد من معين أسئلتها 

الجديدة ما هو قمين ببناء هوية 
تمت مصادرتها

 

تشكلت الرواية المغربية منذ بداياتها من أبنية مختلفة تراوحت بين الواقعية والتخييلية، وانفتحت في الوقت 
نفسه، نتيجة التحوالت التي عاشتها الثقافة المغربية، على أسئلة راهنت في ظاهرها ومضمرها على الصراع 
الهوياتي، الذي كثيرا ما باركته االتجاهات اإليديولوجة في البداية، خاصة  في سنوات الستينيات والسبعينيات، 
الشيء الذي حتم عليها أن تلتزم بتقلبات الهوية السياسية، واالنتماء اإليديولوجي، والبحث في استشكال اإلطارالعام 
للرواية، حيث تمكنت من تشييد بنى ورؤى االختالف والمغايرة، من منطلق مسايرة التحوالت التي باتت تعرفها 
الكتابة الروائية على امتداد الوطن العربي، إذ أصبحت متراوحة في مكانها حينا، ومتجاوزة له حينا آخر، ويمكن 
مالحظة العملية اإلبداعية التي استدعت حضورالروائي في شتى المجاالت، والعكس صحيح، ذلك أن سياق التجربة 
السردية في المغرب بالخصوص، ساهمت فيه ظروف ذاتية وموضوعية عند جميع الروائيين، الذين تحولوا من 
مجاالت إبداعية برزوا فيها إلى مجال السرد، وهو ما سمح لهم بإثراء الخزانة المغربية بمؤلفاتهم الروائية، وغذوا 
الذائقة بالتنوع في الكتابة السردية، وفسحوا المجال للمتخيل الروائي المغربي آفاقا جديدة، استرفدت من معين 
التنوع والتعدد الشيء الكثير، ويمكن أن نشير في هذا الشأن إلى تجربة الكاتب الشاعر والروائي المتعدد المجاالت 
اإلبداعية محمد األشعري.
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الذاتي  التصوير  سنلحق 
النفسي  بالتحليل  »السيلفي« 
بصفته أحد األنشطة النفسية التي 
التي  املعلومات  من  الكثير  تحمل 
تفيد في تشخيص العلل والتعرف 
على الداء، على اعتبار أن التصوير 
فن من الفنون البصرية، التي يبدع 
من  لحظة  بتثبيت  الفنان  فيها 
الزمن، وأن من خصائص التصوير 
الذاتي، أنه سند لتقاسم االنفعاالت، 

وإن بطريقة أقل جمالية.

1 - الوعي بالذات

أي  وراء  الكامنة  العوامل  إن 
إما  سلوكي،  نمط  أو  نفسي  حدث 
الشعورية،  أو  شعورية  تكون  أن 
لذا فإن األحداث التي تجري داخل 
الفرد كاملشاعر واألفكار واألنشطة 
عليها  االستدالل  يمكن  العقلية، 
األسلوب  هو  واحد  طريق  عن 
عبر  سواء  الشخص،  سلكه  الذي 
وبذلك  باألفعال،  أو  باألقوال  عنه 
أحداثا  النفسية  الظواهر  تصبح 
موضوعية خارجية، حيث ال يمكن 
فصل ما هو جسمي عما هو نفسي 
هو  النفسية  الظاهرة  فمصدر 

اإلنسان بأكمله.
الكشف  إلى  فرويد  سعى 
ما  تحليل  خالل  من  الالوعي  عن 
يصدر عن اإلنسان من إبداع فني، 
الدفينة  الرغبات  أن  يرى  حيث 
من  قناة  إلى  تؤول  الالشعور  في 

القنوات التالية:
الغرائز  هذه  تلبى  أن  -إما 

بصورة طبيعية
لسلطان  تخضع  أن  -وإما 
في  التفكير  اإلنسان  فيلغي  العقل، 

مثل تلك الرغبات
الرغبات  هذه  يحرف  -وإما أن 
ما  طريق  عن  آخر  مجرى  نحو 
يسميه »التسامي« أو »التصعيد« 

 )Sublimation(
الجنسية  الغريزة  محل  فيحل 
هدف آخر له قيمة في املجتمع)1(.

يهمنا  الذي  هو  الثالث  الحل 
اإلبداع  عملية  تفسير  إطار  في 
التحليل  نظرية  نظر  وجهة  من 
عالقة  له  فالتسامي  إذن  النفسي، 
أن  بمعنى  الشبقي،  بالدافع 
يستبدل  أن  استطاع  إذا  اإلنسان 
أخرى  أهدافا  القريبة  بأهدافه 
من  قيمة  أرفع  بأنها  –أوال-  تمتاز 
بأنها  وثانيا  االجتماعية،  الناحية 
بعملية  قام  فقد  جنسية،  غير 
فرويد  يخلص  لذلك  »تسام«، 
كاملريض  »الفنان  بأن  القول  إلى 
الواقع  ذلك  العصابي ينسحب من 
الذي ال يبعث على الرضا إلى ذلك 

وطيد  يبقى  لكنه  الخيالي،  العالم 
العصابي،  املريض  بخالف  العزم، 
ليرسخ  العودة،  طريق  على سلوك 

قدميه في الواقع«)2(.

2 - فن التصوير

حقا  الصورة  تمثل  هل 
موضوعها، وكيف تعبر عن الحدث 

األكبر أو السياق األكثر شموال؟
الفوتوغرافي  التصوير  يعرف 
وفقا  بالضوء،  الرسم  فن  أنه  على 
املركبة  اليونانية  الكلمة  لترجمة 
»فوتوغراف«، فكلمة Photo تعني 
فتعني   Graph كلمة  أما  الضوء، 
من  والتصوير  الكتابة،  أو  الرسم 
Arts visuelsالبصرية الفنون 

أعمال  بإنتاج  أساسا  تهتم  التي 
بصرية  رؤية  تذوقها  يتطلب  فنية 
انعكاسا  تعد  أنها  كما  محسوسة، 
لوجهة نظر املصور الذي التقطها، 
األحداث  توثيق  في  أهمية  ولها 
تكمن  إذ  واألفكار،  واملشاعر 
التقاط املصور  أهمية الصورة في 
املشاعر اإلنسانية املختلفة، وإلهام 
املتلقي إلحداث تغيير، إضافة إلى 
الذي  البصري  العاطفي  التواصل 
صدقا  التواصل  طرق  أكثر  يمثل 

وتعبيرا.
 Roland( بارت  تناول 
الفوتوغرافية  الصورة   )Barthes
وبرؤية  تحليلي  منظور  من 
أن  اعتبر  إذ  خاصة،  فلسفية 
على  عصية  دائما  كانت  الصورة 
التصنيفات  فمعظم  التصنيف، 
منذ  الصورة  لها  خضعت  التي 
من  املوضوع  خارج  هي  ظهورها 
إن  فيقول:«  بماهيته،  عالقة  دون 
الفوتوغرافية  الصورة  تعيد  ما 
إنتاجه إلى ما ال نهاية لم يحصل 
ما  آليا  تكرر  إنها  واحدة،  مرة  إال 
البتة،  وجوديا  تكراره  يمكن  ال 
فيها ال يتجاوز قط نفسه  فالحدث 
دائما  ترد  إنها  آخر،  شيء  نحو 
الجسد  إلى  أحتاجه  الذي  املنت 
واملطلق،  الخاص  إنها  أراه،  الذي 
الخامدة  والسائدة،  العرضية 

وشبه البليدة«)3(.

3 -  التصوير الذاتي 
»السيلفي«

كيف تأسس هذا الفن املتأصل 
دالالته  وما  البشري،  التاريخ  في 

في عمق النفس اإلنسانية؟
بنية  السيلفي  صورة  هل 
داخل  الداللة  تشتغل  وكيف  دالة، 

السيلفي؟
هي  السيلفي  ممارسة  هل 

نرجسية مريضة، أم هي خوف من 
املجهول؟

عصا  نفرتيتي  استخدمت 
النفوذ لجعل النحاتني يصورونها 
وقد  إليه،  تطمح  الذي  بالشكل 
من  عريقة  ملدرسة  تمثالها  أسس 
السلطوي(  الذاتي  )التصوير 
قاموا  حيث  القديم،  العالم  لحكام 
العمالت  على  صورهم  بصك 
املعابد،  جدران  على  ونقشها 
الساحات  في  التماثيل  ونصب 
البصري  االكتساح  هذا  العامة، 
له  كان  النفوذ،  وبسط  للسلطة 
شروط نمطية مدروسة، وجه غاية 
عناصره،  بني  والتوازن  الدقة  في 
في  املبالغة  دون  بالرصانة  يتسم 
لكنه  حزم  فيه  التعالي،  إظهار 
لصورة  تجسيدا  برعاياه،  رؤوف 

الحاكم األمثل.
في  الذاتي  التصوير  ظهر 
في  مهم  فني  كجنس  الغرب 
تميز  وقد  عشر،  السادس  القرن 
دورر  ألبريشت  الرسامون  به 
استخدماه  حيث  ورامبرانت، 
لتكريس أنفسهم كفنانني، وللكشف 
عن األعماق الداخلية لشخصيتهم.

الظاهرة  أن  الشابكة  تخبرنا 
في   2002 سنة  النور  رأت 
 ABC on( أسترالي  منتدى 
مشتقةمن  كلمة  وكانت   ،)line
تعني  التي   » Self « اإلنجليزية 
أخرى  أحيانا  وتعني  النفس، 
 2013 سنة  وفي  وحدي«،  »أنا 
السنة  كلمة  »السيلفي«  اختيرت 

في قواميس أوكسفورد.
الهوية  مسألة  احتلت 
الشخصية حيزا واسعا وأساسيا 
أهم  أحد  ولعل  اإلنسان،  حياة  من 
عناصر الصورة الذاتية هو البحث 

السؤال  تغير  فكيف  الهوية،  عن 
اإلنساني  الوجود  عن  الحاسم 
تحت تأثير الوسائط  ل«من نحن« 

الرقمية؟
بحب  السيلفي  سلوك  يرتبط 
الظهور، وتلبي هذه الصور حاجة 
االهتمام،  من  وملتقطها  صاحبها 
تكون  أن  هو  تكون  أن  ملبدأ  تبنيا 
الذي  هو  اإلغواء  فمنطق  مرئيا، 
فالعني  نفسها،  الرؤية  فعل  يؤطر 
يمثل  ما  ال  تراه،  أن  تود  »ما  ترى 
أمامها«)4(، فحني نلتقط السيلفي 
الصورة  تخزين  في  فقط  نفكر  ال 
جدير  حدث  على  شهادة  بوصفها 
نفكر  أيضا  ولكن  ينسى،  ال  بأن 
سيكون  الشخصي  وجهنا  أن  في 
وقد  وإعجاب،  نظر  موضوع 
 )Gilles Deleuze( تساءل دولوز
اإلنساني  الوجه  أبعاد  مستقصيا 
تاريخ تجربة  الدالة عبر  ومالمحه 
أليس  ولكن  السينمائي:«  األداء 
الشيء  هو  ما،  شخص  وجه 

نفسه؟«)5(.
السيلفي  في  نفكر  أن  يمكن  ال 
األنا،  صورة  قضية  نثير  أن  دون 
إذ  الذات،  صورة  أوسع  وبشكل 
إلى  ترد  فرويد  قبل  ما  األنا  كانت 
ولها  »ذاتا تفكر«  الوعي باعتباره 
ارتباط بالبرهنة العقلية، كما أنها 
أيضا، ثم جعل  الهوية  تحيل على 
فرويد من األنا محفال نفسيا يتميز 
بدأ  الذي  الالواعي  االشتغال  عن 
ليست  »األنا  بأن  القول  يستدعي 
الالوعي  »لقد شكك  ميدانها«،  في 
األنا،  خاصيات  من  الكثير  في 
يوجد  ذاتها  من  جزءا  أن  ذلك 
من  وسيصبح  مراقبتها،  خارج 
الصعب عليها تحديد هويتها التي 

تناقضها الكثير من األفعال«)6(.
اإلقدام  أن  بنكراد  سعيد  يرى 
نحو  ذهاب  السيلفي  قراءة  على 
اللذين  والبؤس  الضحالة  تعرية 
املشهد  داخل  الحضور  يؤطران 
اآلخذة  الرقمية  بواجهاته  التقني 
في اجتياح أكثر املناطق عتامة في 
النفس البشرية، إذ يقترح السيلفي 
تحادثية  صورة  بوصفه  نفسه 
تواصلية  عملية  إنجاز  تستهدف 
مع سلسلة من املتلقني، لكنه يغفل 
واالنفعاالت  األحاسيس  كون  عن 
مع  الحي  بالتعامل  مشروطة 
استيهامات  يسوق  فهو  »الغير«، 
عبء  من  األنا  تخلص  مريحة، 
السياق  في  الحي  االنخراط 
هكذا  والتاريخ،  للزمن  االجتماعي 
تتحلل األنا من مسؤولية العالقات 
االجتماعية، داخل غموض الصالت 

العابرة.
للصورة  حامل  السيلفي  إن 

األنا  تسعى  التي  »النموذج« 
صرخة  وتسويقها،  ترويجها  إلى 
فعل  تحقيق  إلى  تدعو  استغاثة 
ملتقط  يسعى  ب«أنا«،  االعتراف 
تصوير  إلى  جاهدا  السيلفي 
صورة  إسقاط  خالل  من  اللحظة 
هي  داخلها  »أناه«  تكون  لن  عنه، 
يرجح  املوالية،  اللحظة  في  ذاتها 
قلقا  يعيش  السيلفي  صاحب  أن 
وقد  عليه،  الزمن  وقع  وعى  كلما 
الوحيدة  وسيلته  الصورة  تكون 

لالنتصار على املوت.
إلى  تأتي  عني  هناك  ليس 
الجسد من خارجه، »بل هو يتأمل 
»االستمناء  يشبه  فيما  نفسه 
فإن  الذات  عن  أما  الذاتي«)7(، 
نفسها،  هي  ليس  يسائلها  من 
اآلن  »من  اآللة،  بل  اآلخر،  وليس 
وصاعدا سيكون هناك وسيط بني 
املوضوع/ هو:  ونفسها  الذات 

شاشة«)8(.
إن هذا االنقالب الرقمي يدعونا 
إلى إعادة التفكير في الذاتية، بدءا 
من بناء الذات، إننا نكتشف وجود 
كما  تناظر هام مع »مرحلة املرآة« 
 ،)Jacques Lacan( يحددها الكان
شاشة  املرآة  محل  ستحل  حيث 

»سمارتفون«.
إن الصورة اآلن هي التي تحدد 
مثل  ذلك  في  مثلها  الذات،  كينونة 
املرآة  مرحلة  ففي  املرآة،  مرحلة 
وعيا  لنفسها،  الذات  وعي  يكون 
انعكاسيا وانفصاال عن ذات اآلخر، 
غودار  حسب  السيلفي  في  أما 
)Elsa Godart( »فإذا كان البحث 
بذلك،  شبيها  يبدو  الهوية  عن 
وتلعب  بالوعي،  يتحقق  ال  فإنه 
وتسجن  مركزيا،  دورا  الشاشة 
مستلبة  هجينة  خانة  في  الذات 
اآلخرين،  نظر  وفي  الصورة  داخل 
إذ تجد صعوبة في إثبات نفسها، 
في  ليست مطمئنة  الذات  أن  وبما 
ستظل  فإنها  الخاص،  وجودها 
خالل  من  لنفسها  تأكيدها  تنتظر 

البحث عن التقدير«)9(.
ميالد  عن  املرآة  مرحلة  تعلن 
مرحلة  وتكشف  الواقعية،  الذات 
االفتراضية،  الذات  عن  السيلفي 
ال  الذي  التحول  هذا  قلب  وفي 
تساؤل  إلى  األنا  رد  عن  يتوقف 
دوامة  في  األنا  تدخل  ذاتها،  حول 
اإلحاطة  عن  تبحث  وهي  وهمية 
ذلك،  إلى  تصل  أن  دون  بنفسها 
فعال  السيلفي  التقاط  فيغدو 
لآلخر  استخداما  لكونه  مرضيا، 
غاية،  وليس  وسيلة  باعتباره 
رغبة  إشباع  عن  للبحث  وسيلة 

نرجسية.
ظهرت تحذيرات من أن السيلفي 

نفسية  أبعاد  لها  ظاهرة  يعد 
إلى  به  الهوس  يؤدي  قد  سلبية، 
اإلصابة باضطراب »ديسموفوبيا« 
عدم  وهو   ،)Dysmorphobia(

رضا الشخص عن نفسه.
الدراسات  إحدى  أوضحت 
يرتبطون  الذين  األشخاص  أن 
وقتا  ويقضون  السيلفي،  بصور 
ونشرها  الصور  تعديل  في  طويال 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ذاتهم  على  اهتمامهم  يركزون 
بشكل أكبر، ويعتقدون أنهم األكثر 
وجود  إلى  إضافة  وجاذبية،  ذكاء 
مشاكل لديهم في الشعور باألمان، 
وامليل إلى تضخيم الذات، وجانبا 
من السلوك املتهور وعدم التعاطف 
يصنف  كما  اآلخرين،  ومراعاة 
كمرض  السيلفي  على  اإلدمان 
فراغ، وتشير عدد  نابع من  نفسي 
السلبية  اآلثار  إلى  الدراسات  من 
وكشفت  اإلدمان،  هذا  عن  املترتبة 

دراسة بعنوان: 
 Science Links Selfies «
 to Narcissism Addiction
   » and Low Self Esteem
يداومون  الذين  األشخاص  أن 
ألنفسهم  السيلفي  التقاط  على 
وقد  باالكتئاب،  إصاباتهم  يعكس 
حدوث  إلى  الحالة  تطور  يؤدي 
التخلص  يصعب  الذي  اإلدمان 
التقاط  مرات  بعدد  ارتباطا  منه، 
معها  التفاعل  زيادة  مع  السيلفي، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 

فيبدأ ما يسمى بالهوس.
قاصرة  السيلفي  صورة  تظل 
ال  فهي  املعنى،  تحمل  أن  عن 
لذا  تظهره،  ما  عدا  شيئا  تقول 
تسطر  وعرضية،  هشة  فهي 
على  وتراهن  اللحظية،  سيادة 
وقد  العاطفي،  على  اللعب  تبئير 
الفوتوغرافية  الصورة  ترغب 

نفس  في  بشدة  بارت  حسب 
ما  وهو  اللساني،  الدليل  ضخامة 
بكرامة  تحظى  بأن  لها  سيسمح 
لوجود  البد  لكن  اللغة،  ككرامة 
الدليل من وجود عالمة، مهما كانت 
نوعية الشيء الذي تمنحه الصورة 
الفوتوغرافية للرؤية، ومهما كانت 
كيفيتها في ذلك، فإنها غير مرئية 

دائما، فليست هي ما ُيرى.
الوضعية  بارت  اختبر  وقد 
املفارقة التي تبنني وجود الذات في 
فال«أنا«  الفوتوغرافية،  الصورة 
ذاته:  الواقع  في  العدسة هي  أمام 
أنا،  أنه  أعتقد  الذي  الشخص 
أن  لآلخرين  أريد  الذي  والشخص 

يعتقدوا أنه أنا.

الهوامش:

خمسة  فرويد،  -1سيجموند 
ت  النفسي،  التحليل  في  دروس 
الطليعة  دار  طرابيشي،  جورج 
للنشر، بيروت1979، ط1، ص-64

.65
حياتي  فرويد،  -2سيجموند 
مصطفى  ت  النفسي،  والتحليل 
دار  املليجي،  املنعم  وعبد  زيور 

املعارف مصر، ص87.
النيرة  العلبة  بارت،  -3روالن 
ت  الفوتوغرافيا،  حول  مذكرة 
للنشر  فالية  القري،  ادريس 
ط2،   ،2018 والتوزيع،  والطبع 

ص12.
الصورة  غوتيي،  -4غي 
املكونات والتأويل، ترجمة وتقديم 
الثقافي  املركز  بنكراد،  سعيد 
ط1،  البيضاء2012،  العربي، 

ص8.
الصورة- دولوز،  -5جيل 

ت  الصورة،  فلسفة  أو  الحركة 
وزارة  منشورات  عودة،  حسن 

الثقافة، دمشق1997، ص124.
أوسيلفي  أنا  غودار،  -6إلزا 
األنا  تحوالت  موجود  أنا  إذن 
سعيد  ت  االفتراضي،  العصر  في 
للكتاب  الثقافي  املركز  بنكراد، 

2019، ط1، ص76.
السيلفي  بنكراد،  -7سعيد 
موقع  العزلة،  درجات  أقصى 

الدكتور سعيد بنكراد.
أوسيلفي  أنا  غودار،  -8إلزا 
سابق،  مرجع  موجود،  أنا  إدن 

ص84.
-9نفسه، ص86-87.

د. أبو علي لغزيوي

عن  نتحدث  الشعر  عن  نتحدث  عندما 
الذات املرتبطة بالكون والحياة، ألن الشعر 
هو كون وحياة وبناء وتأمل.  فالشاعر بلمو 
يمتح رموزه من رحم الفلسفة، سواء تعلق 
القصائد،  معمارية  في  أو  بالعنونة  األمر 
حيث  العالم،  ويطرب  البياض  يثري  فبها 
تأخذ اللغة الشعرية براعتها الفلسفية بكل 
أبعادها األنطولوجية، ألنه يسكن اللغة قبل 
لفظية  برمجية  أن تسكنه، وعبرها يؤسس 
ال  تجربة  كل  وترفض  الرؤيا  دعائم  توطد 
أبعاد  في  فبالنظر  املعاناة.  على  تتأسس 
الهواء«  ظهر  في  »طعنات  الدواوين  هذه 
سيدرك  التراب«،  و«صوت  اليقني«،  »رماد 
اإليحائي  بناءها  تأخذ  الكلمة ال  أن  القارئ 
جماليا،  توظيفا  بتوظيفها  إال  الرمزي 
أنني  رن  كلما  شكواها  عن  تعلن  فالقصائد 
كلما  الوالدة!   من  دنت  وكلما  برومتيوس، 
الشاعر  ظل  هكذا  عشتار،  ضحكة  ضحكت 
يحاكم الواقع العربي بلغة فلسفية تتجاوز 
حدود الذاكرة، لتحيل على مفهوم التفلسف 
والتفاعلي  العالئقي  بعده  في  القصيدي 
الهيكلي  البناء  املستوى  على  وأيضا 

النظمي.
التناقضات  يواجه  فالشاعر  إذن   
معرفية  رؤية  في  والرمزية  األنطولوجية 
املذكورة،  الدواوين  في  تتجلى  وفنية، 

والفردي  والكوني  الشعري  الوجود  فهي 
ألن  واملختلف،  والقريب  والجماعي 
بسياقاتها  الشاعرة  الذات  مع  العالقة 
الواقعية والسياسية هي عبارة عن جدلية 
والرمزي  اللغوي  فيها  يحضر  تفاعلية 
الثنائيات  هذه  فعبر  والكراهية.   والحب 

لنا  تتولد  الدواوين،  جسدية  تقسم  التي 
أو  املعرفي  املستوى  على  سواء  إشكاالت 
على  أو  الشعري  اإلبداعي  املستوى  على 
معرفة  هل  إذن  األنطولوجي.  املستوى 
العالم الشعري ممكنة؟ وهل بإمكاننا النفاذ 
إلى الرؤيا الخاصة بالشعر؟ وملاذا حضور 

شعر  في  والفني  واملعرفي  األيديولوجي 
الشاعر؟

مرتبة  لنا  بالنسبة  األسئلة  هذه  تشكل 
واملحاورة،  للمساءلة  قابلة  مفتوحة  عليا 
ضروري  موجود  هي  الشاعرة  فالذات 
في  التفكير  ألن  والناقد،  القارئ  لوجود 

عن  الباحثة  الذات  لوعي  شرط  هو  شعره 
السكون والصمت الذي يدب في أعماقه، ألنه 
يرغب باالعتراف بهذا الجسد املقموع فينا 
الحوارية  العالقة  فنشأة  نيتشه.  يقول  كما 
مع الدواوين هي انتزاع واعتراف بالحرية 
الكامنة وراء هذا الكون الشعري. فالشاعر 
لكي  نفسه  الذي يحاكم  األنا  بلمو هو هذه 
يؤسس أناه املثلى، فاملبحوث عنه هو هذا 
والحروف  الكلمات  وراء  والكامن  املضمر 
ووطن  ونفس  ولغة  جسد  إنه  واألشياء، 
وحب وموت وحياة وغربة وضياع وتفكيك 

وتوليد. 
الشاعر  رسمها  التي  اللوحات  إنها   
والوجود  األنا  هذه  لتشكل  دواوينه  في 
من  الهاربة  اللحظة  يبني  ألنه  واإلنسان، 
تحقيق  قصد  واعية  ال  لحظة  إلى  وعيه 

والدته الجديدة. 
اللغات  كل  يستوطن  بلمو  فالشاعر 
كل  لنا  يقرب  خاللها  من  فنية  ببراعة 
الفلسفات التي تمهد لهذا الجسد الشعري 
للرغبات  تاريخا  باعتباره  والهامشي، 

والتضحيات. 
وأدبية  فكرية  حمولة  هي  فالدواوين 
األقانيم  كل  تحطيم  على  تعمل  ونقدية 
املطلقة  والذاتية  األفالطونية  الرومانسية 
للميتافيزيقيا،  انتماءها  أعلنت  التي 
يقحم  لكي  تراتب  أساطير  يخلق  فالشاعر 
الروح  مثل  متناقضة  بثنائيات  الفكر 
أفضت  والتي  والحياة،  واملعرفة  والجسد 
الشعري  للتصور  وفقا  ترسباتها  كل  في 
وأدت إلى كبت هذا الجسد، وعطلت مداركه 
اإلبداعية وصادرت الحياة بتسميات جوفاء 
أو  مغلق  فكري  مضمون  أي  صياغة  دون 

إيديولوجي مطلق أيضا. 
على  تحيل  الفلسفية  املرجعية  هذه 
ألنه  بلمو،  مجال  يحدد  الذي  العام  اإلطار 
عن  ينم  ما  أكثر  والجمالي  املعرفي  يظهر 

أدونيس  إذن ساير  فالشاعر  تقليدية.   قوة 
وبالهموم  بالفلسفة  امللقحة  متونه  في 
في  أدونيسيا  بلمو  ظل  هكذا  اإلنسانية. 
مختلف  من  تشكلها  تستمد  التي  شعريته 
مغلفا  هو  يبقى  لذا  العاملية،  الفلسفات 
املتناهي  خلخلة  يريد  كوني  إبداع  بمراس 
أساسي  كمقوم  االختالف  يزرع  لكي 
فدواوينه  شعرية،  كتابة  كل  في  وجوهري 
التربة  إلى  هي شهادة ميالد جديدة تعيده 
تخلق  عناصر  كلها  واملاء،  والنار  والهواء 
واإلنسان  العوملة  ملواجهة  حواس  لنا 
كما  وشعرية  فكرية  ثمرة  إنها  والوجود. 
عند عباس محمود العقاد أو عند أدونيس، 
وأمل دنقل ألنه يقاوم النهائي والثابت من 
املفقودة  أصالته  املتحرك،  هذا  إيجاد  أجل 
في بنية العقل العربي. ف«صوت التراب« 
و«طعنات في ظهر الهواء« و«رماد اليقني« 
...  كلها صيحات إبيستمية تحاكم الجوانب 
الفنية والداللية في شعرنا العربي املعاصر 
استقاللية  له  يخلق  أن  يستطع  لم  الذي 
أيديولوجي  وعي  دون حضور  حرة  فكرية 
زائد، فبلمو يملك وعيا ممكنا كما أدونيس 
ليخاطب اللغة والذاكرة والتراث واإلنسان 
والتربة والوطن من أجل إنشاء عالقة بديلة 
في  الجمالية  والوظيفة  الذات  نشأة  حول 

إطار فكري ومذهبي جديد.
لنا جانبا  أن بلمو، كشاعر، يقدم  يبقى 
والشعر،  الفلسفة  بني  العالقة  جوانب  من 
الوعي  هذا  طور  الذي  هو  األخير  هذا  ألن 
الوعي  محاكمة  أجل  من  للفيلسوف  وأمده 
مفكرا  يكون  أن  قبل  فيلسوف  إنه  السائد، 
كما يقول صالح عبد الصبور. وتبقى هذه 
على  مفتوحة  بلمو  عند  الشعرية  الكتابة 
والضمني  املؤجل  هي  ألنها  القراءات،  كل 
وتلقيحها  شرايينها  تفكيك  تنتظر  حيث 
الكتابة  لتطورات  تستجيب  إيحائية  بلغة 

املعاصرة.

ال�سيلفي والبحث عن الهوية

البعد الفل�سفي يف �سعر حممد بلمو

تظل صورة 
السيلفي قاصرة 

عن أن تحمل 
المعنى، فهي ال 

تقول شيئا عدا ما 
تظهره، لذا فهي 

هشة وعرضية، 
تسطر سيادة 

اللحظية، وتراهن 
على تبئير اللعب 

على العاطفي

يرى سعيد 
بنكراد أن 

اإلقدام على 
قراءة السيلفي 

ذهاب نحو 
تعرية الضحالة 
والبؤس اللذين 
يؤطران الحضور 
داخل المشهد 

التقني بواجهاته 
الرقمية اآلخذة 
في اجتياح أكثر 
المناطق عتامة 

في النفس 
البشرية

Sigmund Freud هو نظرية حول النفس البشرية، أسسه سيجموند فرويد )Psychanalyse(  التحليل النفسي  بني عامي 1885و1939، وال يزال 
قيد التطور من طرف احملللني النفسانيني يف مختلف أنحاء العالم، وميكن تطبيق التحليل النفسي يف أربعة مجاالت رئيسية:
1 – باعتباره نظرية حول طريقة عمل النفس
2 – باعتباره نهجا عالجيا للمشاكل النفسية
3 – باعتباره نهجا للبحث
4 – باعتباره طريقة للنظر يف الظواهر الثقافية واالجتماعية ؛ مثل األدب، الفن ، األفالم، العروض الفنية، السياسة، واجلماعات.
إن فهم التحليل النفسي للنفس يضمن فهما أعمق للثقافة واملجتمع، وقد اعتمد فرويد يف تفسير العملية اإلبداعية على التحليل
(.Suppressionالنفسي، الذي ينظر إلى الفن على أنه شكل من أشكال التعبير عن الكبت)

نسعى من خالل هذا املقال إلى مقاربة ظاهرة التصوير، باعتبارها صنفا من الفنون التي تعنى بالتعبير عن انفعال أو موضوع، داخل قالب 
منظور يدرك أساسا من خالل الرؤية، وحتديدا الصورة امللتقطة ذاتيا. مريم الجنيوي 

تبقى الكتابة الشعرية عند بلمو مفتوحة على كل القراءات، 
ألنها هي المؤجل والضمني حيث تنتظر تفكيك شرايينها وتلقيحها 

بلغة إيحائية تستجيب لتطورات الكتابة المعاصرة

  الرواية بين األنا واآلخر: 
يجترح الشاعر والروائي محمد األشعري نصا روائيا 
إذ يستحضر  بامتياز،  اختالفية  أسئلة  مفتوحا على 
واآلخر  األنا  بين  تأرجحها  خالل  من  الهوية  إشكال 
في الرواية، ويستثمر معادال لها يتمثل في مفهومي 
الرواية عمل يمكنه  أن  االنغالق واالنفتاح. وباعتبار 
أن يستعيد التفاصيل الكائنة والممكنة، فإن الصوغ 
اللغوي يجعل منها مدونة قابلة لتخزين الموروثات 
إن  بحيث  وغيرها،  ثقافية  السوسيو  اختالفاتها  في 
طرف  من  نفسها  عن  مراودتها  تمت  التي  األنا  هذه 
اآلخر، الذي هدم مركزيتها دفعها ألن تمارس نوعا من 
المواجهة والمقاومة، وهو ما يبدو في الرواية، حين 
تتقاطع شخصية مسعود واآلخر، وتصبح كل واحدة 
لعل صوت اآلخر  منهما إضاءة ومكملة لألخرى، و« 
المخالف لـ«أنا« الروائي إحدى أبرز جماليات الرواية 
التي أسسها الغرب، إذ يتم رسم الشخصية الروائية 
تعدد أصواتها،  المتلقي  فيعايش  عبر رؤى مختلفة، 
أي وجهات نظرها، مما يضفي عليها حيوية وجماال 
فيها،  الشكل والرؤى واألفكار  بين  ويحقق انسجاما 
وبذلك يجذبه تنوع الشخصيات في آرائها وأهوائها، 
مثلما يمكن أن تجذبه أعماق شخصية روائية واحدة 
مضطرمة األفكار والمشاعر، تتعدد رؤاها وتتغير بتغير 

الحالة النفسية والعمرية والثقافية..«1. 
إن الرواية من هذا المنظور، ال تقتصر على ضبط 
إشكال العالقة بين األنا واآلخر، بل هي أصال تتقصى 
خصوصية الذاكرة التي جمعت أجياال بكاملها في سياق 
واحد، ذاكرة تأثرت بثورة الطالب سنة 1968، وأخرى 
وجدت نفسها مقابل واقع متخلف وأمي وعاجز عن 
ينسج األشعري إذن جدلية  التغير والتحول، هكذا » 
العالقة بين السكيزوفرينيا الفردية والجماعية، التي 
تفرز في مظهريها حالة انفصال عن الواقع، وضبابية 
التصالح  الماضي وعجزا عن  الرؤية وتوترا مع  في 
مع المستقبل. حيلة األشعري في ذلك تحريك شخصية 
»مسعود« على درب حياة واقعية، وأخرى متخيلة، تفرز 
شخصية مضاعفة له، ندا ونقيضا، يسميها في النص 
»اآلخر«، الذي يصبح مرآة مشوهة لمسعود، يحاورها 
ويناكفها ويحاول كسرها أحيانا«2، ومن ثم، كانت له 
رغبة في كل شيء، في أن يعيش حياته، أن يقتل، أن 
يفعل ما يراه مالئما لوعيه بمرحلته الملتبسة، فرغبته 
في القتل، والجنس، والكتابة، والسفر، تتأسس على 
ما يحمله من أسئلة اختالفية متنوعة، وألنه شخص 
استثنائي يريد فهم ما يحيط به، فإن »أناه« الداخلية 
 « فإن  وبذلك  طموحه،  يلجم  ما  إلى  يتعرض  تجعله 
اآلخر« يساعده على االمتداد في الزمان والمكان، » إنه 
مسعود القادم من قرية صغيرة، بندوب قهر لم تندمل 
من طفولة تعيسة، إلى الدار البيضاء، المدينة الغول، 
مهب رياح العصرنة والتحديث، انتقاال إلى فرنسا حيث 
يعايش ثورة الطالب لعام 1968 بأحالمها وأوهامها، ثم 
العودة إلى البالد من أجل »محاولة عيش« ال تلبث أن 
تصطدم باختالالت نفسية في ترتيب العالقة مع الذاكرة 
والواقع والناس ومصير بلد يواجه عطبا بنيويا«3. 

وإذا كانت العالقة بين األنا 
الطريق  مهدت  قد  واآلخــر 
لرباط بين الذات وخارجها، 
التي  الفرصة  فوتت  فإنها 
االستفادة  الممكن  من  كان 

 « الغالب  من  كل  يعيش  ال   « إذ  منها، 
الزمن الحاضر،  األنا«  والمغلوب »  اآلخر« 
بل اشتباك الماضي والمستقبل، ألن الغالب 

ال يكتفي بمصادرة تاريخ المغلوب والتكلم 
باسمه، بل يذهب إلى ما وراء التاريخ، 
في حين ال يجد المغلوب طريقة يذود 
بها عن نفسه سوى اللجوء إلى وهم 

الماضي وأمجاده«4. 
التي  الــهــويــة  إشــكــالــيــة  تتضح 
يحاول السارد استقصاءها، من خالل 
آليتي األنا واآلخر في رواية »العين 
القديمة«5، وبالتالي فإن السارد يتأمل 

ذلك من خالل تصريح لمسعود قائال:« 
نعيش كأننا في رواية. وليس في مدينة 

الدار البيضاء، » شخصيات من ورق« كما 
يقول النقاد، واحدة من مخلفات السبعينيات. 

عندما تتصل بي ابنتي منى لتسأل عن تفصيل من 
تفاصيل الحياة السياسية الجديدة، تجدني ال أعرف 

شيئا محددا، ال أعرف سوى التعليق، كل شيء يمشي 
في هذه األرض يمشي بدوننا«6، وبما أن الرواية حاولت 
مقاربة هذه العالقة في سياقاتها المتعددة، تاريخيا، 
ونفسيا، واجتماعيا، فإن حضور الهوية تم استنطاقه 
من خالل فعل الزمن، الزمن السياسي الذي قام بهاجس 
إرهاقه بإعمال كماشة السياسي وضغطها على الثقافي 
والنفسي، إضافة إلى الشعور بالخيبة واالنكسار أمام 
السقوط في اإلقصاء واإلبعاد والحرمان، إنها ضريبة 
من  أو  ودمنا،  لحمنا  من  كان  سواء  باآلخر،  عالقتنا 
ال تتضح مالمح الهوية من  قارة أخرى، ومع ذلك، » 
دون لقاء مع اآلخر، إذ إن العزلة عنه، تجعلها ذات بعد 
إليها العطب والجمود، في حين نجد  واحد، فيسرع 
أكثر  على  تنفتح  مركبة،  أبعادا  يمنحها  معه،  اللقاء 
في الخطاب  من عالم، ولكن هل تشكلت هوية »األنا« 
العربي عبر لقاء اآلخر أم عبر مواجهته؟ أم اإلثنين معا؟ 
أليس هذا اآلخر هو الغرب المتفوق المسيطر؟ ترى 
هل نستطيع أن ننأى بأنفسنا عنه؟ أال نعيش أجواء 
حداثته، فنقطف ثمارها، على الرغم من توتر عالقتنا 
األنا« و«  معه؟«7.  إنها إذن مواجهة صريحة بين » 
اآلخر«، بين الذات وصورتها في المرآة، بين الكائن 
والممكن وتمثالت المجتمع، إنها » رغبات في االنتقام 
لطفولة مغتصبة، شعور بالعجز أمام فساد عام، غواية 
متجددة بارتكاب جريمة قتل .. قتل من؟ وماذا؟ التباس 
الحدود بين الذاكرة والرغبات المكبوتة التي يحاول 
استدراكها في خريف العمر، هكذا تتأرجح يوميات » 
مسعود« الذي يبحث عبثا عن أرض صلبة يقف عليها، 
ملفوفا في حالة فقدان للتوازن، خطرة وأمارة باإلقدام 

على أشياء غير متوقعة«8 . 

جدلية الرواية بين 
سلطة المواجهة 

والمقاومة: 
يتضح من خالل المكون الموضوعاتي الذي يحمل 
هي  الرواية  أن  متعددة،  عوالم  على  مفتوحا  خطابا 
مدونة لـ«الوعي التاريخي أو«الوعي المنسي«9، بتعبير 
موكيش ويليامز، »فاستيعاب التاريخ بدمجه في الوعي 
اليومي لتجربة اإلنسان العادية، وتقليص تفاصيل ال 
حصر لها لتجربة حياتية ما إلى خالصتها، هما طريقتان 
توأم لخطابين سائدين عمال على نفي دور التاريخ في 
تشكيل التفاصيل والخالصات على حد سواء. وكان 
 « هذا ما حدث ويحدث أحيانا اآلن«10. وفي رواية 
العين القديمة«، يمكن مالحظة أن هناك تمثيال يسعى 
إلى تحققات تفضح مكنون مضمرات، رسختها تمثالت 
واقعية أو وهمية على السواء، وبالتالي فإن هذا العنصر 
ليس، عند فوكو بالخصوص، »مجرد إنتاج لمعنى في 
سياق ثقافي معين، بل اعتبره إنتاجا للمعرفة ذاتها«11، 
بحيث نرى رغبة الروائي في بناء عالم تتصارع فيه 
واألفكار  وتمظهراتها،  والقيم  وطبقاتها،  الشخوص 
وتجلياتها في عالقاتها بين األفراد والجماعات، ماهي 
ما تنفصل عن  بقدر  فيها عناصر،  تتفاعل  إال صورة 
بعضها البعض، بقدر ما تتصل، وذلك نتيجة التوجه 
البنائي الذي يرومه الروائي، ويحاول مجاوزته، من 
قطائع  يتضمن  وحـــواري،  جدلي  مضمر  فكر  خــالل 
المركز ومحيطه، والسيد وتابعه، ألن موضوعة  بين 
المواجهة بين الروائي وعالمه/عوالمه، هي بالضرورة 
سلطة مقاومة بين الذات كدال والموضوع كمدلول، وفي 
الوقت نفسه، كالهما يبحثان عن داللة رمزية تتحقق 
بفعل عالقات القوة، من خالل استراتيجيات، و«يرى 
فوكو في السلطة/المعرفة، أنه ليس بوسع الجدلية ـ 
بوصفها منطقا للمتناقضات ـ أن تعمل لصالح كشف 

تعد وسيلة للتهرب  حقيقي للصراعات، ف«الجدلية« 
بالمخاطر،  دائما  ومحفوف  مفتوح  لصراع  واقع  من 
يصبح  إذ  هيجلي«12،  مخطط  إلى  بتخفيضه  وذلك 
إلى سلطة  األصل يخضع  في  هو  الذي  العام  الوعي 
الرواية  تهدف  الذي  الخاص  الوعي  مقابل  التسييد، 
إلى تفكيكه وإعادة ترتيبه وبنائه، فاألول ممثل لخطاب 
القوة، والثاني يحاول استئثاره بالفعل لمواجهة ما 
قد يحصل له من تبعات المتناقضات اآلنية والمحتملة 
لصراعات  مواجهة  رغبة  أيضا خطاب  وهو  الوقوع، 
الرحلة من اشتوكة  أو  السفر  في  تتمثل  أفكار وقيم، 
وأكادير،  مراكش،  إلى  البيضاء،  الدار  إلى  باها  أيت 
والرباط، وباريس، وهانوي، وروما، أو مقاومة مفارقة 
للذات ونقيضها، والمتجلية في حب الحياة والرغبة 
الذات/ في  الموت  عن  أوالبحث  القتل،  ونزعة  فيها، 
الوطن وخارجها، في موت هيلين ودفنها في الفيتنام. 
تستدعي  التي  والمقاومة،  المواجهة  مؤشرات  إن 
لكنه يبدو متشاكال،  صراعا غير متكافئ ومتجانس، 
ويختزن أسئلة ال يمكن تقديم أجوبة عنها إال باالشتغال 
على الذاكرة، بحيث يصبح هذا الفعل يخضع إلى إعادة 
كتابة التاريخ، من خالل ممارسة التخييل، وهو ما يجعل 
لمحمد األشعري رد فعل قوي  العين القديمة«  رواية« 
على حقبة بكاملها، أو جيل بكامله، أطل على الحداثة من 
منظور محافظ، وحاول أن ينفتح على ما بعد تحوالت 
األولى  القمعية،  الثقافية، و1981   1968 )أيار(  ماي 
مهدت لنهضة عقالنية وبشرت بتعاليم جديدة، خدمت 
المجتمع استراتيجيا، والثانية أوقفت المد التحرري 
العقالني، ودفعته إلى الخسارة والخيبة، وإذا كانت 
األولى قد انفتح فيها الخطاب الروائي على المستقبل، 
فإن الثانية انغلق فيها صوت المثقف ووعيه الممتد في 
اآلخر، بحيث لم تعد المواجهة بين الذات واآلخر، إال 
صدى يكرر نفسه بين الفينة واألخرى، يقول السارد:« 
احتفظ مسعود من تلك األزمنة الطويلة التي مر بها 
بحزن غامض، جعله أكثر انزواء وصمتا، وأحس فجأة 
ذات مساء وهو يهم بمغادرة الشقة بتعب شديد، يكاد ال 
يقوى معه على المشي، والزمه هذا التعب أياما عديدة 
حتى استسلم لألمر، ولم يعد يغادر البيت، ثم لم يعد 
يغادر غرفته إال لماما، كان اآلخر يبذل جهودا مضنية، 
ليخرجه من الحالة، ولكن مسعود لم يكن يقوى على 
ذلك، ولم يكن يرغب فيه. كان مقتنعا بأن هذا التعب 
الشديد ليس تعب جسده فحسب، بل تعب روحه أيضا، 
فقد استهلك طاقة كبيرة في محاولة الخروج من نفسه 
أكبر  طاقة  واستهلك  يستطيع،  ما  أبعد  إلى  والهرب 
منها في عراك قاس مع الوحش ومع الرغبة الجارفة 
أن  يحاول  كله،  ذلك  من  يرتاح  اآلن  وهاهو  قتله.  في 
يبني طاقة جديدة ال تتغذى بالرغبة في الفرار، ويلزمه 
العثور على مصدر كاف لهذه الطاقة« 13، هكذا يتجاوز 
النص سياقه، ويستبدله بانفتاحه على أفق تعتمل فيه 
شرارة الطاقة المشتعلة لتنتشر، لكنه دائما يصطدم 
بجدلية تتأسس على منطق تفكيك الخطاب المركزي 
وتقويضه، وذلك بوفرة أسئلة استشكالية، تبحث عن 
إجابات ناجزة لمعرفة حقيقية تؤطر صورة اإلنسان، من 
خالل مواجهة نقيضه، وتمثالته المترسبة في الذات، 
مسمياتها،  بمختلف  واألشياء  والسلطة،  والجنس، 
منطق  أن  وكما  واإليديولوجيا،  والجسد،  والمعرفة، 
المواجهة يستدعي رد المقاومة، فإن التخلص من سلطة 
الذات، أو من إيروسية اآلخر، تقتضي وضع هذه الثنائية 
بما فيها من خصوصيات هوياتية وجنسانية، ضمن 
فتح ثقافي يمنح استبصارات معرفية جديدة  نظام » 
حول قبلية إنتاج الذات وصيرورتها، بوصفها أنا وهوية 
وكينونة، كما يقدم معاينة للدور الذي يؤديه اآلخر في 

إعطاء إنتاجية الذات سمة تواصلية بعدية« 14. 

 معمارية الرواية: تجربة 
الكتابة الروائية واشتغال 

الوعي والتاريخ:
 في رواية » العين القديمة« لمحمد األشعري، تمتزج 
ـ  والفنية  المعرفية  صنوفها  بشتى  الروائية  الكتابة 
الجمالية، بالوعي والتاريخ، إذ أن التداخل الذي يتم 
بين شخصية مسعود واآلخر، يمكنه أن يدفع بالمتلقي 
إلى عدم الفصل بينهما، إال أن كل واحد فيهما إال وله 
وظيفته واستطراداته، ومع ذلك نالحظ أن الرواية مركزت 
تخييلها حول تجربة سردية تقاطع فيها هذان العنصران، 
الوعي والتاريخ، وباعتباراستحضار الوعي في الرواية 
من منطلق أن السارد مشارك في جميع أحداث الرواية 
ومساراتها، يوجهها، يبنيها، يراقبها، وله نزعة شخصية 
في تبني أفعالها وأقوالها، فإن مقابل هذا نجد السارد 
محايدا في بعض األحداث، ال يريد الخوض فيها وال 
يطمع في االهتمام بها، وهو ما يمنح الرواية تنوعا 
سرديا مدروسا، وله غايات تؤكد المكانة التي يوليها 
الكاتب محمد األشعري للنشاط السردي ككتابة تستفيد 
لديه، أما بخصوص  المتنوعة  التجربة اإلبداعية  من 
توطين التاريخ ضمن التخييل الروائي، فإنه استدعى، 

كما أسلفنا، أحداث 1968، 
ووقائع1981، باإلضافة إلى 
لسان  على  وعماه  تجاهله 
السارد، الذي لم يعد يضبط 
تفاصيل ما وقع ويقع. يقول 

مسعود:« نعيش كأننا في رواية، وليس 
شخصيات   « البيضاء،  ــدار  ال مدينة  في 

من  واحــدة  النقاد،  يقول  كما  ورق«  من 
من  وأخــرى  أيار(68،   ( ماي  مخلفات 
تتصل  عندما  السبعينيات.  مخلفات 
بي ابنتي منى لتسأل عن تفصيل من 
تفاصيل الحياة السياسية الجديدة، 
تجدني ال أعرف شيئا محددا، ال أعرف 
يمشي  شيء  كل   .. التعليق  سوى 
في هذه األرض، يمشي بدوننا«15، 
منظور  وفـــق  ــخ  ــاري ــت ال فــحــضــور 

الكاتب  يستنبت  خالله  من  مرجعي، 
يوظفها  المتنوعة،  مشاتله  ــراس  أغ

والفاضحة  المضمرة،  رؤيــتــه  لخدمة 
 « وبهذا  عنه،  للمسكوت  األحيان  بعض 

الرواية  في  للبطل  التاريخية  المعاناة  تكمن 
التاريخ،  هامش  على  يعيش  يظل  أنه  المغربية، 

أنه بطل يعرف ولكنه ال يستطيع أن يرهن ما يعرفه، 
وما يتبقى هو أن يحكي، وفي الحكاية والحوار مع 

الذات تنفيس عن المكبوت«16. 
إن معمارية الرواية تنبني على جملة من التمفصالت، 
ذاتية  متنوعة  سياقية  بتمثالت  بناءها  ترهن  التي 
وغيرية، باإلضافة إلى تركيب تنضيدي يؤطر حكاية 
و  مسعود«   « شخصيتين،  بين  تتوارى  أو  تتوزع 
»اآلخر«، فهذا التعدد الصوتي يستدعي مظاهر تلفظية 
حوارية، تستحضر مفارقات وأساليب تمثيلية تعتمد 
السخرية المباشرة، مثال:« كان مسعود يسخر من هذه 
العجلة المفتعلة، ويعدها تعبيرا عن توتر مرضي .. 
التخلص من الماضي يقول مسعود ليس مسألة سرعة 
أو بطء، بل مسألة تصفية شجاعة للتركة، دون أي تنازل، 
ودون إرجاء للقضايا الشائكة .. طي صفحة الماضي فقط 
بالسرعة معناه بيع مستقبل مغشوش لألمة، ومعناه نية 
مبيتة لالحتفاظ بالماضي قوة احتياط للمستقبل«17، ثم 
رسمه المتنوع للشخصيات، من خالل مسعود، واآلخر، 
ومنى، وهيلين، والمحامي، وعبد النبي، والفليبينية 
الفني  تبئيرها  الرواية هو  يثير في  ما  أن  إال  ماريا، 
والجمالي للتقابل المرآوي بين مسعود واآلخر، وذلك 
كانعكاس يقوم على بناء رحلة بين الذوات وموضوعاتها، 
ومدى تحققات األوقاع والغايات، وعلى الرغم من أن 
الشخصية قد تتحمل اسما حقيقيا أومستعارا، فإنها 
مع ذلك تؤطرالسياق، أو تكسر توقع القارئ، الذي  يطلب 
منه أن يتخذها كعالمة سيميائية تحتمل معان متعددة، 
ف » مسعود كان يضحك من هذا النزوع الدائم لصديقه 
للخروج من وجوده إلى وجود آخر، وهو الذي ابتكر له 
اسمه الحركي الذي لم يعد يعرف إال به، »الخر« اآلخر 
األبدي، المستحيل الممكن، الضروري الزائد، الناقص، 
وكلما ادعى اآلخر أنه سيبيت في شأن وسيصبح في 
شأن، يضحك مسعود، ويقول إن الوجود هو هو، ال 
فكاك منه، حتى لو صرت شخصا آخر، فإنك ستكون 
فالمنطق  اللحد«18،  إلى  المهد  من  نفسه،  الموجود 
واحد،  خط  وفق  يسير  ال  القول،  شئنا  إن  السردي، 
الكاتب  إن  المنقوعة.  الخيبة واألحالم  أو يروم جيل 
على  مسارات  يفتح  أنه  نلحظ  روايته،  نتأمل  حينما 
أسئلة واقعية وجيهة، تستثمر االجتماعي والثقافي 
والسياسي والجمالي. » يحكي النص إذن انكسار ذات 
فردية، ومن خاللها حالة عطب جماعي. هذا االختيار 
السردي طبيعي في نظر الكاتب، ألنه في أحيان كثيرة 
تكون األعطاب الفردية عنوانا ألمر أوسع نطاقا، يحدث 
العالقات  في  أبعد  يمتد  لكنه  الفرد،  داخل  منه  جزء 
أن  غير  معنا،  نحمله  الذي  التاريخ  وفي  االجتماعية 
األشعري يود أن يهون من الحالة السوداوية التي قد 
تستقر في ذهن القارئ، صحيح أن شخصيات الرواية 
تواجه لحظات صعبة من مساراتها، لكنها تظل لحظات 
منتجة للحياة والفرح«19، لذلك يمكن القول، إن الرواية 
بقدر ما تستعير أقنعة تعبر بواسطتها عن هموم مرحلة، 
بقدر ما تفضح كل ذلك حين تعيد رسم اإلطار وتقوم 
بتفكيكه، بحيث« إن السرد )واإلنتاج التخييلي عامة( 
يعد تمثيال ال ينتج الواقع كما هو، وإنما كما ينبغي 
أن يكون، لكنه إذ يفعل ذلك فهو يستهدف تجاوز نقص 
ما في الواقع، أو محو تهديده«20، وهو ما يالحظ في 
طريقة العرض التي تقدم كشفا ومكاشفة للتاريخ الكائن 

مقابل الوعي بممكنه. 

خاتمة  
يمكن القول في النهاية إن الرواية العربية عموما، 
والمغربية خصوصا، استطاعت من خالل رؤيتها الحداثية 
وصوغها المفتوح على التقنيات السردية الجديدة، أن 
تخط لنفسها مسارا مختلفا في التجربة الروائية الحديثة 
والمعاصرة، وذلك بتفكيكها ألفكاراستأنست بها السردية 

من  وقوضتها  التقليدية، 
التأويلية  السردية  النظرية  اجتهادات  منظورات 
والتداولية، بحيث أصبحت الرواية تثيراألسئلة أكثر 
ما تبحث عن األجوبة، وهو ما نستنتجه في تجربة محمد 
األشعري الروائية، التي راهنت في » العين القديمة« 
بالعنف  اتسمت  بعينها،  مرحلة  سلوك  تفكيك  على 
والعنف المضاد، وكسرت طابوهات أفكار كرست قيما ال 
إنسانية، ومارست إعادة تشكيل صورة مختلفة، تسترفد 
من معين أسئلتها الجديدة ما هو قمين ببناء هوية تمت 
مصادرتها، وإعطاء الحق لآلخر في أن يعبر بدوره عن 
أناه دون إقصائه، ليترجم بذلك العالقة غيرالمتكافئة 
بينه و بين الذات، وبهذا نستنتج أن الرواية بقدر ما 
حاولت أن تستجلي زخم محمولها الثقافي، لتدعم به 
نسق مواجهتها لآلخر ومقاومة سلطته، بقدر ما بنت 
متخيلها وأرست بواسطة اختيارات لغوية حوارية و 
أنماط أسلوبية تمثيلية، خطابا مغايرا اختزل معاناة 
اإلنسان المعاصر وهو يحاول أن يتحرر من عزلة أناه 
وتشظيها، مقابل صراعها مع اآلخر الذي يحتل مساحة 
تكسر  رواية  إنها  المركزي.  تغوله  في شسوع  كبرى 
أنموذج األنا في السردية العربية الحديثة والمعاصرة 
وتعري عن صورة اآلخر الذي ما فتىء يقوض عالقات 
األقليات القائمة على أساس العرق والثقافة الوطنية 

والهوية واالنتماء. 
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في أحيان كثيرة تكون 
األعطاب الفردية عنوانا 
ألمر أوسع نطاقا، يحدث 

جزء منه داخل الفرد، لكنه 
يمتد أبعد في العالقات 
االجتماعية وفي التاريخ 

الذي نحمله معنا

الكتابة الروائية المغربية بين الوعي والتاريخ و�سلطة المقاومة 
رواية »العين القديمة« لمحمد األشعري نموذجا 

راهنت »العين القديمة« 
على تفكيك سلوك مرحلة 

بعينها، اتسمت بالعنف والعنف 
المضاد، وكسرت طابوهات أفكار 
كرست قيما ال إنسانية، ومارست 

إعادة تشكيل صورة مختلفة، 
تسترفد من معين أسئلتها 

الجديدة ما هو قمين ببناء هوية 
تمت مصادرتها

 

تشكلت الرواية المغربية منذ بداياتها من أبنية مختلفة تراوحت بين الواقعية والتخييلية، وانفتحت في الوقت 
نفسه، نتيجة التحوالت التي عاشتها الثقافة المغربية، على أسئلة راهنت في ظاهرها ومضمرها على الصراع 
الهوياتي، الذي كثيرا ما باركته االتجاهات اإليديولوجة في البداية، خاصة  في سنوات الستينيات والسبعينيات، 
الشيء الذي حتم عليها أن تلتزم بتقلبات الهوية السياسية، واالنتماء اإليديولوجي، والبحث في استشكال اإلطارالعام 
للرواية، حيث تمكنت من تشييد بنى ورؤى االختالف والمغايرة، من منطلق مسايرة التحوالت التي باتت تعرفها 
الكتابة الروائية على امتداد الوطن العربي، إذ أصبحت متراوحة في مكانها حينا، ومتجاوزة له حينا آخر، ويمكن 
مالحظة العملية اإلبداعية التي استدعت حضورالروائي في شتى المجاالت، والعكس صحيح، ذلك أن سياق التجربة 
السردية في المغرب بالخصوص، ساهمت فيه ظروف ذاتية وموضوعية عند جميع الروائيين، الذين تحولوا من 
مجاالت إبداعية برزوا فيها إلى مجال السرد، وهو ما سمح لهم بإثراء الخزانة المغربية بمؤلفاتهم الروائية، وغذوا 
الذائقة بالتنوع في الكتابة السردية، وفسحوا المجال للمتخيل الروائي المغربي آفاقا جديدة، استرفدت من معين 
التنوع والتعدد الشيء الكثير، ويمكن أن نشير في هذا الشأن إلى تجربة الكاتب الشاعر والروائي المتعدد المجاالت 
اإلبداعية محمد األشعري.
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رشيدة الشانك

صديقي النائم
لم أخبر العالم

املدن التي افتتنت بلعبها
اشتعلت اآلن ..

لم أوِطنها على خريطة
لم أفصل في مساحاتها

ما أعرفه
أني عبرتها ذات مساء

بقبلة وحيدة
كرسي هزاز

أحمر شفاه صامت

صديقي النائم
كيف أختبئ بمدينة

تتحرش بي
يتحرك جان جنيه في تربتها
يرمي الشعراء مسوداتهم

من شرفتها
كيف صديقي النائم !!

ليست وديعة بما يكفي
تلك األظافراللعينة
األقراط الغانية

األصابع التي تتدلى من سقف خواء
ُحبلى اآلن

بخربشات على الحائط
بطالء تسرب من حبل سري

لم أعد وديعة بما يكفي
ألختبئ

كأرنب مذعور
أبحث عن ظل :

أول شجرة

أول ابتسامة
أول عطر لعجوز مقامر عنيد

لم أعد وديعة بما يكفي
صديقي النائم
جنود الحرب

الذين تركناهم البارحة
لم يسألهم أحد

كم رصاصة وهبوا
لفتح قلب مدينة غانية

كم خندقا حفروا
لدفن قصص عشقهم

لم يسألهم أحد
من سرق انتصاراتهم؟

كل الجنود اآلن
»نصب تذكاري«

نلتقط صور سيلفي
فوق جثثهم النحاسية

أحمد بنميمون

1 -  رؤيا احتضار
ـ أصبحت أملك طوع يدي جميع ما كنت أرغب فيه،، 
وكل الذي كان، وما ال يزال يثيرني، هي وأشياء أخرى، 
هذا  جسدي  أن  أحس  أنني  إال  متناولي،  في  ذلك  كل 
املتهاوي الفاني لم يعد كما كان، بل إن نفسي أصبحت 
تنفر حتى من مجرد اإلطالل على ضوء نهار، بل حتى 
من مجرد الخروج من قوقعتي داخل هذا البيت، خشية 
مهما  إلى ضربة ضوء،  مًعا  االثنتني  عينيَّ  تتعرض  أن 
احتميت بأستار ظالل تحت ما أحمله من ثياب تغطيني 

من قمة رأسي حتى أخمص قدمي.
فأخطر ما يواجهني، بل أخوف ما يتهددني أن نفسي 
لم تعد ترغب في قليل أو كثير، وكأن صوتا ما يهمس لي 
بأن هذا ليس إال استعداًدا لشكل من أشكال املوت، أو 
، معه  تمهيًدا لحالة من أحواله، أو شروعا في موت كليٍّ
سأغض الظرف عن الدنيا أول األم، انتهاًء بصرف كل 

حواسي عن أي متعة من أي نوع كانت.
فها أنذا بلغُت في ما أرى إلى ما كان يتمناه القائل 
الذي هفا إلى أن يكون حجًرا َيُمرُّ به ما يفنت الناس فال 

ينال ذلك منه، أو يضيف إليه شيًئا.
أجل، لقد بلغُت مرحلة االنصراف عن كل ما في يد 

اآلخرين، من ِنَعِم الجسد أو ُمَتع الروح، أو نيل ما يغيظهم 
من ثراء ال يستطيعون الوصول إليه. فلقد شارفت املوت 

إذن ، وماذا إن لم تكن حالتي هذه هي املوت نفسه.... 
لكنني ما إن أحسسُت بماء ينتشر على وجهي وجزٍء 
... ورأيُت يدين تعرضان علّي تناول ما في  من رأسي 
شفتّي،  عال  مخيف  يباس  من  تدنيانه  ماء  من  كأس 
من  تمكن  جفاف  عبر  جوفي  إلى  منه  قطراٌت  ِلَتنساب 
بْعَض  استعدُت  حتى  الصدري،  قفصي  ومريء  حلقي 
بني  يتداولون،  حولي  َمْن  أسمع  وأنا  فاستفقُت  وعيي، 

همس وجهر، حديثا كله يعنيني:
ـ املسكني ...ما زال لم يبلغ من العمر عتّيًا.

وليردد صوٌت آَخُر في نبرة أعلى:
من  يبدونه  ما  بقدر  يكرهون  أنهم  الشيوخ  يحسب  ـ 
حرص، أما إذا تخلوا عن رغباتهم فلن يضيق بهم من 

حولهم.
لُيضيف الصوت األول:

ـ يظن الشيخ نفسه ضيًفا ثقياًل.
ففتحُت عيني ألرى وجه صاحب هذا الصوت:

ـ بل إنه ال أثقل من عبِء َمن ال ُيِحسُّ
فاصفرَّ لون صاحب الصوت األول خجال من أن تكون 
كلماتي رغم كونها تأتي سامعيها قبل الغرغرة بقليل ، 
تعنيه هو . كلماتي التي كنت أحشرجها وهي تتصاعد 
من فمي دون بخار ، إذ لم يعد في جسدي من دم يجري 

وال ماء حياة.

2 -  في البرزخ
حجًرا صلًدا أصبحَت، ال تستطيع أن تشرب ماًء، وال 
روحك تتمتُع بصالة، وعيناك أصبحتا محض زجاج، فال 
أضواء تغريهما وال بريق ساطع يجذبهما، وال حبَّ جسد 
مما يتحرك أمامك يقوى على تحريك أضعف نبض في 

داخلك، لكن رغم كل شيء فال يزال ما يندفع حولك من 
تيارات هواء يوحي ِلَمن قد يراك، أكنت أنت ألذي لم تعد 
كائنا إال كجماد يحدث أن يحس دون أن يعي، أم غيرك 
من كائنات ال إحساس لها، أنك توجد في هذا املكان أو 
هذه الحال، وكأن حياًة ما تبعث فيك، أو روًحا ما يزال 
أثر منها في ذاكرتك، وهل تقيم الروح في قلب َصْخـر؟ 
لوال وقع املاء و آثار هبوب الريح لظل وجُهه ثابتا باهتا ال 
يتغير بني غابر وحاضر، بال لون وال صوت إشارة، وهل 

تجيبك صخرة ال تسمُع؟
أنك  يبدو  بل  مقامك،  فيها  تبرح  ال  أيام  عليك  تمر 
في  غيرها،  أخرى  إلى  منها  تنتقل  ال  هنيهتك  ستسكن 
حركة  تجتذبك  ال  نهار،  رابعة  في  أم  كنَت  ليل  أعماق 
وإياًبا،  ذهاًبا  الغول،  املدينة  هذه  في  ذهنك  يتجول  أو 
ال ترى أو تسمع أو تتكلم، أعمى أصم أبكم، ال يتذكر 
لسانك ِحْمَل لفظ تحرَّك به يوًما وال يستميلك إيقاع َفـَتـن 
وسكنات  ألوان  حركات  بني  أنغام  رقصة  مع  مسمعك 
أصوات، وإن جرى حولك ما يدعو إلى انفجار شهيق، 
أنك صرَت حجًرا ملموًما  لم تنس  تدفق مدمع،  إلى  أو 
ال يحركك ما يحدث خارجك أو في أعماق روحك التي 

مضت بها أيام وما عادت لك.
انتهى احتضاري منذ بعض وقت، حتى أنني لم أسمع 
أحًدا  رأيُت  يبكون، وال  يوجد حولي من  إن كان  نواًحا 
يدّب أو يهّب في جنازتي، أو ممن سعى للذهاب بي إلى 
قبري، وسأنتظر قلياًل، وبعدها إذا لم يختف هذا الضوء 
الذي أعرف أن خطوات مشيعي نعشي ال تزال تتحرك 
في دائرته، فلن أضيق بوحدتي التي كلما اشتدَّت زادت 
سعادتي ، وَزيَّن فرحي ملن ال يزال يراني أن يبتعد عني 
، وأن يخلي ما بني وبني هذا الفراغ العظيم الذي أصبح 
عنوان وجودي، وشارة إكليلي التي يفر منها ويستعيذ 

كل من يسترجع ذكراي في دنيا اآلخرين.

 
3 - وعي النفي 

أدرك شيئا  ال  واملطر،  الريح  أو تحت  الشمس  تحت 
أيِّ  من  أو  مني  حجر  مرمى  على  أو  حولي  يقع  مما 
جَدٍث يواري غيري ، أو شاهدة تقوم هنا أو هناك تثبت 
ِمتُّ  فهل  وغبر.  فيما مضى  األرض  هذه  على  كان  من 
إلى  يجيء،  ال  ما  انتظار  إلى  قدري  واقتادني  وُدِفْنُت؟ 
ِوْزِر  أن يتحقق ما ال نفع فيه. فقد تخلَّصت روحي من 
زمن وأوهامه، وما أواجهه فيما يمضي ويمر ، وكل ما 
، كما تخلص جسدي من انتظار ما  يخيف قبل أن يحلَّ
يمتع من لذائذ الشهوات، أو ما يرهق من أثقال التبعات، 
فها أنذا في غيابة البرزخ وكأنني في متحف متالشيات، 
ال أمل يعذبني، وال انتظار يثقلني، للحظة أو لقرون من 
 ، مستهزئا  ضاحكا  ظهري  الزمن  وسأولي  السنوات، 
أتمناه،  ما  أمامي  وال  ورائي  لْيَس  أن  أدركت  دمت  ما 
أن  هالك  يقدر  فكيف  اإلنسان  صفات  لي  تعد  لم  فإن 
يهتّم بإنسان، بل إن وضعيتي كمنفيٍّ إلى خارج الحياة 
من  استرجاع  إلى  األرض  وجه  على  مقيم  أي  تدعو  ال 
صاروا منفيني مثلي تحتها، أو االتصال بمن ال يزالون 

على أمل من اللحاق بهم إلى ما فوق األرض.

4 - العودة 
نحن لم نْفَن بعد، كل ما في األمر أن هناك مدنا منسية 
في البرزخ، أو في ما يشبه البرزخ، بل في طبقات جحيم 
املخضرة،  الحياة  أرض  إنسان  وأن  البرزخ،  قبل  ما 
حيث الخصب والحب والعطاء والخير ال علم لكثير من 
أفراده ، بما ينشغل به لصوص جهات منظمة وعصابات 
مجّيشة، من تحويل آالم وإشعال حروب، وجعل كل ذلك 
مصادر أرباح وآليات امتصاص دماء، فكان أن اْفُتِتحت 
في جهات في آخر األرض، بساتني ِنَعم ٍ وحدائق ُمَتٍع، 

ُجِعلت ينابيع أرباح، وآبار استدرار ثروات.
ولقد كنُت سمعُت، ، قبل أن أدفن بقليل، وجود مهتمني 
من سكان  أنهم  الوكاالت  بعض  تتوهمه  بمن  باالتصال 
َيسلُب  األنظار عما  لعبة صرف  في  الخارجي،  الفضاء 
حياة  ساحة  عن  عنهم  بالرغم  منفيني  مقدرات  األرَض 

اإلنسان، خلَف أستاِر ظلماٍت وظلماٍت.

5 -  الذهاب ثانيًة:
أم  »ـ أأنا في برزخ أم في معبر جحيم على األرض 

في مطهر؟ 
ـ بل أنت هنا، لم تغادر موقعك على األرض، يوًما، ولقد 
صحوَت اآلن ، وستزداد إدراكًا لكل من ال يوفر حيلة أو 

قوة إلرغامك على النوم، فلقد عرفت طريق نهوضك.« 
كانت أكثر من صفارة إنذار تقترب مني، فأنا أكتب 
شهادتي هذه منذ أيام على هاتف ذكي مسجل في دوائر 
استخباراتهم، قال لي مستخدم جهة البيع الذي سجله 

وأنا أرى: 
ـ إن في هذا تأكيدا لحمايتك من أن تضيع أو ُتسرق.

الحديدي  إقامتي  باب  على  عنيفًا  طرًقا  أسمع  اآلن 
أسفل العمارة ، و أسمع أن هناك من أسرع إلى فتحه 
، ألسمع بعدها وقع أحذية عنيفة على األدراج، لتنتهي 
بالطرق الشديد على باب بيتي الذي وقفت ألشهد كيف 
جماعات  في  املهاجمون  وليدخل  األرض  على  يتهاوى 
مندفعني بحثا عن كاتب هذه الشهادة، وعن هاتفه الذكي، 

الذي لم يخطر لصاحبه أنه سُيستعمل شاهدًا عليه.

6 -  النفي
اقتادوني إلى جهة ما من منفاي املجهول، حيث ال قبُل 
لوجودي وال بعْدُ، وال فوقُ وال تحُت، وما زلُت لم ألَْق الذي 

ّه فوق كل احتمال. أتمناه، فهذا الذي أحسُّ

ُمْنَتَهى ُعْزَلُة اللاَّ

ح�شرجاُت َمنِفيٍّ

أبو بكر  متاقي

وجه 
في حالته األصيلة،

بعيد مني،
قريب إلي.
ال أفهمه

مثلما ال أفهم أمازيغيا يغني 
اآلن. 

ما جدوى الفهم؟.

*******
أفق انتظارك،

ذاك الذي سيجته من قبل،
أسعى،

صاعدا إليه اآلن،
بفكرة عن أفق يقتات أبده من 

أزله.

*******
عذرا،

سوف أطيل التأمل في عينيك .
)عيناك العميقتان تحت عدستني 

سوداوين(
أقتطع لسعادتي رغيفا من 

حزنك،
أقتطع من حزني علكا 

لسعادتك.

*******
أكاد أقول :

قلقك مصفى
ورقراق 

ويجري في روحي
وأسمع خريره. 

*******
في ذلك املساء،

في الباحة املوحشة،
وشوش غيابك لحواسي 

ولم أسمع كلماته 
غير أني أدركت لهيبها.

********
مدار آخر هذا.
أسبح يسارا

تسبحني يمينا.

********
مدار جحيم عال 

مشرف على فراديس أرضية 
مهجورة.

فرادي�س اأر�شية مهجورة

صالح لبريني

-أ-
لَْسُت َمْهُووسًا ِبالَْماِء النَّاِبِع َنارًا ِفي َيِدي

َواَل َأْن َأْدُخَل َأْبَواَب الَْمْعَنى 
لَْمِة ْوَء ِمْن ُجْحِر الظُّ َواَل َأْن َأْسِرَق الضَّ
َفَأْرِضي ُأْرُجوَحٌة َماِئلَُة َحدَّ الَْغَثَياِن

ْؤَيا َوالَْمَدى َمْخُنوُق الرُّ
َتلَْك َحَراِئُق ُأْخَرى َتُقوُد َخْطِوي ِجَهَة 

الَْخَرائِب 
َدًة ِمْن ُسَؤاِل الُْوُجوِد َتْرُقُص ُمَجرَّ

َوَتْرَتِدي َزَوااًل ِفي اْنِتَظاِر َرَماِد اللَّْعَنِة
َفالَْمْوُت ُعْزلٌَة الاّلُمْنَتَهى
ِلَذا َأْنَتِبُذ َزاِوَيَة الَْمْنَفى 

َأُخوُض ُحُروِبي َمَع َدْرِس النَّْمِل 
ْبِر  َك ُمَعاَدلََة الصَّ ُأَفكِّ

َوَاْرُنو ِإلَى َطِريٍق ُمْخَتِلٍف َعْن َنَهاِر 
الُْوُضوِح 

ألَنِّي ُأِحبُّ  ُلَغَة الُْغُموِض َوَأْخَشى ِكَتاَب 
ااِللِْتَباِس

َواَل ِكَتاَبَة ِلي 
َفَكلُّ اأْلَْشَياِء َتْمُحو اأْلَْشَياَء اأْلُْخَرى 

ْؤَيا َوُكلُّ الُْخُطوِط َمْسَرى ِلْحْبِر الرُّ
َوُكلُّ ُمْفَرٍد ُمَثنَّى 

َوُكلُّ َجْمِع َناِقُص ااِلْكِتَمال
ُهَو َذا اْحِتَماِلي 

َماَد َأْن ُأَراِوَد النَّاَر اَل الرَّ
ْوَء اَلَل اَل الضَّ الظِّ

ااِلْخِتاَلَف اَل ااِلْئِتاَلف
الُْبْعَد اَل الُْقْرَب
اللُّْغَم اَل الُْهْدَنَة

َأْن ُاْشِعَل اأْلَْرَض ِبَحَجِر الَْفاَلِسَفِة
ْيِر َوُعْجَمِة الُْجُنون ِبَمْنِطِق الطَّ

َأْن ُأَمزَِّق ِحَجاَب الّلْيل 
ْرد َماِء َحَداِئَق السَّ َوُأَغنِّي ِللسَّ

 -ب-
لَْسُت َمْهُووسًا ِبالَْحاَفِة َبْل ِبالُْعْشِب

ِة َبْل ِبالَْهاِوَيِة ِبالِْقمَّ
َحْيُث الَْمَعاِوُل َتْهَوى َوَجَع الُْجْدَراِن

ني َوِلي َهَشاَشُة الطِّ
َأَنا الَْكاِئُن الُْمْحَتَمُل 

ُأَروُِّض اللََّعَناِت 
َوَأْرُتُق اأْلَْرَض ِبِإَبَرِة الَْعَمى

مل اأعد وديعة 
مبا يكفي

قصة قصيرة
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سوء الفهم:

الذين وقعوا في »سوء الفهم« 
اللغوي  املعنى  على  اقتصروا 
»سرقات«،  لكلمة  واألخالقي 
النقدي  املعنى  عن  بعيدا 
النقدية  املدونة  في  االصطالحي 
يقابل،  والذي  القديمة،  العربية 
إلى حد كبير، مفهوم أو مصطلح 
Intertextua� »التناص« 
الغربي  النقد  له  َر  َنظَّ كما   lité
وقوله  باختني،  حوارية  منذ 
بجوليا  مرورا  األصوات،  بتعدد 
استعملت  التي  كريستيفا 
 ،1966 سنة  مرة  ألول  املصطلح 
مرورا بروالن بارت وفوكو ودريدا 
وآخرين...  وسوليرس  وجينيت 
هذا من غير أن نغفل مصطلحات 
قبيل  من  أخرى،  عربية  بالغية 
والحل  واالقتباس  االستشهاد 
والتضمني،  والتلميح  والعقد 
مفهوم  مع  تتقاطع  والتي  
قامت  بينما  أيضا...  التناص 
على  الغرب  في  التناص  نظرية 
األدبي،  التأثير  مقوالت  أنقاض 
سابقة،  مراحل  في  سادت  التي 
كاتب  كل  إن  تقول  التي  تلك 
ولقد  بسابقيه.  يتأثر  أن  بد  ال 
على  ردا  التناص  نظرية  جاءت 
مقاربة  في  البنيوي  التعصب 
بنية  بأنه  األدبي، والقول  النص 
بينما  بذاتها.  مكتفية  مغلقة 
نصوص  أصداء  النص  يحمل 
املؤلف  ثقافة  تشكل  أخرى 
وكتابته. بمعنى أن كل نص إنما 
السابقة  النصوص  من  يتشكل 
عليه، وهو يدخل في حوار معها، 
إليها.  ليضيف  منها  وينطلق 
وصف  إلى  بارت  دفع  ما  وهذا 
وبأنه  فسيفساء،  بأنه  النص 
وقبله،  االستشهادات.  من  شبكة 
إنما  الكتابة  أن  كريستيفا  رأت 
للنصوص،  تحويل  عملية  هي 
ملفوظات  نص  كل  في  وأن 
نصوص  من  تؤخذ  ودالالت 
أنه  إلى  لتخلص  سابقة،  أخرى 
بمعزل  نصا  نكتب  أن  يمكن  »ال 
عن النصوص التي كتبت قبله«. 
ويؤصل فيليب سوليرس لنظرية 
منظري  أحد  وهو  التناص، 
يدعونا  ملا  كيل«،  »تيل  جماعة 
النص،  عن  القداسة  نزع  إلى 

وعدم النظر إليه بوصفه مكتمال 
امتداد  هو  بل  وجامدا،  وجاهزا 
ملا  واستئناف  أخرى،  لنصوص 
ذي  من  النصوص  تلك  دشنته 

قبل. 
درس  قد  نفسه  كيليطو  وكان 
في  األدبية«  »السرقات  موضوع 
متوقفا  والتناسخ«،  »الكتابة 
العرب  النقاد  أورده  ما  عند 
السرقات«،  »باب  القدامى ضمن 
من  أحد  يقدر  »ال  باب  وهو 
السالمة  يدعي  أن  الشعراء 
في  رشيق  ابن  يقول  كما  منه«، 
السرقات  »ليست  ثم  »العمدة«. 
الناقد  عند  بالضرورة  مذمومة 
َصَدَر  التي  الفكرة  العرب«، وهي 
عنها كيليطو، وهو يدرس مفهوم 
في  العربية،  الثقافة  في  املؤلف 
عبد  ترجمه  الذي  الكتاب  هذا 
منتصف  العالي  بنعبد  السالم 
املاضي.  القرن  من  الثمانينيات 
»الوارث  بعنوان  فصل  وفي 
»الغائب«،  كتاب  من  الشقي«، 
موضوع  إلى  كيليطو  يعود 
هذه  الشعر  في  ليس  السرقات، 
املرة، بل في أدب املقامات، حيث 
أخذ الحريري الكثير عن أستاذه 
كثيرا  إذ  الهمذاني،  الزمان  بديع 
بعض  بداية  في  عارضه  ما 
املقامات، أي قلده وجرى مجراه، 
لكنه سرعان ما شب عن الطوق، 
جديدا  مسارا  بالحكاية  وسلك 
من  عينة  دراسة  وبعد  ومبتكرا. 
لكيليطو  تبني  الحريري،  مقامات 
ما  كثيرا  منها  األول  القسم  أن 
بينما  محاكاة،  صيغة  في  جاء 
جاء القسم الثاني في شكل إبداع 

وابتداع.
الجرجاني  القاضي  ل  فّصً لقد 
في  السرقات  باب  في  القول 
بني  »الوساطة  الشهير  كتابه 
يرى  وهو  وخصومه«،  املتنبي 
الناقد  »باب ال ينهض به إال  أنه 
ويؤكد  املبرز«.  والعالم  البصير 
ثمة  أن  النقدي«  »الوسيط  هذا 
َرق والغصب، وبني  السَّ فرقا بني 
يجوز  وما  واالختالس،  اإلغارة 
بل  فيه.  السرق  يجوز  ال  وما 
سيمتدح  الوساطة  صاحب  إن 
ألنه  الجميلة،  الشعرية  السرقات 
»متى جاءت السرقة هذا املجيء 
تحص  ولم  املعايب،  من  تعد  لم 
من جملة املثالب، وكان صاحبها 

وباملدح  أحق،  بالتفضيل 
والتزكية أولى. ومن ذا يشك في 
وكنت  القيس...«.  امرئ  فضل 
أن  إلى  السابق  املقال  في  أشرت 
شرف  األدبية  السرقات  »تهمة« 
كبير لم ينله في ثقافتنا العربية 
أمثال  من  العظماء،  إال  القديمة 
ثابت  بن  وحسان  القيس  امرئ 
واملتنبي،  تمام  وأبي  والبحتري 
أهمية  هنا  و«من  والحريري. 
مفهوم »السرقات«، التي سيكون 
مجرد  إلى  اختزالها  الخطأ  من 
يذهب  كما  انتحال«،  أو  سطو 
الشيخ  بن  الدين  جمال  ذلك  إلى 
بينما  العربية«.  »الشعرية  في 
يخلص ابن رشيق في »العمدة » 
في  تكون  إنما  السرقات  أن  إلى 
املعاني ال في األلفاظ، أي »ما نقل 
معناه دون لفظه«. وفي كتاب له 
آخر، هو »قراضة الذهب«، يورد 
آخر  نقديا  مرادفا  رشيق  ابن 
وفيه  »األخذ«.  وهو  للسرقات 
شعرية:  صور  على  تعليقا  يقول 
»ولو ُعدَّ مثُل هذا سرقة لم يسلم 
شيء من الكالم«. ثم يفصل القول 
في جماليات السرقة، على أساس 
أن »ما كثر هذه الكثرة وتصرف 
الناس فيه هذا التصرف لم ُيَسمَّ 
يكون  املعنى  ألن  سارقا،  آخذه 
صاحبه  ويدعى  فيحصر  قليال 
سارقا مبتدعا، فإذا شاع وتداولته 
األلسن بعضها من بعض تساوى 
له  فإن  املجيد  إال  الشعراء  فيه 
عليك  فإن  املقصر  أو  فضله، 
دركه إال أن يزيد فيه شاعر زيادة 
يستوجبه  مستحسنة  براعة 
مبتدعه  على  ويستحقه  بها 
ومخترعه«. نحن هنا أمام شجرة 
تتخلق  التي  املعاني  من  وارفة 
الشعرية،  السرقة  عملية  من 
على  الزيادة  وبفضل  فبفضلها 
يتحقق  فيها  والبراعة  السرقة 
املؤلف  من  واالختراع  االبتداع 
بما  القارئ،  من  واالستحسان 
مقولة  »االستحسان«  أي  هو، 
يتلقى  حني  فالقارئ  جمالية. 
أحسن  وقد  »مسروقا«،  معنى 
الشاعر توظيفه وأتقنه وزاد فيه 
ليس  ينبهر  فإنه  خالق،  بشكل 
لبالغة ذلك الشعر، وإنما لبراعة 
واإلضافة  »السرقة«  في  الشاعر 
القول  أمكن  واالبتداع.  والزيادة 
إن املفكرين البالغيني القدامى قد 

اقتربوا من نظرية األطر املعرفية 
كانط،  إمانويل  يعرضها  كما 
والتي تفرق بني املعرفة الذهنية 
واملعرفة  الجمالية  واملعرفة 
إلى  ينظروا  لم  حيث  األخالقية، 
موضوع السرقات نظرة أخالقية، 

بل نظرة جمالية أساسا.    
فقد  الجرجاني  القاضي  أما 
في  مبسطا  منهجا  لنا  أعد 
يدرس  فهو  السرقات،  قراءة 
أوال  فيبحث  الشعري،  البيت 
املعنى  أي  السرقة،  موطن  عن 
سابقه،  من  الشاعر  أخذه  الذي 
كما  »الزيادة«  في  يبحث  ثم 
أتى  التي  اإلضافة  أي  يسميها، 
التي  تلك  الالحق،  الشاعر  بها 
إبداعيا  عمال  سرقته  من  تجعل 
وفعال خالقا. فالشاعر، هنا، إنما 
تراكم  بتحقيق  باإلضافة،  يقوم 
الجديدة  الصور  بتوليد  شعري، 
الشعرية  الصور  مجموع  من 
نتذكر،  أن  علينا  أمامه.  املاثلة 
األحمر  أخرى، وصية خلف  مرة 
أن  ألبي نواس، وكيف طلب منه 
يحفظ ألف مقطوع للعرب ما بني 
ينساها  وأن  وقصيدة،  أرجوزة 
بعد ذلك قبل أن يشرع في كتابة 
الشعر. يقينًا، لم ينس أبو نواس 
كل ما حفظه، ولكنه تذكر بعضا 
فأبدع،  عنده،  من  وأضاف  منه، 
العرب  الشعراء  أكبر  من  وكان 
نهج  وعلى  والثوريني.  املجددين 
من  تمام  أبو  كان  نواس،  أبي 
اشتهروا  الذين  الشعراء  أهم 
أنه  رغم  الجميلة،  بالسرقات 
التقليدية،  القصيدة  على  ثار 
الشعرية  السرقات  أن  يعني  ما 
كثيرا ما كانت مدخال إلى تجديد 
الشعر العربي. ذلك أنه ال وجود 
ال  ذاكرة،  بال  كاتب  أو  لشاعر 
القدرة  يمتلك  ال  لشاعر  وجود 
على التذكر، كما ال وجود لشاعر 
على  القدرة   يمتلك  ال  حقيقي 
النقدية  الكتابة  وألن  النسيان. 
كتابة  هي  إنما  كيليطو  عند 
كما  مبدع،  نقد  هو  أو  إبداعية، 
الخطيبي.  الكبير  عبد  ذلك  يؤكد 
نقارب  بأن  لنا  يسمح  ما  وهذا 
قراءة  بآليات  النقدية  تجربته 
كما  التراثية  األدبي،  النص 
السرقات  آلية  ومنها  الحداثية، 
في  التناص،  آلية  أو  األدبية، 

االصطالح النقدي املعاصر. 

االشتراكي

نبضات

يف مديح ال�سرقة
حاشية على مقال سابق

�سـنـوات عـبد 
الــمـومـن الــمـ�سـتـعـلـة 

  لذكرى قدور التاقي: صديقي ورفيقي

وإني ألْحَسُب َرْيَب الزمــا   ///   ِن يتركني جسدًا باليا
سأنشر ذكَرَك ال نــاســيـًا   ///   جميَل الصفاِء وال قاليا
وقد كنُت أنشُرُه ضاحكــًا   ///   فقْد صرُت أنشرُه باكيا

                                 ) عبد السالم بُن رْغباْن املعروف ب: ديك الجن (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ألصدقائي  عزاًء  تكون  أن  قبل  لنفسي  وسلوى  عزاًء  أطرحها  وموِجعة  وواخزٌة  حائرة  أسئلة  هي 
السنوات  تاريخية  وعنفوان  وجمال  املرحلة،  وطموح  ووهم  وحلم  حبَّ  شاركوني  الذين  وصديقاتي 
األولى من السبعينات الرائية املرئية، العجيبة الرطيبة، الغضة املهيبة العصية على الفناء والنسيان؛ 
وكيف تنسى وتفنى وهي ما حقق للبالد ما هي فيه بشكل أو بآخر، إْذ كان لها ما بعدها، أعني أن 
قصعة  هرفوا«   « الصراعات الضارية، واملعارك املحتدمة مع قوى الشر والطغيان، والجبابرة الذين 
الوطن، وعكفوا يمتصون َضْرعه، ويشربون رحيقه، هي ما ساهم في فتح كوة بل فجوة أمام الضوء 
القادم الذي تكاثر وتناثر حتى أفضى إلى ما يمكن تسميته اليوم ب« االنتقال الديموقراطي »، وتحقيق 

نزر يسير من مطالب ُنفَي وُسِجَن واختطف من أجلها شرفاء وشريفات البالد.
األنثى  بعد  الثالثة  معشوقتي  كانت  وجنَّنني.  َجني  هجَّ غرام  حدود،  بال  بالسينما  غرامي  وكان 
والكتاب. وقد بلغ من غرامي بها أنني كنت أتسلل ليال من قاعة النوم بالداخلية، حافيا والحذاء في 
يدي ُمحاذرا أن يضبطني الحارس املرحوم سي عمر، ألنزوي ـ بعد قليل وأنا ألهث ـ بأحد أركان سينما 

» باريس »، متنعما بمقعد جلدي أحمَر وثير، وبفيلم سياسي مثير.
أفالم مندرجة شكال ومضمونا في حرائق  أن تعرض  إيديولوجيا وسوسيولوجيا،  أْمَلْت  فاملرحلة 
إشاعة  ووجوب  الكريم،  والعيش  املبدئية  الحقوق  استتباب  لجهة  التاريخي  الشرط  ذاك  ومطالب 
الديموقراطية والعدالة االجتماعية؛ ومنخرطة في إبستيم زمنية الحركات التحررية املشتعلة في جهات 

املعمور. 
الرئيس(،   ( منها:  اذكر  أن  يمكن  ويفنيها.  يطمسها  أن  للنسيان  هيهات  ـ  أفالم  توالت  وهكذا، 
الديكتاتور ـ ِزْد ـ جميعنا في حرية مؤقتة ـ جْو هيْل ـ ساكو وفنزيتي ـ فراشات ـ اعترافات عميد شرطة 

أمام وكيل الجمهورية الخ.. الخ ) هي أفالم ناطقة بالفرنسية بطبيعة الحال(.
فضال عن أفالم الحب الفرنسية واألمريكية الرفيعة ال املصرية الرومانسية الفجة واملبتذلة واملكرورة 
الظروف،  تضطرني  وعندما  القليل.  النزر  عدا  ما  املستهلكة،  والتيمة  الواحد،  النمطي  البعد  ذات 
ويرغمني خواء الجيب على اإلقامة في الداخلية خالل نهاية األسبوع، أهتبل الفرصة، يوم األحد، ألنزل 
النصر »، التي كان يجذبني إليها، ويوقعني في  ضيفا عاشقا مفتونا، على األفالم الهندية بسينما » 
غرامها، ترجماتها املكتوبة أسفل الشاشة، بشعرية عربية بديعة أعترف أنها غدت مخيالي، وزينت ـ 
إلى حد ماـ  لغتي، وزركشت أسلوبي وصوري. ومن َثمَّ، صرت مأنوسا معروفا، متداول الوجه والصوت 
واللسان، لدى فتيات الشبابيك، و« الجالَّساْت ». بل كنت أحظى ـ بني الفينة واألخرى ـ بتذاكر مجانية، 
أو عبر توسط توسلي منهن للبّواب حتى يسمح لي بولوج القاعة الغارقة في ظالم رهيب حيث ال صوت 
وال نأمة، وال نسمة، وال نغمة إال ما كان من أصوات املمثلني واملمثالت، وأمواج ضوء مرتعشة تتلوى 
كالحيات، وتتراقص مثل شالالت دقيقة على السحنات، وبني الكراسي، تشق أمامي ُدْكَنَة املمر، وتنيره 

ألضع اليد املدودة املتخبطة على كرسي فارغ أْنَدِفُن فيه قرابة ساعتني ماتعتني مفيدتني بما ال يقاس.
ولكم ضبطني حارس الداخلية، عائدا في منتصف الليل، متشعبطا وملتصقا متسلقا كُدَوْيَبة   أو 
كُقّراد بالجدار، محاوال أالَّ ُأْحِدَث ما يثير االنتباه أو يوقظ النائمني السادرين في أحالمهم أو كوابيسهم 
وشخيرهم. ولكم هددني وتوعدني بالطرد من الداخلية إْن هو ضبطني متلبسا ب« جريرتي » في املرة 
املقبلة. وكان يجدني فاعال، غير مباٍل بوعيده وتهديده، لينسى في الغد املوالي، أو يتظاهر بالنسيان 

ألنه كان حنونا طيبا في دخيلته، ومتعاطفا معي بشكل خاص، وإْن بدا لآلخرين عنيفا وفظا غليظا.
هي ذي السنوات الثالث االستثنائيات العظيمات في حياتي، عظيمات في السلب وفي اإليجاب، في 
السراء والضراء ألنها َبَرْتني إبراًء، وصنعتني صنعا، وَسيََّسْتني وأدلجتني، وفتحت عيني أكثر على 
فرانْس،  وأناتوْل  مورياْك،  وفرنسوا  وستنداْل،  وبروسْت،  وبلزاك،  كفلوبيْر،  العامليني  الروائيني  كبار 
وفكتور هيغو، وإرنست همنغواي، ووليام فولكنر، إلى جانب روائيني عرب ال يقلون عنهم كْعبا وال 
اهلل  وصنع  زفزاف،  ومحمد  منيف،  الرحمان  وعبد  الغيطاني،  وجمال  محفوظ،  نجيب  مثل  إبداعا 

إبراهيم، وجبرا إبراهيم جبرا، وآخرين.
َرني أكثر، كانت بدائع ألبير كامو، والفكر الوجودي السارتري حيث  غير أن الذي شحذ وعيي، وَنمَّ
اآلداب  الجدار (، وملفات مجلة )  الغثيان (، و )  الكلمات (، و )  دروب الحرية«، و)  كانت سلسلة » 
املكرسة للوجودية، متاحًة، وطوع التداول واليد. وكان الفكر املاركسي، على رغم اطالعي  البيروتية ( 
السريع غير العميق ـ فترتئذ ـ على شذرات منه متفرقات هنا وهناك، ومترجمة ـ في الغالب ـ ترجمة 
رديئة وموظفة ألن مترجميها كانوا يهدفون أساسا إلى زعزعة العقائد، والتشكيك في نجاعة الدين 
العمال  وخالصه باعتباره مسؤوال عن استعباد واستغالل الطبقات الفقيرة واألميني، وفي مقدمتهم: 

والفالحون؛ كانت تلك السلسلة وامللفات، وذاك الفكر ـ إذْن ـ إنجيَلنا وكتاَبنا الذي َنْرِجُم وُنِرَجُم به.
كنا نداور في ما بيننا هذه األفكاَر، ونعلن انتسابنا إليها، والتصديق ملا بني يديها. بْل، أنا واحٌد 
من بني َمْن كان يقدم عروضا في املادية الجدلية بالثانوية بكثير من املكر واالدعاء داخل أقسام متى 
فرغت بمعرفة اإلدارة والساهرين على سيرها العام، تفاديا الحتجاجنا بدعوى التضييق على حريتنا. 
ولئن سألتني عن قيمة تلك العروض املعرفية، ومدى فهمنا للمادية الجدلية، ودفاعنا عن أطاريحها، 
وآراء ومواقف كاتبيها مثل ماركس وإنجلز، ولينني، وماوتسي تونغ، فإن جوابي هو: ال شيَء، ال شيء 
على األرجح. إْذ كنا نسلخ الترجمة سلخا، ونقتطعها من سياقها، وُنَتبُِّلها ببعض تخيالتنا ورغائبنا 
فرقة  استثناء  مع  التصديق،  سريعي  كانوا  الذين  التالميذ  وزميالتنا  زمالئنا  في  التأثير  محاولني 
غاضبة كانت تقف لنا باملرصاد، وتتصدى لنا سائلة ومتشككة في معلوماتنا، وقدراتنا املحدودة على 
استيعاب املادية الجدلية املاركسية العميقة والدسمة، ومتهمة إيانا باإللحاد والزندقة، وأكل رمضان، 

والتعاطي للنبيذ والبيرة، وزيارة حي املومسات بانتظام.؟ا
الضالة  التي كانت تتصدى للفرقة »  املؤمنة »  عنيفًة وغير رحيمٍة كانت معارُكنا مع هذه الفرقة » 
والسجال  الكالمية،  املعركة  انتهاء  بعد  يعود،  كان  فكالنا  بعضا.  بعضنا  من  أفدنا  ». وال أنكر أننا 
معرفيا  سالحا  َبُه،  وَتَشرَّ طالعه  ما  ليتخذ  ومستقرئًا  مستطلعا،  مستشيرا  الكتب  إلى  السفسطائي، 
وإيديولوجيا يدافع به عن خندقه، وُيَصلِّب به عوَدُه وتمترسه وراء أفكار جديدة يريدها أن تكون أكثر 

انسجاما، وأشد شوكًة وَوْقعًا لَتْتفيه الخصم، وتجريده من سالحه.
ولربما كان النخراطي الحزبي املبكر واملنظم على يد أستاذي أحمد لطافي سالم، يد طولى في تعميق 
للشغل،  املغربي  االتحاد  مقر  داخل  االشتراكيني  التحرريني  املناضلني  إلى  الدؤوب  بإنصاتي  أفكاري 
لدعم  قرأوا  ما  إيراد  في  ويستبسلون  يناقشون  وهم   ،« كولومبو   « مقهى  أو  فرنسا«،   « بمقهى  أو 
أطروحاتهم، وتصليب مواقفهم، والدفاع عن وجهات نظرهم. لقد كنت تحرريا اشتراكيا، فأول عهدي 
بالنضال الحزبي كان في حزب املرحوم القائد علي يعته ) حزب التحرر واالشتراكية (، قبل أن يصبح 

حزب ) التقدم واالشتراكية (.
على أنني سأخلع معطفي الحزبي هذا آَن حلولي بجامعة ظهر املهراس بفاس، وأنضم إلى حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية. وكنت شاهدا على ميالد التسمية في العام 1975 بقاعة األفراح 
بنجلون،  عمر  والشهيد  بوعبيد،  الرحيم  عبد  القائد  جانب  إلى  بالجلوس  وحظيت  البيضاء.  بالدار 

واملناضل محمد اليازغي، وقادة آخرين أعتز بجلوسي إليهم، ومعرفتي بهم.
سنوات سماٌن، سنوات مشتعلة بكل تأكيد سياسيا ونضاليا، وتعليميا، وغراميا، وثقافيا، وشعريا.

لكني أقول على لسان الشاعر المارتنْي، ت. الشاعرعلي محمود طه:
ليَت شعري أهكذا نمــــضــي   ///   في ُعباٍب إلى شواطيَء ُغْمِض؟
ونخوضُ الزماَن في ُجْنح ليٍل   ///   أبديٍّ ُيْضني النفوَس َوُيْنضي

وضفاُف الحياة ترمقها العـْيــ   ///   ـُن فبعٌض يمر في ِإْثِر بعِض
ودون أن نملَك الرجوَع إلى ما   ///   فاَت منها، وال الرُُّسوَّ بأرِض

محمد بودويك

أثارت مقالة »سرقات كيليطو« التي 
نشرتها يف العدد األخير من مجلة »اجلديد« 
اللندنية جدال شيقا. وقد اتسعت دائرة 
َّا بادر امللحق الثقايف جلريدة  النقاش أكثر ملمَ
»االحتاد االشتراكي« إلى إعادة نشر املقالة يف 
العدد املاضي. ولئن كان القارئ املتمرس قد 
تلقى هذه املقالة املتواضعة بشغف وتقبلها 
قبوال حسنا، فقد تعرضت املقالة، لسوء 
فهم، أيضا، من لدن طائفة من القراء.. 
ومن خالل متابعتي ملجمل أعمال كيليطو، 
وكتابتي عن غالبيتها، أمكن القول إن هذا 
الناقد املبدع يظل من أشد النقاد العرب 
املعاصرين إعجابا بقضية السرقات األدبية، 
وقد كتب عن جمالياتها يف أكثر من سانحة. 

مخلص الصغير

نبضات

)3(
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- يوسف هناني
- لحسن العسبي

-محمد دهنون 
- زليخة أسبدون 

- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/09/16

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب- 

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 17/م.ت.ص/ع/2021

جلسة علنية
تعلن مديرية مديرية التزويد 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  املاء  و  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء عن طلب 
باقتناء  املتعلق  العروض 
إطفاء  أجهزة  وتركيب  نقل 

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

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
واملتوسطة وكذا التعاونيات 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  للخدمات 

187.620,00درهم )م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 

في: 3.000,00درهم    
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي : 
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب - قطاع املاء 
بلحسن  بشارع  الكائنة   -
الوزاني ص.ب الرباط شالة 

10220 الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53

الفاكس: 05.37.66.72.19.
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الصفقات بمديرية 
قبل  والصفقات  التزويد 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
مكتب  إلى  بالتوصل 
التزويد  ملديرية  الصفقات 
و  تاريخ  قبل  والصفقات 
العلنية  الجلسة  عقد  ساعة 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2021/10/14

بمقر  صباحا  العاشرة 
بمقراملكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب- قطاع 
شارع   )G )البناية   - املاء 
ص.ب  الوزاني  بلحسن 
الرباط شالة 10220 الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
الوزاني  بلحسن  شارع 
 10220 الرباط شالة  ص.ب 

الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 
املاء:  قطاع   - املكتب  ملوقع 

/http://www.onep.ma
ع.س.ن/3379/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/08
في يوم األربعاء 13 أكتوبر 
2021 على الساعة العاشرة 
مكاتب  في  سيتم  صباحا 
بقلعة  الصحة  مندوبية 
األظرفة  فتح  السراغنة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

بعروض أثمان ألجل:
والتطهير  التنظيف  مهام 
التابعة  الصحية  باملراكز 

للمندوبية اإلقليمية:
من  1. مركز صحي حضري 
بسيدي  الثاني  املستوى 

رحال
من  2. مركز صحي حضري 

املستوى الثاني بالعطاوية
3.   مركز صحي قروي من 
املستوى  الثاني بالصهريج

من  قروي  صحي  مركز   .4
املستوى الثاني بلمزم

من  قروي  صحي  مركز   .5
بسيدي  الثاني  املستوى 

موسى
من  قروي  صحي  مركز   .6

املستوى  الثاني بالعامرية
من  قروي  صحي  مركز   .7
املستوى الثاني اوالد الكرن

من  8. مركز صحي حضري 
املستوى االول  تماللت

9. مركز صحي حضري من 
املستوى األول بالعرصة

10. مركز صحي حضري من 
املستوى األول بالهناء

11. مركز صحي حضري من 
املستوى األول القدس

من  قروي  صحي  مركز   .12
املستوى األول الرافعية

13. املركز الصحي املرجعي 
وفضاء الصحة للشباب

املركز الصحي حضري   .14
الحي  األول  املستوى  من 

االداري ومركز تشخيص داء 
السل

املندوبية  مقرات   .15
اإلقليمية

)حصة واحدة(
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
بقلعة  الصحة  بمندوبية 
كذلك  ويمكن  السراغنة 
تحميله إلكترونيا من بوابة 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
10000.00درهم  مبلغ:  في 

)عشرة آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: 217351.68درهم 
الف  عشر  وسبعة  )مائتان 
وثالث مائة وواحد وخمسون 
مع  سنتيما(  و68  درهما 
أن  يجب  الرسوم.  احتساب 
يكون كل من محتوى وتقديم 
املتنافسني  ملفات  وإيداع 
املواد  ملقتضيات  مطابق 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   *

الصفقات  بمكتب  وصل 
بقلعة  الصحة  بمندوبية 

السراغنة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور. 
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* إما ايداعها الكترونيا عبر 

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة 
ع.س.ن/3402/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد 
البحري

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
للداخلة وادي الذهب

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح 

رقم: 2021/02/م ج ف د 
بتاريخ 13 أكتوبر 2021 

على الساعة العاشرة 
صباحا

في يوم األربعاء 13 أكتوبر 
 10 الساعة  على   2021

قاعة  في  سيتم  صباحا 
باملديرية  االجتماعات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 
وادي الذهب، الكائنة بشارع 
الوالء الداخلة، فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
تاطير  أثمــان ألجل:  بعرض 
ذات  املجموعة  ومواكبة 
»رائدات  االقتصادي  النفع 
على  للحصول  الجنوب« 
من  الصحي  الترخيص 
للسالمة  الوطني  املكتب 
الصحية للمنتجات الغذائية 
التقنية  القدرات  وتطوير 
والتسويقية  واالدارية 
لفائدة أعضاء املجموعة ذات 
»رائدات  االقتصادي  النفع 

الجنوب«.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للفالحة  الجهوية  املديرية 

للداخلة وادي الذهب
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم   آالف  ثالثة  مبلغ  في 

)3000.00 درهم(
محددة  األعمال  كلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: مائة وخمسون ألف 
000.00 150درهم(  درهم  

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
الصفقات باملديرية الجهوية 
وادي  للداخلة  للفالحة 

الذهب.
إما إيداع أطرفتهم، مقابل   *
الصفقات  بمكتب  وصل، 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

للداخلة وادي الذهب.
مباشرة  تسليمها  إما   *
أطرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة.
عبر  عروضهم  إرسال  إما   *
الشبكة االلكترونية من خالل 

بوابة الصفقات العمومية. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3405/ا.د

ع.س.ن /184/ إتع.س.ن /183/ إت

االتحاد االشتراكي»

لألندية  الوطنية  الجامعة  أعلنت 
عن  )جواسم(  بالمغرب  السينمائية 
لجنة تحكيم مسابقة محمد  تشكيلة 
السينمائية،  األندية  ألفللام  الركاب 
أنشطة  إطللار  في  تنظيمها  المزمع 
الدورة 11 للجامعة السينمائية بالدار 
البيضاء والمحمدية من 20 إلى 24 
من  بدعم  والمنظمة   ،2021 أكتوبر 
)لجنة  المغربي  السينمائي  المركز 
دعم المهرجانات السينمائية( وكلية 
بنمسيك  االنسانية  والعلوم  اآلداب 

بالبيضاء. 
دورة  تحكيم  لجنة  هللذه  يترأس 
هاته السنة، التي تحمل اسم الراحل 
نور  الكبير  المغربي  السينمائي 
السينمائي  المخرج  الصايل،  الدين 
والتلفزيوني يونس الركاب و تضم إلى 
جانبه كا من  الممثلة نجاة الوافي 
وأطر »جواسم«: لمجيد تومرت )شاعر 
وناقد سينمائي ورئيس الكتابة الدائمة 
للمهرجان الدولي للسينما اإلفريقية 
بخريبكة(، أمينة الصيباري )روائية 
مهرجان  ومديرة  سينمائية  وناقدة 
ببني  والللنللقللد  للسينما  تاصميت 
مال(، سارة حروف )مكونة بالمعهد 
بورزازات  السينما  في  المتخصص 

وسكريبت في مجموعة من األفام(.
ومللوازاة مع عروض هامش هاته 
الدورة السينمائية، سينظم حفل توقيع 
كتاب الدكتور محمد نور الدين أفاية 
الجديد » معرفة الصورة، وذلك«  يوم 
الجمعة  22 أكتوبر القادم بكلية اآلداب 
والعلوم االنسانية بنمسيك بالبيضاء  
التقديم والتسيير للناقد السينمائي 

حسن نرايس..
وتخصص )جواسم( لهذه المسابقة 
لجنة  تمنحها  جوائز،  السينمائية 

التحكيم  الخماسية المذكورة  وهي 
جائزة  أو  الكبرى  الجائزة  كالتالي: 
محمد الركاب، جائزة لجنة التحكيم 
الدهان،  محمد  جائزة  أو  الخاصة 
جائزة اإلخراج أو جائزة عبد الرزاق 
غازي فخ ، وجائزة السيناريو أو جائزة 
محمد اعريوس ثم جائزة التشخيص 

أو جائزة محمد بسطاوي .
اختيار  تم  أنه  )جواسم(  وأبرزت 
الحضوري  بين  الللمللزاوجللة  صيغة 
للجامعة   11 للللللللدورة  والللرقللمللي 

السينمائية، حسب ما صرح به رئيسها 
األستاذ عبد الخالق بالعربي، )رئيس 
الجامعة الوطنية لألندية السينمائية 
بالمغرب (، بناء على مرافعته أمام لجنة 
دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات 
بأسباب  اقتنعت  التي  السينمائية، 
اإلقدام على هذا االختيار، حيث شرح 
تمثل  مالية  لموازنة  تقديمه  أسباب 
نصف موازنة المهرجان الحضوري.

هذا، وكانت )جواسم( قد ذكرت في 
»االتحاد  توصلت  لها،  سابق  باغ 

االشتراكي« بنسخة منه،  أنه يشترط 
في أفام األندية السينمائية الراغبة 
في المشاركة أال تتجاوز المدة الزمنية 
لكل منها 30 دقيقة، وأال يفوق تاريخ 
ملف  يرسل  وأن  سنتين،  إنتاجها 
المشاركة، من طرف األندية السينمائية 
»جواسم«،  لللواء  تحت  المنضوية 
إلى   ،2021 شتنبر   20 تاريخ  قبل 
العنوان اإللكتروني للجامعة الوطنية 
 com. :لألندية السينمائية بالمغرب

..fnccm1973@gmail

للفيلم  الدولي  المهرجان  مؤسسة  أعلنت 
 19 الللدورة  تأجيل  عن  الثاثاء،  بمراكش، 
للمهرجان إلى موعد الحق، وذلك بسبب الوضع 
الصحي العالمي، مضيفة أن الدورة الرابعة 
من ورشات األطلس التابعة للمهرجان ستجري 
بصيغة رقمية من 22 إلى 25 نونبر 2021، 
بدعم من »نيتفليكس«، شريك البرنامج منذ 

إطاقه في 2018.
وأكدت المؤسسة في باغ لها أنه »من أجل 
اإلفريقية  القارة  في  السينما  دعم  مواصلة 
على  المؤسسة  ستبقي  العربي،  والعالم 
التابع  برنامج )تطوير الصناعة والمواهب( 
للمهرجان«، مضيفة أن مهمة منصة »الصناعة 
السينمائية« التابعة للمهرجان الدولي للفيلم 
من  جديد  جيل  مواكبة  في  تتمثل  بمراكش 
صناع األفام المغاربة والعرب واألفارقة من 
خال تقديم استشارات حسب الطلب، وعرض 
مواهبهم على المستوى الدولي من خال سوق 

اإلنتاج المشترك.
وأشار المصدر إلى أنه تم هذه السنة اختيار 
فائزين اثنين بجوائز دعم مرحلة ما بعد اإلنتاج 
لورشات األطلس للمشاركة في مسابقة أسبوع 
األمر  ويتعلق  كان،  بمهرجان  الدولي  النقاد 
 La femme du« القبور«  حفار  »زوجة  بل 

تم  الذي  العمل  أحمد،  لخضر   »fossoyeur
 »Feathers« تصويره بجيبوتي، و»ريش« 

للمصري عمر الزهيري.
الحبل«  »شد  لفيلم  بالنسبة  أنه  وأضاف 
أميل  التنزاني  للمخرج   »Tug of war«
األول  الللدولللي  عرضه  جللرى  فقد  شيفجي، 

بالمهرجان الدولي للفيلم بتورونتو.
الماضية،  السنة  خال  أنه  الباغ  وتابع 
وباإلضافة إلى الجائزة الممنوحة لفيلم »ريش« 
»Feathers«، عادت جائزة »أرتينيكو« الدولية 
للقناة الفرنسية األلمانية آرتي لمشروع الفيلم 
قيد اإلنجاز »بيننا« »Parmi nous« لصوفيا 
علوي من المغرب، بينما عادت جائزة األطلس 
الليل«  في  »بزوغ  اإلنتاج  بعد  ما  لمرحلة 
»Rising up at night« لنيلسون ماكينغو 

من الكونغو الديمقراطية.
خال  مللن  أنلله  إلللى  المؤسسة  وأشلللارت 
يواصل  األطلس،  لورشات  الرابعة  الللدورة 
تطوير  بمراكش  للفيلم  الدولي  المهرجان 
السينمائية  الللمللواهللب  الكتشاف  تجاربه 
الجديدة في إفريقيا والعالم العربي، مضيفة 
األطلس  ورشللة  حللول  المعلومات  كافة  أن 
https://atlasateliers. :متوفرة عبر الرابط

festivalmarrakech.info/fr

لطيفة رأفت  تحتفي بابنتها بأغنية جديدةخولة مجاهد »جايالن« تقتحم الترند المغربي بديو مع نجم نيجيري
أصدرت الفنانة المغربية خولة مجاهد خريجة برنامج المسابقات الغنائي » ذا فويس« في نسخته 
 Man on“ العربية على قناة »إم بيس ي« و المعروفة الشهير ”جايان” أغنية جديدة تحمل عنوان
fire”، عبر قناتها الخاصة على موقع تنزيل  الفيديوهات الشهير »يوتيوب »،   على شكل ديو غنائي 

شاركها فيه الفنان النيجيري “إدهامس”.
 ”Rkov“من كلمات جايان وإدهامس وبيتهوفن، وأشرف كل من األخير و ،”Man on fire“ أغنية
 ”maximus icarus“ على إعادة توزيعها، أما الفيديو الكليب فقد صورت مشاهده تحت إدارة كل من
و”Mr.forbes”. وتمكنت أغنية »جايان« من أن تدخل  قائمة األغاني األكثر استماعا بالمغرب وتحتل 
الرتبة الثامنة في الطوندونس المغربي، كما أنها سجلت  أزيد من نصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز.

كان أغنية “Let’s Play”، التي بلغ عدد مشاهداتها مايقارب  للتذكير   فإن آخر أعمال »جايان« 
النصف مليون، وهي من كلمات وألحان زوجها بيتهوفن.
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كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن أغنية جديدة كان مقررا طرحها منذ شهور، لكن اختارت 
طرحها مؤخرا للمرة األولى احتفاء بعيد مياد ابنتها ألماس.

وحملت األغنية التي طرحتها لطيفة رأفت مساء أمس األحد على قناتها بموقع تنزيل الفيديوهات 
اليوتيوب، اسم طفلتها ألماس، وهي من ألحان زميلها الموسيقار نعمان لحلو، هدية منه بمناسبة ذكرى 

عيد ميادها األول، لكنها تأجلت وقررت طرحا تزامنا مع الذكرى الثانية.
بمنزلها  تم تصوير مشاهده  الذي  األغنية،  كليب  فيديو  في  بطفلتها  تتغنى  الفنانة وهي  وظهرت 
المتواجد بالعاصمة الرباط، في أول ظهور لهما بعمل غنائي، مع حرصها التام على عدم إظهار مامحها 
كما تعودت على حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي. وسبق أن أعلنت لطيفة رأفت نهاية السنة 
الماضية، تأجيل طرح أغنيتها هذه لعدة أسباب، كانت من بينها، حسب تصريح أدلت به لمجلة سلطانة، 

إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا التي تسببت في مكوثهما أليام بالمستشفى.

أعلنت عامة »الهيب هوب« المغربية 
عن  الثاثاء،  يوم   ،»New District«
أول  مع   ،Hassa1 لها  فنان  أول  تقدم 
أغنية له على شكل سينغل تحمل عنوان 
»Déprimé«، والتي تم إطاقها اليوم 

عبر جميع المنصات .
 »New District« لل  باغ  وأوضح 
أن مغني الراب الشاب Hassa1، واسمه 
الحقيقي حسن وافيدي ، كتب بحس من 
النوستالجيا والحنين، هاته األغنية خال 

فترة الحجر الصحي.
وأضللافللت أنلله إلخلللراج هللذا العمل 
 New District استعانت  للوجود، 
وسيم كراكي،  بمواهب مغربية معروفة: 
 Hades »والمشهور فنيا باسم »هاديس
)ملحن ومنتج مغربي، معروف بتعاونه 
مع الكراندي طوطو وريمكا(، والمخرج 
)الذي بصم عددا من  عاء الدين رايس 
فيديو كليبات Tagne و Stormy وأسماء 

أخرى(.
المزداد   ،Hassa1 الفنان  وترعرع 
بمنطقة   ،1998 سنة  بالدارالبيضاء 
سيدي البرنوصي، في وسط عائلة شغوفة 
بالشعر والموسيقى، والدته كاتبة لشعر 
للغة  كمدرس  والده  فيما يشغل  الزجل، 
الغنائية  للمجموعة  عاشق  اإلنجليزية، 
Wu-Tang Clan ، حيث يوظف نصوص 
من  »لذلك  دروسه.  في  األمريكية  الراب 
الطبيعي أن يكون الشاب حسن شغوفا 
مهتما  ليصبح  والكتابة.  بالموسيقى 
سن  في  األمريكي  هوب  الهيب  بثقافة 

السادسة من عمره«.
وحسب المصدر ذاته فقد ولج حسن 
عالم اإلنتاج سنة 2008، حيث استعار 
معدات وسجل » Freestyle #1« ردود 
إلى  دفعته  والتشجيع  الجيدة  الفعل 
صقل موهبته، ليطلق سنة 2012 »أرض 

العشرة«، التي تعد أول خطواته.
ويعشق Hassa1 ميدان الطبخ، حيث 

المملكة  إلللى   2020 سنة  أوائللل  سافر 
مجال  فللي  للعمل  السعودية  العربية 
المطاعم، لكن جائحة كوفيد19- ألزمته 
عائلته،  عن  وبعيدا  محصورا  يبقى  أن 
وهللو الللوضللع اللللذي دفللعلله إلللى كتابة 

.»Déprimé«
ويتعلق األمر بعمل عبر عن مشاعره 
وأحاسيسه، ثم عاد Hassa1 مرة أخرى 
إلى المغرب، حيث شرع في تطوير عالمه 
وجعل من أحاسيسه مصدرا لكل إبداعاته، 
حياته  من  مستوحاة  نصوصه  لتصبح 
اليومية الموضوعة على إيقاعات الراب، 
والتي أصبحت تضاهي كبرى اإلنتاجات.

لنهائي  تأهل  أن  الفنان  لهذا  وسبق 
هوب  الهيب  بمهرجان  الللراب  مسابقة 
قبل  من  المنظم   2020 لسنة  الللدولللي 
برنامج  إطار  في  زاوا«  »علي  مؤسسة 
 Positive School اإليجابية  المدرسة 
 New هوب  للهيب  الجديدة  العامة   .

District اكتشفته وتعاقدت معه لمنحه 
فرصة االنطاق في مسار فني جديد.

تجدر اإلشارة إلى أن العامة المستقلة، 
New District هي فرع لشركة »عليان« 
لانتاج Ali n’ Productions، وأسست 
سنة 2020 بالدار البيضاء من طرف نبيل 
عيوش، أمين بنجلون وأنس بسبوسي 
الفني  المدير  باوس(،  )المعروف بإسم 
مديرة  مجيد،  هند  مع  للعامة،  الحالي 

المشروع.
وتعتبر New District، حسب الباغ، 
اكتشاف  إلللى  تطمح  إنسانية  مغامرة 
المواهب الشابة المغربية لتحمل عاليا 
أصواتهم، وحسهم ورسائلهم. من التلحين 
وصوال  والتوزيع،  النشر،  اإلنتاج،  إلى 
 New District وتدعم   . البرمجة  إلى 
المواهب الشابة في جميع هذه المراحل.

ومواكبة  دعم  تم  أنه  الباغ  ووصللل 
المغربية  طللرف  مللن   New District

شريكها   ،)MDJS( والرياضة  لأللعاب 
الرياضة  يللدعللم  اللللذي  الللمللؤسللسللاتللي، 
والشباب المغربي منذ أكثر من 60 سنة 
الجديدة  المواهب  للكشف عن  . ويعمل 
القادمة من جميع األنواع الرياضية من 
بينها breakdance، الرياضة األولمبية 
 New عامة  لها  تللروج  التي  الجديدة 

.District
 New District أن  الباغ  وأضللاف 
تولي اهتماما خاصا للفنانات، إذ تواصل 
الشباب  الفنانين  على  النشيط  بحثها 
مغني الراب،  في جميع أنحاء المملكة : 
وفناني   ،Beatmakers والراقصين، 

الكتابة على الجدران .
دعوة   New District أطلقت  وقللد 
ويمكن   . الماضي  دجنبر  في  للمواهب 
على  التسجيل  دائما  الشابة  للمواهب 
www.newdistrictlabel. :الرابط التالي

.com/call-for-talents

Hassa1 »تقدم اأول فنان لها، مغني »الراب New District
»Déprimé« الذي اأطلق اأغنيته

  تاأجيل الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراك�ش 
اإلى موعد لحق وتنظيم ور�صات الأطل�ش ب�صيغة رقمية

المخرج ال�صينمائي يون�ش الركاب يراأ�ش لجنة تحكيم م�صابقة 
الركاب لأفالم الأندية ال�صينمائية في اإطار الدورة 11 للجامعة 

تحتضن مدينة تطوان من 22 الى 26 نوفمبر القادم ال�صينمائية بالدارالبي�صاء  المحمدية  
الدولي  تطوان  لمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات 

لمدارس السينما )فداك(.
وينظم هذا المهرجان، التي رأت النسخة األولى منه 
النور سنة 2015، بتعاون بين جمعية بدايات للفن 
بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية  والسينما 
المركز  من  بدعم  السعدي(،  المالك  عبد  )جامعة 
مؤسسات  عدة  مع  وبشراكة  المغربي  السينمائي 

وطنية ودولية.
ويعول المنظمون، حسب باغ مشترك، على إنجاح 
الفعالية الثقافية بفضل التزام الفريق الشاب المشرف 
على المهرجان وإبداعه وتضحياته، وكذا رفع التحدي 
التنظيمي لهذه الدورة، اعتمادا على شركائه التقليديين 
والجدد لضمان التغطية اللوجستية لهذا الحدث الدولي 
البارز، بعد التدابير التقييدية التي أثرت سلبا على 

المهرجانات والفعاليات الثقافية سنة 2020.
وأوضح أن فريق العمل عمل منذ أشهر على وضع 
خشبة  فقراته  غالبية  ستحتضن  استثنائي  برنامج 
المعلمة التاريخية مسرح إسبانيول بتطوان، يتضمن 
أفام أكبر المدارس السينمائية العربية واألجنبية، 
وماستر كاس، وندوات، وبرنامج خاص بل »التربية 
على الصورة «، وذلك لاحتفال جميعا بالسينما والفن 

والثقافة.

الدورة ال�صاد�صة 
لمهرجان تطوان الدولي 

لمدار�ش ال�صينما
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الكلمات   المسهمة05
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

الجمعة 17 شتنبر 2021 املوافق 9 صفر 1443 العدد 12.945

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

إعالنات12
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املديرية الجهوية للفالحة 

للداخلة وادي الذهب
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح 
رقم: 2021/03/م.ج.ف.د 
بتاريخ 2021/10/13 

على الساعة الثانية عشرة 

زواال
  13 األربعاء  يوم  في  
الساعة  على   2021 أكتوبر 
قاعة  في  سيتم  زواال   12
باملديرية  االجتماعات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 

وادي الذهب، الكائنة بشارع 
الوالء الداخلة، فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بعرض أثمــان ألجل: دراسة 
انجاز  اجل  من  الجدوى 
املستنبت  للشعير  وحدتني 

للخدمات  شركتني  وخلق 
توريد  اجل  من  الفالحية 
املاشية بجهة الداخلة وادي 

الذهب".
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للفالحة  الجهوية  املديرية 

للداخلة وادي الذهب.
تحميله  كذلك  ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

 gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

درهم   آالف  ثالثة  مبلغ  في 
)3000.00درهم(

األعمال  كلفة  تقدير 
صاحب  طرف  من  محددة 
مائة  مبلغ:  في  املشروع 
درهم  ألف  وخمسون 
مع  )000.00 150درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  349-12-2الصادر 

 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
باملديرية  الصفقات 
للداخلة  للفالحة  الجهوية 

وادي الذهب
* إما إيداع أطرفتهم، مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل، 
للفالحة  الجهوية  باملديرية 

للداخلة وادي الذهب؛

مباشرة  تسليمها  إما   *
أطرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
عروضهم  إرسال  إما   *
االلكترونية  الشبكة  عبر 
الصفقات  بوابة  خالل  من 

العمومية  
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 

4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/3406/ا.د

ع.س.ن /3400/ إدع.س.ن /3401/ إد

ع.س.ن /3403/ إد

ع.س.ن /3404/ إد

ع.س.ن /3395/ إد
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إعالن عن تأسيس شركة
 STE ALILMA SARL

AU
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي: دوار 
الحجرة ويزغت ميسور

رأسمال الشركة: 
100.000٫00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/08/18 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.
شركة االسم التجاري:

STE ALILMA SARL 
AU 

شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد.
دوار  االجتماعي:  املقر 

الحجرة ويزغت ميسور
البناء  التجاري:  النشاط 
 + املختلفة  واألشغال 
قنوات  وإصالح  تركيب 
 + بالتنقيط  والسقي  املاء 

متحادث.
حدد  الشركة:  رأسمال 
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
هكذا  درهم  ألف  مئة 
درهم   100.000,00
حصة   1000 إلى  مقسمة 
 100 بقيمة  اجتماعية 
درهم للحصة كلها في اسم 

السيد لغزال علي. 
تسيير  يتم  التسيير: 
السيد  طرف  من  الشركة 
غير  ملدة  علي  لغزال 

محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني.

من  نسخة  إيداع  تم  قد 

لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 310/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14 
ع.س.ن/3407/ا.د

*************
إعالن عن تأسيس شركة

 STE MISSOUR
 AUTO PIECES
SERVICES SARL

شركة محدودة املسؤولية
املقر االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني حي ايراك 
ميسور

رأسمال الشركة: 
100.000٫00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/07/28 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية.

شركة االسم التجاري: 
STE MISSOUR 
AUTO PIECES SER-
VICES SARL 

شركة  القانوني:  الشكل 
محدودة املسؤولية 

شارع  االجتماعي:  املقر 
ايراك  حي  الثاني  الحسن 

ميسور.
تجارة  التجاري:  النشاط 
غيار  األكسسوارات وقطع 
بيع أو إعادة  السيارات + 

ملء اإلطارات املستعملة.
حدد  الشركة:  رأسمال 
في  الشركة  رأسمال 
درهم  ألف  مئة  مبلغ 
100.000.00درهم  هكذا 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
 100 بقيمة  اجتماعية 
قسمت  للحصة  درهم 
الشكل  على  الشركاء  بني 

التالي:
عبد  مكنيف  *السيد 

الرحمان: 250حصة. 
هاشم:  ادريسي  *السيد 

250حصة. 
أسامة:  مكنيف  *السيد 

250حصة.

ياسني:  مكنيف  *السيد 
250حصة.

تسيير  يتم  التسيير: 
السيد  طرف  من  الشركة 
ملدة  الرحمان  عبد  مكنيف 

غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني. 

من  نسخة  إيداع  تم  قد 
لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 311/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14 
ع.س.ن/3408/ا.د

*************
إعالن عن تأسيس شركة
 STE IMAROUI

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي: تانديت 

32 أوطاط الحاج
رأسمال الشركة: 
100.000,00درهم

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2021/08/24 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 
لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.
شركة االسم التجاري:

STE IMAROUI 
SARL AU 

شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد
تانديت  االجتماعي:  املقر 

32 أوطاط الحاج
البناء  التجاري:  النشاط 
 + املختلفة  واألشغال 
قنوات  وإصالح  تركيب 
 + بالتنقيط  والسقي  املاء 

متحادث.
حدد  الشركة:  رأسمال 
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
هكذا  درهم  ألف  مئة 
هم  ر 1د 0 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
حصة   1000 إلى  مقسمة 
اجتماعية بقيمة 100درهم 
اسم  في  كلها  للحصة 
عبد  البوكنيفي  السيد 

الرحيم. 
تسيير  يتم  التسيير: 
طرف  من  الشركة 
الرحيم  عبد  البوكنيفي 

ملدة غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
تبتدأ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تاريخ  من 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2021.
اإليداع القانوني. 

من  نسخة  إيداع  تم  قد 
لدى  األساسي  القانون 
املحكمة االبتدائية بميسور 
بمصلحة السجل التجاري 
 313/2021 اإليداع  رقم 

بتاريخ 2021/09/14. 
ع.س.ن/3409/ا.د

*************
اململكة املغربية 
وزارة الصحة

مديرية جهة طنجة تطوان 
الحسيمة

مندوبية إقليم تطوان
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح  
رقم: 2021/12

بتاريخ 2021/10/13
اكتوبر2021   13 بتاريخ 
العاشرة  الساعة  على 
القيام  سيتم  صباحا، 
بقاعة االجتماعات في مقر 
املندوبية اإلقليمية للصحة 
بشارع  املتواجدة  بتطوان 
طوريس  الخالق  عبد 
طريق مرتيل تطوان، بفتح 
عروض  لطلب  األظرفة 

اقتناء  املتعلق ب:  األثمان 
لوازم تقويم العظام للمركز 
الحركي  للطب  الجهوي 

والترويض بتطوان.   
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكتب الصفقات 
اإلقليمية  باملندوبية 

للصحة بتطوان.
تحميله  كذلك   ويمكن 
بوابة   من  إلكترونيا 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 
)6000٫00درهم(  مبلغ: 

ستة آالف درهم.
التوريدات  كلفة  تقدير 

اإلدارة  طرف  من  املعدة 
مفصلة كاألتي:  

وثالث  الف  مئة  ثالث 
درهما  وعشرون  مئة 
مع  سنتيما   وأربعون 
الرسوم  احتساب 
مع  )300.320,40درهم( 

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

بالصفقات العمومية.

 ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور.
- إما إيداعها, مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بمندوبية 

الصحة بتطوان.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

الكترونيا  ايداعها  اما   -
الصفقات  بوابة  على 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma

ملف  لقبول  أجل  آخر 
الوصفية التقنية  الوثائق 
ملف  يستوجبهـا  التي 
هو  العروض  طلب 
2021/10/12  قبل الساعة 
ويجب  زواال؛  الثالثة 
إيداعها باملصلحة اإلدارية 
بمكتب  واالقتصادية   
باملندوبية  الصفقات  
الصحة   لوزارة  اإلقليمية 

بتطوان.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   8 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3412/ا.د

ع.س.ن /3411/ إدع.س.ن /3410/ إد

ع.س.ن /3413/ إد
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أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
إصابتهم  ثبتت  الذين  األشخاص  عدد 
ملموسا،  انخفاضا،  عرف  ب)كوفيد19-( 
املاضي  األسبوع  العالم،  أنحاء  جميع  في 
وذلك ألول مرة منذ أكثر من شهرين، وهو ما 
يعد بارقة أمل في مواجهة فيروس كورونا 

املستجد.
في  العاملية،  الصحة  منظمة  وقالت 
أحدث نشرة لرصد الوباء نشرت أول أمس 
ماليني   4 يناهز  عما  اإلبالغ  »مع  األربعاء، 
خالل  العالم  أنحاء  جميع  في  جديدة  حالة 
األسبوع املاضي )6 - 12 شتنبر(، فإن ذلك 
الحاالت  عدد  في  كبير  انخفاض  أول  يعد 
األسبوعية ألكثر من شهرين«، حيث سجلت 
الحاالت  عدد  في  انخفاضا  املناطق  جميع 

الجديدة مقارنة مع األسبوع السابق.
كما انخفض عدد الوفيات املبلغ عنها في 
جميع أنحاء العالم عن األسبوع السابق، مع 
ما يزيد قليال عن 62 ألف حالة وفاة جديدة. 
وقد أبلغت منطقتان فقط من مناطق منظمة 
الصحة العاملية عن زيادة في عدد الوفيات، 
في حني أن عدد الوفيات املبلغ عنها في غرب 
السابق،  لألسبوع  مماثل  الهادي  املحيط 
بزيادة نسبتها 2 في املائة )100 ألف و860 

حالة وفاة(.

أن  إلى  العاملية  الصحة  وأشارت منظمة 
7 في  القارة اإلفريقية سجلت زيادة بنسبة 

املائة في عدد الوفيات األسبوعية.
وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة جنوب 
املائة(،  في   20( انخفاض  أكبر  آسيا  شرق 
األبيض  البحر  وشرق  أمريكا  ومناطق 

املائة  في   9 قليال،  أقل  انخفاضا  املتوسط 
و 6 في املائة على التوالي، في حني أن عدد 
أوروبا كان مماثال  املبلغ عنها في  الوفيات 

لعدد األسبوع السابق.
)كوفيد19-(  جائحة  أدت  عام،  وبشكل 
إلى وفاة ما ال يقل عن 4 ماليني و636 ألف 

منذ  العالم  أنحاء  و153 شخصا في جميع 
لتقرير  ووفقا   .2019 دجنبر  شهر  نهاية 
األربعاء،  الصادر  العاملية  الصحة  منظمة 
فقد تم تسجيل أكثر من 225 مليون إصابة 

جديدة في جميع أنحاء العالم.
التي  املناطق  تظل  أخرى،  ناحية  من 
األسبوعية  اإلصابة  معدالت  أعلى  سجلت 
للحاالت والوفيات لكل مائة ألف من السكان 
كما هي في األسبوع السابق، في األمريكتني 
)143 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة؛ 2.3 
واملنطقة  نسمة(  ألف  مائة  لكل  وفاة  حالة 
مائة  لكل  جديدة  حالة   119.4( األوروبية 
ألف  مائة  لكل  وفاة  حالة   1.5 نسمة؛  ألف 

نسمة(.
عن  اإلبالغ  الظروف،  هذه  ظل  في  وتم، 
أكبر عدد من حاالت العدوى الجديدة من قبل 
و836  ألف  و34  )مليون  املتحدة  الواليات 
في   20 بنسبة  بانخفاض  جديدة؛  حالة 
املائة( واململكة املتحدة )256 ألف و51 حالة 
والهند  املائة(،  في   5 بنسبة  زيادة  جديدة؛ 
انخفاض  جديدة؛  حالة  و248  ألف   248(
بنسبة 15 في املائة( وإيران )172 ألف و30 
حالة جديدة؛ انخفاض بنسبة 17 في املائة(، 
وتركيا )158 ألف و236 حالة جديدة؛ زيادة 

بنسبة 6 في املائة(.
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وحيد مبارك
تناقش األوساط املدبرة للشأن الصحي في 
بالدنا إمكانية فتح الباب أمام فئات معينة من 
الجرعة  من  لتمكينهم  واملواطنات  املواطنني 
 ،  19 كوفيد  فيروس  ضد  اللقاح  من  الثالثة 
ملن  بالنسبة  خاصة  املقبلة،  القليلة  األيام  في 
لديهم  والذين  صحيا،  الهشاشة  من  يعانون 
للعدوى  عرضة  أكثر  هم  ومن  مزمنة،  أمراض 
املواجهة  األولى  الصفوف  في  يصنفون  ممن 
التعليم.  ورجال  نساء  عن  فضال  للفيروس، 
وأكدت مصادر صحية للجريدة أن نجاح حملة 
التلقيح املوجهة للتالميذ ما بني 12 و 17 سنة، 
الجرعة  من  التعليمية  األطر  تمكني  تقتضي 
وتالفيا  املناعة،  منسوب  رفع  أجل  من  الثالثة 
مرغوب  غير  وخيمة  صحية  مضاعفات  ألية 
الجديد،  الدراسي  املوسم  لنجاح  ضمانا  فيها، 
غاية  إلى  انطالقته  تأجيل  تم  وأن  سبق  الذي 

فاتح أكتوبر.
بكيفية  املتمدرسني  تلقيح  حملة  وتتواصل 
وفقا ملصادر صحية،  منظمة، محققة ألهدافها، 
بني  ما  التالميذ  ثلث  حوالي  منها  استفاد  إذ 

البالغ  17 سنة، من مجموع املستهدفني  12 و 
بأن  علما  وتلميذة،   تلميذ  ماليني   3 عددهم 
 100 من  بأكثر  يقدر  للملقحني  اليومي  املعدل 
ذات  تؤكد  نجاح  ومتمدرسة.  متمدرس  ألف 

أخرى  مرحلة  الى  االنتقال  يفرض  أنه  املصادر 
 12 تتمثل في تلقيح األطفال واليافعني ما بني 
يعيشون  والذين  املتمدرسني  غير  سنة   18 و 
في  أو  الشارع  في  صعبة  اجتماعية  ظروفا 

االجتماعية، مما يتطلب من  الرعاية  مؤسسات 
الطفولة  حماية  مجال  في  العاملة  الجمعيات 
إلى هذه  للوصول  وإمكانياتها  تعبئة جهودها 
الفئة وعدم حرمانها من التلقيح، وضمان حقها 
الصحية  التداعيات  تفادي  وفي  الصحة  في 

الخطيرة لفيروس كوفيد 19 ومتحوراته.
صفوف  في  املرتقبة  الحملة  وتستوجب 
املنقطعني عن الدراسة إعداد قوائم باملستفيدين 
وحصر عددهم ومكان تواجدهم، وهو األمر الذي 
املدني  املجتمع  جمعيات  بني  تنسيقا  يتطلب 
ودور الرعاية ومصالح وزارة الداخلية والصحة 
املسافة  املتدخلة، خاصة وأن  القطاعات  وباقي 
املوسمية  األنفلونزا  موسم  عن  تفصلنا  التي 
قد  التي  املتشابهة  بأعراضها  قصيرة،  باتت 
جديد  ارتفاع  في  عنها  املترتب  الخلط  يتسبب 
الوفيات  مستوى  على  إن  الوبائي،  للمنحنى 
يمني  الجميع  بات  الذي  األمر  اإلصابات،  أو 
وبعودة  القاتمة  مشاهده  مع  بالقطع  النفس 
الحياة إلى طبيعتها، مع الحرص على استمرار 
كل  ألن  واالحترازية،  الوقائية  بالتدابير  التقيد 
تراخ قد تكون كلفته باهظة رغم التلقيح، ألنه ال 
يحمي كليا من املضاعفات الخطيرة وال يقي من 

اإلصابة بالفيروس.

جمعيات حماية الطفولة مدعوة للمشاركة يف متكني الفئة ما بني 12 و18 
املنقطعة عن الدراسة من االستفادة من احلملة

الجرعة الثالثة في طريقها للفئات اله�سة ون�ساء 
ورجال التعليم وثلث التالميذ تم تلقيحهم

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية في ال�سحراء الكبرى ومرتزقة 
»البولي�ساريو« عدنان اأبو وليد ال�سحراوي على يد قوات فرن�سية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الدولة اإلسالمية في  تنظيم  زعيم  عن مقتل 
"البوليساريو"،  ومرتزقة  الكبرى  الصحراء 
عدنان أبو وليد الصحراوي، على يد القوات 

الفرنسية.
الفرنسية،  الجمهورية  رئيس  وأضاف 
األربعاء  ليلة  "توتير"،  على  تغريدة  في 
الخميس، أن "األمر يتعلق بنجاح كبير آخر 
املجموعات  نخوضها ضد  التي  املعركة  في 

اإلرهابية بمنطقة الساحل".
الصيف،  هذا  أعلنت  قد  باريس  وكانت 
اعتقال  أو  مقتل  عن  ويوليوز،  يونيو  في 
الدولة  تنظيم  في  املسؤولني  كبار  من  عدد 
طرف  من  الكبرى  الصحراء  في  اإلسالمية 
وذلك  وشركائها،  "برخان"  الفرنسية  القوة 
الستهداف  الرامية  استراتيجيتها  إطار  في 

قادة وأطر املنظمات الجهادية.
الفرنسية  الوزيرة  أكدت  جانبها،  من 
لها  تغريدة  في  بارلي،  فلورانس  للجيوش، 
على "تويتر"، أن زعيم التنظيم "لقي مصرعه 
بـ  مشيدة  برخان"،  لقوة  هجوم  إثر  على 
املجموعة  لهذه  قاصمة  ضربة  "توجيه 

اإلرهابية". وقالت "معركتنا مستمرة".
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تصنيف  وتم 
تأسيسه  تم  الذي  الكبرى،  الصحراء  في 
وليد  أبو  عدنان  قبل  من   2015 العام  في 
البوليساريو"  "جبهة  عضو  الصحراوي، 
املغرب  بالد  في  القاعدة  الجهادية  والحركة 

اإلسالمي، على أنه "العدو األول" في منطقة 
الساحل خالل قمة بو )جنوب-غرب فرنسا( 

في يناير 2020.
معظم  عن  املسؤول  الصحراوي  ويعتبر 
الهجمات في منطقة "الحدود الثالثة"، وهي 
تمتد  متداخلة  حدود  ذات  شاسعة  مساحة 

عبر مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
املعتاد  الهدف  املنطقة  هذه  وتشكل 
للهجمات التي تشنها مجموعتان جهاديتان 
الصحراء  في  اإلسالمية  الدولة  مسلحتان: 
واملسلمني  اإلسالم  دعم  ومجموعة  الكبرى، 

التابعة لتنظيم القاعدة.
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ونفذ 
الصحراء الكبرى هجمات مميتة، استهدفت 
املدنيني والجنود، في كل من مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو. وكانت قد استهدفت جنودا 
أكتوبر  في  دموي  هجوم  في  أمريكيني 
من  جنود  أربعة  تعرض  حيث   ،2017
القوات الخاصة األمريكية وأربعة نيجيريني 
مالي،  من  بالقرب  تونغو  تونغو  في  لكمني 
العام  نهاية  وفي  النيجر.  جنوب-غرب  في 
الهجمات  من  سلسلة  التنظيم  نفذ   ،2019
كل  في  قواعد عسكرية  النطاق ضد  واسعة 

من مالي والنيجر.
وفي 9 غشت 2020 بالنيجر، أمر رئيس 
الصحراء  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الكبرى، شخصيا، باغتيال ستة عمال إغاثة 
النيجيري.  وسائقهم  ومرشدهم  فرنسيني 

حيث أثار هذا الهجوم على شباب منخرطني 
التعاطف  من  موجة  اإلنساني  العمل  في 
تصنيفها  جرى  التي  والنيجر،  فرنسا  في 
الخارجية  الشؤون  وزارة  قبل  من  ذلك  بعد 
أي"يشملها  حمراء،  كمنطقة  الفرنسية 
العاصمة  باستثناء  الزيارة"،  من  التحذير 

نيامي.
من  سنوات  ثماني  من  أكثر  وبعد 
ماكرون  إيمانويل  أعلن  المهم،  التواجد 
في يونيو عن تقليص الوجود العسكري 
وإنهاء  الساحل  منطقة  في  الفرنسي 
في  الجهاديني  ضد  "برخان"  عملية 

مقابل إجراءات محكمة تركز على عمليات 
مكافحة اإلرهاب ومصاحبة قتال الجيوش 
يدمج  دولي  تحالف  حول  وذلك  املحلية، 

بعض األوروبيني.
وأضاف إيمانويل ماكرون في تغريدة 
أخرى أن "األمة تفكر هذا املساء في جميع 
أبطالها الذين قضوا من أجل فرنسا في 
سرفال  عمليتي  خالل  الساحل  منطقة 
وجميع  املكلومة  والعائالت  وبرخان، 
الجرحى. إن تضحياتهم لم تذهب سدى. 
واألوروبيني  األفارقة  شركائنا  بمعية 

واألمريكيني، نواصل هذا القتال".

تعيين بابو �سين قن�سال عاما 
لل�سنغال بالداخلة

عني الرئيس السنغالي ماكي سال، يوم األربعاء بابو سني، 
قنصال عاما لجمهورية السنغال بمدينة الداخلة. وأعلن عن 
تعيني بابو سني قنصال عاما بمدينة الداخلة خالل اجتماع 

مجلس الوزراء املنعقد في دكار برئاسة السيد ماكي سال. 
السنغالية  الرئاسة  عن  صادر  صحافي  بيان  وبحسب 
مساء األربعاء، فخالل هذا املجلس عني الرئيس ماكي سال 
أيضا يوسوفا ديوب قنصال عاما جديدا لجمهورية السنغال 

في الدار البيضاء، ليحل محل ماسامبا سار. 
يذكر أن السنغال افتتحت في أبريل املاضي قنصلية عامة 
وزير  القنصلية  هذه  افتتاح  حفل  وترأس  الداخلة.  بمدينة 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
والسنغاليني  الخارجية  ووزيرة  بوريطة  ناصر  بالخارج 

بالخارج عائشة تال سال. 
وخالل لقاء صحفي مشترك مع بوريطة، في ختام حفل 
»هذه  إن  سال  تال  قالت  القنصلية  التمثيلية  هذه  افتتاح 
املتميزة«،  عالقاتنا  تثمني  على  ستعمل  العامة  القنصلية 
بقيادة رئيسي البلدين جاللة امللك محمد السادس ورئيس 

جمهورية السنغال السيد ماكي سال. 
افتتاح  أن  السنغالية  الدبلوماسية  رئيسة  وأضافت 
القنصلية العامة لبلدها في الصحراء املغربية ال يعبر فقط 
الثنائية،  العالقات  توطيد  في  قدما  املضي  في  الرغبة  عن 
رعاه  طاملا  مشترك  »طموح  عن  تعبير  كل شيء  قبل  ولكنه 

البلدان منذ أمد طويل بالنسبة إلفريقيا“.

ائتالف »المنا�سفة دبا« يدعو اإلى 
تر�سيح الن�ساء على را�س المجال�س  

المنتخبة اإ�سوة بالرجال
جالل كندالي 

حث ائتالف "املناصفة دبا "األحزاب السياسية املغربية  
إلى العمل  على ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل 
املجالس املقبلة، ما دامت قد منحت لهن نفس الثقة والقدرات 

عند تقديمهن للناخبني.
تقدم  أن  له،  بالغ  دبا"في  "املناصفة  ائتالف  واعتبر 
تمثيلية النساء في هذه املحطة االنتخابية،  مؤشر إيجابي 
وفق  السابقة،  املحطات  مع  مقارنة  األرقام  مستوى  على 

التعديالت التي عرفها قانون االنتخابات.
وعبر االئتالف عن أمله في  أن تتحقق في  عهد الحكومة  
وتكون  واملساواة،  الفرص  تكافؤ  مبادئ  ستتشكل،  التي 
ملبدأ  انتصارا  سبق،  ما  مع  مقارنة  للنساء  إنصافا  أكثر 
إلى  الدستورية،مشيرا   والقوانني  التشاركية  الديمقراطية 
النموذج  مشروع  لتنزيل  كبرى  تحديات  تنتظره  املغرب  أن 
تسيير  عن  املجتمع  نصف  بغياب  تعثر  الذي  التنموي 
التحديات  أن جعل بالدنا في مستوى  العام، مؤكدا  الشأن 
الفاعلني  كل  بمجهود  إال  يتأتى  لن  الدولية  االقتصادية 

والكفاءات من النساء والرجال.
"في  دبا  املناصفة   ائتالف"  أمل  عن  البالغ   وعبر 
ما  مع  تماشيا  القادمة،  املحطات  كل  في  املزيد  يتحقق  أن 
نص عليه الدستور في الفصل 19، وكل االلتزامات الدولية 
التي صادق عليها املغرب بخصوص إرساء مبدأ املناصفة 
واملساواة بني النساء والرجال في جميع الحقوق السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

نائب اأوروبي يبرز دللة 
الم�ساركة المكثفة

 ل�ساكنة الأقاليم الجنوبية 
في النتخابات

أبرز النائب البرملاني األوروبي، توماس زديتشوفسكي، 
املكثفة  للمشاركة  دالة"  من  األكثر  "اإلشارة  األربعاء، 
لساكنة األقاليم الجنوبية للمملكة في انتخابات 8 شتنبر.

على  تغريدة  في  التشيكي،  األوروبي  البرملاني  وكتب 
حسابه في "تويتر"، "االنتخابات في املغرب عرفت نسبة 
مع  باملائة،   50,35 بلغت  الوطني  الصعيد  على  مشاركة 
ممثليهم،  انتخاب  أجل  من  الصحراء  لسكان  كبير  إقبال 
معدالت املشاركة بلغت 66,94 باملائة في العيون و58,30 

باملائة في الداخلة. ما يعتبر إشارة أكثر من دالة".
نسبة  "ارتفاع  على  أكد  قد  األوروبي  االتحاد  وكان 

مشاركة" املواطنني في هذه االستحقاقات.
ستانو،  بيتر  األوروبي  االتحاد  باسم  املتحدث  وقال 
"االتحاد  إن  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في 
والجهوية  التشريعية  االنتخابات  تنظيم  تابع  األوروبي 
واملحلية في املغرب باهتمام كبير والحظنا ارتفاع نسبة 

املشاركة".
االنخراط  إلى  يتطلع  األوروبي  "االتحاد  أن  وأضاف 
مع الحكومة املغربية الجديدة والسلطات والبرملان، بغية 
ازدهار  تحقيق  أجل  من  األورو-مغربية  شراكتنا  تعزيز 
لإلعالن  وفقا  االهتمام،  ذات  املجاالت  كافة  في  مشترك 

املشترك لسنة 2019".

منظمة ال�سحة العالمية.. ت�سجيل اأول انخفا�س ملمو�س في عدد 
الحالت الأ�سبوعية لالإ�سابة بكوفيد 19 يعد »بارقة اأمل«

يشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
النسوية، خالل الفترة من 15 إلى 21 شتنبر 
الجاري، في الغوس النيجيرية، في النسخة 

األولى من »كأس عائشة بخاري.
تحت  تقام  التي  البطولة،  هذه  وستجمع 
المنتخبات  أفضل  من  ستة  الفيفا،  رعاية 
الوطنية للسيدات بالقارة، بما في ذلك بطل 
إفريقيا تسع مرات ومضيف البطولة منتخب 
نيجيريا، باإلضافة إلى منتخبات الكاميرون، 

جنوب إفريقيا، غانا، مالي والمغرب.
أجرى موقع  البطولة،  انطالق هذه  وقبيل 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، حوارا مع مدرب 
المنتخب الوطني المغربي، رينالد بيدرو، الذي 
يتوق إلى قياس مستوى فريقه، قبل أقل من 
عام واحد من كأس األمم اإلفريقية للسيدات، 
2022 في المغرب، وتمثل له  التي تقام عام 
هذه البطولة عالية المستوى الفرصة األفضل 

لتحقيق ذلك.
المشاركة  فرصة  الوطني  الناخب  واعتبر 

في هذه البطولة أمر مهم بالنسبة للمنتخب الوطني، في انتظار 
بداية الموسم في األول في شتنبر. مضيفا أن المشاركة »تسمح 

لنا بتشكيل الفريق والحكم عليه ضد أفضل الدول اإلفريقية. إنها 
فرصة عظيمة للمغرب بالمشاركة في هذه البطولة«.

إلى  يتواجد  الوطني  المنتخب  أن  إلى  بيدرو  رينالد  وأشار  

جانب منتخبي مالي ونيجيريا، هذا األخير 
يبقى مرشحا بقوة لحصد اللقب، مؤكدا على 
أن العبات المنتخب الوطني جاهزات لبدل 
لديهن،  ما  أفضل  وتقديم  الجهود  قصارى 
الن الفوز بالمباريات يفرض العمل بكل قوة. 
بمتابعة  أيضًا  البطولة  لنا  »ستسمح  كما 
مالي،  ضد  بالفعل  لعبنا  لقد  منافسينا. 
وسنكتشف نيجيريا، وسنرى الدول األخرى 
فهي مجموعة  لذا،  الثانية.   المجموعة  في 
أحد  لنحتل  ضروري  هو  ما  وسنبذل  قوية 

المركزين األول أو الثاني«.
وأوضح مدرب المنتخب الوطني أن هذه 
البطولة تأتي قبل أحد عشر شهًرا من كأس 
األمم األفريقية، »وهي مهمة بالنسبة لنا ألن 
أفضل المنتخبات األفريقية موجودة. لكن مرة 
أخرى، مازلنا في عملية اإلعداد وال يزال لدينا 
الوقت. هذه هي البطولة األولى التي سنشارك 
فيها بمباريات صعبة للغاية«. لكنها ستكون 
مناسبة »الستخالص الدروس الالزمة حتى 
نتمكن من التقدم والوصول إلى استعداد كامل لكأس األمم األفريقية 

للسيدات في يوليوز المقبل«.

المنتخب الوطني يتراجع 
بمركز واحد في تصنيف 

الفيفا
واصل منتخب بلجيكا التربع على عرش تصنيف االتحاد 
الذي شهد  الجاري،  لشهر شتنبر  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 

ارتقاء إنجلترا للمركز الثالث.
وعادت إنجلترا التي قفزت مرتبة واحدة، للمراكز الثالثة 
األولى بعد غياب 9 سنوات، وانتزعت المرتبة الثالثة من فرنسا 
التي تراجعت للمرتبة الرابعة، فيما واصلت البرازيل احتالل 

الوصافة.
بارتقاء  أخرى  تغييرات  األولى  العشرة  المراكز  وشهدت 
البرتغال للمركز السابع محل إسبانيا، التي تراجعت للمرتبة 

الثامنة.
المتحدة  الواليات  من  العاشر  المركز  الدنمارك  وانتزعت 

التي تراجعت للمركز 13.
العربية  المنتخبات  ترتيب  التونسي  المنتخب  وتصدر 
باحتالل المركز 25 متقدما ثالثة مراكز مقارنة بتصنيف الشهر 
الماضي، متبوعا بالجزائر )30( ثم المنتخب الوطني المغربي، 
الذي تراجع بمركز واحد )33(، حيث أدى فاتورة تأجيل مباراته 
أمام منتخب غينيا بسبب االنقالب، وقطر التي تراجعت مرتبة 
واحدة هي األخرى )43( ثم مصر التي تراجعت مركزين )48(، 
فيما حقق منتخب ليبيا أعلى قفزة في الترتيب هذا الشهر، 

حيث ارتقى 12 مركزا ليحتل المرتبة 110.

بعثة الفريق العسكري 
تصل إلى البنين

وصلت بعثة فريق الجيش الملكي، صباح أمس الخميس، 
إلى الرحال إلى البنين، تأهبا لمواجهة أف سي بافلز ، ضمن 
إياب الدور التمهيدي األول من مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم “كاف”.
وغادرت بعثة الفريق العسكري، مباشرة بعد انتهاء مباراته 
أمام شباب السوالم، والتي انتهت بهزيمته بثالثية بيضاء، 
مدينة الرباط، صوب البنين، عبر طائرة خاصة تم توفيرها من 
أجل تفادي إرهاق الالعبين، وعودتهم سريعا إلى أرض الوطن، 
حيث سيكونون على موعد يوم األربعاء على موعد مع مباراة 

قوية أمام مولودية وجدة، بالملعب الشرفي.
وكان الجيش الملكي قد فاز في لقاء الذهاب بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، عشية يوم األحد الماضي، وبات على مرمى 
حجر من تجاوز هذا الدور، وضرب موعد مع شبيبة القبائل 

الجزائري.
العسكري على تسجيل حضور جيدا في  الفريق  ويراهن 
هذه المسابقة التي سبق له أن توجه بلقبها عام 2003 رفقة 

المدرب امحمد فاخر، على حساب دولفين النيجيري.

المنتخب النسوي يهزم 
السينغال ببطولة إفريقيا 

للكرة الطائرة 

تمكن المنتخب الوطني النسوي، المشارك في بطولة إفريقيا 
للكرة الطائرة، المقامة حاليا برواندا، من تحقيق الفوز األول 
في دوري المجموعات، بعدما انهزم أمام البلد المنظم رواندا 

في مباراته األولى.
وتمكنت العناصر الوطنية من تدارك الموقف في المباراة 
الثانية وتغلبن على السينغال بثالثية نظيفة، حيث بصمت 
الالعبات على مباراة كبيرة وكسرن عقدة هذا المنتخب، الدي 
كان يتفوق على المنتخب الوطني في جميع المباريات برسم 

البطولة اإلفريقية.
وجعل هذا الفوز المنتخب الوطني المغربي يحتل المركز 
الثاني في مجموعته برصيد ثالث نقط، وراء رواندا التي حصدت 
ست نقط من انتصارين، حيث ينتظر الالعبات المغربيات مباراة 
مصيرية يومه الجمعة أمام نيجيريا، وهي المباراة األخيرة 
بالنسبة للمنتخب في دوري المجموعات، إذ أن االنتصار سيجعل 

المنتخب الوطني يمر بامتياز إلى دور نصف النهائي.
مباراة  في  الالعبات  به  ظهرت  الذي  المستوى  وحسب   

السينغال فكفتهن راجحة لتحقيق التأهل.
سعيد العلوي

تكبد فريق الجيش الملكي خسارة كبيرة، بانهزامه بثالثة أهداف دون رد أمام 
فريق شباب السوالم الرياضي، الوافد الجديد على بطولة النخبة، في المباراة 
التي جمعتهما بمجمع األمير موالي عبد اهلل بالرباط، عصر أول أمس األربعاء، 

برسم الجولة األولى من الدوري االحترافي األول.
وأدى سفين فاندنبروك، مدرب الجيش الملكي، ثمن اختياراته التي أراد منها 
إراحة ركائز الفريق، الذي تنظره مباراة أمام فريق إف سي بافلز البينيني، برسم 

إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية اإلفريقية.
حيث  الهزيمة،  هذه  في  الكاملة  مسؤوليته  الملكي  الجيش  مدرب  وتحمل 
أن  إنه يمكن  المواجهة،  انتهاء  الرياضية عقب  قناة  به  قال في تصريح خص 
الكل سيلومني على اختياراتي  أعرف بأن  ينهزم، لكن ليس بهذه الحصة، و« 

أنه ال السبت القادم، مضيفا التي فرضتها ظروف مباراة اإلياب ضد فريق بافلز 
يلوم الالعبين »ألنهم قاموا بالواجب، مع العلم بأنهم ارتكبوا بعض األخطاء 

في تطبيق »األوتوماتيزمات.« 
وبخصوص الفريق المنافس »الذي أهنئه على الفوز، فقد كان قويا وشرسا، 
ومنظما بشكل جيد«، وكونه وافد جديد على البطولة االحترافية ويواجه فريق 
الجيش الملكي، في أول مباراة، فإن ذلك، يعتبر محفزا على الظهور بشكل جيد.

ومن جهته قال رضوان الحيمر، مدرب شباب السوالم إنه كان خائفا من عدم 
تطبيق الالعبين »لكل ما تدربنا عليه، لكن ذلك لم يحدث، حيث طبق الالعبون 

أكثر من 70في المائة من التعليمات التي زودتهم بها.«
وأضاف مدرب شباب السوالم أن »الفوز كان مستحقا، وكان بإمكاننا تسجيل 
أكثر من 3 أهداف، ويبقى ذلك مهما لفريق يلعب ألول مرة ضمن البطولة االحترافية 

في قسمها األول. »
السادسة  الدقيقة  في  كروي  رضوان  من  كل  السوالم  شباب  لفريق  وسجل 
وياسين نجيمة في الدقيقة 51 من ضربة جزاء وهيثم البهجة في الدقيقة 90، 

مع العلم بأن نجيمة أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 21.
وعقب هذه النتيجة، جاء الشباب السالمي في صدارة البطولة مؤقتا بثالث نقاط 
إلى جانب أندية الرجاء وشباب المحمدية والوداد والدفاع الجديدي وحسنية أكادير.
ومن جانبه، احتل الفريق العسكري المركز األخير بدون رصيد، إلى جانب 

أولمبيك آسفي وسريع وادي زم ويوسفية برشيد واتحاد طنجة والفتح.
وبعيدا عن تصريحات مدرب الجيش الملكي الديبلوماسية، فإنه أدى غاليا 
ثمن عدم احترام شباب السوالم، بعد أن تعامل معه بنوع من« الحكرة«، وبعد أن 
اكتفى بإشراك العبي الفريق الثاني، وهو ما جعلهم يرتكبون الكثير من األخطاء 
البدائية، في منطقة الدفاع الشيء الذي كان سببا في اإلعالن عن ضربتي جزاء 
ضد الفريق العسكري، كما أن كل الخطوط كانت متباعدة وغير منسجمة، وغير 
فعالةأ وهو درس لن ينساه المدرب فاندنبروك، الذي باع جلد الدب قبل قنصه.

ومن جهته عرف المدرب »رضوان الحيمر كيف يكذب ظنون مدرب الجيش 

وفي  جدا،  متقاربة  بخطوط  الجماعي  اللعب  في  تفنن  بفريق  وفاجأه  الملكي، 
التي  اللمسة الوحيدة والسريعة،  مساحات قصيرة، وبلعب سريع اعتمد على 

متحت من أسلوب لعب الرجاء.
وجعلت هذه الهزيمة محبي فريق الجيش الملكي يعبرون عن سخطهم عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، على الالعبين وعبروا عن تذمرهم من اختيارات 
المدرب، كما تخوفوا من إمكانية تأثير هذه الهزيمة نفسانيا على الفريق قبل 

مباراة اإلياب ضد بافلز البينيني. 
يذكر ان الفريق العسكري سيواجه فريق بافلز البينيني يوم السبت القادم، 
وكانت مباراة الذهاب في الرباط انتهت بـ )3 – 1(، ويمكن اعتبار الهدف الذي 

سجله فريق بافلز إعاقة كبيرة قد تبعثر حسابات الفريق العسكري.

النتائج الكاملة
يوسفية برشيد – الرجاء الرياضي 0 – 1    

 أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي 0 – 1 
أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة 0 – 0 
شباب المحمدية – الفتح الرياضي 2 – 0 

حسنية أكادير – سريع وادي زم 1 – 0 
الوداد الرياضي – اتحاد طنجة 2 – 0 
المغرب الفاسي – نهضة بركان 0 – 0 

الجيش الملكي – الشباب السالمي 0 – 3 

عبد المجيد النبسي
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مدرب الجيش املليك يؤدي مثن اختياراته

سقوط مدو 
للجيش الملكي 

أمام شباب 
السوالم

البيضاوي  ــوداد  ال مهاجم  قــال 
من  الــقــادم  مبينزا،  غي  الجديد، 
إنه  برازافيل،  الكونغو  جمهورية 
طــرف  مــن  كبير  بترحيب  حــظــي 
مكونات الفريق األحمر عند وصوله 
إلى المغرب، وتوقيع العقد. جيد منذ 
فريق  لتعزيز  المغرب  إلى  قدومه 

الوداد الرياضي.
وأشار مبينزا، في تصريح خص 
به الموقع الرسمي للوداد، إلى أنه 
يعرف الوداد بشكل جيد، خاصة وأنه 
كونغوليين،  العبين  ضم  أن  سبق 
غرار  على  العطاء،  أفضل  قدموا 

ليس مويتيس وفابيرس أونداما.

وشكر الالعب الكونغولي جماهير 
الوداد على حفاوة االستقبال، واعدا 
إياهم بتقديم أفضل العروض وقيادة 
األلقاب  المنافسة على  إلى  الفريق 

بقوة.
حسم  الرياضي  الوداد  أن  يذكر 
فترة  في  الصفقات  من  مجموعة 

غــرار  على  الصيفية،  االنــتــقــاالت 
الجناح صالح الدين بنيشو والعب 
آسفي  وأولمبيك  الملكي  الجيش 
وُشعيب  ــــداودي  ال جــالل  سابقا 

فيضي.
استأنف  متصل،  ســيــاق  ــي  وف
مع  تداريبه  جبران  يحي  الالعب 

حصل  بعدما  الحمراء،  المجموعة 
الطبي،  الطاقم  من  ترخيص  على 
بعدما تأكد له عدم خطورة اإلصابة 
التي كان قد تعرض لها في مباراته 
ومن  طنجة،  اتــحــاد  ــام  أم األولـــى 
المحتمل جدا ان يكون جاهزا لتعزيز 
الفريق في مباراة سريع وادي زم.

مبينزا يعد بقيادة الوداد إلى المنافسة على األلقاب

في أول ظهور 
له بالدوري 

االحترافي هذا 
الموسم

كأس عائشة بوخاري فرصة الختبار الذات قبل أمم إفريقيا

دوري عائشة بخاري فرصة لحضري العبات املنتخب الوطني

انطلقت أول أمس بالغوس النيجيرية
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بتحقيقه لعدة إنجازات خالل السنوات األخيرة، ال يعتزم النهضة الرياضية البركانية التوقف عند هذا 
الحد، بل يطمح، بقيادة مدربه الجديد فلورنت إيبنيغي، إلى مواصلة التألق ليس فقط على الصعيد القاري، 

بل أيضا، وبشكل خاص، على مستوى البطولة الوطنية االحترافية.
فبعد اإلنجازات التي حققها، في الواقع، بإحرازه كأس العرش في 2018، وتتويجه بلقب بطولة كأس 
 ،1970 الذي تأسس سنة  البركاني،  النادي  2020، يسعى  في  )كاف(  القدم  الكونفدرالية اإلفريقية لكرة 

لمواصلة المسار وتحقيق حلم التتويج بطال للمغرب ألول مرة.
كما أن النادي البرتقالي، الذي احتل المركز الرابع في ترتيب بطولة الموسم الماضي، والثالث سنة قبل 
ذلك، اعتاد تدريجيا على لعب أدوار طالئعية في البطولة الوطنية، هذا باإلضافة إلى النجاحات التي حققها 

على المستوى الدولي، لكن رغم ذلك الزال يطمح إلى انتزاع المزيد من األلقاب.
الكونفدرالية  كأس  بطولة  في  يتمثل  إفريقيا،  تحديا  أخرى،  مرة  النادي،  السنة، سيخوض  هذه  وفي 
اإلفريقية، حيث يأمل في االستفادة من هذا التحدي لتحفيز الفريق العتالء منصة التتويج في هذه البطولة.
ومن أجل ذلك، يعتمد نهضة بركان على خبرة مدربه الجديد، الكونغولي فلورنت إيبنيغي، الذي وقع عقدا 

يمتد لموسمين في أوائل يوليوز الماضي خلفا لإلسباني خوان بيدرو بنعلي.
وكان النهضة البركانية أكد أن إيبينغي، المدرب السابق للنادي الكونغولي »أ إس فيتا كلوب« ومنتخب 

الكونغو الديموقراطية، اتفق على أهداف النادي التي سيعمل على تحقيقها خالل الموسمين المقبلين.
التي حققها سلفه مع  »المتذبذبة«  النتائج  المسار بعد  الكونغولي مطالب بتصحيح  فالمدرب  ولذلك 

نهضة بركان.
بل األكثر من ذلك، ينبغي عليه تهيئة الظروف لتحقيق نتائج مهمة على المستويين الوطني والقاري، 

من أجل مواصلة الدينامية اإليجابية التي شهدها النادي خالل السنوات األخيرة.
وفي جميع األحوال، يبدو الفريق على استعداد جيد لهذا الموسم الجديد، وذلك بعد الدورات التكوينية 
التي خاضها في مجال التدريب، والتي أجريت بشكل خاص في مركزه الجديد للتدريب الموجود في بركان.
وبخصوص تشكيلة الفريق، فقد اختار الجهاز التقني المزج بين خبرة بعض الالعبين المتمرسين ودعم 

المواهب الشابة التي سيستفيد منها الفريق خالل المواسم القادمة.
وفي هذا الصدد، مدد النادي عقود كل من بكر الهاللي، ومحمد فرحان، وإيسوفو دايو )بوركينا فاسو(، 

فيما انتدب
حمزة الموساوي )مدافع أيسر(، وأيوب خيري )العب وسط(، وسفيان المودن )العب وسط(، ويوسف 
الفحلي )مهاجم(، والمهدي أوبيال )العب وسط(، والكونغولي شادراك لوكومبي )مهاجم(، والزامبي كالتوس 

شاما )العب وسط(.
أما بالنسبة لالعبين المغادرين للفريق البركاني، فيتعلق األمر أساسا بزكريا حدراف، ومحسن ياجور، 

وحمادة لعشير، وأمين الكاس.
ويسعى فلورنت إيبينغي، إلى تحقيق االنسجام بين الالعبين وتوجيه الفريق للتقدم أكثر على جدول 

الترتيب.
هذه المهمة التي لن تكون سهلة، لكن المشجعين البركانيين مقتنعين بقدرة فريقهم على تحقيق المزيد 

من النجاحات، شريطة التحلي بالروح القتالية والثقة في النفس حتى النهاية.

نه�ضة بركان يراهن على تحقيق المزيد من التاألق محليا وقاريا

 نهضة بركان يواصل رفع التحديات

ال

م�ؤ�ض�ضة 
محمد ال�ضاد�س ت�ضتقبل اأبطال 

الأولمبياد
نظمت مؤسسة محمد السادس لألبطال الرياضيين، يوم الثالثاء في الرباط، حفل استقبال على 

شرف األبطال والبطالت المتوجين خالل االلعاب األولمبية والبرالمبية الموازية التي نظمت مؤخرا 
في العاصمة اليابانية طوكيو.

فخالل األلعاب األولمبية األخيرة، منح العداء سفيان البقالي للمغرب ميدالية ذهبية في سباق 3000 
م حواجز، فيما فاز األبطال البارالمبيون بـ 4 ميداليات ذهبية، بفضل أمين الشنتوف وعبد السالم حيلي 
وزكريا درهم وأيوب سدني، وبأربع ميداليات فضية بواسطة فوزية القصيوي ويسرى كريم ومحمد 
أمكون وعز الدين نويري وثالث ميداليات برونزية بفضل حياة الكرعة وسعيدة العمودي والمنتخب 

الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين..
وحضر حفل االستقبال عدد من المسؤولين الرياضيين من بينهم على الخصوص، الكاتب العام 

للجنة األولمبية الوطنية المغربية، عبد اللطيف إدماهما، ورئيس الجامعة الملكية المغربية 
لرياضة األشخاص في وضعية إعاقة حميد العوني، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وكافة 

الرياضيين الحائزين على ميداليات مرفوقين بمدربيهم ومؤطريهم.
غشـت   17 في  النور  الرياضييـن  لألبطال  السـادس  محمـد  مؤسسـة  ورأت 

2011 بتعليمـات سـامية مـن جاللة الملـك محمـد السـادس بهـدف تكريـم 
األبطـال المغاربـة، الذيـن رفعـوا العلـم الوطنـي عاليـا، وتمكينهـم 

العطـاء  بعـد  كرامتهـم  وصيانـة  الكريـم  العيـش  مـن 
الكبيـر الـذي قدمـوه للبالد .

 بعد عام من التوقف االضطراري بسبب تفشي فيروس 
كوفيد – 19، يعود لحاق سيدي رحال الشاطئي الدولي بقوة، 
حيث اعتبرت جمعية »ترايل المغرب« أن لحاق سيدي رحال 
يدشن االستئناف الكبير للحاقات البيئية في المغرب، بعد 
االنقطاع الذي فرضته الظرفين الصحية المرتبطة بفيروس 
كورونا، معتبرة أنه يمثل مناسبة لمحبي الجري في الطبيعة 

للتمتع بالهواء النقي.
 وأكدت الجمعية المنظمة في بالغ لها أنه، بتعاون مع 
السلطات المحلية وعمالة برشيد، سيتم يوم األحد 26 شتنبر 
2021 تنظيم دورة هذه السنة من اللحاق البيئي الشاطئي 
لسيدي رحال، في ظل تدابير صحية صارمة تتمثل على 
الخصوص في ضرورة خضوع جميع المشاركين للتلقيح 
ضد فيروس كورونا، إضافة إلى محدودية عدد المسجلين 

للمشاركة في السباق.
وكشفت جمعيو »ترايل المغرب« أن لحاق سيدي رحال 

سيتضمن 4 سباقات، ويتعلق األمر بسباق 9 كيلومترات، 
 42 29 كيلومترا، وسباق  19 كيلومترا، وسباق  وسباق 
كيلومترا، الذي سيكون األصعب، إلى جانب سباقات خاصة 

باألطفال ستنظم يوم السبت 25 شتنبر 2021.
وأشارت الجمعية المنظمة إلى أن لحاق شاطئ سيدي 
رحال سيشكل فرصة أمام المشاركين للتمتع بمناظر طبيعية 
خالبة واكتشاف الشواطئ والكثبان الرملية والغابات على 
شواطئ المحيط األطلسي، معتبرة أن الممر الطبيعي للحاق 
سيجعل المشاركين يكتشفون السحر غير المتوقع لهذه 
إلسعاد  ستقام  احتفالية  أجواء  وسط  الجنة،  من  البقعة 

الصغار والكبار!
 وسيكون الجانب االجتماعي البيئي حاضرا بقوة في 
اللحاق من خالل تنظيف جميع مسارات السباقات، والقيام 
بمبادرة تضامنية تجاه أطفال الدواوير المجاورة في سياق 

الدخول المدرسي.

يبحث فريق الفتح الرباطي عن فوزه األول هذا الموسم، 
عقب خروجه الخاطئ في الدورة األولى، حيث تعثر امام 

شباب المحمدية بهدفين دون مقابل.
وسيجد الفريق الرباطي في مواجهته يوسفية برشيد، 
المتعثر بدوره امام الرجاء داخل قواعده، وسيحاول هو 
اآلخر تفادي هزيمة جديدة، يمكن أن تدخل الشك إلى نفوس 
العبيه، خاصة وأنه يراهن على تفادي سيناريو الموسم 
الماضي، حيث ضمن بقاءه بصعوبة، وهو نفس الهاجس 
الذي يسكن فريق الفتح، الذي تعذب قبل ضمان البقاء، ما 
جعل المكتب المديري يحدث تغييرا جذريا على مستوى 
هيكلة الفريق، من خالل تعيين نوال خليفة في منصب 
مهمة  وإسناد  الحجوي،  لحمزة  خلفا  المنتدب  الرئيس 

التدريب ألمين بنهاشم خلفا لمصطفى الخلفي.
هذه  على  بظاللها  المعطيات سترخي  هذه  أن  األكيد 
المواجهة، التي ستكون اختبارا حقيقيا للمدرب بنهاشم، 
الذي أكد في ندوة تقديمه على أنه جاء إلى الفتح بمشروع 

تقني مبني على أسس علمية وتقنية.

البرنامج 
الجمعة 

الفتح الرياضي – يوسفية برشيد )س 21.30(
السبت 

الدفاع الجديدي – حسنية أكادير )س 17.00(
اتحاد طنجة – شباب المحمدية )س 19.15(

الشباب السالمي – المغرب الفاسي )س21.30 (
األحد 19 شتنبر

الرجاء الرياضي – أولمبيك خريبكة )س17.00(
نهضة بركان – أولمبيك آسفي )س 19.15 (

سريع وادي زم – الوداد الرياضي )س 21.30 (

األربعاء 22 شتنبر 
مولودية وجدة – الجيش الملكي )س 21.30 (

�ضباق �ضيدي رحال يع�د بتدابير �ضحية �ضارمة

الج�لة الثانية من البط�لة الحترافية الفتح وي��ضفية بر�ضيد يبحثان عن ف�زهما الأول هذا الم��ضم
الثانية تفتتح الي�م بمباراتين

ع.بلبودالي
الساعة  من  انطالقا  الجمعة  يومه  التطواني،  المغرب  فريق  يستقبل 
الخامسة عصرا، جمعية سال برسم الجولة الثانية من البطولة االحترافية 

الثانية.
الفريق االتطواني سيبحث بكل تأكيد على تجاوز كبوته في أول ظهور 
للهزيمة  الثانية حين تعرض في جولتها األولى  بالبطولة االحترافية  له 
أمام سطاد المغربي، وسيحاول تعويض تلك الخسارة وهو الذي يمني 
للبطولة  سريعا  للعودة  الصعود  بطاقتي  إحدى  على  بالمنافسة  النفس 

االحترافية األولى. 
في مقابل ذلك، لن يتنازل ضيفه الفريق السالوي عن محاولة العودة 
بنقط اللقاء وبإمكانه تحقيق ذلك لما أظهره من مستوى جيد في مباراة 
الجولة األولى الماضية عندما تجاوز ضيفه الوداد الفاسي بهدف لصفر.

يومه الجمعة وفي نفس التوقيت، أي الخامسة عصرا، يستقبل الوداد 
الفاسي فريق نهضة الزمامرة في مباراة تعد بالتشويق وبالقوة، خاصة 
حساب  على  األولى  الجولة  في  بانتصاره  المنتشي  الدكالي  الفريق  أن 
في  لمواصلة مساره  اللقاء  نقط  إلى كسب  المراكشي، سيسعى  الكوكب 
تحقيق العودة السريعة ألحضان البطولة االحترافية األولى، فيما سيحاول 
الفريق الفاسي تعويض خسارته في انطالق البطولة وتحقيق فوز يعيد به 

االطمئنان ألنصاره ومحبيه.

البرنامج
الجمعة

المغرب التطواني – جمعية سال
الوداد الفاسي – نهضة الزمامرة

السبت
رجاء بني مالل – شباب خنيفرة

االتحاد الوجدي – أولمبيك الدشيرة
اتحاد الخميسات – الراسينغ البيضاوي

األحد:
اتحاد تواركة – شباب بنجرير

الكوكب المراكشي – سطاد المغربي
االتحاد البيضاوي – شباب المسيرة

خم�س ميداليات للجيدو المغربي 
بالبط�لة العربية

انتزاع المنتخب الوطني للجيدو خمس ميداليات، 3 ذهبيات وفضية 
وبرونزية، في البطولة العربية، التي اختتمت أمس الخميس بمصر.

 ومنحت هذه النتائج المنتخب الوطني المغربي الرتبة األولى، ويتقدم 
على باقي المنتخبات العربية بفضل ذهبيات حسن الدكالي )وزن أقل من 73 
كلغ(، وأنور الزغاري )وزن أقل من 81 كلغ(، وحمزة عبدالوي )وزن أقل من 90 
كلغ(، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب ياسين العطاوي )وزن أقل من 
90 كلغ(، والميدالية البرونزية فاز بها زكرياء لمعلم )وزن أقل من 66 كلغ(.

لعبات كرة القدم باأفغان�ضتان يهربن من 
حك�مة طالبان

    
من  قــدم  كــرة  العبة   32 األربعاء وصول  أمــس  أول  مسؤولون  أعلن 
أفغانستان مع أفراد عائالتهن إلى باكستان عبر طريق بري، ضمن استمرار 
عملية نزوح الشخصيات العامة األفغانية بعد سيطرة طالبان على حكم 

البالد في غشت الماضي.
وقال وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد تشودري إن الالعبات عبرن الحدود 
عبر معبر تورخام شمال غرب باكستان في وقت متأخر من مساء الثالثاء 
بوثائق سفر وتأشيرات سليمة. وقطع الرحلة 100 شخص من بينهم الالعبات 

32، وذلك بداعي أنهم كانوا مهددين في ظل سيطرة حكومة طالبان.
وتعهدت حركة طالبان، المغالية في اتجاهها المحافظ، باحترام حقوق 
المرأة في إطار حدود تفسيرها لإلسالم، لكن ال يزال الغموض يحيط بكيفية 
تعامل السيدات والفتيات مع الوضع الجديد. ولم تتضح الصورة بشكل 
كبير حول ما إذا كانت السيدات في أفغانستان سيستطعن االستمرار في 
وظائفهن، وقد صدرت بيانات تدعم المرأة فقط في قطاعي الصحة والتعليم. 
وتحدثت تقارير عن منع طالبان السيدات من ممارسة الرياضات، التي يمكن 

أن تشهد ظهور أجسادهن.

من لقاء الفتح وشباب المحمدية 

البقالي صاحب 
الذهبية الوحيدة في 

أولمبياد طوكيو

المغرب التطواني يسعى لتعويض انطالقته الخاطئة
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مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 

ينعقد صباح يومه الجمعة بمدينة 
رئيس  انتخاب  اجتماع  جرير  ابن 
مجلس جماع المدينة ونوابه الستة 

و كاتب المجلس و نائبه. 
و من المنتظر أن يسفر االجتماع 
المذكور عن انتخاب بهية اليوسفي 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  وكيلة 
رئيسة  الجزئية  الالئحة  الشعبية 
كمرشحة  المدينة  جماعة  لمجلس 
وحيدة لهذا المنصب بعدما توافقت 
 8 انتخابات  في  الفائزة  األح��زاب 

شتنبر على دعمها. 
و سيكون انتخاب األستاذة بهية 
على  نوعها  من  سابقة  اليوسفي 
أنها ستكون  اإلقليم حيث  مستوى 
أول امرأة ستحظى بمنصب رئاسة 

الجماعة الحضرية البن جرير. 

و تشير التسريبات المتوفرة عن 
مجلس  مكتب  تشكيل  مفاوضات 
األح��زاب  أن  ال��م��ذك��ورة  الجماعة 
الفائزة في االنتخابات توافقت على 
إسناد مهمة النائب األول للرئيسة 
التجمع  ح��زب  عن  العيادي  لعلي 
الثاني  النائب  و  لألحرار،  الوطني 
األصالة  للحجاج مساعد عن حزب 
و المعاصرة، و النائب الثالث عبد 
الخالد البصري عن حزب العدالة و 
التنمية و النائب الرابع لعبد الرزاق 
بلحبشية عن حزب التجمع الوطني 
لألحرار، و النائب الخامس لفاطمة 
التقدم  حزب  عن  المزوزي  الزهراء 
السادسة  النائبة  و  االشتراكية  و 
لحورية الفرقاني عن حزب األصالة 

و المعاصرة. 
كما توافقت األحزاب الفائزة في 
نفس  حسب  األخ��ي��ر،  االنتخابات 
مهمة  إس��ن��اد  على  التسريبات،  
كاتب المجلس لعبد الحكيم سالمة 

عن حزب االستقالل، و نائبه لكريمة 
العكيدي عن حزب االتحاد الدستوري. 
و ك��ان��ت أح�����زاب األص���ال���ة و 
المعاصرة و التجمع الوطني لألحرار 
و االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
و االستقالل و االتحاد الدستوري و 
التقدم و االشتراكية قد أصدرت بالغا 
عن  فيه  أعلنت  األسبوع  بداية  في 
اتفاقها على دعم بهية اليوسفي عن 
االتحاد االشتراكي رئيسة للمجلس 
الحضري البن جرير عاصمة إقليم 
منها  استحضارا  ذلك  و  الرحامنة 
لتطلعات ساكنة المدينة و تطلعاتها 
و من أجل تنزيلها على أرض الواقع. 
على  الموقعة  األح��زاب  أك��دت  و 
تشكيل  على  ع��ازم��ة  أنها  ال��ب��الغ 
تحالف منسجم من أجل التأسيس 
لمرحلة جديدة و بلورة رؤية جادة 
قوامها التعاطي مع قضايا الساكنة 

بابن جرير. 

جمل�س جماعة ابن جرير يعقد اجتماعا النتخاب 
االحتادية بهية اليو�سفي رئي�سة للمجل�س

اأكرث من مليون متمدر�س بني 21 و71 �سنة تلقوا 
اجلرعة االأولى من اللقاح امل�ساد لكوفيد-91 

والتكوين  الوطنية  التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  أعلنت 
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن العدد اإلجمالي 
العمومي  بالتعليم  سنة(،   17-12 )الفئة  للمتمدرسين 
األجنبية  والبعثات  العتيق  التعليم  ومدارس  والخصوصي 
لكوفيد19-  المضاد  اللقاح  من  األولى  الجرعة  تلقوا  الذين 

تجاوز مليون مستفيدة ومستفيد .
وأوضحت الوزارتان، في بالغ لهما األربعاء، أنه من أجل 
تسريع وتيرة العملية الوطنية الواسعة لتلقيح هذه الفئة من 
المتمدرسين، عملت الوزارتان بتنسيق مع السلطات الترابية 
على الرفع من عدد المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز 

التلقيح لتصل إلى 700 عوض 419 عند انطالقها.
»ظروف  في  تمر  الوطنية  العملية  هذه  أن  البالغ  وأب��رز 
واالطمئنان  واالرتياح  المحكم  التنظيم  جيدة«يطبع سيرها 
إزاء أجوائها اإليجابية العامة لدى كل المتدخلينن، مضيفا 
من  التلقيح  مراكز  على  مكثفا  إقباال  عرفت  العملية  هذه  أن 
طرف المتعلمين وأولياء أمورهم. وذكر أن هذه العملية التي 
انطلقت يوم 31 غشت الماضي، تأتي تفعيال لتوصيات اللجنة 
من  وكذا  للتلقيح،  الوطنية  باالستراتيجية  المكلفة  العلمية 
أجل ضمان دخول مدرسي آمن للمتعلمات والمتعلمين واألطر 

التربوية واإلدارية.

طنجة.. توقيف امل�ستبه فيه الرئي�سي يف ق�سية 
التحر�س اجلن�سي واالإخالل العلني باحلياء 

تمكنت عناصر الشرطة بوالية أمن طنجة، زوال األربعاء، 
من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش 
الجنسي واإلخالل العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة 
بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور 

على مواقع التواصل االجتماعي.
أنه تم توقيف  الوطني  العامة لالمن  للمديرية  وذكر بالغ 
المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 
سياق  في  وذلك  طنجة،  بمدينة  بوخالف  بمنطقة  17 سنة، 
البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة طنجة في أعقاب 
تداول هذا الشريط، والذي أسفر يوم الثالثاء عن ضبط ثالثة 
قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش 
في شبكات التواصل االجتماعي، وتعريض الضحية للسب 

والشتم والتهديد.
فيهم  المشتبه  إخضاع  حاليا  يجري  أنه  البالغ  وأضاف 
القضائية  الشرطة  فرقة  طرف  من  قضائي  لبحث  األربعة 
تحت  وذلك  الجانحين،  األحداث  قضايا  بمعالجة  المختصة 
إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف 

ومالبسات وخلفيات هذه القضية.

اجلمعية الوطنية مللففي وم�سدري الفواكه 
واخل�سر تدين االأفعال اجلبانة التي ذهب 

�سحيتها مغاربة مبايل 

جالل كندالي 

أدانت الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر 
األفعال الجبانة التي ذهب ضحيتها مواطنين مغاربة مسالمين 
بمالي يؤدون عملهم في نقل البضائع، رغم الظروف الصعبة 
والبنيات التحتية المتدهورة وغياب أية حماية أو ضمانات 
بيان في  يقول  المنقولة،وكذلك  البضائع  لسالمتهم وسالمة 
الموضوع ،انعدام األمن بعدد من المناطق والقرى قبل الوصول 
لوجهتهم، األمر الذي يسهل عملية االعتداء عليهم من طرف 

العصابات اإلرهابية والمتمردين من العصابات المسلحة.
وشددت الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر 

في بيان لها على ضرورة
فتح تحقيق في ظروف ومالبسات هذا االعتداء الشنيع على 
مواطنين مغاربة بدولة مالي، معبرة عن كامل الثقة في التدخل 
الحكيم الذي قامت به وزارة الخارجية المغربية في هذا الباب. 
وطالب بيان الجمعية بضرورة تبني القضايا التي تؤرق 
للدور  لهم نظرا  النقل بصفة عامة ورد االعتبار  فئة مهنيي 
الكبير الذي يقومون به سواء على مستوى نقل البضائع أو 

على مستوى نقل األشخاص.

األرب��ع��اء  بولونية،  م��ق��اوالت  رؤس���اء  عقد 
بالداخلة، لقاءات ثنائية )بي 2 بي( مع مستثمرين 
فرص  استكشاف  بهدف  محليين،  ومسؤولين 

االستثمار التي توفرها الجهة.
وتهدف المرحلة الثانية من الزيارة االقتصادية 
التي  تلك  بعد  البولونية،  الخاصة  للمقاوالت 
المنظمة من طرف  العيون،  استضافتها مدينة 
المركز الجهوي لالستثمار والسفارة المغربية في 
وارسو، إلى إطالع أعضاء هذا الوفد االقتصادي 
الصحراء  في  للمغرب  التنموية  الجهود  على 
والمشاريع الكبرى للبنيات التحتية في مختلف 
الجديد  التنموي  النموذج  إطار  القطاعات، في 

لألقاليم الجنوبية.
وبهذه المناسبة، ناقش الفاعلون االقتصاديون 
ورؤساء المقاوالت البولونية فرص االستثمار 
واألعمال في مختلف القطاعات اإلنتاجية بجهة 
الغذائية  كالصناعات  الذهب،  وادي   - الداخلة 
والسياحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير المغرب في 
بولونيا، عبد الرحيم عثمون، أن جهة الداخلة - 
وادي الذهب تمثل قطبا حقيقيا للتنمية والجاذبية 
الجغرافي  أن موقعها  إلى  االقتصادية، مشيرا 
للتبادل  المتميز يمنحها دور محوريا ومنصة 
بين المغرب وأوروبا عبر المحيط األطلسي من 
جهة، وبين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء 

من جهة أخرى.
وقال عثمون إن مثل هذا الموقع، إلى جانب 
قربها من جزر الكناري، يمنحها دور مركز مفتوح 

بين إفريقيا وأوروبا.
وتابع أن المغرب وبولونيا ينسجان عالقات 
رئيسي  أن  إل��ى  بالنظر  ممتازة،  دبلوماسية 
البلدين يعلقان أهمية خاصة على تعزيز العالقات 

الثنائية، خاصة على المستوى االقتصادي.

بين  العالقات  توطيد  بأن  اقتناعه  وعبر عن 
القطاع  بانخراط  فقط  المغرب وبولونيا ممكن 
المشاريع  تضاعف  أن  إل��ى  مشيرا  الخاص، 
البلدين  بين  إضافية  جسور  بناء  من  سيمكن 

وتعزيز روابط الصداقة بينهما.
الجهوي  المركز  م��دي��ر  سلط  جانبه،  م��ن 
لالستثمار بالداخلة - وادي الذهب، منير هواري، 
الضوء على مختلف الفرص االستثمارية في عدة 
قطاعات إنتاجية، مستشهدا في هذا الصدد بميناء 
الداخلة األطلسي ومناطق التوزيع والتجارة في 
بئر كندوز والكركرات ومشرع تحلية مياه البحر 

لسقي 5000 هكتار من األراضي الفالحية.
وأوضح، في هذا السياق، أن جوهرة الجنوب 
بفضل  بامتياز  استثمارية  منطقة  أضحت 

المتعددة،  والجغرافية  الضريبية  مؤهالتها 
االقتصادية  المزايا  من  كبيرة  مجموعة  مبرزا 
التي توفرها الجهة في قطاعات الصيد البحري، 
األحياء  وتربية  البحرية،  المنتوجات  وتثمين 
المائية، والطاقات المتجددة والسياحة والفالحة.

المستثمرين  هواري  أطلع  أخرى،  جهة  من 
المشاريع  معالجة  آج���ال  على  المحتملين 
من  والتحقق  الفحص  ومساطر  االستثمارية 
الملفات االستثمارية، باإلضافة إلى الدور الذي 
يضطلع به المركز الجهوي لالستثمار في مجال 

مواكبة االستثمار.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أشار رئيس شركة FLYARGO المتخصصة 
في تكنولوجيا تصنيع المروحيات خفيفة الوزن 

كرزيستوف  المتعددة،  االستخدامات  وذات 
فرص  من  العديد  هناك  أن  إلى  ماجكوفسكي، 
المقاوالت  مع  التعاون  ومجاالت  االستثمار 

المغربية، السيما في القطاع الفالحي.
وأوضح ماجكوفسكي أنه »بالنظر إلى المناخ 
الصحراوي الذي تعرفه الجهة، يمكننا تقديم حل 
لهذه المشكلة. إذ يمكن للمروحيات والطائرات 
لمساعدة  باألسمدة  األرض  ترش  أن  الصغيرة 

الفالحين«.
وفي تصريح مماثل، أكد المسؤول عن تطوير 
األعمال في شركة LUG المتخصصة في اإلضاءة 
العمومية، برزيميسال بيرلينسكي، أن هذه الشركة 
تعمل في المغرب منذ 6 سنوات، معربا عن رغبته 
في تطوير هذا النشاط في جنوب المغرب حيث 
مع  األنشطة  لتطوير  الفرص  من  الكثير  توجد 
ثنائية  لقاءات  تنظيم  وتم  المحليين.  الفاعلين 
)بي 2 بي( بين ممثلي شركات بولونية ومغربية 
للتبادل ومناقشة إمكانيات الشراكة بين الجانبين، 

كل في مجال نشاطه.
وبالنسبة للسفارة المغربية في وارسو، فإن 
كذلك مناسبة إلبراز وجهة  الزيارة تشكل  هذه 
السياحي  اإلشعاع  في  والمساهمة  المغرب 

والثقافي للمنطقة.
وتنشط الشركات الممثلة خالل هذه الزيارة 
المهنية،  اإلض��اءة  حلول  تصنيع  قطاعات  في 
المروحية  ال��ط��ائ��رات  تصنيع  وتكنولوجيا 
خفيفة الوزن لالستخدامات المتعددة، بما في 
ذلك الصناعة الطبية والفالحية، وإنتاج األعمدة 
السلكية  واالت��ص��االت  واإلض���اءة  الكهربائية 
للسيارات  شحن  محطات  وإنتاج  والالسلكية، 
لمكافحة  ومواد  معدات  وتصنيع  الكهربائية، 
للسوق  متخصصة  حاويات  وإنتاج  الحرائق، 

العسكري والمدني.

روؤ�ساء مقاوالت بولونية ي�ستك�سفون فر�س االأعمال
 يف جهة الداخلة - وادي الذهب

وزارة الرتبية الوطنية تعلن عن م�ستجدات تهم املراقبة 
امل�ستمرة للمو�سم الدرا�سي 2021 - 2022

الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
التربية  قطاع  العلمي،  والبحث 
الوطنية، عن إصدار مذكرة وزارية 
بشأن  مستجدات  ع��دة  تتضمن 
المستمرة  المراقبة  إجراء  تأطير 
للموسم الدراسي -2021 2022.

وتهم هذه المستجدات، حسب 
بالغ للوزارة، إرساء فرض موحد 
على  يجرى  المستمرة  للمراقبة 
في  تعليمية  مؤسسة  كل  صعيد 
كل أسدس ما عدا األسدس الثاني 
لكل  الختامية  الدراسية  للسنة 
سلك تعليمي، إضافة إلى فروض 
المراقبة المستمرة الصفية وذلك 
وفق المحددات التي نصته عليها 

هذه المذكرة.
إع���ادة  ال��م��ذك��رة  تشمل  ك��م��ا 
نقط  احتساب  كيفية  في  النظر 
معدلها  وكذا  المستمرة  المراقبة 
بالمستويات  ال��ع��ام  ال��س��ن��وي 

التعليمية  ل��ألس��الك  االنتقالية 
اإلشهادية  وبالمستويات  الثالثة 
واستثمار نتائج فروض المراقبة 
المستمرة الموحدة في التخطيط 
ألنشطة الدعم ومعالجة صعوبات 
التحصيل والتعثرات لدى التالميذ 
على صعيد كل مؤسسة تعليمية.

إطار  في  اإلج��راء  ه��ذا  ويأتي 
اإلطار  القانون  مقتضيات  تفعيل 
بمنظومة  المتعلق   51.17 رق��م 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن وال��ب��ح��ث 
أج��رأة  خ��الل  من  وذل��ك  العلمي، 
تدابير المشروع رقم 12 المتعلق 
ب� »تحسين وتطوير نظام التقويم 
والدعم المدرسي واالمتحانات«.

ك��م��ا ي��ه��دف إل���ى ال���رف���ع من 
مصداقية نتائج فروض المراقبة 
المستمرة وضمان تكافؤ الفرص 
بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا 
تقليص الفروق التي يتم تسجيلها 
المحصل  والمعدالت  النقط  بين 

االشهادية  االمتحانات  في  عليها 
وتلك المحصل عليها في فروض 
إلى  إضافة  المستمرة،  المراقبة 
نتائج  استثمار  فرص  من  الرفع 
تلك التقويمات في التوجيه الناجع 
تعثرات  ومعالجة  دع��م  ألنشطة 
التحصيل لدى التلميذات والتالميذ 

وتحقيق الجودة المطلوبة.
ورفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة 
حسب البالغ، أن اإلجراءات التي 
أتت بها المذكرة المعنية لم تتضمن 
أي تغيير أو تعديل على وضعية 
لالمتحانات  ال��م��ح��ددة  ال��م��واد 
والجهوية  اإلقليمية  الموحدة 
معامالتها  على  وال  والوطنية 
لها،  المخصصة  الزمنية  والمدد 
بما في ذلك مادة التربية اإلسالمية 
التي كانت دائما مكونا من مكونات 
لالمتحان  العربية  اللغة  اختبار 
ال��دروس  شهادة  لنيل  اإلقليمي 

االبتدائية.
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مجل�س جماعة ابن جرير 
يعقد اجتماعا النتخاب 

االتحادية بهية اليو�سفي 
رئي�سة للمجل�س

الجرعة الثالثة في طريقها 
للفئات اله�سة ون�ساء 
ورجال التعليم وثلث 
التالميذ تم تلقيحهم

مقتل زعيم داعش يف الصحراء الكربى ومرتزقة 

»البوليساريو« عدنان أبو وليد الصحراوي

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

ابو عدنان 
ال�سحراوي 
عندما يكبر 

االرهاب 
في اح�سان 

االنف�سال..
والعك�س

عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء 
الكبرى، ومؤسسه منذ 2015، هو  ابن مدينة العيون المغربية، 
الحقيقي  هو  البوليزاريو،   واسمه  انفصاليي  فلول  ومن 

الحبيب ولد علي ولد سعيد ولد يماني .
والعنوان الذي اختارته وكالة »الماب« العالن وفاته )مقتل 
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى ومرتزقة 
قوات  يد  على  الصحراوي  وليد  أبو  عدنان  "البوليساريو" 
فرنسية( يعطي المعنى الحقيقي لما يراه المغرب في   وجود 

هذه الشخصية االرهابية.
فهو قبل دولة التنظيم االرهابية   يعد من زعماء  تنظيم 

االنفصاليين في دولة الوهم.. 
ارهابية  تقاطعات  وجود  على  دليال  حياته  كانت  وكما 
انفصالية، فإن  موته ايضا يعد كذلك، دليال على هذه الحقيقة 

التي طالما نادى بها المغرب وقدم فيها مرافعات دولية.
 أبو عدنان سليل عائلة ثرية ، ويجمع كل كتاب سيرته، 
أمنيين كانوا او إعالميين  أنه انضم إلى جبهة البوليساريو 

وتلقى تدريبات عسكرية بين صفوفها.
 رئيس الجمهورية الفرنسية،  وهو يعلن عن وفاته كتب في 
تغريدة على "توتير"، ليلة األربعاء الخميس، أن "األمر يتعلق 
بنجاح كبير آخر في المعركة التي نخوضها ضد المجموعات 

اإلرهابية بمنطقة الساحل ».  
اما بالنسبة للمغرب فهو دليل آخر عن النزوعات االرهابية 

لالنفصاليين.
 وتزداد خطورة »الكونيكسيون« بين االرهاب واالنفصال، 
ضد  النكراء  والجريمة  الجبان  الهجوم  نستحضر  عندما 
مواطنين مغاربة،مسالمين، يعملون في النقل  القاري، عبر 

بالد مالي الذي شهدت مقتل الزعيم االرهابي..  
ويعد تنظيم ابو عدنان من أكبر وأخطر جماعة إرهابية، 
جماعات  مع  وتقاطعها  الكثيرة،  الدولية  لتشعباته  بالنظر 
إرهابية كبرى، في قوس افريقي يجمع مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر؛ مما يمكنه من التنسيق مع تنظيم بوكو حرام، في 

نيجيريا والكاميرون.
غير ان  النهاية الشخصية لسائح ارهابي يتنقل في مساحات 
شاسعة من الرمال ، ال تعني نهاية التعالق بين  بين البوليزاريو 
وداعش جنوب الصحراء  و في منطقة الساحل  التي تمثل 
«خطرا كبيرا وتحديا أمنيا مهما»،كما سبق نشره  في حوار 
أجرته مجلة "جون أفريك"  ، مع حبوب الشرقاوي، مدير المكتب 
المركزي لألبحاث القضائية،  البسيج التابع للمديرية العامة 

لمراقبة التراب الوطني المغربي )الديستي(.
 وهو المسؤول نفسه الذي كشف حقائق اساسية  كمية 
ونوعية، سواء باالعالن عن وجود  أزيد من 100 عنصر من 
ينشطون في صفوف تنظيم  القاعدة  جبهة "البوليساريو" 

في بالد المغرب اإلسالمي .
هناك  أن  «ثبت  اذ  االديولوجي  الشحن  حيث   من  او    
تأطيرا)تدريًبا( داخل مخيمات تندوف   وتلقينا عقائديا يقوم 
به أئمة المخيمات، ما يعد أيضا عامال جعل منطقة الساحل 
تهديد للمغرب كما بالنسبة للدول  على ما هي عليه اليوم: 

األخرى». 
 ومن المحقق أن  انخراط عناصر جبهة "البوليساريو" في 
المجموعات اإلرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب اإلسالمي، أو في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية 
بالنسبة لألجهزة  في الصحراء الكبرى هو "معطى ثابت " 

المغربية واستخباراتنا الوطنية والدولية.
تشابكات  وطبيعة   درج��ة  معه  يحضر  معطى،  وه��و 
االستراتيجيات المعادية لنا، والتي قد تستعمله في محاولة 
ضرب العمق االفريقي للمغرب ، واستباق الخطوات القادمة 

في تكريس وتقوية االمتداد المغربي في افريقيا.
وهنا تدخل االستراتيجيات الدول وسياساتها القارية.

بهذه  معني  الغرب-متوسطي  أو  ال��دول��ي،  والمحيط    
أن  كيف  تابعنا  ان  سبق  وقد  التعالقات،  وهذه  المعطيات 
االدارة العامة للسياسة الخارجية واألمنية بوزارة الخارجية 
اإلسبانية واالتحاد األوروبي والتعاون  تحدثت بلسان الدول 
االجنبية عن الموضوع، ونبهت الى التواجد الهائل ألعضاء 

البوليساريو في داعش .
 االحتضان المتبادل  بين االنفصال واالرهاب حضر كذلك  
  "2014 ي��وران  كوكوساي  "إرهاب  عنوان  تحت  تقرير  في 
الذي يجعل من تندوف محطة دوارة كما يقال، للداعشيين 

والقاعديين.. 
نحن أمام حقيقة، ال يمكن أن نتفادى التفكير فيها والتفكير 
في استغاللها في القادم من األيام ضد المغرب وضد امكانياته 
االفريقية..من طرف خصومه المعلنين والسريين على حد سواء.

باريس: يوسف لهاللي

هل يختار الفرنسيون امرأة  لرئاسية الجمهورية 
من  محتكرا  مازال  الذي  المنصب  وهو  الفرنسية؟ 
طرف الرجال« ببلد  فولتير« مند تأسيس الجمهورية 
الخامسة من طرف الجنرال دوغول  واختيار الرئيس  
الموعد  هذا  اقتراب  ومع  المباشرة،  باالنتخابات 
من  العديد  تستعد  بفرنسا،  األساسي  االنتخابي 
النساء الفرنسيات للدخول الى هذه المعركة،  التي 
سبق أن   دخلتها  بعضهن  في الماضي  دون أن 
االشتراكيين  لزعيمة  وقد سبق  النجاح.   يحالفهن 
الفرنسيين سيغولين روايال أن تأهلت للدور الثاني 
لهذه االنتخابات في مواجهة زعيم اليمين الفرنسي 
آنذاك نيكوال ساركوزي سنة2007  دون أن تتمكن من 

النجاح  لغياب دعم رفاقها االشتراكيين. 
 نفس التجربة عاشتها زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسي مارين لوبين  التي تمكنت من المرور الى 
الدور الثاني في  االنتخابات الرئاسية دون  التمكن 
من النجاح  في مواجهة الرئيس الحالي ايمانويل 

االنتخابات  في  النجاح  من  تمكن  ال��ذي  ماكرون، 
استطالعات  ،واليوم حسب   2017 لسنة  الرئاسية 
الدور  الى  للمرور  أخرى  مرة  مرشحة  فإنها  الرأي 
من  أقل  بعد  بفرنسا  الرئاسية  لالنتخابات  الثاني 

سبعة اشهر.
المتطرف   اليمين  زعيمة  تكون  لن  المرة  هذه   
األساسي،   االستحقاق  هذا  في  الوحيدة  المرشحة 
بل سوف ترافقها العديد من النساء في هذه الحملة 
يمثلن  أحزابا وتيارات سياسية مختلفة، فقد أعلنت 
رئيسة بلدية باريس االشتراكية آن إيدالغو ترشيحها 
رسميا، وشددت على تجربتها كرئيسة بلدية العاصمة 
باريس وعلى سياستها في مكافحة التلوث الناتج من 
السيارات، مسلطة الضوء على البعد البيئي لحملتها.
مرشحة أخرى عن اليمين،  وهي رئيسة جهة أيل 
دوفرانس فاليري بيكريس، أعلنت هي األخرى ترشحها 
الذي  الترشيح  هذا  المقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات 
سيمر بانتخابات أولية على مستوى ممثلي اليمين 

الفرنسي.
وترجح استطالعات الرأي انتقال لوبين إلى الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية عام 2022، بعدما 
تواجهت في االنتخابات الماضية مع إيمانويل ماكرون 
الذي هزمها في  ذلك  االستحقاق، فهل يتكرر نفس 
السيناريو  السابق ام ان  االنتخابات المقبلة  ستمكن 
تحمل  من  ام��رأة  أول  وتمكين  امرأتين   تأهيل  من 

مسؤولية   قصر اإلليزيه بفرنسا؟.
المتحدة  ال��والي��ات  وض��ع   نفس  تعيش  فرنسا 
هذا  إلى  أمرأة  أية  بعد  تصل  لم  حيث   األمريكية، 
المهم حتى اآلن،  وقد  وصلت ألول مرة  المنصب 
امرأة الى منصب نائب الرئيس الجديد  جو بايدن 
وهي كماال هاريس ، وهي  امرأة تحملت العديد من 

المسؤوليات  قبل ذلك.

لم  القديمة   الغربية  الديموقراطيات  من  عدد    
تتح ألية امرأة  الفرصة لتحمل المسؤولية في هذا 
المستوى مثلما شهدته بريطانيا مع تيريزا  ماي أو 
مارغريت تاتشر  وألمانيا  التي حكمت بها أنجيال 
ميركل 16 سنة كاملة، ودول  في طور  بناء النظام 
الديموقراطي  مثل الهند وباكستان وأندونيسيا التي 
تحملت بها المرأة أعلى مسؤولية بالدولة سواء أنديرا 
غاندي، بنازير بوتو أو  الشيخة  حسينة. وال بد من 
األخذ باالعتبار اختالف األنظمة السياسية من بلد 

آلخر بين نظام رئاسي أو رئاسة الوزراء .
وقبل العودة الى  الوضع في فرنسا، البد من اإلشارة 
الى دراسة بريطانية  نشرت بالمنتدى االقتصادي  
العالمي حول  تحمل النساء للمسؤولية السياسية في  
وضعية الكوفيد هذه السنة، خالل الموجة األولى من 
الوباء،   إذ حققت الدول التي تقودها النساء أفضل 

النتائج مقارنة بالدول التي يقودها الرجال.
وفي ما يخص المشهد السياسي الفرنسي الذي 
تدخل غماره هذه المرة عدة نساء عن عدة توجهات 
سياسية، وعلى مستوى اليمين المتطرف، فإن مارين  
لوبن تواجه احتمال التنافس مع إريك زمور، الكاتب 
للهجرة  بعدائه  المعروف  والصحافي  السياسي 
والمسلمين بفرنسا، الذي يهدد بالدخول الى معركة 
المتطرف  اليمين  ومزاحمة  الرئاسية  االنتخابات 
وصول  دون  يحول  أن  يمكن  ودخوله  الكالسيكي. 
مارين لوبين الى مرتبة متقدمة والمرور الى الدور 
الثاني لالنتخابات الرئاسية بفرنسا كما تعكس ذلك 

مختلف استطالعات الرأي.
آن   االشتراكية   منافستها  يخص   ما  في  أما   
إيدالغو  فقد أطلقت  حملتها وسط مشهد سياسي 
اليسار  أقصى  بين  ي��راوح��ون  بمرشحين  مكتظ 
واالشتراكيين، مرورا بالمدافعين عن البيئة، والذين 

يقومون بإجراء انتخابات أولية في ما بينهم لفرز 
مرشح يمثل الخضر، لكن عمدة باريس مازالت لحد 
اآلن ضعيفة في توقعات استطالعات الرأي  ومن ثم  
يتحتم عليها العمل من أجل  إيجاد مكان محترم وسط 

التسابق من أجل االنتخابات الرئاسية.
سلمت رئاسة حزبها  ويذكر أن لوبن )53 عاما(  
التجمع الوطني لمساعدها جوردان بارديال، وعرضت 
مدينة  في   ألقته  خطاب  في  بالتفصيل  برنامجها 
فيما   ، فريجوس  فرنسا  تسمى   سياحية  جنوب 
أكدت إيدالغو )52 عاما( ترشيحها في كلمة ألقتها 

في مدينة عمالية  غرب فرنسا تسمى  روان.
ووعدت لوبين  بتنظيم استفتاء حول الهجرة  فور 
انتخابها، وباعتماد أكبر قدر من الصرامة في مكافحة 
الفرنسيين  الجانحين  ب�«وضع  متعهدة  الجريمة، 
في السجن، واألجانب في الطائرة«، وبترميم هيبة 
السلطة في »مدن المخدرات أو المناطق التي باتت 
بفرنسا تقول ممثلة اليمين  أشبه بمناطق طالبان« 

العنصري.
أنها  التكهنات، معلنة  إيدالغو  من جانها، بددت 
»مرشحة لتوفير مستقبل ألطفالنا، كل أطفالنا«وأعلنت 
ب�«خطة  واعدة  البيئي«  »التحول  ننجز  أن  »علينا 
لخمس سنوات إلزالة الكربون من اقتصادنا«، وببدء 
مفاوضات لزيادة األجور وتوسيع الالمركزية » لكن 
اقتراحها مضاعفة أجور المعلمين  أثار جدال بفرنسا  
حول مصداقية هذا الوعد االنتخابي وحول قدرتها 

على  تمويله.
لكن الطريق الى رئاسية الجمهورية مازال بعيدا 
أمام هؤالء المرشحات، وكل االستطالعات ترجح فوز 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بوالية ثانية إال في 

حالة مفاجأة كبرى.

هل يختار  الفرن�سيون امراأة لرئا�سة الجمهورية في االنتخابات المقبلة؟

انعقاد المجل�س الوطني لالتحاد 
اال�ستراكي للقوات ال�سعبية يوم 

االأحد 19 �ستنبر 2021
يدعو الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب عقد 
دورة المجلس الوطني لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
بتنسيق مع المكتب السياسي يوم األحد 19 شتنبر 2021 
التواصل عن بعد،  الخامسة مساء بواسطة  الساعة  على 

عبر المناظرة المرئية، بتطبيق تقنية زووم .
مناقشة  الوطني  المجلس  دورة  أشغال  ستخصص 

المستجدات الوطنية واالستحقاقات االنتخابية االخيرة.

   أفاد بالغ   للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية،   أن جاللة 
الملك محمد السادس،   القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 
الجنرال  بتعيين  الملكية،   تفضل  المسلحة  للقوات  العامة 
دوكور دارمي   بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة 

الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية . 
الجنرال  المهني،   تقلد  البالغ   أنه خالل مساره  وأوضح 
الفاروق عدة مناصب عسكرية مهمة  دارمي   بلخير  دوكور 
قبل أن   يعينه جاللة الملك مفتشا لسالح المشاة ثم قائدا 

للمنطقة الجنوبية منذ . 2017   

ويذكر أن الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، من مواليد 
سنة 1948. وراكم الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، 
خريج األكاديمية الملكية العسكرية )سالح المشاة(، والذي 
تمتد  خبرة  الجنوبية،  المنطقة  قائد  منصب  أيضا  يشغل 
في  سنة   40 منها  العسكري،  المجال  في  سنة   52 لنحو 
تطبيق  في  دبلوم  على  حاصل  وهو  الجنوبية.  المنطقة 
بفرنسا،  )كوموندو(  الخاصة  للفرق  المشاة ومكون  سالح 
العليا(. القيادة  )دروس  العسكرية  للتكوينات  دبلوم   وكذا 
الفاروق عدة مناصب  وتقلد الجنرال دوكور دارمي بلخير 

ومسؤوليات عسكرية، وخاصة الفوج ال13 لسالح المشاة، 
الممكنن  المشاة  لسالح  والسادسة  الرابعة  والكتيبتين 
للتزحلق  األول  الفوج  مستوى  وعلى  العام،  المقر  بفوج 
الممكنن،  العاشر لسالح المشاة  اللواء  على الجليد، وكذا 
والكتيبة السابعة لسالح المشاة الميكانيكي، وبثكنة السرية 
 الثالثة للمقر العام ، وأفواج المقر العام، والدعم الميداني.

وحصل الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، وهو متزوج 
المستوى، من  رفيعة  أوسمة  أطفال، على عدة  لثالثة  وأب 

بينها وسام العرش من درجة قائد.

جاللة الملك   يعين الجنرال دوكور دارمي   بلخير الفاروق 
مفت�سا عاما للقوات الم�سلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية

0203

أمريكا واالتحاد األوروبي يتبنيان 
اتفاقا عالميا لخفض انبعاثات الميثان

عليها  اطلعت  وث��ائ��ق  أف���ادت 
وكالة رويترز بأن الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي اتفقا على هدف 
الميثان،  غ��از  انبعاثات  لخفض 
الذي يتسبب في رفع درجة حرارة 
الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية 
العقد الحالي، ويدفعان اقتصادات 

كبيرة أخرى لالنضمام إليهما.
الذي  الوقت  اتفاقهما في  يأتي 
لتحفيز  ال��ج��ان��ب��ان  ف��ي��ه  يسعى 
قبيل قمة  اقتصادات كبرى أخرى 

عالمية تتناول تغير المناخ تستضيفها مدينة جالسجو االسكتلندية في نوفمبر /
تشرين الثاني. ويمكن أن يكون لالتفاق تأثير كبير على الطاقة والزراعة والنفايات، 

وهي القطاعات المسؤولة عن الجزء األكبر من انبعاثات الميثان.
ويزداد التركيز على غاز الميثان، وهو المسبب األكبر لتغير المناخ بعد ثاني 
أكسيد الكربون، مع بحث الحكومات عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة 

حرارة األرض 1.5 درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي خالل األسبوع الجاري تعهدا 
 30 مشتركا لخفض انبعاثات الميثان التي يتسبب بها اإلنسان وذلك بنسبة 
بالمئة على األقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020، بحسب مسودة )تعهد 

الميثان العالمي( التي اطلعت عليها رويترز.
وجاء في المسودة أن ”ِقَصر عمر الميثان في الغالف الجوي يعني أن اتخاذ 
إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل سريعا من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم“.
وضمت وثيقة منفصلة أكثر من 20 دولة ستستهدفها الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي لالنضمام إلى التعهد، وتشمل دوال ذات نصيب كبير من االنبعاثات 
مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى منها 

النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
وامتنعت وزارة الخارجية األمريكية عن التعقيب، ولم ترد المفوضية األوروبية 

على طلب للتعليق على الوثائق.
ومن المرجح الكشف عن االتفاقية يوم الجمعة في اجتماع القتصادات تتصدر 

قائمة مصادر االنبعاثات ويهدف إلى حشد الدعم قبل قمة جالسجو.

»فيسبوك« تستثني »النخبة السرية« 
من قواعدها الصارمة وتسمح لهم 

بنشر محتوى محظور
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ج��دي��د أن 
»فيسبوك« تمتلك برنامجا سريا 
يسمح للمشاهير والسياسيين 
وذوي السلطة من تخطي قواعد 

الشبكة االجتماعية الخاصة.
ويقول التقرير إن »فيسبوك« 
المستخدمين  ماليين  أعفت 
البارزين من بعض أو كل قواعد 
المحتوى، بما يتعارض، على ما 
العامة  التصريحات  مع  يبدو، 
للشبكة االجتماعية بأن قواعدها 

تنطبق على الجميع.
أو   Cross Check باسم  ُيعرف  برنامجا  السيليكون،  وادي  عمالق  وأنشأ 
التحرش  XCheck، والذي يحمي الشخصيات العامة من قواعد الشركة ضد 

والتحريض على العنف.
للمشاهير الذين  ويتضمن البرنامج السري ما يسمى ب� »القائمة البيضاء« 
»وول ستريت جورنال«  يتمتعون بالحصانة من اإلنفاذ، وفقا لتقرير صحيفة 

نقال عن وثائق داخلية.
ووقع تصميم البرنامج في البداية لحماية الشركة من الدعاية السيئة في حالة 

قيامها باإلشراف على المحتوى من بعض المستخدمين البارزين.
وبدال من ذلك، يقول النقاد إنه قام بحماية هؤالء المستخدمين أنفسهم من 

القواعد التي تنطبق على عامة الناس.
وتشمل قائمة المشاهير وكبار الشخصيات المحميين، نجم كرة القدم البرازيلي 
نيمار، حيث يشير التقرير إلى أن »فيسبوك« سمحت له بنشر صور عارية المرأة 
أتاح لعشرات  التطبيق الصور بعد يوم كامل، ما  اتهمته باالغتصاب، وحذف 

الماليين من متابعي نيمار برؤيتها.
وبينما تدعو إجراءات  »فيسبوك« إلى حذف »الصور الحميمة غير الحسية« 
باإلضافة إلى حذف الحساب. ُسمح لصور نيمار العارية للمرأة بالبقاء ليوم كامل 

ولم يتم إلغاء تنشيط حسابه.
كما تضم »القائمة البيضاء« الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وابنه 
دونالد ترامب االبن، والسناتور إليزابيث وارن. ومؤسس »فيسبوك« والرئيس 

التنفيذي مارك زوكربيرج نفسه.
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ما شكل »الموجة الرابعة« لجائحة »كوفيد19-«؟
أعلن الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف، أن 
موجة جائحة »كوفيد19-« في الخريف لن تختلف 
ترافقها  أن  يمكن  ولكن  الصيف،  موجة  عن  كثيرا 

االلتهابات الموسمية.
ويقول، »لن تكون هناك اختالفات جوهرية عن 
الجديدة  الموجة  تكون  لن  ولكن  الصيف.  موجة 
»دلتا  ساللة  ستهيمن  كما  سابقتها.  من  أضعف 
بلس«، التي كانت السبب في زيادة عدد اإلصابات 
في الصيف. أي سوف يصاب األشخاص المعرضون 

لإلصابة، بغض النظر عن عمرهم«.
ما  حدوث  احتمال  بوزدنياكوف،  يستبعد  ولم 
يسمى«مزج فيروسي«من الفيروس التاجي المستجد 
ومسببات أمراض الجهاز التنفسي، التي تقليديا 
تنتشر في هذا الموسم. ولكن ال يعرف كيف ستسلك 
ساللة«دلتا«. ألن الدراسات السابقة كانت مكرسة 

للساللة »البرية«للفيروس التاجي المستجد.
ويضيف، ليس مستبعدا زيادة عدد اإلصابات بين 
األطفال، فقد بدأ العام الدراسي، وفتحت المدارس 
ورياض األطفال. كما لم يستبعد إصابة الملقحين 

أيًضا، ولكن بشكل خفيف.
ويقول،«وفقا لتقييمنا ستستمر الموجة الجديدة 
 3-2 مدة  السابقة  الموجات  جميع  مثل  للجائحة 
أشهر«. لذلك هناك احتمال ضئيل لفرض اإلغالق. 
ويضيف، »ال يزال هناك حوالي شهر للهدوء النسبي 
ضد  التطعيم  يمكن  أي  اإلصابات.  عدد  حيث  من 
اللقاحات  دام��ت  ما  الفترة،  ه��ذه  خ��الل  المرض 

متوفرة«.

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

أغرب أزياء 
المشاهير بحفل 

»ميت جاال« 2021.. 
كيم كاردشيان 

باستايل »وطواط«

تامر حسني وزوجته  المغربية 
يقرران إطالق »عطر فرنسي« 

يحمل توقيعهما 

تامر  الشهير،  الفنان  بأن  مصرية«  تقارير  أفادت 
حسني، قرر وزوجته المغربية، بسمة بوسيل، إطالق 
إنتاج  أول  توقيعهما، وتعاقدا معا على  عطر يحمل 

مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.
وبحسب التقارير ذاتها   فإنه »من المقرر أن يتوجه 
تامر وبسمة إلى فرنسا األسبوع المقبل، لعقد اجتماع 
خاص مع الشركة المنفذة واالتفاق على مواعيد طرح 
أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة اإلعالنية والدعائية 
الفترة  في  العربي  الوطن  تغزو  أن  المقرر  العالمية 

المقبلة«.
كما أشارت الصحيفة المصرية إلى أنه »من المقرر 
أن يستقر تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد 
الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور«.

 

إيطاليا تقبض على تشكيل 
عصابى زور 500 لوحة 

لفرانسيس بيكون

صادرت السلطات اإليطالية نحو 500 لوحة مزورة، 
نسبت إلى الفنان البريطانى فرنسيس بيكون، وأصول 
أخرى بينها مبالغ مالية، بلغت قيمة المبالغ المالية 
أكثر من3.5 ماليين دوالر، ووجهت اتهامات لخمسة 
»التوثيق  بهدف  أش��رار  عصابة  بتشكيل  أشخاص 
وتبييض  و«التزوير  مزيفة«  فنية  بأعمال  والتداول 

األعمال«، بحسب بيان رسمي.
 وأبرز هؤالء المشتبه بهم هو هاوى جمع من مدينة 
وهو  إعالمية،  وسائل  وفق  إيطاليا،  شمال  بولونيا 
مختلفين  تحقيقين  بموجب  مالحقا   2018 منذ  كان 

بحسب البيان.
الدرك  قوات  جانب  من  ُأطلق  أول  تحقيق   وكان 
اإليطالية بعدما اكتشف عناصرها لديه »أعماال كثيرة 
من الفن المعاصر« بينها »رسوم تحمل توقيع فرنسيس 

بيكون، أحد أشهر فنانى القرن العشرين«.
السلطات  جانب  من  الثانى  التحقيق   وأج��رى 
ال  الخارج  مع  مالية  »تدفقات  رصد  بعد  الضريبية 

تتناسب مع مصادر الدخل القانونية«، وفق البيان.
 واشُتهر فرنسيس بيكون )1909 - 1992( خصوصا 
بلوحاته الثالثية، بينها عمل بعنوان »ثالث دراسات 
بيع فى مقابل 142,4 مليون دوالر  للوسيان فرويد« 
سنة 2019 فى مزاد لدار كريستيز فى نيويورك، ما 

جعله من بين أغلى عشر لوحات فى المزادات.

عليها  اطلعت  وث��ائ��ق  أف���ادت 
وكالة رويترز بأن الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي اتفقا على هدف 
الميثان،  غ��از  انبعاثات  لخفض 
الذي يتسبب في رفع درجة حرارة 
الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية 
العقد الحالي، ويدفعان اقتصادات 

الذي  الوقت  اتفاقهما في  يأتي 
لتحفيز  ال��ج��ان��ب��ان  ف��ي��ه  يسعى 
قبيل قمة  اقتصادات كبرى أخرى 

من  العديد  حرص 
المشاهير على حضور 
»ميت  الموضة  حفل 
انطلقت  الذى  جاال«، 
من  أم���س  فعالياته 
متروبوليتان  متحف 
للفنون فى نيويورك، 
بعد  وذل��ك  بأمريكا، 
إلغائه العام الماضى 
ب���س���ب���ب ان���ت���ش���ار 
ف����ي����روس ك���ورون���ا 
ال��م��س��ت��ج��د، وظ��ه��ر 
المشاهير  م��ن  ع��دد 
بأزياء تتسم بالغرابة 
استطاعوا من خاللها 
عدسات  أن��ظ��ار  لفت 
ك���ام���ي���رات وس��ائ��ل 
الصورة  و  اإلع��الم،  
رف��ق��ت��ه ت��س��ت��ع��رض 
طلعة  نجمة تليفزيون 
األمريكى كيم  الواقع 
التي  ك���ارداش���ي���ان، 
التظاهرة  ح��ض��رت 
وقناع  سوداء،  ببدلة 
وج�����ه أس�������ود، م��ن 
ت��ص��م��ي��م ال��ع��الم��ة 
التجارية بالنسياجا، 
إطاللتها  وجعلتها 

تشبه الوطواط. 

ترجمة : المهدي المقدمي

موقع  نشرها  جديدة،  دراس��ة  أش��ارت 
العلمي،   »Frontiers in Psychiatry«
الى ان االنتظام على ممارسة الرياضة، له 
القلق  ايجابي على خفض مستويات  اثر 
الباحثون  ق��ارن  حيث  الممارسين،  لدى 
السويديون بيانات المشاركين 
من  )كنوع  طويلة  لمسافات  التزلج  في 
الممارسة الرياضية(، مع من ال يمارسون 
اي نشاط جسدي رياضي، و مؤكدين على 
االصابة  نسبة  لديهم  تقل  الممارسين  ان 
المئة  في   60 بنحو  القلق  باضطرابات 

)سواء لكال الجنسين(.
اضطرابات  ان  اخرى،  جهة  من  ويقدر 
القلق التي تظهر مبكرا في حياة االشخاص، 
و تؤثر على قرابة 10 في المئة من ساكنة 
العالم، و ذات االنتشار الواسع لدى النساء 
مقارنة بالرجال، يمكن ان تنخفض بسبب 

ممارسة الرياضة على العموم.
الدراسة  على  اشرفت  فقد  وللتذكير، 
»مارتينا  العالمين  م��ن  ك��ل  العلمية، 

من  ديربورغ«،  »توماس  و  سفينسون« 
بجامعة  التجريبية  الطبية  العلوم  قسم 
لوند، حيث شملت أكثر من 390 الف مشارك 
)ما بين 1989-2010 من المشاركين في 
المسابقات الدولية للتزلج لمسافات طويلة(، 
سواء من المتزلجين او غير المتزلجين و 

على مدة اقتربت من 21 عاما، حيث اكدت 
»خالل دراستنا، وجدنا ان االشخاص الذين 
بدنيا،  اكثر نشاطا  بنمط حياة  يتمتعون 
تقل لديهم نسبة االصابة باضطرابات القلق 
بنسبة 60 في المئة على المدى الطويل لما 
بين 58 الى 62 في المئة من المشاركين«.

دراسة جديدة ستشجعك على الرياضة باستمرار

تغيرت شبكة إنستغرام بشكل كبير فى السنوات األخيرة 
الشبكة االجتماعية كانت مخصصة فقط لمشاركة  إن  حيث 
الصور قبل أن تستحوذ عليها فيسبوك فى عام 2012 فى مقابل 
مليار دوالر أمريكى، وفقا لموقع البوابة العربية لألخبار التقنية.

وحصلت المنصة على عدد كبير من المميزات والخصائص 
إلى منصة تواصل اجتماعى متكاملة مع خواص  وتحولت 
المتصفح  نسخة  واستخدام  المستخدمين،  بين  التواصل 

بفعالية أكبر.
البحث  خ��واص  تحسنت  فقد  سبق  ما  كل  جانب  وإل��ى 
واالستكشاف على إنستغرام إلى حد كبير، حيث إن المنصة 
ستكون أكثر ذكاء فى إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا، 
وذلك حسبما أوضح مدير إنستجرام، آدم موسري، فى تدوينة 

حديثة.
بإيصال  إنستغرام  عبر  للبحث  األخير  التحديث  ويهتم 
المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا مع حمايته من أي محتوى 

مزيف أو غير مناسب له.
وعند البحث على كلمة ما عبر المنصة فأول ما سيحدث 
هو إعادة ترتيب نتائج البحث بناًءا على عالقتها بالمستخدم 
نفسه. وتعتمد المنصة على كم كبير من البيانات التي تمتلكها 

عن مستخدميها لتحسن من هذه الخاصية.
وقد تحّدث موسري عن بعض العوامل التي تدخل في ترتيب 
نتائج البحث، والعامل األول واألكثر أهمية بالطبع هو النص 
الذي يتم كتابته في خانة البحث. وبمجرد أن يبدأ المستخدم 
في الكتابة سيبدأ إنستغرام في توفيق النص المكتوب بنتائج 

بحث مختلفة بما في ذلك أسماء مستخدمين، أماكن، نصوص ضمن 
منشورات على المنصة، وغير ذلك.

على  المستخدم  نشاط  مثل  أخرى  عوامل  على  المنصة  وتعتمد 
المنصة، أي أن نتائج البحث قد تختلف بناًء على الحسابات التي 
يتابعها المستخدم، الصور التي شاهدها، نوعية المحتوى المفضلة 

له، المزيد من األمور المشابهة.
وتأخذ التحديثات الجديدة على خواص البحث أموًرا أخرى في 
الحسبان، مثل شهرة المحتوى التي يتم البحث عنه. فعدنا يبحث 
المستخدم عن اسم ذو شهرة سواء كان لمستخدم، نادي كرة قدم، 

أو عرض تلفزيوني، فإن المنصة ستوصله بما يريد بشكل أسرع.
تقدم إنستغرام خاصية ذكية ضمن تحديثات محرك البحث الخاص 

بها، حيث إنها ستمنع ظهور الحسابات التي تقوم بنشر محتوى 
مضلل أو عشوائي عند البحث عنها.

يكتب  أن  عليه  فسيكون  الحسابات  لهذه  المستخدم  ولكي يصل 
اسم المستخدم بالكامل وبشكل صحيح. لكن إن أخطأ في حرف أو 

عالمة فلن يصل له.
وتحاول إنستغرام تقديم مستوى معتدل ضمن نتائج البحث لما 
يخص الموضوعات الحساسة والمحتوى الذي تظنه مضًرا لبعض 
المستخدمين، مع االعتماد على قياسات أكثر دقة لمدى ضرر هذه 

األنواع من المحتويات.
وبشكل عام فإن المنصة تزيل الحسابات، والمنشورات، والوسوم 

– أى الهاشتاجات – التي تخالف قوانين االستخدام الخاصة بها.

البحث عبر إنستغرام أصبح أكثر ذكاء .. 
تغيرت شبكة إنستغرام بشكل كبير فى السنوات األخيرة 
الشبكة االجتماعية كانت مخصصة فقط لمشاركة  إن  حيث 
 فى مقابل 
مليار دوالر أمريكى، وفقا لموقع البوابة العربية لألخبار التقنية.
وحصلت المنصة على عدد كبير من المميزات والخصائص 
إلى منصة تواصل اجتماعى متكاملة مع خواص  وتحولت 
المتصفح  نسخة  واستخدام  المستخدمين،  بين  التواصل 

البحث  خ��واص  تحسنت  فقد  سبق  ما  كل  جانب  وإل��ى 
واالستكشاف على إنستغرام إلى حد كبير، حيث إن المنصة 
ًستكون أكثر ذكاء فى إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا، ستكون أكثر ذكاء فى إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعليا، ستكون أكثر ذكاء فى إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعلًيا، 
وذلك حسبما أوضح مدير إنستجرام، آدم موسري، فى تدوينة 

بإيصال  إنستغرام  عبر  للبحث  األخير  التحديث  ويهتم 
ا مع حمايته من أي محتوى 

وعند البحث على كلمة ما عبر المنصة فأول ما سيحدث 
ا على عالقتها بالمستخدم 
نفسه. وتعتمد المنصة على كم كبير من البيانات التي تمتلكها 

ث موسري عن بعض العوامل التي تدخل في ترتيب 
نتائج البحث، والعامل األول واألكثر أهمية بالطبع هو النص 
الذي يتم كتابته في خانة البحث. وبمجرد أن يبدأ المستخدم 
بها، حيث إنها ستمنع ظهور الحسابات التي تقوم بنشر محتوى في الكتابة سيبدأ إنستغرام في توفيق النص المكتوب بنتائج 

: المهدي المقدمي

موقع  نشرها  جديدة،  دراس��ة  أش��ارت 
العلمي، 
الى ان االنتظام على ممارسة الرياضة، له 
القلق  ايجابي على خفض مستويات  اثر 
الباحثون  ق��ارن  حيث  الممارسين،  لدى 
السويديون بيانات المشاركين 
من  كنوع 
، مع من ال يمارسون 
اي نشاط جسدي رياضي، و مؤكدين على 
االصابة  نسبة  لديهم  تقل  الممارسين  ان 
المئة  في   

اضطرابات  ان  اخرى،  جهة  من  ويقدر 
القلق التي تظهر مبكرا في حياة االشخاص، 
من  في المئة من ساكنة  ديربورغ«،  »توماس  و  على مدة اقتربت من 21 عاما، حيث اكدت سفينسون« 


