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بوريطة لبلينكن: كونوا مطمئنني إزاء انخراط املغرب 

الراسخ واملستمر يف تحقيق السلم اإلقليمي

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

في رحيل 
االموي…

منذ رحيله وأنا أحمل صورته األصلية، في مخيلتي :صورة  نقابي  
كث الشعر أسوده مبتسما ابتسامة طفل 

محمد نوبير االموي، لم يترك في ألبوم السياسة صور المسيرات 
والمظاهرات واالستعراضات واالعتقاالت  فقط. 

ربما بدأ، بالنسبة لجيلي من سمعته النقابية والسياسية الفريدة
 من صالبته ومن تصريحاته.

لكنه بالنسبة لي شخصيا يبدأ من ابتسامته.
للمفارقة 

ربما
للبساطة

 ربما
 للتضاد بين قوة الرجل السياسية والنقابية

 و ما في ابتسامته من  وداعة طفولية.
عندما تجره الى معادالت السياسة

يبدأ الخالف في تقدير صوابه
 بين من يرى أنه 

كان صائبا مثل حجر في مقالع
 ومن يرى انه 

 كان خاطئا مثل لكمة في الظالم
د الناس حول قلبه،   لكن محمد نوبير األموي الذي وحَّ

رجل من طين ومباديء
 ورجل من صلصال ومروءة

كثيرون يتنذرون ،في لحظات البشاشة االخوية بشكه الذي ُيخضع 
كل شيء حوله إلى جهاز كشف االزدواجية

 وربما كانت فراسته تخطيء أو تصيب حسب مزاجه وهو يتحول 
من إنسان وافر الثقة الى كيان لكشف الكذب .

محمد نوبير االموي بالنسبة لي هو أول محاكمة أحضرها باسم 
ليبراسيون جريدة الحزب الصادرة  بالفرنسية، في 1992

ايام الـ«مانكانطيس»، وحوار يومية «إلباييس» االسبانية 
ومحاكمة البصري ومرافعات محمد زيان باسم الحكومة..

كنت إدخل الى  رحاب المحكمة، قبل منع الصحافيين والمناضلين 
من متابعتها فيستسلم الصحفي الى نعاس مهني ويشرئب المناضل 
المعجب والمعتز بالمتهم الواقف بعزيمة ، من تحت اوراق التغطية..

كان الحب وقتها خطأ مهنيا في الصحافة..!
بعد ان قدر لي،مغاردة «ليبراسيون» في ظروف ليس هنا مجال الحديث 
فيها، وكان علي أن استأنف نشاطي التربوي، والعودة إلىالناظور، من 
حيث أتيت الى الدار البيضاء، كان االموي، سببا في بقائي  في المحمدية، 
بتدخل من عبد الهادي خيرات والطيب منشد، ااه هذا الثالثي، الذي 

سأصادفه في الحكايات الشيقة، غير السياسية التي تعني االموي:
مرة كان االموي يقود سيارته، صفر شرطي المرور لكي يقف، واصل 

القيادة لكن من معه أقنعوه ضرورة التوقف  وانتظار الشرطي:
وطلب رخصة السياقة، فسلمه  تقول الحكاية -  جاء هذا االخير - 

االموي إياها.
الشرطي طمع في الحصول على باقي الوثاذق فطلب من االموي ذلك.
فماكان من القائد النقابي إال أن أخرج يده ونزع رخصة السياقة 

وهو يقول للشرطي: ْضَصْرتي!
األموي في حكاية أخرى كان قد اقتنى كتبا في الكيمياء وأراد أن 
نزوعه  كشفت  لكنها  إصابات   دون  يديه  ين  انفجرت  قنبلة،  يصنع 

المسلح في مغرب السبعينيات.
االموي الذي يملك قدرة هائلة على الحفظ

االموى االخر البسيط البدوي الشاعري والبوذي،  هو الذي يجعل 
الحزن كبيرا.

ويجعل الحب كبيرا
ويجعل الصفاء العاطفي ارثا ضروريا لكي نحمله في القلب..

له، بمناسبة صدور  اكتبه كإهداء   لم اجد ما  بأنني مرة،  أعترف 
للراحل    النسخة االولى لكتاب «تذكرة ذهاب  وإياب  إلى الجحيم»  
محمد الرايس، عن تازمامارت سوى أنني استعرت عنوان مقالة لمحمود 

درويش، وهو يتحدث عن عرفات: أخي وقائدي ونشيد البحر..
أعترف بأنني شعرت باعتزاز كبير، وهو يقول عني: »وهل يخفى 
القمر«، يومها كانت آخر مرة أراه فيها، وأنا ضمن وفد المكتب السياسي 

لالتحاد، عندما زاره لالطمئنان عليه، 
يومها تقدمت للسالم عليه، فقال حسن نجمي: »هذا جماهري الشاعر 

السي محمد..«
فأجابه رحمه هلل: »وهل يخفى القمر..

كم يعجبني ان اسمع القصص عنه وهو في السجن يرويها محمد 
كرم أو عبد الهادي خيرات، واتفحص جوانبها الدالة على عمق شخصية 

فريدة للغاية…قصص النمر!
شخصية متفردة  في بناء حيزها في العاطفة وفي الفعل السياسي..
لست بذي جدارة سياسية واستحقاق نضالي كبيرين لكي اتحدث 
عن عطائه السياسي او إخضاعه لميزان التقدير، بالخطأ أوبالصواب
هل انا قريب من  كل ما أعرفه انه كان يحتكم الى معادلة ميدانية: 

الواقع او بعيد عنه؟
هل انا قريب من نفسي او بعيد عنها؟

كما كان يطرح ذلك عند استعمال آلة رصد الثقة..هو الذي قال ذات 
يوم: اكاد أشك في نفسي، من فرط الحيطة التي سادت مجال السياسة او 
باالحري النضال السياسي… في زمن التسعينيات من القرن الماضي..
كان اقرب من  ظهيرة في  ساحة يغمرها  لهيبه  الثوري، عندما كان 

آخرون يختارون برودة الظالل وجداريات المنابر الصامتة
كان احدنا في كون هلل هذا، يشبهنا في كل شيء، حتى في غرورنا 

النضالي!
كل واحد رسمه باللون الذي يحب،اما هو فقد رسم وجهه بنبضنا 

رحم هلل نوبير األموي…
 أبو غيفارا….

نوفل البعمري 
بعد موافقة المغرب على مقترح األمين العام لألمم 
ستافان  السيد  بتعيين  غوتيريس  انطونيو  المتحدة 
أن  يبدو  للمنطقة  له  شخصي  كمبعوث  ماستورا  دي 
قد  كان  الــذي  السياسي  الجمود  من  سيخرج  الملف 
على  30 شهر  مرور  بعد  أي   ،2019 أبريل  منذ  دخله 
تقديم كوهلر استقالته من مهتمه ألسباب »شخصية، 
صحية«، وقد يدخل في حال انخرطت البوليساريو في 
تحملت  حال  وفي  إيجابية  بروح  السياسية  العملية 
الدولة الجزائرية باعتبارها الطرف األساسي والرئيسي 
مسؤوليتها في النزاع، في مرحلة جديدة تدفعت بالملف 

نحو األمام ونحو الطي النهائي له. 
موافقة المغرب على هذا التعيين لم تكن اعتباطية 
لكنها كانت منطقة من رؤية مغربية مكتملة للدور الذي 
قد يقوم المبعوث الجديد خاصة و أن المغرب ظل طيلة 
هذه السنة و نصف يؤكد على إحياء العملية السياسية 
وفقا للمعايير األممية و ظل يتعامل بروح إيجابية مع كل 
المقترحات التي اقترحها سابقا األمين العام بحيث وافق 
المغرب عليها كلها وكان تعيينها يجد عرقلة دائمة من 
طرف الجزائر التي ترى أن اي تقدم إيجابي في  الملف 
سيكون على حساب المربع المسيطر على الحكم هناك 
وسيقوض من نفوذها في المنطقة، وقد كانت منطلقات 
المغرب الُمحددة لهذه الموافقة الجديدة على ستافان 
دي ميستورا الشخصية الدبلوماسية األممية العتبارات 
عدة يدخل ضمنها مساره الدبلوماسي، لكن كانت أهم 
ترتبط  واستراتيجية  باألساس،  سياسية  المنطلقات 
بمختلف التحوالت التي شهدتها المنطقة و معها نزاع 

الصحراء في مختلف أبعاده، لذلك فقد كانت منطلقات 
المغرب محددة في مايلي:

انتهى  حيث  ستافان دي ميستورا سيشتغل من   -
كولر، من داخل اإلطار الذي حددته  قرارات مجلس األمن 
خاصة تلك  الصادرة منذ 2007 تاريخ تقديم المغرب 
لمقترح الحكم الذاتي واعتباره رسميا من طرف األمم 
لن  أنه  بمعنى  مصداقية،  وذا  جديا  مقترحا  المتحدة 
ينطلق من فراغ سياسي، بل سيكون مقيدا بهذه القرارات 
األممية التي  حدد من خاللها مجلس األمن رؤيته إلنهاء 
النزاع، والمسار السياسي للعملية ككل،و يمكن القول 
أن قرارات مجلس األمن عدد 2440، 2468، 2494 ثم 
قرار 2548  هي كلها قرارات تبنت المعايير السياسية 
الُمفضية لتبني مبادرة الحكم الذاتي مادام أن عناصرها 
األساسية موجودة في هذه القرارات و تضمنتها،  بحيث 
أقرت األمم المتحدة اإلطار القانوني لحل النزاع ضمن 
المادة 6 من ميثاق األمم المتحدة، سياسيا تمثل في 
دعوتها »للوصول لحل سياسي، واقعي، متوافق بشأنه، 
ذي روح ودينامية جديدة« وهي كلها عناصر تشير إلى 
كون فكرة استفتاء تقرير المصير بالمفهوم الكالسيكي 
له قد تم تجاوزه ولم يعد يستجيب للروح الجديدة التي 
تبحث عنها األمم المتحدة، وأن ما يمثل هذه الدينامية 
الجديدة هي مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. 
- المغرب ينطلق في موافقته على هذا التعيين من 
واألمنية  والدبلوماسية،  السياسية  التغيرات  منطلق 
الكبيرة التي تزكي مغربية الصحراء، وتؤكد السيادة 
أصبحت  بحيث  المناطق،  هذه  على  الكاملة  المغربية 
الواليات المتحدة األمريكية أكثر جرأة في دعمها الواضح 
لمغربية الصحراء من خالل القرار الرئاسي الصادر في 
عهد ترامب الذي تم تزكيته من اإلدارة األمريكية الجديدة 
القاضي باالعتراف بمغربية الصحراء ونعلم جيدا َوْقع 
هذا القرار على مجلس األمن خاصة وأن هذه الواليات 
المتحدة األمريكية هي التي تعد مسودة القرار الذي يتم 
عرضه للمناقشة والتصويت على أعضاء مجلس األمن 
الخمسة عشر، أضف لذلك الدينامية الدبلوماسية الكبيرة 
التي شهدتها المنطقة من خالل افتتاح قنصليات دول 
عربية وأفريقية والتينية في مدينتي العيون والداخلة 
وهو تقدم دبلوماسي ال يمكن تفسيره كونه يدخل فقط 
في باب المجاملة الدبلوماسية للمغرب، بل هو تأكيد 
من هذه الدول على دعم دبلوماسي للمغرب و سياسي 

لمبادرة الحكم الذاتي و لمغربية الصحراء، دون نسيان 
الوضع األمني الهادئ في المنطقة الفاصلة بين نقطة 
هذا  الموريتانية  والحدود  المغربية  الكركرات  العبور 
الهدوء تحقق بفضل تدخل  الجيش المغربي الميداني 
نحو  تأمينها حماية للحق في التنقل و السالمة الجسدية 
للسائقين و ضمانًا لحرية التجارة البرية مادام أن  المعبر 

هو  الممر الوحيد اآلمن الرابط بين أفريقيا وأروبا. 
كل هذه المتغيرات الميدانية ستجعل من ستافان دي 
مستورا يتعامل معها كواقع سياسي موجود ال يمكن 
القفز عليه أو تجاوزه وال حتى التفكير في خلخلته مادام 

أنه يحظى بدعم دولي و أممي. 
- المغرب لم يصادق على هذا التعيين إال بعد مرور 
االنتخابات التشريعية والمحلية التي جرت بالمغرب 
في  أعلى نسبة مشاركة  التي سجلت  8 شتنبر  يوم 
ألكثر  بحيث وصلت  الجنوبية،  الصحراوية  األقاليم 
63 % وهي ليس مشاركة عادية في استحقاق انتخابي، 
مغربية  على  الساكنة  لهذه  سياسي  استفتاء  هي  بل 
هذه األراضي سياسيا، وعلى قوة حجم انخراطهم في 
المسلسل الديموقراطي ببالدنا، وانتخابهم لمؤسساتهم 
لممثليهم  ونزيه  حر  واختيار  انتخاب  هو  المحلية 
محليا،وطنيا،و أمميا اعتبارا لكون الوفد الرسمي الذي 
أصبح يشارك في العملية السياسية أصبح يتكون من 
ممثلين و منتخبين للساكنة الصحراوية، وهو ما يفند  
مادام  الصحراوية  للساكنة  البوليساريو  تمثيل  فكرة 
أن سكان المخميات لم يشاركوا يوما في اي انتخابات 
نزيهة الختيار ممثليهم، و مادام أن االغلبية الساحقة 
من الصحراويين هم متواجدين في األقاليم الصحراوية 

الجنوبية ساهموا في اختيار ممثلين عنهم. 
- المغرب على الصعيد األممي ينطلق من موافقته على 
تعيين ستافان دي مستورا من موقف واضح سبق له 
أن أشعر به كولر المبعوث السابق في المباحثات التي 
جرت في حنيف 1 خاصة جنيف 2، حيث أعلن المغرب 
آنذاك أنه يجب اإلنتقال لمناقشة عمق الحل السياسي 
عبثية،  للقاءات  لقاءات ستتحول  في  االستمرار  وعدم 
البوليساريو  قيادات  طرف  من  الصور  التقاط  هدفها 
للبحث عن شرعية سياسية مفقودة لديها، وقد الح على 
نحو  اللقاءات  هذه  في  التقدم  يجب  أنه  على  النغرب 
ر بالمعايير التي  مناقشة عناصر الحل السياسي الُمؤطَّ
وضعتها األمم المتحدة التي تشيرللمبادئ األساسية 

للحكم الذاتي،و  سبق للعاهل المغربي أن أكد رسميا 
أنه ال نقاش إال على أرضية الحل السياسي الذي اقترحه 
المغرب سنة 2007 على األمم المتحدة، وهو ما يطرح 
على ستافان  دي ماستورا أن ينطلق من حيث انتهى 
سابقه، أي من مباحثات جنيف 2 التي كانت تمهيدية 
للدخول في مفاوضات أممية على قاعدة الحكم الذاتي، 
وعلى قاعدة المائدة المستديرة حيث الجزائر ُمعترف 

بها مطرف أساسي و رئيسي في النزاع. 
- المغرب وهو يوافق على ستافان دي مستورا فقد 
استحضر بالتأكيد مسار الرجل السياسي خاصة على 
مستوى الملف السوري و قدرته على التعامل مع تنظيمات 
قيادة  استطاع  بحيث  البوليساريو،  لتنظيم  مشابهة 
الحوار مع داعش وضمان انتقال العديد من المدنيين 
من مناطق النزاع إلى مناطق أكثر أمنا، وقد يكون تعاطيه 
مع تنظيم البوليساريو المشابه في تحركاته التنظيمات 
اإلرهابية خاصة مع تؤكد ارتباطه بالتنظيمات الجهادية 
التي تهدد المنطقة ككل، مساعد على إنهاء معاناة الساكنة 
تندوف،  بمخيمات  والمحتجزة  المقيمة  الصحراوية 
وقد تكون تجربته مع داعش عنصرا مساعدا وإيجابيا 
بين  الزيارات  تبادل  بعودة  للقبول  البوليساريو  لدفع 
العائالت الصحراوية المقيمة في األقاليم الصحراوية 
الجنوبية وتلك المتواجدة في المخميات، وإحصاء ساكنة 
المخيمات و حصر لوائح المقيمين هناك وتمييز الساكنة 
المرتبطة بمنطقة النزاع عن تلك التي تم استقدامها من 
دول الجوار لتوطينها بالمخيمات لرفع عدد الساكنة، 
وهذا واحد من األسباب اإلنسانية التي قد يكون المغرب 
وهو يوافق على تعيين دي ميستورا مبعوثا أمميا إلى 
الصحراء قد قام بمراعاتها ألن المغرب ولم يكن يهمه 
يوما استرجاع األرض فقط، بل أيضا اإلنسان الصحراوي 
ولهذا كان دائما داعما للحل السياسي ومتعاونا مع األمم 

المتحدة لضمان السلم واألمن بالمنطقة. 
ما تم تقديمه أعاله مجرد قراءة للمنطلقات التي قد 
تعيين  على  يوافق  وهو  المغرب  موقف  حكمت  تكون 
دي ميستورا مبعوثا جديدا للصحراء، وهي منطلقات 
هذا  باألمني،  بالدبلوماسي  السياسي،  فيها  يتداخل 
التداخل هو عنصر قوة للموقف المغربي ولرؤية المغرب 
إلنهاء النزاع المتطابقة اليوم مع تصور األمم المتحدة، 
وهما رؤيتان تتبنيان معا روح المبادرة السياسية التي 

اقترحها المغرب لطي النزاع. 

منطلقات موافقة المغرب على تعيين �ستافان دي ما�ستورا

جاللة الملك يعزي اأ�سرة المرحوم 
عبد العزيز بوتفليقة وعبد 

المجيد تبون رئي�س الجمهورية
أفراد  إلى  تعزية ومواساة  برقية  السادس  الملك محمد  بعث 
أسرة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نبأ  التأثر  بعميق  »تلقينا  الملك  جاللة  برقية  في  جاء  ومما 
وفاة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تغمده هلل بواسع رحمته وأسدل 

علية أردية غفرانه«.
أسرة  ألفراد  المحزنة،  المناسبة  بهذه  الملك،  جاللة  وأعرب 
تعازينا  أحر  عن  وذويكم،  أهلكم  لكافة  »ومن خاللكم،  المرحوم 
وأصدق مشاعر مواساتنا وتعاطفنا معكم في هذا الرزء الفادح، 
يلهمكم  أن  وتعالى  تبارك  فيه، سائلينه  لقضاء هلل  راد  ال  الذي 

أجمل الصبر وأوفى العزاء«.
وتابع جاللة الملك »وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم، لندعو هلل 
العلي القدير أن يجزل ثواب الفقيد المبرور، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة 

والرضوان«.
كما بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس 
عبد  السيد  فخامة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
ومما جاء في برقية جاللة الملك »علمت، ببالغ التأثر واألسى، 
بنبأ وفاة المشمول بعفو هلل، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم 

عبد العزيز بوتفليقة تغمده هلل بواسع رحمته«.
وأعرب جاللة الملك، بهذه المناسبة األليمة، للرئيس الجزائري 
الشقيق، عن أحر  الجزائري  الفقيد وللشعب  لعائلة  ومن خالله 
التعازي وأصدق المواساة، »داعيا هلل تعالى أن يلهمكم جميل 
الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جنانه«.
وأكد جاللة الملك »كما أستحضر الروابط الخاصة التي كانت 
تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خالل فترة النشأة والدراسة بمدينة 
وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقالل الجزائر الشقيقة . كما 
يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث«.

االتحاد اال�ستراكي بالمحمدية قلق من التغول المالي لبع�س 
االأطراف ال�سيا�سية في اال�ستحقاقات االنتخابية

االتحاد اال�ستراكي بفا�س ملتزم بتعاقداته مع حزبه وناخبيه وحلفائه  
لطي �سفحة مظلمة من تاريخ  المدينة

االتحاد اال�ستراكي للقوات ال�سعبية يعود لرئا�سة جماعة 
الم�سيق واأن�س اليمالحي نائبا لرئي�س جماعة تطوان

انتخاب زبيدة لم�سمر عن االتحاد اال�ستراكي للقوات 
ال�سعبية نائبة لعمدة مراك�س

المغرب اأح�سى ما يقارب 13800 وفاة ب�سبب كوفد وهو البلد المغاربي 
االأكثر تقدما في عمليات التطعيم بعد تلقيح 46,7 % من ال�سكان

تراجع انت�سار وباء كوفيد في دول 
المغرب العربي اإثر �سيف قا�س
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دراسة تحذر: تيار شمال 
األطلسي النفاث قد يهاجر إلى 

الشمال بحلول عام 2060!
الطقس  أن  م��ن  دراس���ة  ح���ذرت 
المتطرف قد يصبح أكثر شيوعا في 
جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية 
بحلول عام 2060، حيث يغير تغير 
المناخ تيار شمال األطلسي النفاث.
األطلسي  ش��م��ال  ت��ي��ار  وي��أت��ي 
ال��ري��اح  م��ن  مجموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
الغربية السائدة التي تطوق القطب 
الشمالي، وهي معروفة بإعطاء دفعة 
الواليات  من  تحلق  للطائرات التي 

المتحدة إلى أوروبا.
وفي الواقع، يأتي ما بين 10-%50 من التباين في هطول األمطار السنوي ودرجة 
الحرارة في شرق أمريكا الشمالية وغرب أوروبا من التيار النفاث. وموجة الحر هذا 
الصيف في شمال غرب المحيط الهادئ والفيضانات التي ضربت أوروبا ليست سوى 

مثالين على كيفية تأثير تغيرات البخار النفاث على الطقس.
في  النفاث  التيار  اختالف  كيفية  عن  الكثير  ُيعرف  ال  أهميته،  من  الرغم  وعلى 

الماضي، وبالتالي، كيف يمكن أن يتغير في المستقبل.
وقام خبراء بقيادة جامعة أريزونا بالتنقيب في الصفائح الجليدية في غرينالند، 

واستخرجوا سجال ألحوال الطقس الماضية يعود إلى حوالي 1250 عاما.
ووجدوا، حتى اآلن، أن تأثير االحترار الذي يسببه اإلنسان على التيار النفاث 

كان أقل من التغيرات الطبيعية التي شوهدت في التاريخ الحديث لتيار الهواء.
ومع ذلك، تشير توقعاتهم إلى أن انبعاثات االحتباس الحراري كالمعتاد ستدفع 

التيار النفاث شماال، ما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مجرد عقود.

العلماء يحذرون من تدهور 
خطير في المناخ

دراسة  من خالل  العلماء  تمكن 
من  غرينالند  جليد  م��ن  عينات 
تيار  ف��ي  التغيرات  ب��ن��اء  إع���ادة 
األطلسي  شمال  الجوي  الغالف 
األخيرة،  عاما  ال�1250  مدار  على 
المستقبلية. توقعاتهم   ووضعوا 

 Proceedings of مجلة  وتشير 
 the National Academy of
Sciences إلى أن نتائج النمذجة، 
أظهرت أنه في ظل الوتائر الحالية 
لتغير المناخ العالمي، قد يتجاوز 
تيار الغالف الجوي لشمال األطلسي 
نطاق التباين الطبيعي، بحلول ستينات القرن الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في 

عدد الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق واألعاصير والفيضانات.
وتيار الغالف الجوي لشمال األطلسي، هو عبارة عن حزام قطبي لرياح غربية 
متموجة الشكل، وهي مألوفة للطيارين الذين يقودون الطائرات بين أوروبا وأمريكا 

الشمالية.
وترتبط مؤشرات الطقس الرئيسية كثيرا بموضع وشدة هذا التيار- درجة الحرارة 
وكمية هطول األمطار على جانبي المحيط األطلسي. ولكن إلى اآلن لم تكن معروفة 
التغيرات السابقة التي حصلت في هذا التيار المهم لنصف الكرة األرضية الشمالي.

وقرر باحثون من الواليات المتحدة برئاسة ماثيو عثمان من مركز النظم المناخية 
بجامعة أريزونا سد هذه الفجوة، باستخدام عينات أسطوانية أخذت من أكثر من 50 
بئرا حفرت في غطاء غرينالند الجليدي، حيث استنادا إلى سمك الطبقات وتركيبها، 
حددوا كمية األمطار التي هطلت، ودرجات الحرارة األرضية واتجاه الرياح والعواصف 

خالل كل سنة، إلى القرن الثامن.
وأظهرت إعادة بناء تيار الغالف الجوي في السابق، أنه في بعض السنوات كان 
ينحرف نحو الشمال، ولكن بعد عدة سنوات ينحرف نحو الجنوب بأكثر من 10 درجات.

ولكن مع ذلك ال يزال هذا التيار ضمن حدود التغيرات الطبيعية.
ديناميكية  توقعاتهم بشأن  الدراسة،  الثانية من  المرحلة  في  الباحثون  وصمم 

التغيرات في تيار الغالف الجوي شمال األطلسي.
ويستنتج الباحثون من هذا العمل، أنه وفقا لسيناريوهات االحتباس الحراري، 
سيستمر انحراف تيار الغالف الجوي لشمال األطلسي نحو الشمال، وخالل السنوات 
األربعين المقبلة، قد يتغير موضعه بدرجة كبيرة، بحيث يخرج عن حدوده المعتادة.

ويقول عثمان: »لهذه االنحرافات أهمية كبيرة للطقس. فمثال، عندما ينحرف التيار 
نحو الجنوب، فإن شبه الجزيرة اإليبيرية التي تعاني من الجفاف عادة، تشهد ظروفا 
مناخية معتدلة وأكثر رطوبة. ولكن عندما ينحرف التيار نحو الشمال، يسبب زيادة 
في رطوبة مناخ الدول االسكندنافية. لذلك فإن االنحرافات الكبيرة للتيار، ستكون 

لها نفس النتائج ولكن أكثر خطورة«.
ووفقا للباحثين، فإن الطقس الشاذ في السنوات األخيرة، مثل موجات الحر في 
الصيف  أوروبا  التي حدثت في  الهادئ والفيضانات  المحيط  مناطق شمال غرب 

الماضي، هي خير مثال لتأثير تيار الغالف الجوي في الطقس.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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الكشف عن رواتب موظفي  فيسبوك ... أرقام مذهلة
وراء  صادمة  أرقام  عن  أمريكية  تقارير  كشفت 
للتواصل  »فيسبوك«  شركة  في  العاملين  رواتب 

االجتماعي.
وحصل موقع »بيزنس إنسايدر« على الرواتب من 
آالف طلبات تأشيرة العمل التي قدمها »فيسبوك« 
إلى الحكومة األمريكية خالل العام الماضي 2020، إذ 
يتعين على الشركات اإلفصاح عن معلومات الراتب، 
إال أنها معلومات محدودة تفتقر إلى رواتب المديرين 
التنفيذيين، كما أنها ال تتضمن منح أسهم الشركة 

للموظفين، أو تأثير الخبرة في تحديد األجور.
وبشكل أساسي، يجني جميع العاملين الرئيسيين 
داخل »فيسبوك« راتبا من 6 أرقام سنويا، لكن بعض 

الوظائف تكسب أكثر من غيرها.
وذكر »بيزنس إنسايدر« أن أكبر الرواتب بالنسبة 
للمناصب غير التنفيذية داخل »فيسبوك« موجودة 
في عملياته األساسية بأقسام )الهندسة والتسويق(
إعالنية  وكالة  مدير  بأن  مثاال  الموقع  وأعطى 
راتبا  يتقاضى  الماضي  العام  تعيينه  تم  داخلي 
يزيد قليال عن 330 ألف دوالر، بينما يجني مدير 

الهندسة ما يقرب من 360 ألف دوالر.
يحصل  بينما  أنه  إلى  األمريكي  الموقع  ولفت 
مؤسس موقع »فيسبوك«، مارك زوكربرغ، على أقل 
راتب ألي شخص في الشركة، والذي تم تحديده بدوالر 
واحد فقط سنويا، إال أنه ال يزال أغنى شخص داخل 
أسوارها، أو معظم جدرانها، موضحا أن صافي ثروته 
في عام 2021 تضخم ليصل إلى 134 مليار دوالر.

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

أحذية غير تقليدية 
للمشاهير على السجادة 
الحمراء.. ساندرا بولوك 

تحدت الجاذبية

عرض زوجين من 
النظارات للبيع 

بماليين الدوالرات

من المتوقع أن يحقق زوجان من النظارات، يعودان 
للقرن السابع عشر، ماليين الدوالرات خالل عملية بيع 

في مزاد علني، ستقام الشهر المقبل.
ويعتقد أن النظارتين المرصعتين بالجواهر، واللتين 
تتميزان بعدسات مصنوعة من الماس والزمرد بدال من 
الزجاج، كانتا في األصل ملكا ألفراد العائلة المالكة في 
إمبراطورية المغول، التي حكمت شبه القارة الهندية.

ومن المقرر، أن تعرض كل من النظارتين للجمهور 
ألول مرة على اإلطالق في هونغ كونغ، ومدينة نيويورك 
األمريكية، والعاصمة البريطانية لندن، قبل موعد البيع 
لدار  االقليمي  المدير  المقبل. وقال  المقرر في أكتوبر 
»سوزبي« في الشرق األوسط والهند، إدوارد جيبس، 
استثنائي  نموذج نادر بشكل  بمثابة  إن النظارتين 
حد  »على  مضيفا:  المغولية،  المجوهرات  لصناعة 

علمنا، ال يوجد مثيل لهما«.
ومن المتوقع، أن يباع زوجا النظارات مقابل ما بين 
1.5 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون جنيه إسترليني 
لكل منهما،  )2.1 مليون دوالر إلى 3.5 مليون دوالر( 

وفقا لتقدير دار المزادات.
الهائل  الحجم  إلى  القطعتين أيضا  ندرة  وتعود 
أن  ويعتقد  بهما.  الخاصة  الكريمة  األحجار  لعدسات 
العدستين الموجودتين في زوج واحد، والمعروف باسم 
نظارة »هالة الضوء«، اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط 
عثر عليها في واليتي أندرا برديش وتيالنغانا في الهند.

.فرنسا.. وسائل منع الحمل 

ستصبح مجانية للنساء دون الـ25 
عاما اعتبارا من مطلع 2022

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن وسائل 
منع الحمل ستصبح مجانية في البالد للنساء دون سن 

سن ال�25 عاما، اعتبارا من مطلع عام 2022.
وقال فيران خالل لقاء تلفزيوني إنه سيكون هناك 
»دعم لوسائل منع الحمل الهرمونية والتقييم البيولوجي 
الذي يمكن أن يتماشى معها ووسائل منع الحمل التي 
بمنع  تتعلق  التي  الرعاية  تصرف بوصفة طبية وكل 

الحمل حتى سن 25 عاما«.
وأضاف: »تحتاج بعض الشابات لوسائل منع الحمل، 
والسبب األول هو الظروف المالية ألنها مكلفة للغاية.. 
من غير المقبول أن تضطر النساء للتخلي عن وسائل 
منع الحمل«. ومنذ عام 2013، يمكن للشابات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما الحصول على حبوب 
منع الحمل وأجهزة اللولب مجانا من الصيدليات شرط 

وجود وصفة طبية.

ع������ادًة م���ا ي��رت��دى 
ال���م���ش���اه���ي���ر أح���ذي���ة 
صنادل  أو  كالسيكية 
على  عاٍل  بكعب  مريحة 
لكن  الحمراء،  السجادة 
تقرر  األحيان  بعض  فى 
والمغنيات  الممثالت 
التنوع  بعض  إض��اف��ة 
واختيار  إطاللتهن  إلى 
ذات  الفخمة  األح��ذي��ة 
أو  ال��ع��ادى  غير  الكعب 

الشكل المختلف.
التالى  التقرير  ف��ى 
»برايت  م��وق��ع  أل��ق��ى 
ع��ل��ى  ن���ظ���رة  سايد« 
وغير  الفاخرة  األحذية 
يرتديها  التقليدية التى 
المشاهير فى المناسبات 
السجادة  المختلفة على 
بينهم  م��ن  ال��ح��م��راء، 
التي  ب��ول��وك  س���ان���درا 
األول  العرض  حضرت  
المتحركة  الرسوم  لفيلم 
بنفس  ح����ذاء  م��رت��دي��ة 
الشكل، لكنها لم تأت إلى 
التباهى  لمجرد  العرض 
فقد  الجديد،  بحذائها 
أجرت بولوك مزاًدا خيرًيا 
وباعت 10 أزواج موقعة، 
من  تمكنت  إنها  وقالت 
جلب ما مجموعه 84850 

دوالرا.

مع  الجائحة،  من  شهرا   18 من  أكثر  بعد 
وعمليات  األقنعة  وارتداء  االجتماعي  التباعد 
اإلغالق، ما يريد الجميع معرفته اآلن أكثر من 
أي شيء آخر هو متى سينتهي كل شيء وكيف 

سينتهي.
هناك  أن  مؤكد، إال  شيء  يوجد  ال  وبينما 
الكثير من األدلة التي يمكن أن نبني عليها بعض 
التوقعات الواقعية حول كيفية تقدم الوباء خالل 

أو نحو ذلك.العام المقبل 
 ،SARS-CoV-2 وتشير األدلة الحالية إلى أن
الفيروس التاجي المسبب لمرض »كوفيد19-« 
موجود ليبقى، وهو استنتاج توصل إليه قبل 
بضعة أشهر العديد من العلماء الذين يعملون 
على الفيروس. وال اللقاحات وال العدوى الطبيعية 

ستوقف انتشار الفيروس.
العدوى،  انتقال  من  اللقاحات  تقلل  وبينما 
فإنها ال تمنع العدوى بدرجة كافية للقضاء على 
كنا  دلتا  متغير  قبل وصول  وحتى  الفيروس. 
نرى البعض ممن تلقوا لقاحا مزدوجا يصابون 
ألن  ونظرا  لآلخرين.  وينشرونه  بالفيروس 
مكافحة  في  ما  حد  إلى  فعالية  أقل  اللقاحات 
متحور دلتا مقارنة بأشكال الفيروس األخرى، 

فقد زادت احتمالية اإلصابة بعد التطعيم.
وتبدأ المناعة ضد العدوى أيضا في التضاؤل   

بعد فترة من تلقي جرعة اللقاح الثانية. وألن 
العدوى ليست مطلقة وال دائمة،  المناعة ضد 

فإن مناعة القطيع ال يمكن تحقيقها.
وما يعنيه هذا هو أن«كوفيد19-« من المحتمل 
أن يصبح مستوطنا، مع استقرار معدالت اإلصابة 
اليومية اعتمادا على مقدار المناعة واالختالط 

بين السكان.
وتتسبب الفيروسات التاجية البشرية األخرى 

في حدوث عدوى متكررة في المتوسط   كل ثالث 
SARS- �إلى ست سنوات. وإذا انتهى األمر ب

CoV-2 إلى التصرف بنفس الطريقة، فإن هذا 
يشير إلى أنه في المملكة المتحدة، على سبيل 
المثال، سيصاب ما بين سدس وثلث السكان، 
أو ما بين 11 و22 مليونا، كل عام في المتوسط، 
أو 30 ألفا إلى 60 ألفا في اليوم. لكن هذا ليس 

مخيفا كما يبدو.
وتشير األبحاث الناشئة )التي ال تزال قيد 
النشر، وتنتظر المراجعة من قبل علماء آخرين( 
إلى أن الحماية المناعية ضد اإلصابة بأعراض 
»كوفيد19-« يبدو أنها تتضاءل. ومع ذلك، فإن 
الحماية من األمراض الشديدة، الناتجة إما عن 
طريق التحصين أو العدوى الطبيعية، تدوم لفترة 

أطول. كما أنه ال يبدو أنه يضيع عند مواجهة 
المتغيرات الجديدة.

كورونا  لفيروسات  بالنسبة  الواقع،  وفي 
من  العظمى  الغالبية  تكون  األخرى،  البشرية 
العدوى إما من دون أعراض أو في أسوأ األحوال 
نزلة برد خفيفة. وهناك إشارات تشير إلى أن 
قد ينتهي به األمر إلى أن يكون  »كوفيد19-« 

هو نفسه دون أعراض أو مع أعراض خفيفة.
»كوفيد19-«من  انتهاء  كيفية  وستختلف 
بلد إلى آخر، اعتمادا إلى حد كبير على نسبة 
األشخاص الذين تم تحصينهم ومقدار اإلصابة 
)وكذلك مقدار المناعة الطبيعية التي تراكمت( 

منذ بداية الوباء.
المصدر: ميديكال إكسبريس

كيف ستنتهي جائحة »كوفيد19-«؟

المهدي المقدمي
اقترحت دراستان علميتان نشرت ملخصهما صحيفة »ذي نيويورك 
تايمز«، أن امد حياة االنسان الممارس لرياضة المشي أو كثير الحركة 
على العموم، بمعدل يتراوح ما بين 7000 الى 9000 خطوة/اليوم، أي 
حوالي 30 الى 45 دقيقة من التمارين الهوائية لليوم الواحد، ستزداد 
الى نفس  باالستناد  االمراض،  بعيدا عن  و  مدة عيشه بصحة جيدة 
الدراستين العلميتين، و اللتان تطرقت لعالقة النشاط البدني الرياضي 

اليومي مع العيش لمدة أطول و في صحة جيدة.
وقد شملت كلتا الدراستين، ما يقرب من 10 آالف مشارك من الرجال 
و النساء، على مدى سنوات طويلة )لم تحدد المدة بشكل دقيق(، مع 
ممارستهم لنشاط رياضي يومي، اثبتت أن مخاطر موتهم بشكل مفاجئ 
قد انخفضت بنسبة %70. غير ان القائمين على الدراستين، قد اكدوا 
من جهة اخرى، ان لسق الحياة الطويلة حدوده بالرغم من كل شيء، 
و انها ال تشمل في النتائج التحركات الخفيفة بمعدل اقل من 7000 
خطوة، اال انها تشبه يابقاتها من النتائج البحثية على غرار آخرها في 
سنة 2018، التي أشرف عليها »المركز االمريكي  لمكافحة االمراض 

.)CDC( »و الوقاية منها
من جهة اخرى، تقول االحصائيات بأن %10 من مجموع الوفيات 
وسط االمريكيين، تحديدا المتراوحة اعمارهم ما بين 40 الى 70 سنة، 

يكون السبب فيها قلة الحركة و النشاط البدني. نفس المعطى، جاء في 
دراسة اوروبية نشرت سنة 2019، اكدت ام اكثر من عقدين من الزمن دون 
ممارسة الرياضة او الحركة، قد ضاعفت من خطر الموت المفاجئ لدى 
النروجيين في سن مبكرة، دون التوضيح ما إذا كان الفرط في ممارسة 
قد يكون خطرا على حياة الممارسين او   )Over Training( الرياضة

قد ينقص من أمد عيشهم.
انطالقا من النقطة األخيرة اعاله، اكدت الدراستان األخيرتان، المشيرتان 
الى العالقة بين طول العمر و الحركة، أولهما من قبل »جاما نيتوورك 
حول الخطوات اليومية، أن معدل الخطوات المرتقعة في اليوم،  اوبن« 

بشكل  تؤكد  لم  انها  غير  للمارسين،  البدنية  الصحة  ثبات  في  يساهم 
قاطع ما يروج بخصوص معدل 10 آالف خطوة لليوم كمعدل ضروري 
يجب تطبيقه، و ان هذا المعدل ليس من الممكن ربطه بالذات مع الحياة 
الطويلة للمارسين. في المقابل، اكدت الدراسة الثانية تحت اشراف »جامعة 
لمكافحة  االمريكي   المركز   « عن  ناهيك  امهيرست  في  ماساشوست« 
االمراض و الوقاية منها« و جهات صحية أخرى، ان عدد الخطوات في 
حدود 7000 حطوة، قد يكون له اثر ملحوظ على امد عيش الممارسين، 
كما حصل مع معظم المشاركين في سن 40 سنة، و بعد 10 سنوات من 
الدراسة حيث خضعوا لالختبارات الطبية، التي اكدت أن صحتهم جيدة 

مقارة بمن يمشون أقل من هذا المعدل.

دراستان علميتان : كلما زادت خطواتك.. زاد أمد عيشك !
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عبد المجيد النبسي 

نجا فريق الفتح الرياضي في الدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع، من هزيمة ثانية تواليا أمام فريق 
يوسفية برشيد، في المباراة التي جمعتهما ليلة أول أمس الجمعة، بمركب األمير موالي الحسن والتي انتهت 

بالتعادل )1 – 1(.
وبهذا التعادل حصل الفتح على نقطة واحدة من مبارتين، بعد الهزيمة في مباراة الجولة األولى أمام شباب 

المحمدية.
وبالرغم من كون البطولة في بدايتها، فإن نتائج الفتح الرياضي بدأت تركز الشك قي قدرات المدرب محمد 
أمين بنهاشم في إخراج فريق العاصمة الرباط من دائرة التواضع التي وجد نفسها داخلها منذ الموسم الماضي، 

وهناك من بدأ يستحضر تجاربه مع فرق أخرى.
وظهر جليا عجز المدرب بنهاشم عن تصحيح األخطاء، التي ارتكبت في المباراة األولى، وهو ما أكده في 
تصريحه لقناة الرياضية حيث أشار إلى أن صعوبة المباراة ظهرت منذ البداية، »ذلك أننا سقطنا في نفس 
أخطاء مباراتنا ضد شباب المحمدية، بحيث استحوذنا على اللعب بطريقة سلبية، حيث تركز لعبنا في عرض 
الملعب، ولم نكن نتوجه إلى األمام لتسجيل األهداف، وهذا يتطلب منا مجهودات على مستوى الهجوم. أما من 

حيث الدفاع، فليست هناك مشاكل«.
هذا التصريح يسائل كثيرا المدرب، الذي رغم إشرافه على االنتدابيات، وفترة اإلعداد لبطولة هذا الموسم، 

فإنه الزال عاجزا عن طمأنة مكونات الفريق، التي عاشت الموسم الماضي وضعا استثنائيا.
وإذا كان تصريح مدرب فريق الفتح يكشف بعض الحقائق داخل الملعب، فإنه عالمة استفهام حول قدرة بعض 
األسماء المنتدبة على تحقيق طموح اإلدارة على مستوى البطولة، خاصة وأنه وحده يتحمل كامل المسؤولية، 

بعد ان أعطيت له كامل الصالحيات الختيار الالعبين. 
ويظهر أن مشكلة المدرب بنهاشم  تتجلى في كونه اعتمد على نفس األسماء، وهو ما يفرض عليه إعادة النظر 
فيها، قبل فوات األوان، وحتى  ال تصبح الزمة »سنصحح األخطاء« تعاد في كل تصريح عند نهاية كل مباراة.

الحارس محمد  على  دائما  باالعتماد  نظيفة  على شباكه  الحفاظ  في  كبيرة  الفتح صعوبات  فريق  وسيجد 
أمسيف، الذي فقد الكثير من رشاقته، وقراءته الجيدة لمسار الكرات، خاصة خالل المباريات التي تجرى ليال، 
تحت األضواء الكاشفة، مع العلم بأن الفريق يخوض دائما مبارياته داخل الميدان ليال. كما ظهر واضحا أن 

الالعبين ال يلعبون كرة منظمة، تعتمد على بناء اللعب من الخلف.
ولن يكون أبدا أمام محمد أمين بنهاشم القدرة على إصالح أخطاء خط الهجوم، مادام وسط الميدان الزال 
بعيدا عن لعب الدور، الذي يجب أن يقوم به كسقاء للمهاجمين، أو كمساند للدفاع. وظهر ذلك جليا خالل المباراة 

األولى ضد شباب المحمدية، وضد فريق يوسفية برشيد في المباراة الثانية.
وتأكد عجز مهاجمي الفتح عن تسجيل األهداف، بعدما تقمص المدافع سومايال واتارا دور المهاجم، وارتقى 
بشكل جيد ليسجل هدف التعادل للفريق، في الدقيقة األخيرة، من الوقت بدل الضائع، بعدما كان يوسفية برشيد 

منتصرا بهدف الالعب معاد فكاك في الدقيقة 83.

الدقيقة الأخيرة تنقذ الفتح الريا�ضي من هزيمة ثانية 

الفتح يخلص لتواضعه

ال

الأهلي 
الم�ضري يرف�ض �ضتة 

ماليير �ضنتيم للتخلي عن بانون 
العروض  لكل  ورفضه  بانون،  بد  المغربي  المدافع  بخدمات  تمسكه  القدم  لكرة  المصري  األهلي  النادي  أكد 

الخليجية المغرية مقابل رحيله عن النادي.
وقال مدرب النادي األحمر، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إن النجم المغربي باق في القلعة الحمراء في الموسم 
الجديد، باعتباره أحد أهم الركائز األساسية في دفاع النادي، الذي يستعد لخوض مباراة السوبر المصري، وكذلك 
استئناف مشواره في بطولة كأس مصر، باإلضافة إلى خوض مباراة السوبر اإلفريقي أمام فريق الرجاء، والتي لم يحدد 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم موعدها حتى اآلن.
وكانت تقارير إعالمية قد أشارت إلى رغبة نادي التعاون السعودي في التعاقد مع بدر بانون، مدافع األهلي المصري، 

مقابل 6 ماليين دوالر، من أجل تدعيم صفوف الفريق األصفر خالل منافسات الموسم الجاري من الدوري السعودي. 
وأبرز موسيماني في تصريحات صحفية أن األهلي المصري لن يفرط في خدمات بدر بانون تماما خالل المرحلة 

الحالية، لكونه عنصر مهم جدا في تشكيلته ويعتمد عليه كثيرا في الخط الدفاعي.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي لألنباء قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي 

األهلي، إنه ال توجد أية نية لدى النادي للتنازل عن خدمات بدر بانون، مؤكدا أن الجهاز 
الفني للفريق المصري متمسك بخدمات الالعب.

أن  الحفيظ،  عبد  النادي األهلي لم تصله أية وأوض��ح 
األندية  من  رسمية  الخليجية التي ترغب عروض 
حتى في ضم بدر بانون، مشيرا  أن����ه  وص��������ول ف������ي ح����ال إل����ى 
المغربي،  لالعب  رفضه، عرض  لخدماته سيتم  األهلي  الحتياج  نظرا 
القادمة،  المرحلة  تشهد خالل  التنافس على عدد كبير من البطوالت التي 

السوبر  أهمها  والسوبر اإلفريقي وكأس مصر، باإلضافة ال��م��ص��ري واألل��ق��اب 
الممتاز  المصري  ال��دوري  منافسات  بدء  والنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا خالل الشهر إلى 

القادم.
في وك�������ان أم���ي���ر  أيضا  أكد  قد  األهلي،  بالنادي  التعاقدات  مدير  توفيق 
إعالمية، أن الحديث عن رحيل بدر بانون عن األهلي ليس ت���ص���ري���ح���ات 

الفريق له أي أساس من  في  المميزة  العناصر  من  أنه  موضحا  الصحة، 
ألن  عنه،  االستغناء  يمكن  الجهاز الفني يعول عليه كثيرا في المرحلة المقبلة.وال 

وانضم بدر بانون للنادي األهلي في يناير عام 2021 بعقد ممتد لمدة أربعة مواسم، 
قادما من نادي الرجاء الرياضي، مقابل مليوني دوالر.

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه 
العين اإلماراتي، لتحقيق فوز كبير على فريق 
اتحاد كلباء بنتيجة 4 – 1، ضمن منافسات 
 الجولة الرابعة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
ونجح سفيان رحيمي في تقديم مستوى مميز 
الهدف  بتسجيل  وقام  اللقاء،  خالل  للغاية 
األول وصناعة هدف آخر لزميله الطوغولي 
البا كودجو، مهاجم نهضة بركان السابق. 
ووضع رحيمي بصمته سريعا في المباراة 
بتسجيل الهدف األول منذ الدقيقة الثانية، 
الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  استلم  بعدما 
كلباء. اتحاد  شباك  في  بذكاء   ووضعها 
وأضاف البا كودجو الهدف الثاني للعين في 
الدقيقة 10، ثم عزز التقدم بهدف ثالث، مستفيدا 
من تسديدة سفيان رحيمي التي ارتدت من 
كودجو  ليضع  كلباء،  اتحاد  حارس  جسد 
 الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 26.

جوانكا  كريستيان  األرجنتيني  وأض��اف 
96، فيما  الهدف الرابع للعين في الدقيقة 
بينيل مالبا هدف  اآلخر  الطوغولي  سجل 

اتحاد كلباء الوحيد في الدقيقة 50. 
تصدره  االنتصار  بهذا  العين  وواص��ل 
لجدول الدوري اإلماراتي برصيد 12 نقطة، 
بعد الفوز في المباريات األربع محققا عالمة 
كاملة حتى اآلن، فيما توقف رصيد اتحاد 
كلباء عند نقطتين فقط في المركز العاشر. 
اإلم��ارات،  ال��دورة مني فريق  وعن ذات 
طارق  المغربي  المدرب  فنيا  يقوده  الذي 
وليد  الوسط  العب  له  ويلعب  السكتيوي 
الصبار، بهزيمة أمام الجزيرة، الذي يلعب 
له المغربي محمد ربيع، بنتيجة 3 – 2، كما 
الوسط  بقيادة العب  فريق عجمان،  تعادل 
المغربي عصام فايز بنتيجة 1 – 1، مع فريق 
العروبة الذي يلعب له المدافع رضا عطاسي.

مصطفى الناسي 
أكد الجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، أن البطاقة الحمراء 
التي تلقاها الالعب محمد الجعواني في مباراة حسنية أكادير، بعثرت جميع أوراقه، 
موضحا في تصريح صحفي أن المواجهة كانت صعبة، حيث دخلناها بهدف تحقيق 
النقاط الثالث، مشيرا إلى أن الشوط األول جيدا »وكان بإمكانه أن ينتهي بثالثية نظيفة«.
وأردف بنشيخة »لم ننتبه للخطر المحدق بنا من طرف الزوار في الشوط الثاني. 

تراجعنا للخلف وسجل علينا الهدف من ركلة جزاء.«
بعد  الجاري،  الكروي  الموسم  خالل  مميزة  انطالقة  الجديدي  الدفاع  حقق  وقد   
أكادير. وحنسية  آسفي  من أولمبيك  كل  حساب  على  متتاليين،  النتصارين   تحقيقه 

هذا  بميدان  آسفي،  أولمبيك  على  دكالة«   – »عبدة  دريبي  في  الجديدي  الفريق  وفاز 
األخير بهدف دون رد، من توقيع المهاجم مسعود جمعة، الذي تعرض لإلصابة خالل 
أسابيع. أربعة  إلى  بين ثالثة  ما  تتراوح  لمدة  الميادين  المواجهة، وسيغيب عن   تلك 

وغير الدفاع الكثير من جلده هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، الذي صارع من خالله على تفادي 
 النزول للقسم الثاني، حيث انتدب مجموعة من الالعبين خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.

وتبقى عودة ابن النادي العميد زكرياء حدراف كلمة السر في االنطالقة القوية لفرسان 
دكالة، إذ كان وراء تمريرة هدف الفوز أمام أولمبيك آسفي، باإلضافة إلى تسجيله للهدف 
األول في لقاء السبت أمام حسنية أكادير، وتقديمه لتمريرة حاسمة لالعب شعيب المفتول، 

جاء منها الهدف الثاني.
وافتتح أصحاب األرض النتيجة بواسطة المهاجم زكرياء حدراف في الدقيقة 30، 

حيث انتهى الشوط األول بتقدم جديدي بهدف دون رد. 
وخالل شوط المباراة الثاني، نجح الالعب شعيب المفتول في إضافة الهدف الثاني 
للدفاع في الدقيقة 57، قبل أن يتم بعدها بثالث دقائق طرد زميله محمد الجعواني، ليكمل 

أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة المباراة بعشرة العبين.
وأمام النقص العددي تمكن الضيوف من السيطرة على الكرة، حيث خلقوا العديد من 
فرص التسجيل، قبل أن ينجح كريم آيت محمد في تقليص النتيجة، بتسجيله للهدف 
األول للحسنية من ركلة جزاء في الدقيقة 82، غير أن باقي الدقائق لم تشهد أي جديد، 

لتنتهي المباراة بفوز فارس دكالة بهدفين دون رد.
وبهذا االنتصار رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 6 نقاط في المركز األول 
بسلم الترتيب العام للبطولة، فيما تجمد رصيد الحسنية عند 3 نقاط في المركز السادس.

رحيمي يوا�ضل التاألق رفقة العين الإماراتي

الدفاع الجديدي يحقق فوزه الثاني رغم طرد الجعواني 

الجديديون يحققون فوزهم الثاني

بانون قطعة مهمة داخل 
تشكيلة األهلي

 رحيمي يجني ثمار اجتهاده
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»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم
الدار البي�ضاء: المرحوم الحاج 

الداودي بو�ضعيب في ذمة اهلل
بقلوب  تلقينا 
هلل  بقضاء  مؤمنة 
رحيل  نبأ  وقدرته 
الداودي  الحاج 
 15 يوم  بوشعيب 
شتنبر 2021 بالدار 
بعض  البيضاء 
لم  عضال  مرض 

ينفع معه عالج. 
تتقدم  االليمة  املناسبة  وبهذه 
السكك  ملتقاعدي  الوطنية  الجمعية 
زوجته  الى  لتعازي  بأحرا  الحديدية، 
االخ  وابنه  مطاع  نعيمة،  الحاجة 
شهاب وبناته دليلة، ايمان، إكرام والى 
العايدي،  املرحوم  عائالت  أفراد  جميع 
عز  املولى  راجني  ولعتوبي  اليعقوبي 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  وجل 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

باعليجاجا

باعلي وجاجا بتارودانت وطاطا يفوزان برئا�ضة جماعتي اأيت اإيعزة واأقا اإيغان
n عبداللطيف الكامل

حزب  عن  باعلي  إبراهيم  األخ  فاز 
على  الثالثة  وللمرة  االشتراكي  اإلتحاد 
التوالي برئاسة جماعة أيت إيعزة بإقليم 
تارودانت بعدما حسم الحزب االنتخابات 
الثامن  التي جرت يوم  األخيرة  الجماعية 
بأغلبية  بفوزه   ،2021 شتنبر  شهر  من 
مقعدا   20 أصل  من  مقعدا  ب15  املقاعد 

مخصصا لهذه الجماعة الترابية.
 18 السبت  يوم  وبانتخابه،صباح 
إبراهيم  الرئيس  يكون  شتنبر2021، 
األغلبية  على  الحفاظ  استطاع  قد  باعلي 
أيت  بجماعة  الثالثة  االنتدابية  للوالية 
االنتدابية  املدة  خالل  شهدت  التي  إيعزة 
تنموية  مشاريع  عدة  االتحادي  للتسيير 
من  كانت  وثقافية  ورياضية  واجتماعية 
األسباب التي جعلت الساكنة تضع ثقتها 
ومنحته  االشتراكي  اإلتحاد  في  مجددا 

أغلبية املقاعد الجماعية.
الدكتور  األخ  انتخب  طاطا  وبإقليم 
للجماعة  رئيسا  أخرى  مرة  جاجا  محمد 
الحزب  حسم  بعدما  أيغان  أقا  الترابية 
نتائج االنتخابات األخيرة لصالحه ليجدد 
أجل  من  الساكنة  مع  أخرى  مرة  العهد 
أن  له  سبق  التي  الجماعة  هذه  تسيير 
سّيرها من قبل ولعدة واليات برئاسة األخ 

محمد جاجا.
وكان االتحاديون بجماعة إقا أيغان قد 

حصلوا على 12 مقعدا من أصل 16مقعدا 
مخصصا لهذه الجماعة التي تبعد مدينة 
لكل  مقاومة  بعد  وذلك  كلم  ب70  طاطا 
واإلغراءات  والتهديد  االستفزاز  أشكال 
الخصوم  بعض  أبداها  التي  املالية 
لكن  املرشحني  لتخويف  السياسيني 
عزيمة االتحاديني وتعاطف الساكنة معهم 
الدوائر  أغلبية  مكنهم في األخير من فوز 
تسيير  استعادة  من  وتمكنوا  االنتخابية 

شؤون جماعتهم الترابية مرة أخرى.

االحتاد اال�ضرتاكي 
بفا�س ملتزم بتعاقداته 

مع حزبه و ناخبيه 
وحلفائه  لطي �ضفحة 

مظلمة من تاريخ  
املدينة  

 8 انتخابات  نتائج  إعالن  منذ 
والجهوية  الجماعية   2021 شتنبر 
املستشارون  أعلن  والتشريعية، 
االتحاديون بمجلس ومقاطعات مدينة 
وواضح  ونهائي  قطعي  بشكل  فاس، 
بأنهم ملتزمون بتعاقداتهم مع حزبهم 
صفحة  لطي  وحلفاءهم،  وناخبيهم 
مظلمة من تاريخ فاس، سادها الفساد 

والفشل.
عمد  فقد  املوقف،  وضوح  ورغم 
بعضهم إلى محاوالت اختراق وتفتيت 
الرد  فكان  االتحادي،  الصف  وحدة 
باجتماعات  عليها  والحازم  الحاسم 
للفريق االتحادي برمته، بمقر الحزب، 
على  الحزب...وقعت  إشراف  تحت 

إثرها بيانات صريحة قاطعة.
واليوم، وقد اقتربت ساعة الحسم، 
فقد عمد رواد الخواض والتخلويض، 
املسيئني للسياسة ونبلها، إلى إطالق 
إشاعات، في محاولة يائسة للتشويش 

على وحدة املستشارين االتحاديني. 
األساليب،  كل  هؤالء،  استعمل  لقد 
باب  فيها  بما  األبواب،  كل  وطرقوا 
على  التأثير  ملحاولة  الحزب،  قيادة 
املستشارين  إخوتي  وموقف  موقفي 

واملستشارات.
أو  تشويش  لكل  ودرءا  ولذلك، 
عبر  للفرقة  بث  أو  لألجواء  تسميم 

اإلشاعة الخبيثة.
باسم  إقليميا،  كاتبا  بصفتي  أعلن 

املناضلني واملستشارين االتحاديني:
- بأنني لم يسبق لي ال قبل الحملة 
االنتخابية وال أثناءها وال بعدها...أن 
جالست أو حتى رأيت أو تناقشت مع 
أي كان حول املدينة و رئاسة مجلسها 

و مكتبها.
االتحاديني  املستشارين  أن   -
يمدونني  كانوا  النزهاء  الشرفاء 
االتصاالت  وتفاصيل  معطيات  بكل 
وكانوا  بهم  وقعت  التي  الالأخالقية 
اتحاديني  وشرف  بحزم  لها  يتصدون 

صارمني.
سبق  بما  ملتزمني  سنظل  أننا   -

ووقعناه من التزامات مع حلفاءنا. 
شرف  على  حريصني  وسنظل   -
تعهداتنا االنتخابية مع الذين شرفونا 

بثقتهم .
أن تعرف  وسنظل حريصني على   -
 20 اإلثنني  يوم  من  ابتداءا  فاس 
جديدا،  عهدا  انطالقة   2021 شتنبر 
بني  االستراتيجية  الشراكة  أساسه 
فيه  ...ملا  وسلطاتها  املدينة  منتخبي 
وتنميتها  مواطنيها  وخير  مصلحة 

وتجهيزاتها وازدهارها.
األخرى....فاس  فاس  أجل  من 

املزدهرة.

تهنئة من لدن �ضفري دولة 
فيتنام لل�ضيد اإدري�س ل�ضكر

وجه سفير دولة فيتنام باملغرب السيد »دانغ ثي ثو ها«، رسالة 
االشتراكي  االتحاد  لحزب  االول  الكاتب  لشكر  ادريس  السيد  الى 
و  باسمه  وجهها  التي  التهنئة  رسالة  على  ردا  الشعبية،  للقوات 
اسم اعضاء الحزب، بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لجمهورية 

فيتنام االشتراكية، و قد جاء فيها ما يلي:
»الى السيد ادريس لشكر، الكاتب االول لحزب االتحاد االشتراكي 

للقوات الشعبية.
املرسلة  الطيبة  رسالتكم  على  نشكركم،  ان  سوى  يسعني  ال 
بتاريخ 3 من شتنبر 2021، و التي اعربتم فيها باسمكم و اسم كل 
املنتسبني واعضاء  لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، عن 
احر تهانئكم بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لجمهورية فيتنام 

االشتراكية.
2 من شتنبر من  الذي يحتفل به في  الوطني، و  العيد  إن هذا 
كل سنة، يعتبر عالمة فارقة و يوما مميزا لدولتنا، بحيث يعتبر 
فتح علينا  قد  الديموقراطية، و حدث  فيتنام  يوم والدة جمهورية 
صفحة  نطوي  خالله  من  و  لكي  فيتنام،  تاريخ  في  جديدا  عصرا 
الرئيس  فيه  أعلن  حيث  التاريخي،  اليوم  هذا  نهائيا.  االستعمار 
بمدينة  فيتنامي  الف   50 من  اكثر  أمام  ليس  مينه«  شي  »هو 
قد  الفيتنام  دولة  أن  اجمع  العالم  امام  و  بل  فحسب،  »هانوي« 

اصبحت حرة ومستقلة.
املقابل  في  تهاني  اقدم  ان  أود  السعيدة،  املناسبة  هذه  وعبر 
في  نجاحه  على  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب 
لكم  اتمنى  كما   ،2021 8 من شتنبر  ليوم  التشريعية  االنتخابات 
كامل النجاح و التوفيق في مهامكم املستقبلية، إذ أؤمن  وبشدة 
بان هذا النجاح الوطني، وهذا الرابط املشترك بني حزبكم ونظيره 

الحزب االشتراكي الفيتنامي، سيتعزز اكثر من ذي قبل.
وفي االخير، وعلى امل ان نقابلكم مستقبال، تقبلوا مني أسمى 

اماني الصحة والسعادة«.
السيد دانغ ثي ثو ها

تهنئة رئي�س الفيديرالية املغربية ل�ضناعة 
االدوية واالبتكار ال�ضيديل اإلى الكاتب االأول 

إلى السيد الكاتب االول، 

تهانينا،  باحر  الكيم  نتوجه  ان  سوى  يسعنى  ال  بعد،  أما 
الصيدلي  واالبتكار  االدوية  لصناعة  املغربية  الفيديرالية  باسم 
)FMIIP(، عقب فوز حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في 
انتخابات 8 من شتنبر، فوز يعتبر شهادة على ثقة الشعب املغربي 
في حزبكم، و رغبته في رؤيتكم جنبا الى جنب مع االحزاب االخرى 
الفائزة، واضعني يدا في يد من أجل احقاق تغييرات مسؤولة في 

اململكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة.
املغربية  الفيديرالية  السعيدة، يستذكر اعضاء  املناسبة  وبهذه 
لصناعة االدوية و االبتكار الصيدلي، تضحيات كل مناضلي الحزب 
خالل الحملة االنتخابية االخيرة، على غرار النتائج التي تمكنوا 
من تحقيقها خالل نفس االستحقاق االنتخابي، سواء على مستوى 

االنتخابات التشريعية او االنتخابات الجهوية و الجماعية.
وال يسعنى بهذا الخصوص، سوى ان نتمنى أن يستمر التواصل 
فيما بيننا في القادم من االيام و مستقبال، حيث تضع الفيديرالية 
املغربية لصناعة االدوية و االبتكار الصيدلي، كل من آمالها وثقتها 
آنفا،  تبنيتموه  الذي  البرنامج  في  و  قدمتموها  التي  الوعود  في 
والذي يضع حزبكم في اطار نظام صحي شامل و غعال، و الذي 
استند عليه الحوار الوطني الشامل حول االصالحات املرتقبة في 
كلبنة أساسية  النظام الصحي، متبنيا »امليثاق الوطني للصحة« 
لتمكني كامل املواطنني من خدمات صحية في مستوى انتظاراتهم.
االدوية  لصناعة  املغربية  الفيديرالية  اعضاء  يود  هنا،  من 
في  بكم  بأنه مرحب  يخبروكم  ان   ،)FMIIP( الصيدلي  واالبتكار 
مختلفة،  اقتراحات  من  به  تقدموا  ما  مناقشة  اجل  من  وقت  اي 
ترمي الى املشاركة الفعالة في النظام الصحي املغربي، وتحديدا 
تعزيز  وايضا  الشاملة،  الصحية  التغطية  نظام  تعميم  يخص  ما 
لهذا  السامية  امللكية  الرؤية  كفرع من  الصحية،  املغربية  السيادة 

القطاع الذي وضعه جاللته في قلب الدينامية الوطنية.
في االخير، ال يسعنى الى ان نتمى لكم دوام النجاح والتوفيق 
فيكم  ثقته  بها كل من وضع  كلفكم  املستقبلية، والتي  في مهامكم 
وفي حزبكم، كما اتمنى من سيادتكم ان تتقبلوا منا خالص عبارات 

املودة واالمتنان.
السيد علي سدراتي، 
رئيس الفيديرالية المغربية لصناعة االدوية 
.»)FMIIP( واالبتكار الصيدلي

تهنئة رئي�س االحتاد الوطني للمقاول 
الذاتي والتتبع اإلى الكاتب االأول

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

انه من دواعي الفخر واالعتزاز ان ارفع اليكم هذه الرسالة، نيابتا 
الجهوية،  املكاتب  وإقامة  املركزي  املكتب  اعضاء  وعن  نفسي  عن 
بمناسبة فوزهم في االستحقاقات االنتخابية الجماعية والجهوية 
والبرملانية التي عقدت يوم االربعاء 2021/09/8 بعد فرز االصوات 
وصدور النتائج النهائية، ونيلكم املركز الرابع سائلني هلل لنا ولكم 
التوفيق والنجاح والسداد في تحقيق برنامجكم، ولنا لقاء انشاء 

هلل ملناقشة املشروع الوطني الذي في طيات االتحاد. 
القيادة  تحت  العام  والصالح  واملواطن  الوطن  أوفياء  ودمتم 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هلل، وتقبلوا 

مني فائق التقدير واالحترام والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته.
إمضاء السيد الرئيس
الحسين المكصور

تـــهـــانــي االحتاد اال�ضرتاكي للقوات ال�ضعبية يعود لرئا�ضة جماعة امل�ضيق

انتخاب كاتب فرع حزب االحتاد اال�ضرتاكي للقوات ال�ضعبية 
مبرتيل االأخ جابر اأ�ضبون نائبا ثالثا لرئي�س جماعة مرتيل

انتخاب ع�ضو املكتب الوطني لل�ضبيبة االحتادية 
اأن�س اليمالحي نائبا رابعا لرئي�س جلماعة تطوان

n مكتب تطوان

إلى  اإلشتراكي  اإلتحاد  حزب  عاد 
تم  بعدما  املضيق،  رئاسة جماعة  كرسي 
إنتخاب يوم أمول أمس السبت األخ عبد 
لجماعة  جديدا  رئيسا  الشاعر  الواحد 

املضيق.
الشاعر  الواحد  عبد  األخ   وتمكن 
بعد  املضيق  جماعة  برئاسة  الظفر  من 
من  عضوا   27 أصوات  على  حصوله 

جماعة  مجلس  يشكلون  عضوا   31 بني 
عن  آخرين   3 امتناع  مقابل  املضيق، 

التصويت وغياب عضو واحد. 
انتخاب  الجلسة  هذه  خالل  وجرى 
النواب الستة للرئيس، ويتعلق األمر على 
التوالي بادريس لزعر، والعياشي يونس، 
وكوثر  استيتو،  وجواد  أحسان،  وهشام 
اعالول، ونجاة اللغميش، كما تم انتخاب 
والحسني  للمجلس،  كاتبا  الربوخ  محمد 

معاوية، نائبا لكاتب املجلس.
وكان حزب االتحاد االشتراكي للقوات 

االنتخابات  نتائج  تصدر  قد  الشعبية 
على  حصوله  بعد  باملضيق  الجماعية 
املتبارى   31 ال  بني  من  مقاعد  ستة 
الوطني  التجمع  حزب  تاله  بشأنها، 
لألحرار بخمسة مقاعد، ثم حزب االتحاد 
واملعاصرة  األصالة  وحزب  الدستوري 
فيدرالية  وتحالف  االستقالل  وحزب 
اليسار بثالثة مقاعد لكل واحد منها، ثم 
حزب العدالة والتنمية وحزب االشتراكي 
واالشتراكية  التقدم  وحزب  املوحد 
بمقعدين، فيما نال حزب الحركة الشعبية 

مقعدا  املستدامة  والتنمية  البيئة  وحزب 
واحدا.

للقوات  اإلشتراكي  اإلتحاد   وكان 
تدبير  في  رائدة  تجربة  قاد  قد  الشعبية 
خالل  املضيق،  مدينة  شؤون  وتسيير 
بصم  حيث  حمو،  أوالد  األخ  تجربة 
هامة  وأوراش  مشاريع  على  اإلتحاد 
عرفتها مدينة الصيادين، إذ تعول ساكنة 
عبد  الرئيس  تجربة  نجاح  على  املدينة 
وكفاءته  لتجربته  نظرا  الشاعر  الواحد 

في التسيير والتدبير. 

انتخب، اول أمس السبت، كاتب فرع 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
لرئيس  ثالثا  نائبا  مرتيل،  بمدينة 
انتخاب  جلسة  وكانت  مرتيل،  جماعة 
الرئيس ونوابه، قد انعقدت بمقر جماعة 
املحلية،  السلطة  اشراف  تحت  مارتيل، 
الجماعي  املجلس  اعضاء  اختار  حيث 
السيد مراد أمنيول، رئيسا جديدا ملكتب 
املضيق  بعمالة  مرتيل،  جماعة  مجلس 

الفنيدق.
وظفر مراد أمنيول، عن حزب الحركة 

بعد  مرتيل  جماعة  برئاسة  الشعبية، 
عقد تحالف مع عدد من األحزاب املشكلة 
اإلتحاد  بينها  من  الجماعة  ملجلس 
مكنه  مما  الشعبية،  للقوات  اإلشتراكي 
من الحصول على دعم 21 عضوا، مقابل 
امتناع 4 آخرين عن التصويت، وغياب 

6 أعضاء آخرين.
وجرى خالل االجتماع انتخاب كل من 
البقالي،  ومحمد  املرابط  العربي  محمد 
وجابر  واملعاصرة،  األصالة  حزب  عن 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  عن  أشبون، 

الحركة  عن  دروان،  وصوفيا  الشعبية، 
االتحاد  عن  شقور،  وقمر  الشعبية، 
وحسن  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 

اعاللي، عن حزب االستقالل.
عن  النظير،  محمد  انتخاب  تم  كما 
للمجلس،  كاتبا  واملعاصرة،  األصالة 
االستقالل،  حزب  عن  أحيضار،  ونعيمة 

نائبة للكاتب.
االنتخابات  نتائج  ان  ويشار 
شتنبر   08 يوم  جرت  التي  الجماعية، 
من  كل  حصول  عن  اسفرت  الجاري، 

و  والتقدم  واملعاصرة  األصالة  حزبي 
االشتراكية نتائج االنتخابات الجماعية 
على 6 مقاعد من أصل 31 مقعدا جرى 
التنافس حولها، بينما حل حزب الحركة 
مقاعد،  الثالتة ب5  املرتبة  في  الشعبية 
واالتحاد  الدستوري  االتحاد  حزبي  ثم 
االشتراكي للقوات الشعبية ب3 مقاعد، 
لألحرار  الوطني  التجمع  فأحزاب 
والتنمية مقعدين،  والعدالة  واالستقالل 
وحزب  الديموقراطية  القوى  جبهة  ثم 

البيئة والتنمية املستدامة مقعد واحد.

انتخاب عضو  السبت،  أمس  اول  جرى 
االخ  االتحادية  للشبيبة  الوطني  املكتب 
انس اليمالحي نائبا رابعا لرئيس جماعة 
إنتخاب  جلسة  أعقاب  في  وذلك  تطوان، 
السيد  انتخاب  عن  أسفرت  التي  الرئيس، 
مجلس  ملكتب  رئيسا  البكوري  مصطفى 

جماعة تطوان.
من  البكوري،  مصطفى  السيد  وحصل 
حزب التجمع الوطني لألحرار، الذي تقدم 
خالل  املنصب  هذا  لشغل  فريد  كمرشح 
االجتماع، الذي حضره 53 عضوا من بني 
55 عضوا يشكلون مجلس جماعة تطوان، 
وجرى تحت اشراف السلطات املحلية، على 
آخر  عضوا   12 امتناع  مقابل  41 صوتا، 
على التصويت، وغياب العضوين اآلخرين 

بمبرر.

كما جرى خالل نفس الجلسة استكمال 
من  كل  انتخاب  خالل  من  املجلس  هيكلة 
حزب  عن  اللنجري،  الفقيه  ناصر  السيد 
االستقالل نائبا اوال للرئيس، والسيد زهير 
واالشتراكية،  التقدم  حزب  عن  الروكاني، 
نائبا ثانيا للرئيس، والسيد حميد الدامون، 
ثالثا  نائبا  واملعاصرة،  االصالة  حزب  عن 
عن  اليمالحي،  انس  والسيد  للرئيس، 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
السالم  عبد  والسيد  للرئيس،  رابعا  نائبا 
الوطني  التجمع  حزب  عن  الدامون، 
والسيد  للرئيس،  خامسا  نائبا  لالحرار، 
دانييل زيوزيو، عن حزب االستقالل، نائبا 
بناجي  والسيد مصطفى  للرئيس،  سادسا 
، عن حزب التجمع الوطني لالحرار، نائبا 
شادي،  نادية  والسيدة  للرئيس،  سابعا 

للرئيس،  عن حزب االستقالل، نائبة ثامنة 
والسيدة البقالي ارحيمو، عن حزب التجمع 
للرئيس،  تاسعة  نائبة  لالحرار،  الوطني 
فيما تم انتخاب السيد محسن شباب، عن 
حزب العهد، كاتبا للمجلس، والسيدة رجاء 
مريبطو العلوي، عن حزب التجمع الوطني 

لالحرار، نائبة لكاتب املجلس.
هذا وكان حزب التجمع الوطني لألحرار 
الجماعية  االنتخابات  نتائج  تصدر  قد 
ليوم 8 شتنبر 2021, بفوزه ب 17 مقعدا 
مجلس جماعة  يشكل  مقعدا   55 أصل  من 
8 مقاعد،  يليه حزب االستقالل ب  تطوان، 
ثم حزب االتحاد الدستوري ب 5 مقاعد، ثم 
األصالة  وحزب  واالشتراكية  التقدم  حزب 
االشتراكي  االتحاد  وحزب  واملعاصرة 

للقوات الشعبية ب 4 مقاعد لكل منها.

حزب  فوز  عن  النتائج  أسفرت  كما 
العدالة والتنمية ب 3 مقاعد، بينما حصل 
الحركة  وحزب  املوحد  االشتراكي  الحزب 
اليسار وحزب  فيدرالية  الشعبية وتحالف 
العهد الديموقراطي على مقعدين لكل منها، 
والحزب  االنصاف  حزب  من  كل  يليهم 

املغربي الحر بمقعد واحد.
وجاء تشكيل مكتب جماعة تطوان على 
اثر تحالف جمع بني حزب التجمع الوطني 
للقوات  اإلشتراكي  واإلتحاد  لالحرار 
واألصالة  اإلستقالل  وحزب  الشعبية 
الشعبية  الحركة  وحزب  واملعاصرة 
قوي  تكتل  لتشكيل  وذلك  أخرى،  وأحزاب 
والعشوائية  التخبط  من  الجماعة  يخرج 
وسوء التسيير، التي عاشته املدينة خالل 

12 سنة األخيرة.

انتخاب االحتادية زبيدة مل�ضمر نائبا لعمدة مراك�س
n مكتب مراكش: 

عبد الصمد الكباص 
نائبا  ملشمر  زبيدة  االتحادية  انتخبت 
عاشرا لعمدة مراكش في اجتماع انتخاب 
جرى  الذي  مراكش  جماعة  مجلس  مكتب 
بقصر  الجاري  شتنبر   17 الجمعة  يوم 
باملدينة  الخامس  محمد  بشارع  البلدية 

الحمراء. وصوت أعضاء املجلس باإلجماع 
املنصوري  عن حزب  الزهراء  فاطمة  على 
األصالة واملعاصرة  عمدة للمدينة  وعلى 
يشبه  بما  لنوابها   الوحيدة  الالئحة 
عضو  سوى  يعارضها  لم  حيث  اإلجماع 

واحد من االشتراكي املوحد. 
يلي:  كما  العمدة  نواب  الئحة  وجاءت 
اهلل  عبد  أوال،  نائبا  اإلدريسي  محمد 
بوسعيد  العزيز  عبد  ثانيا،  نائبا  فجالي 
رابعا،  نائبا  حنيش  طارق  ثالثا،  نائبا 

عتيقة  خامسا،  نائبا  بوحراشي  خديجة 
نائبا  توفلة  محمد  سادسا،  نائبا  بوستة 
كمال  ثامنا،  نائبا  برزوق  أشرف  سابعا، 
نائبا  ملشمر  وزبيدة  تاسعا،  نائبا  ماجد 

عاشرا. 
شتنبر   18 السبت  يوم  صباح  وفي 
الجاري انتخب باإلجماع  سمير كودار عن 
وحيد  كمرشح  واملعاصرة   األصالة  حزب 
آسفي  مراكش  جهة  ملجلس  جديدا  رئيسا 
الحزب.  نفس  من  اخشيشن  ألحمد  خلفا 

جواد  يلي:  كما  نوابه  الئحة  وجاءت 
نائبا  اخشيشن  أحمد  أوال،  نائبا  الهاللي 
ثانيا، يونس بن سليمان نائبا ثالثا، محمد 
سعيد  املهاجري  رابعا،  نائبا  موسى  إد 
نائبا خامسا، زبيدة رويجل نائبا سادسا، 
سعيدة  سابعا،  نائبا  الدريوش  بن  رشيد 
ورديك  ورجاء  ثمانا،  نائبا  بوعلي  آيت 

نائبا تاسعا. 
كما انتخب رشيد أكودار كاتبا للمجلس 

و إلهام البوهالي نائبة له. 

االحتاد اال�ضرتاكي باملحمدية قلق من التغول املايل 
لبع�س االأطراف ال�ضيا�ضية يف اال�ضتحقاقات االنتخابية

على  الساهرة  اإلقليمية  اللجنة   نوهت 
من  املكونة  و  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
االقليمي  واملنسق  السياسي  املكتب  عضو 
الوطني  املجلس  من  الناشطني  واألعضاء 
باإلقليم وأعضاء الكتابة الجهوية والكتابة 
على  املغرب  قدرة  الفرع،   ومكتب  اإلقليمية 
في  انتخابية  استحقاقات  أربعة  خوض 
يوم واحد، مما يعد عربون قوة مؤسساتية 
تفتخر بها البالد، مع إعالن القلق الكبير من 
السياسية،  األطراف  لبعض  املالي  التغول 
أثر بحضوره في املناخ العام لالنتخابات، 
ودعت الى وقفة تأمل إزاء ماقد يصيب بناء 
الثقة بني املواطن واملؤسسات من ندوب و 

ثغرات عميقة. 
وأشادت اللجنة اإلقليمية الساهرة على 
من  املكونة  و  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
االقليمي  واملنسق  السياسي  املكتب  عضو 
الوطني  املجلس  من  الناشطني  واألعضاء 
باإلقليم وأعضاء الكتابة الجهوية والكتابة 
توصلت  بيان  في  الفرع،  ومكتب  اإلقليمية 
الجريدة بنسخة منه ، ملا بذلته االتحاديات 
للتعريف  مجهودات  من  واالتحاديني 
وبرنامجه  حزبهم  ومرشحي  بمرشحات 
في كل الجماعات الترابية باقليم املحمدية 
، من تجار ومهنيني ولكل الفآت السوسيو 
مهنية والفعاليات املدنية أفرادا وجماعات، 
الذين ساهموا بطاقاتهم الفكرية في بلورة 

برنامج واقعي قابل للتنفيذ.
على  الساهرة  اإلقليمية  اللجنة  وعبرت 
امتنانها  عن  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
ومرشحي  ملرشحات  الشعبي  لالحتضان 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
التقدير  بفائق  املشفوعة  العالية  والتحية 
االنتخابات  في  الوردة  ساند  من  لكل 
مشيدنا  واملحلية،  والجهوية  التشريعية 
من  واالتحاديني  االتحاديات  بذلته  ملا 
ومرشحي  بمرشحات  للتعريف  مجهودات 
الجماعات  كل  في  وبرنامجه  حزبهم 

الترابية باقليم املحمدية. 
 وحيت اللجنة االقليمية ، عاليا انخراط 
رمز  عن  الدفاع  في  الحزب  وأطر  شباب 
املناضلني  كل  امتنان  مسجلة  الوردة، 
والتنظيمي  املعنوي  بالدعم  واملناضالت 
واملناضلني  املؤسسني  كل  من  الصريح،  
املدينة،  في  االتحاد  ورموز  القياديني 
الواضحة  مساندتهم  عن  عبروا  والذين 
أهم  في  املساندة  باملسيرة  والالمشروطة 

شوارع املدينة.
واعتبرت اللجنة تقديم مرشحي االتحاد 
جماعة  وفي  باملحمدية  البلدي  للمجلس 
سيدي موسى بن علي، دليل على استقاللية 
القرار الحزبي وموقفا سياسيا تتحكم فيه 

االعتبارات االتحادية املحضة. 
االتحادي  الفريق  موقف   وساندت 

باالصطفاف  باملحمدية،  البلدي  باملجلس 
قوى  جانب  إلى  املعارضة  في  الواضح 
القناعة  نفس  تمتلك  أخرى  سياسية 
انتخاب  جلسة  في  عنها  التعبير  تم  كما 
السبت  يوم  النواب  ومكتب  الرئاسة 

18شتنبر2021. 
الفروع  كل  قرارات  احترم  تم   كما 
تقدير  على  مواقفها  بنت  التي  الحزبية، 
واضح  تنسيق  غياب  في  محليا،  املوقف 
السياسي  العمل  اعراف  يحترم  وصريح، 

مع القوى السياسية األخرى. 
 وفي االخيرتم احتفاظ األجهزة الحزبية 
إصدار  في  تنظيميا  لها  املخول  بحقها 

االستثنائية  الظروف  عن  أبيض  كتاب 
أطوار  كل  فيها  مرت  التي  املسبوقة  وغير 
التحضير لالنتخابات) الظروف التنظيمية، 
املجالس…الخ(،  في  االنتدابية  التمثيلية 
واالحتفاظ بالحق في اتخاذ القرارات التي 
يستوجبها الخروج عن املسلكيات الحزبية 

و االخالقيات النضالية..
العمل  في  الشروع  اللجنة،   وأعلنت 
التنظيمي بأسرع وقت ممكن، وذلك إلعادة 
جنود  بكل  الحزبية  الهياكل  وتجديد  بناء 
والذين  والخفاء،  الجبهة  في  االتحاد، 
اليد  ونظافة  بشرف  املعارك  خاضوا 

واستماتة نضالية.

تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل إلى 
الكونفدرالية  لكأس  الثاني  التمهيدي  الدور 
انتزع  أن  بعد  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
تعادال سلبيا من مضيفه إف سي بافلز البنيني، 
في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على 
أرضية ملعب »الصداقة« بالعاصمة كوتونو، 
مستفيدا من فوزه قبل أسبوع في مدينة الرباط، 

برسم لقاء الذهاب بثالثة أهداف لواحد.
زفين  البلجيكي  المدرب  كتيبة  ونجحت 
فانديربورك في الحفاظ على شباك الحارس 
أيوب لكرد نظيفة، من خالل اعتماد خطة دفاعية 
محكمة مع التكثل في وسط الميدان والقيام 
بين الفينة و األخرى بهجمات مضادة خاطفة.

وكانت أهداف  الذهاب الثالثة من توقيع 
زكريا فاتي وحمزة مجاهد وأنور ترخات، فيما 

وقع هدف الفريق البينيني روالن بياكو.
سفين  العسكري،  الفريق  م��درب  ووج��ه 
في  مشيرا  مستحقا،  ك��ان  إن  فاندنبروك، 
الندوة الصحافية، التي تلت المواجهة، شكره 
لالعبيه على المجهود الذي بذلوه، رغم الحرارة 

المرتفعة، والتي أثرت عليه شخصيا، رغم أنه 
كان متواجدا بدكة االحتياط.

 وشدد المدرب العسكري على أن العبور إلى 
الدور الموالي كان مستحقا، رغم ان العبيه 
تراجعوا في أغلب أوقات المباراة إلى الخلف، 
بفعل قلة تجربة الكثير منهم، والضغط التي 
عاشوه طيلة األسبوع الماضي، علما بأنهم 
كانوا قادرين على تقديم مردود أفضل لو تحلوا 

ببعض الشجاعة.
تفوق  أن  على  البلجيكي،  المدرب  وأكد   
الذهاب بثالثية جعل الالعبين يفضلون خوض 
المواجهة بأقل مجهود، علما بان نسبة مهمة 
من الالعبين تخوض تجربتها اإلفريقية األولى.

وختم المدرب العسكري بالتأكيد على أن 
مباريات  أربع  مع  فريقه سيكون على موعد 
بالدوري االحترافي األول، قبل مواجهة شبيبية 
القبائل الجزائري في الدور المقبل من كأس 
الكاف، وهو المباراة التي ستجري بحسابات 

مختلفة عن مواجهة بافلز.

منتخب القاعة يتأهل 
رسميا الى دور ثمن نهائي 

كأس العالم 
ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة 
أطوارها  تجرى  التي  العالم،  كأس  نهاية  ثمن  إلى  تأهله 
جرت  التي  المباريات  نتائج  على  بناء  بليتوانيا،  حاليا 
مباراتين،  نقاط من  أربع  لتوفره على  الجمعة، وكذا  يوم 
تتيح  الثاني، حيث  الدور  في  يضعه  يجعله  رصيد  وهو 
المنافسات بطاقة العبور ألربع منتخبات تحتل الرتبة الثالثة 

في مجموعتها من أصل ست مجموعات.
ويعد هذه االنجاز تاريخيا بالنظر لكون المنتخب المغربي 
يتأهل ألول مرة للدور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم، 
الثالثة في  العالمية للمرة  علما بأنه يخوض المنافسات 
تاريخه، كما أن المدرب هشام الدكيك يعد أول مدرب يؤمن 
حضوره في نهائيات المونديال في ثالث مناسبات ومع 

نفس المنتخب.

سفيان البقالي يهزم 
الكينيين على أرضهم

البقالي،  سفيان  األولمبي  البطل  المغربي،  العداء  فاز 
يوم السبت، بسباق 3000 متر موانع خالل مشاركته في 
ملتقى كيب كينو الكالسيكي أللعاب القوى، الذي احتضنته 

العاصمة الكينية نايروبي .
وانتزع البطل األولمبي المغربي، الحائز على الميدالية 
الذهبية خالل دورة األلعاب األولمبية بطوكيو، الرتبة األولى 
متفوقا على منافسيه الكينيين، بتوقيت قدره 8 دقائق و 

21 ثانية، و20 جزء من المائة.
وكان البطل األولمبي المغربي، سفيان البقالي، قد احتل 
مؤخرا المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، خالل 
مشاركته في ملتقى زيوريخ برسم نهائي الدوري الماسي 

أللعاب القوى.

وقفة احتجاجية تطالب رئيس 
الكوكب بالخروج إلى العلن

نظمت مجموعة التراب كريري بويز، الفصيل المساند 
لنادي الكوكب المراكشي، وقفة احتجاجية أمام مقر الفريق، 
وجاء ذلك على إثر التعتيم الذي يخيم على محيط الفريق، 
واختفاء الرئيس منذ توليه مسؤولية تسيير الكوكب عن 
التواصل والخروج إلى العلن لمواجهة مناصري الفريق 
واإلعالم الرياضي المحلي بكل ما يدور ويجري في فلك 
الكوكب، حيث أن المراكشيين يجهلون ما يقع داخل البيت 
الكوكبي، وما تسرب من أخبار متباينة في غياب بالغات 

رسمية صادرة من اإلدارة لتزكية أو نفي ذلك. 
ودفع هذا الوضع بالفصيل المذكور بالخروج إلى الشارع 
أسوار  داخل  يسودان  اللذين  واللبس  بالغموض  تنديدا 
الكوكب، عالوة على غياب رؤية واضحة لمستقبل مجهول.  
وحددت »ألترا كريزي بويز« مطالبها في خروج الرئيس 
عن صمته لتمكين جماهير الكوكب من المعلومة بدل التستر، 
وإبعاد بعض األعضاء داخل المكتب المسير للفريق لعدم 
المتفرج  بوقفة  المرجوة منهم، واالكتفاء  إعطاء االضافة 

أمام كوكب يعاني الويالت ماديا ومعنويا .

محمد فالل
المنتخب المغربي للجيدو 

يتوج بالبطولة العربية  
لقب  على  للشباب،  للجيدو  المغربي  المنتخب  حصل 
11 و 16  بين  ما  بالقاهرة  أقيمت  التي  العربية  البطولة 
شتنبر الجاري، بعد حصوله على خمس ميداليات، منها 

ثالث ذهبيات.
بثالث  الميداليات  سبورة  المغاربة  الالعبون  وتصدر 
على  متقدمين  واحدة،  وبرونزية  واحدة  وفضية  ذهبيات 
منتخب الكويت الذي حل ثانيا ومنتخب البلد المضيف، 

مصر في المرتبة الثالثة.
حسن  طريق،  عن  الثالث  الذهبية  الميداليات  وجاءت 
الدكالي في وزن أقل من 73 كلغ، وأنور الزغاري في وزن 
أقل من 81 كلغ وحمزة عبدالوي في وزن أقل من 90 كلغ.

ونال الالعب ياسين العطوي فضية وزن أقل من 90 كلغ، 
بينما حصد الميدالية البرونزية الالعب زكرياء المعلم في 

منافسات وزن أقل من 66 كلغ.
ولدى اإلناث سيطر منتخب مصر على الميداليات برصيد 

7 ميداليات ذهبية، و5 فضيات و 3 نحاسيات.
كما تصدر المنتخب المصري منافسات الناشئين برصيد 
7 ذهبيات و6 فضيات و11 ميدالية برونزية، يليه منتخب 
وفضية  )ذهبية  ميداليات   3 على  حصل  الذي  اإلم��ارات 
ميداليتين  على  الكويت  منتخب  حصل  فيما  وبرونزية(، 
واحدة،  ميدالية فضية  على  األردن  ومنتخب  برونزيتين، 
بينما حصد منتخب تونس ميدالية برونزية، ومنتخب اليمن 

برونزية وحيدة أيضا.

واصل فريق الشباب الرياضي السالمي تألقه، بقيادة مدربه رضوان الحيمر، 
بتفوقه على ضيفه المغرب الفاسي بثالثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، 
أول أمس السبت، على أرضية الملعب البلدي لبرشيد، برسم منافسات الدورة 

الثانية من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.
وتناوب على ثالثية الشباب الرياضي السالمي كل من محمد قنديل )د 
12( وهيثم البهجة )د 41( وزكرياء بلمعاشي )د 80(، ليحقق بذلك الصاعد 
الكاملة في أول دورتين، بعدما تفوق في  العالمة  القسم األول  إلى  حديثا 

الدورة األولى على مضيفه الجيش الملكي بثالثية نظيفة. 
قدمه  بما  افتخاره  عن  السالمي،  الفريق  مدرب  الحيمر،  رضوان  وعبر 
»الرياضية«،  لقناة  بها  أدلى  تصريحات  في  مشيرا  الماص،  أمام  العبوه 
مباشرة بعد نهاية المباراة، إلى إن فريقه استحق االنتصار، أنه لم يحصل 

على فاز فيها يوم األربعاء على هامش زمني مريح عن مباراته األولى، التي 
الجيش الملكي بالرباط.

وأكد الحيمر على أن العبيه خاضوا المواجهة من دون مركب نقص، ومن 
دون ضغوطات نفسانية، حيث طبقوا التعليمات التي وجهت إليهم، واستغلوا 

الفرص التي خلقوها بنجاح.
وإنما  متواضعا،  يكن خصما  لم  الماص  أن  السلمي  المدرب  وأضاف   

خلق هو اآلخر محاوالت شكلت بعض الخطورة على مرمى الحارس هشام 
العلوش، الذي دافع عن مرماه باستماتة.

واعتبر الحيمر الفوز الثاني على التوالي عامال محفزا لالعبيه من أجل 
مواصلة األداء الرفيع وتحقيق نتائج جيدة.

ورفع الشباب الرياضي السالمي، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى ست 
نقط بجانب الدفاع الحسني الجديدي، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي 
عند نقطة واحدة حصل عليها من تعادله أمام نهضة بركان بدون أهداف 

في الدورة األولى.
واكتفى اتحاد طنجة بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع ضيفه شباب المحمدية، 
في المباراة التي جمعتهما، اول أمس السبت، على أرضية الملعب الكبير 

لطنجة.
وكان الفريق الطنجي سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم الغابوني أكسيل 
مايي )د 5(، قبل أن يعدل النتيجة لشباب المحمدية الجناح حمزة الواسطي 

)د 52(.
ورفع فريق شباب المحمدية، بعد هذا التعادل، رصيده إلى أربع نقاط، 
فيما حصد اتحاد طنجة أول نقطة بعد هزيمته أمام الوداد الرياضي بهدفين 

دون رد في الدورة األولى.
وتغلب الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين لواحد، 

يوم السبت، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.
وسجل هدفي الفريق الجديدي زكرياء حدراف )د 30( وشعيب المفتول )د 
57(، فيما وقع للضيوف كريم أيت محمد )د 82 ض ج(. وعرفت المباراة طرد 

العب فريق الدفاع الحسني الجديدي محمد الجعواني )د 62(.
ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده، عقب فوزه الثاني، إلى ست 

نقاط، فيما ظل تجمد رصيد حسنية أكادير عند ثالث نقاط.
ونجا فريق الفتح الرياضي من فخ الهزيمة بميدانه أمام ضيفه يوسفية 
برشيد، واقتنص هدفا في األنفاس األخيرة، حقق به التعادل بهدف لمثله، 
في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، على أرضية ملعب األمير موالي 

الحسن بالرباط.
وسجل هدف الفريق الضيف المهاجم معاد فكاك )د 83(، فيما عدل النتيجة 

للفريق المضيف المدافع سومايال واتارا )د 5+90(.
وانتزاع الفريقان معا نقتطهما األولى هذا الموسم، بعدما تعثرا في الدورة 

األولى على التوالي أمام شباب المحمدية والرجاء الرياضي.

النتائج 
الفتح الرياضي – يوسفية برشيد 1 – 1 
الدفاع الجديدي – حسنية أكادير 2 – 1 
 اتحاد طنجة – شباب المحمدية 1 – 1 

الشباب السالمي – المغرب الفاسي 3 – 0 
األربعاء 22 شتنبر

مولودية وجدة – الجيش الملكي )س 21.30(

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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 شباب السوامل يخلق مفاجأة جديدة ويسحق املاص

الشباب 
السالمي 
يواصل 
عروضه 

المدهشة

 سعيد العلوي 

للكرة  الوطني  المنتخب  أخفق 
أمس  صباح  النسوية،  الطائرة 
المنتخب  عقبة  تجاوز  في  األحد، 
بطولة  نهائي  نصف  في  الكيني، 
المقامة  الطائرة،  للكرة  إفريقيا 
استئناف  بعد  ب��روان��دا،  حاليا 

البلد  منتخب  وإقصاء  البطولة 
العبات  إقحامه  بسبب  المنظم 
برازيليات غير مؤهالت من طرف 

االتحاد الدولي للعبة.
هزيمة المنتخب الوطني النسوي 
كانت بثالث جوالت لصفر، سيطرت 
خاللها العبات كينيا على جل أطوار 
الجولتين  في  السيما  المباراة، 

حسمنها  والثالثة التي  األول��ى 
بسهولة كبيرة 25 – 12 و 25 – 
المغربيات  الالعبات  بدت  11،إذ 
تائهات في رقعة الملعب، ومفككات 
لقوة  استسلمن  حيث  الصفوف، 
كذلك  حسمن  الالئي  الكينيات، 
مقابل   25 بحصة  الثالثة  الجولة 
21، ليحجز بالتالي هذا المنتخب 

إلى  العبور  بطاقة  أخ���رى  م��رة 
المنتخب  ويخفق  ال��م��ون��دي��ال، 
الوطني مرة أخرى في تحقيق هذا 
الحلم، الذي أصبح بعيد المنال، في 
ظل الظروف الراهنة التي يعيشها 

المنتخب إداريا وتقنيا. 
يذكر أن االتحاد الدولي أقصى 
المنتخب الرواندي بسبب إقحامه 

فجر  ما  برازيليات،  العبات  أربة 
األمر  نيجيريا،  منتخب  احتجاج 
الذي جعل االتحاد الرواندي يهدد 
عطل  ما  وهو  البطولة،  بتوقيف 
يتم  أن  قبل  الجمعة،  م��ب��اري��ات 
تدخل  بعد  المسابقة  استئناف 
ومشاورات  رواندية،  عليا  جهات 

مع االتحاد الدولي. 

مشوار المنتخب النسوي يتوقف في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في محطة النصف

الدورة الثانية 
من البطولة 

االحترافية

الجيش الملكي يضرب موعدا قويا مع شبيبة القبائل

املدرب العسكري يتوقع مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل

إياب الدور التمهيدي األول لكأس االتحاد اإلفريقي
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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

2021/09/18/19

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم: 33/م.ت.ص/صص/2021 
)جلسة علنية(

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
بإنجاز  املتعلق  العروض  طلب 
الشطر   - إفران  مجمع صيفي في 

الثاني.
في حصتني:

املدنية،  الهندسة  األولى:  الحصة 
النجارة  السباكة،  الكهرباء، 

والصباغة.
املسبح  الثانية:  الحصة 

واملرافق الخارجية.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  الثانية  الحصة 
واملتوسطة،  الصغرى  للمقاوالت 
التعاونيات  واتحاد  للتعاونيات 

واملقاولني الذاتيني.
لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 

في:
الحصة األولى: 

11.470.440,00درهم

الحصة الثانية:
2.938.140,00درهم

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في:
الحصة األولى:

114.800,00درهم
الحصة الثانية: 29.400,00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب قطاع املاء الكائن بمحطة 
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 

الوزاني، الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
الصفقات  بوابة  عبر  االستشارة 

العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma

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

بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
تاريخ  قبل  الصفقات  مكتب  إلى 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 26 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 اكتوبر 
)ج(  بالبناية  صباحا  التاسعة  
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.

للحصول علي معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  للشرب 
املوقع اإللكتروني للمكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب:
www.onep.ma 

ع.س.ن/3416/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض مفتوح

رقم: 27/م.ت.ص/ص/2021
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء عن  الصالح للشرب -  

طلب العروض املتعلق ب:
«Maintenance des termi-
naux de saisie portables»

على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
لإلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

في:  5.400.000,00درهم.
في:   املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

54.000,00درهم.
مكن االطالع على ملف االستشارة 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات، 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب قطاع املاء الكائن 
محمد  شارع  املعالجة،  بمحطة 

بلحسن الوزاني، الرباط.

 0537667305ou06 :الهاتف
الفاكس:0537667513 )212+(

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون، 
تاريخ  قبل  الصفقات  مكتب  إلى 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 19 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 اكتوبر 
 )G( بالبناية  صباحا  العاشرة 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب في آن واحد.
للحصول على معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء. 
الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

www.onep.ma :قطاع املاء -
ع.س.ن/3418/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء و املاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية االستغالل بجرادة.
إعالن عن طلب العروض مفتوح

 PJ2112789 :رقم
PJ2112919و
جلسات علنية

بجرادة  االستغالل  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهرباء  قطاع   - للشرب  الصالح 

عن طلبات العروض االتية:
 PJ2112 رقم  العروض  طلب   )1
وتنظيف  بإفراغ  املتعلق   789
الوقود  خزانات  من  الغاز  وإزالة 

بمديرية االستغالل جرادة
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  .يحدد 
295.000,00درهم  في   األشغال 

)م.ا.ر(.
غير  يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

منصوص عليها
ملوقع  إختيارية  زيارة  تنظم 
على   2021/09/28 يوم  املشروع 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

مديرية اإلستغالل جرادة.
 PJ2112 رقم  العروض  طلب   )2
السائل  الوقود  نقل  املتعلق   919
الحرارية  املحطة  إلى  )الفيول( 

املحمدية
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال:  إلنجاز  اإلجمالي 

480000,00درهم )م.ا.ر(   
غير  يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

منصوص عليها
ملوقع  إختيارية  زيارة  تنظم 
على   2021/09/28 يوم  املشروع 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

مديرية اإلستغالل جرادة.
خاص بجميع عروض االثمان:

على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
منصوص   غير  املؤقتة:  الضمانة 

عليها.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
 www.marchespublics.gov.ma

 www.one.ma :وكذلك عبر
والوثائق  التصاميم  أن  بيد 
التقنية قد ال يمكن أن تحمل عبر 

بوابة الصفقات العمومية
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  مكتب  التالي:   بالعنوان 
بمديرية االستغالل جرادة املكتب 
الصالح  املاء  للكهرباء  الوطني 
بحاسي  الكهرباء  للشرب-قطاع 
جرادة   77 البريد  صندوق  بالل 

- املغرب.
الهاتف:5/52-36-92-22)212(
الفاكس:5/52-36-94-25)212(

 يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب   
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
االستغالل  ملديرية  الضبط  مكتب 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  جرادة. 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -  -

املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
مكتب الضبط بمديرية االستغالل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  جرادة 
للشرب-قطاع  الصالح  املاء 
صندوق  بالل  بحاسي  الكهرباء 

البريد 77 جرادة.
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
أكتوبر   12 بتاريخ  األظرفة 
 10H00 الساعة  2021على 
بمقر بمديرية   االستغالل جرادة 
 77 البريد  بالل صندوق  بحاسي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  جرادة 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.  
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال بمديرية االستغالل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  جرادة 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 

الكهرباء.
الفاكس: 52-36-94-25 )212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3419/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء  
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم: 37/م.ت.ص/صص /2021

جلسة علنية
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  املتعلق 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
املتعلق  العروض  طلب  عن  املاء 
الحجم  املاء  بعدادات  التزويد  ب: 
الصنف  مم   15 قطر  الصغير 

السريع.
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 
 )BEI( البنك األوروبي لالستثمار
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
8.112.000درهم  في:  األشغال 

)مع احتساب جميع الرسوم(
في:    املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

81.200.00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات، 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667777

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
مكتب الصفقات، بمديرية التزويد 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العنوان  نفس  في  العينات  تودع 
املشار إليه أعاله على أبعد تقدير 
الجلسة  عقد  تاريخ  قبل  يوما 
قبل  وذلك  األظرفة،  لفتح  العلنية 
أو  الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة 
التحكيم  لجنة  رئيس  إلى  تسلم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  واحد  آن  في  األظرفة 
2021على  أكتوبر   19 الثالثاء 
الساعة التاسعة صباحا بالبناية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   )G(

واملاء الصالح للشرب. 
للحصول على معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

www.onep.ma :قطاع املاء  -
ع.س.ن/3420/ا.د

ع.س.ن /3414/د

ع.س.ن /3417/د ع.س.ن /3425/د

ع.س.ن /3415/د

وا�شنطن ترحب 
بمقتل الإرهابي 
واأحد مرتزقة 

البولي�شاريو وليد 
ال�شحراوي

أمس  املتحدة،  الواليات  رحبت 
"الدولة  تنظيم  زعيم  بمقتل  الجمعة، 
الصحراء  في  اإلرهابي  اإلسالمية" 
"البوليساريو"  مرتزقة  وأحد  الكبرى 

عدنان أبو وليد الصحراوي.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
في  برايس،  نيد  األمريكية،  الخارجية 
بإعالن  املتحدة  الواليات  "تشيد  بيان: 
شريكنا وحليفنا فرنسا أن قواتها قتلت 

عدنان أبو وليد الصحراوي".
"بصفته  أنه  برايس  السيد  وأكد 
قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى 
مسؤولية  الصحراوي  وليد  يتحمل   ،
عدد  بحياة  أودت  التي  العنف  أعمال 
في  والجنود  املدنيني  من  يحصى  ال 
هجوم  ذلك  في  بما   ، الساحل  منطقة 
مشتركة  دورية  على   2017 أكتوبر   4
تونغو  منطقة  في  نيجيرية  أمريكية- 
مقتل  عن  أسفر  مما   ، بالنيجر  تونغو 
جنود  وأربعة  أمريكيني  جنود  أربعة 

نيجيريني.
الدولة  تنظيم  تصنيف  وتم 
الكبرى،  الصحراء  في  اإلسالمية 
 2015 العام  في  تأسيسه  تم  الذي 
الصحراوي،  وليد  أبو  عدنان  قبل  من 
والحركة  البوليساريو"  "جبهة  عضو 
املغرب  بالد  في  القاعدة  الجهادية 
في  األول"  "العدو  أنه  على  اإلسالمي، 
منطقة الساحل خالل قمة بو )جنوب-

غرب فرنسا( في يناير 2020.
األربعاء-  ليلة  اإلعالن  ومنذ 
وليد  أبو  تحييد  عن  الخميس 
لحبيب  الحقيقي  واسمه  الصحراوي، 
 ، البشير،  ولد  سعيد  ولد  عبدي  ولد 
حد  إلى  الدولية  اإلعالم  وسائل  ربطت 
املدعومني  باالنفصاليني  صالته  كبير 
من الجزائر ، مبرزة التواطؤ الثابت بني 
منطقة  في  "واإلرهاب  "البوليساريو 
الساحل حيث يتسبب تصاعد التهديد 

اإلرهابي في قلق املجتمع الدولي.

تقلصا  العربي  املغرب  دول  تشهد 
بعد  كوفيد19-  وباء  انتشار  في  واضحا 
الصيف  خالل  املستشفيات  عانت  أن 
على  قدرتها  وتجاوزت  اكتظاظ  من  الفائت 

استيعاب املرضى.
للعدوى  نسبة  أعلى  البالد  سجلت 
بالفيروس بني 7 و13 يوليو بأكثر من 55 
النسبة  هذه  تراجعت  واليوم  مريض  ألف 
بسبع مرات. كما انخفضت أعداد الوفيات 
342 وفاة  إلى مستوى  بشكل الفت لتصل 
بخمس  أقل  وهي  الفائت  األسبوع  طيلة 
 24 بني  الفترة  في  تسجيله  تم  مما  مرات 

و30 يوليو وبلغ 1451 وفاة.
أقرت  "التسونامي"  هذا  مواجهة  في 
من  بداية  تجول  حظر  الصحية  السلطات 
السادسة مساء )17,00 ت غ( وتم تخفيفه 
الحقا كما منعت التنقل بني املدن وكثفت من 
حمالت التطعيم بفضل مساعدات خارجية 

من دول عربية وأوروبية وغيرها.
الهاشمي  باستور  معهد  مدير  يقول 
الوزير لفرانس برس في تفسيره لسبب هذا 
لحملة  تكثيف  هناك  "كان  الكبير  التراجع 
التطعيم"، كما أن "انتشار الفيروس" عز ز 

"املناعة الطبيعية" بني املواطنني.
اللجنة  عضو  وهو  الوزير  ويؤكد 
العلمية أن الهدف هو الوصول إلى تطعيم 
بجرعتني  السكان  من  و60%   50 بني  ما 

خالل شهر أكتوبر القادم.
طعمت تونس %26,1 من سكانها البالغ 

عددهم 12 مليون نسمة تطعيما كامال.
يقارب  ما  أحصى  الذي  املغرب  أما 
13800 وفاة بكوفيد19-، فهو البلد األكثر 
تقدما في عمليات التطعيم مع أخذ 46,7% 

من سكانه اللقاح كامال.
املرضى  عدد  في  ارتفاعا  املغرب  شهد 
مع  حزيران/يونيو  في  القيود  تخفيف  اثر 
ساعات  وتقليص  الحدودية  املعابر  فتح 

حظر التجول وظهور املتحورة دلتا.
غشت  مطلع  قياسي  رقم  تسجيل  وتم 
بنحو 70 ألف إصابة جديدة طوال أسبوع 
قبل أن يتراجع العدد أربع مرات بحلول 16 
نفسه  االتجاه  الوفيات  وسجلت  سبتمبر. 
مع 405 وفيات في األيام السبعة املاضية 
الوفيات  عدد  نصف  من  يقرب  ما  وهو، 
فترة  خالل  تسجيله  تم  الذي   775 البالغ 

الذروة )من 16 إلى 22 غشت(.
غشت  مطلع  السلطات  شددت  وهكذا، 
التجمعات  من  وقلصت  التجول  حظر 
ومراكش  البيضاء  الدار  وإلى  من  والتنقل 

وأكادير.
عبد  الصحة  بوزارة  املسؤول  وأفاد 
وكالة  نقلته  ما  وفق  بلفقيه  مزيان  الكريم 
األنباء املغربية أن هناك انخفاضا لحاالت 
التوالي  على  الخامس  لألسبوع  العدوى 

في  ارتفاع  تسجيل  مواصلة  من  بالرغم 
الحاالت الحرجة والوفيات.

نهاية غشت حملة  البالد  في  وانطلقت 
أعمارهم  تتراوح  ملن  الطوعي  التطعيم 
إلى  العودة  مع  تزامنا  عاما  و16   12 بني 
املدرسة التي تأخرت إلى األول من أكتوبر. 
من   80% تطعيم  هدف  السلطات  وحددت 

سكان البالد وعددهم 36 مليونا.
االحصاءات  الجزائر حسب  في  وتوفي 
وأعلنت  بكوفيد  ا  5650 شخص  الرسمية 
في العاصمة الجزائر مطلع سبتمبر "حملة 
السكان  من   70% لتطعيم  تهدف  واسعة" 

بنهاية العام الحالي.
في  الرئيسية  العدوى  بؤر  تحديد  وتم 
والبليدة  الجزائر  العاصمة  من  مناطق 

وتيزي وزو ووهران.
أسبوعيا  قياسيا  رقما  البالد  وسجلت 
24 و30 يوليو بلغ  الفترة املمتدة بني  في 
فقد  الوفيات  أما  جديدة،  إصابة   10626
و6  يوليو   31 بني  املستويات  أعلى  بلغت 

غشت مع تسجيل 268 وفاة.
مرات  بست  العدوى  حاالت  وتراجعت 

والوفيات بمرتني حتى 16 سبتمبر.
والتجول  التجمعات  حظر  ويتواصل 
الشواطئ  السلطات  فتحت  بينما  الليلي 
استئناف  املقابل  في  وتم  الترفيه  ومناطق 
رحالت الطيران الدولية جزئيا خالل يونيو 

بعد توقيفها في مارس 2020.
نحو  يقطنها  التي  ليبيا  بدأت  بدورها 
وفاة   4500 وأحصت  نسمة  ماليني  سبعة 
الجائحة  النتشار  طفيفا  تراجعا  تشهد 
اثر تسجيل أعلى مستوى لحاالت العدوى 
تموز/ و31   25 بني  املمتدة  الفترة  خالل 

يوليو بلغ 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس 
و204 وفيات.

األسبوع  األرقام خالل  هذه  وانخفضت 
الفائت بثالث مرات لعدد املرضى وبمرتني 

لحاالت الوفاة.
ارتفاعا  التطعيم  عمليات  نسق  وشهد 
في  طرابلس  العاصمة  في  مركز  فتح  مع 

11 غشت ثم وبعد عشرة أيام مركز ثان في 
الشرق، ومن ثم مراكز تطعيم في األحياء.

واحدة  %18,4 جرعة  تلقى  اآلن،  حتى 
كامال بسبب  تطعيما  التطعيم و2,1%  من 
الصيني  التلقيح  شحنات  وصول  تأخر 

سينوفاك والروسي سبوتنيك-في.
"انخفاضا  وأكد مركز مراقبة األمراض 
غلق  قرار  اثر  الغرب"  في  العدوى  في 
الحدود البرية مع تونس التي أعيد فتحها 
الجمعة، كما عبر املركز عن خشية من عودة 
وشرق  جنوب  في  املرضى  أعداد  ارتفاع 
لدى  املرضى  أعداد  ارتفاع  بسبب  ليبيا 

الجارة مصر.
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جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
بوريطة،  ناصر  السيد  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
وزارة  نظمته  وزاري  اجتماع  خالل  الجمعة  اليوم 
الخارجية األمريكية احتفاال بالذكرى السنوية األولى 
التفاقات أبرهام، التأكيد على انخراط اململكة الراسخ 

لفائدة السلم اإلقليمي.
إزاء  مطمئنني  "كونوا  بوريطة  السيد  وقال 
انخراط املغرب الراسخ واملستمر في القيام بما يلزم 

للمساهمة فعليا في تحقيق السلم اإلقليمي".
االجتماع  هذا  خالل  املغربي،  املسؤول  وأشاد   
الخارجية  وزير  مشاركة  عرف  الذي  االفتراضي 
دول  خارجية  ووزراء  بلينكني،  أنطوني  األمريكي، 
وإسرائيل،  والبحرين  املتحدة  العربية  اإلمارات 
"بفرصة لتجديد التأكيد على انخراطنا معا لصالح 

السلم".
للمنطقة  اليوم  نظهر  "إننا  بالقول  وأضاف 
واحد  كل  على  يجب  أنه  أجمع  وللعالم  بأسرها 
قدما  املضي  أجل  من  شجاعة  إجراءات  اتخاذ  منا 

والسعى ملا هو أفضل".
مع  العالقات  "تطبيع  أن  إلى  بوريطة  وأشار 
يستحق  تاريخي  حدث  الواقع  في  هو  إسرائيل 
االحتفاء به ألنه منح أمال جديدا ومهد الطريق لزخم 
املغربي  األمريكي-  االتفاق  أن  مبرزا  مسبوق"،  غير 
 " املاضي  دجنبر  في  توقيعه  تم  الذي  -اإلسرائيلي، 

يشكل أساس هذه العالقة املتجددة".
يعكس  االتفاق  هذا  توقيع  أن  إلى  الوزير  ولفت 
والجالية  املغرب  ملوك  بني  العميقة  "الروابط 
اليهودية املغربية الهامة"، مجددا التأكيد على تقدير 
املتحدة  للواليات  املحوري  للدور  العميق  اململكة 

باعتبارها "ضامنة لهذا املسلسل".
وقال بوريطة، في هذا الصدد، "لقد كان ونستون 
على  الحفاظ  يمكن  ال  إنه  قال  عندما  محقا  تشرشل 
السالم إال من خالل مشاعر مخلصة. نعم، فاتفاقيات 
التطبيع هي ثمرة حسن النية، الكثير من حسن النية. 
لكن األهم أننا نرى عمال على أرض الواقع"، مذكرا 
بأنه منذ توقيع االتفاق الثالثي، وباتباع التعليمات 

السامية لجاللة امللك، تم اتخاذ العديد من اإلجراءات.
وجه  على  بوريطة،  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
الخصوص، بالتوقيع على أزيد من 20 اتفاقية تغطي 
مجاالت مختلفة، وفتح وتفعيل تمثيليات دبلوماسية، 
خمس  تضم  والتعاون  للحوار  منصة  وإحداث 
مجموعات عمل قطاعية، وفتح قنوات التواصل بني 
مجتمعات األعمال، عالوة على إطالق نحو 20 رحلة 

جوية تديرها شركتا طيران إسرائيليتان.
استئناف  تحدي  نجاح  بعد  أنه  الوزير  وأوضح 
تتمثل  رفعها  يتعني  التي  التحديات  فإن  العالقات، 
معنى  وإضفاء  وتحسينه  التطبيع  على  الحفاظ  في 
عليه، مسلطا الضوء على أربع نقاط يجب أخذها في 

االعتبار.
املغربي،  الدبلوماسي  بحسب  األمر،  ويتعلق 
واألمن  السلم  مزايا  إبراز  على  العمل  إلى  بالحاجة 
اإلقليمي، وإعادة إطالق عملية السالم، والتعامل مع 
وتضامن"،  "يقظة  بـ  التطبيع  ولدها  التي  العداوة 

وإقامة نظام إقليمي جديد.
وقع  يصبح  أن  املرتقب  من  أنه  بوريطة  واعتبر 
القادمة،  السنوات  في  ملموسا  التطبيع  مسلسل 
مشددا على الحاجة إلى العمل بشكل نشط من أجل 
العالقات  اإلقليميني، على  السلم واألمن  إبراز مزايا 

بني األشخاص وعلى الفرص التجارية.
وبخصوص إعادة إطالق عملية السالم التي تعد 
في  يوجد  ال  أنه  إلى  الوزير  أشار  أساسية،  مباردة 
نظر املغرب بديل آخر عن حل الدولتني مع قيام دولة 
فلسطينية مستقلة على أراضي حدود يونيو 1967. 
الحفاظ  ضرورة  على  أخرى،  جهة  من  وشدد 
القدس باعتبارها تراثا  على الوضع الخاص ملدينة 
ألتباع  السلمي  للتعايش  ورمزا  لإلنسانية  مشتركا 
اململكة  أن  موضحا  الثالث،  السماوية  الديانات 
في  هادئ،  وبشكل  مهم،  بدور  دائما  "اضطلعت 
ملواصلة  املاضي، وهي مستعدة  في  السالم  تسهيل 

هذا الدور اليوم".
التعاطف  يولد  لم  التطبيع  أن  بوريطة  أبرز  كما 
يجب  التي  العداوة  إلى  أيضا  أدى  بل  فحسب، 

التعامل معها بـ "يقظة وتضامن". وقال "على سبيل 
عالقاتها  قطع  جارة  دولة  قررت  ولألسف،  املثال، 
استئناف  أخرى،  أمور  بني  من  بدعوى،  املغرب  مع 

العالقات مع إسرائيل".
وسلط السيد بوريطة الضوء على ضرورة إقامة 
"نظام إقليمي جديد"، تكون فيه إسرائيل جهة فاعلة 

وليست "دخيلة في منطقتها".
اإلقليمي  النظام  هذا  أن  إلى  الوزير  وخلص   
بل  ما«  أحد  »ضد  أنه  على  رؤيته  يجب  ال  الجديد 
باألحرى »لصالحنا جميعا. كما يجب أن يستند إلى 
خلق  كيفية  على  أيضا  ولكن  محني،  مشترك  تقييم 

فرص لالستقرار والتنمية للجميع«. 
األمريكي،  الخارجية  وزير  أشاد  جهته  من 
أنطوني بلينكني، اليوم الجمعة، »بتعميق العالقات 
واإلمارات  والبحرين  املغرب  بني  الدبلوماسية" 
توقيع  من  سنة  بعد  وإسرائيل،  املتحدة  العربية 
اتفاقات أبرهام التي"تنطوي على مكاسب آخذة في 

النمو«
افتراضي  جتماع  عقد  بمناسبة  بلينكني،  وقال 
مع نظرائه من هاته الدول، وضمنهم وزير الشؤون 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
سنة  وبعد  "اليوم،  إنه  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
من توقيع اتفاقات أبرهام، ما فتئت مكاسبها تنمو. 
إننا نشهد تعميقا للعالقات الدبلوماسية. إنها سنة 

مميزة".
هذا  في  األمريكي،  الخارجية  وزير  واستشهد 
يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  بزيارة  الصدد، 
زيارة  أول  وهي  املاضي،  الشهر  املغرب  إلى  لبيد 
لوزير إسرائيلي للمملكة منذ سنة 2003، مشيرا إلى 

أن البلدين افتتحا مكتبني لالتصال مؤخرا.
سمحت  الدبلوماسية  العالقات  أن  وأضاف 
وبني  واملغرب،  إسرائيل  بني  جوية  رحالت  بإطالق 
واإلمارات  إسرائيل  وبني   ، والبحرين  إسرائيل 

العربية املتحدة.
وأبرز بلينكن خالل هذا االجتماع أن "كثيرين هم 
أولئك الذين يسعون إلى إحياء العالقات طويلة األمد 

التي تم قطعها إلى غاية اآلن"، مضيفا أن أكثر من 
مليون إسرائيلي هم من أصول مغربية، بما في ذلك 

خمسة وزراء في الحكومة اإلسرائيلية الحالية.
أن  "نالحظ  األمريكية  الدبلوماسية  رئيس  وقال 
العالقات بني الشعوب تتعزز رغم املشاكل الخطيرة 
أن  إلى  مشيرا   ،")-19 )كوفيد  وباء  يطرحها  التي 
االبتكار  وفرص  االقتصادية  الفرص  من  العديد 

والتعاون رأت النور في ظرف سنة واحدة.
وقال "إن هذه الفرص ستكون رائعة في أي وقت، 
نسعى  وقت  في  اليوم،  خاص  بشكل  مهمة  لكنها 
التداعيات  من  أفضل  بشكل  للتعافي  جاهدين  فيه 
االقتصادية املدمرة للوباء"، داعيا "املزيد من الدول 

التباع مسار اإلمارات والبحرين واملغرب".
العالقات  "تعميق  فإن  بلينكني،  السيد  وبرأي 
الدبلوماسية يوفر أيضا األسس الضرورية ملواجهة 

التحديات التي تستلزم التعاون بني الدول، من قبيل 
التخفيف من التوترات اإلقليمية، ومكافحة اإلرهاب 

والتخفيف من تأثير أزمة املناخ".
وتابع أن "التطبيع يؤدي إلى مزيد من االستقرار 
والتعاون والتقدم املتبادل ، وهو ما تحتاجه املنطقة 

والعالم بشدة في هذا الوقت".
الشرق  في  الصراع  إلى  تطرقه  معرض  وفي 
االرتكاز  الضروري  من  إنه  بلينكن  قال   ، األوسط 
التطبيع  وهذا  املتنامية  العالقات  "هذه  على 
حياة  على  "ملموسة"  تحسينات  إلدخال  املتزايد" 
طال  الذي  الهدف  نحو  تقدم  وإلحراز  الفلسطينيني، 

أمده، وهو تحقيق السالم.
وقال وزير الخارجية األمريكي إن "الفلسطينيني 
لتحقيق  قانونية  تدابير  يستحقون  واإلسرائيليني 

الحرية واألمن والفرص والكرامة".

خالل اجتماع وزاري نظمته اخلارجية األمريكية احتفاال بالذكرى السنوية األولى التفاقات أبرهام

الدعوة إلى أن يشمل مهنيي الصحة للحفاظ على سالمة طالبي العالج باملؤسسات الصحية املختلفة
اأطباء يوؤكدون على التلقيح المبكر �شد الأنفلونزا المو�شمية والتعبئة

الجماعية لمواجهة كوفيد 19 ومتحوراته
 وحيد مبارك

األطباء  يوصي  الذي  أكتوبر  شهر  عن  تفصلنا  ال 
من  يعانون  الذين  األشخاص  تلقيح  بضرورة  خالله 
املوسمية  لألنفلونزا  املضاد  باللقاح  صحية  هشاشة 
الصحي  املجال  في  الخبراء  ويخص  أيام،  بضعة  إال 
أمراض  من  يعانون  والذين  الحوامل،  النساء  بالذكر 
مزمنة كالفشل الكلوي املزمن، السكري، أمراض القلب، 
األمراض الرئوية املزمنة وغيرها، فضال عن كبار السن 
ما فوق 65 سنة، واألطفال أقل من 5 سنوات. ويشدد 
طويلة  مدة  الفئات  هذه  تنتظر  أال  على  املختصون 
على  مؤكدين  بعده،  ما  أو  نونبر  غاية  إلى  تتأخر  أو 
ضرورة تسريع عملية التلقيح فور توفر اللقاح، خاصة 
في ظل الظرفية الوبائية التي تعرفها بالدنا املرتبطة 
ومتحوراته،   19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  بالجائحة 
التي تتطلب تعبئة جماعية، إن على مستوى مواصلة 

بالتدابير  التقيد  أو  للتالميذ،  املوجهة  التلقيح  حملة 
الوقائية، أو التلقيح ضد األنفلونزا املوسمية.

لـ  تصريح  في  مرابط،  مصدق  الدكتور  وشّدد 
على أن الخضوع للتلقيح يجب  "االتحاد االشتراكي" 
وأفراد  هم  لحمايتهم  الصحة  مهنيي  كذلك  يشمل  أن 
األخرى  الفئات  باقي  شأن  ذلك  في  شأنهم  أسرهم، 
يمكن  التي  الوخيمة  الصحية  التداعيات  من  املعنية، 
يستهني  التي  املوسمية،  األنفلونزا  فيها  تتسبب  أن 
حّد  إلى  تصل  قد  والتي  املواطنني،  من  الكثير  بها 
الوفاة. وأكد الدكتور مصدق على أن العالم خّلد يوم 
الجمعة األخير فعاليات اليوم العاملي لسالمة املرضى، 
الذين  مبرزا على أن شقا أساسيا لحماية األشخاص 
يتوجهون للمؤسسات الصحية طلبا للعالج، يتمثل في 
الوقاية، وليس فقط في توفير املوارد البشرية والتقنية 
ومن  املختلفة،  الصحية  والخدمات  العالجات  لتقديم 
العديد من  تلقيح مهنيي الصحة ألنفسهم ضد  بينها 

كفيروس  بسرعة،  لالنتشار  عدواها  القابلة  األمراض 
كوفيد 19 ومتحوراته، ونفس األمر بالنسبة لألنفلونزا 

املوسمية.

عام،  مرابط، وهو طبيب  الدكتور مصدق  وأوضح 
أن توفير اللقاح في أكتوبر، وتفادي التأخير الذي تم 
تسجيله في عدد من املواسم، سيمنح الشخص امللقح 
وسيسمح  األجسام،  مضادات  لتكوين  زمنية  مساحة 
تداعياته  له  الذي  باملرض،  املبكرة  اإلصابة  بتفادي 
ال  التلقيح  تأخير  أن  على  مشددا  املختلفة،  وتبعاته 
طبي.  رأي  على  بناء  املرض  حالة  في  إال  به  يوصى 
املوسمية  األنفلونزا  أن  إلى  الصحي  الفاعل  ونّبه 
تتسبب في ما بني 3 و 5 ماليني حالة إصابة خطيرة 
حالة  ألف   500 و   250 بني  وما  سنة،  كل  العالم  في 
الصحية  الناحية  من  صعبا  يعتبر  الذي  األمر  وفاة، 
يؤكد  مما  واالجتماعية،  االقتصادية  كلفته  عن  فضال 
ال  حتى  الفعلية،  اآلجال  داخل  التلقيح  أهمية  على 
في سنوات خلت، حيث  تتكرر سيناريوهات عشناها 
تابع الجميع تسجيل مجموعة من اإلصابات والنقاش 

الذي ارتبط بها، بسبب التأخر في توفير اللقاحات.

• بوريطة: المغرب يجدد التاأكيد على انخراطه الرا�شخ لفائدة ال�شلم الإقليمي 
• التطبيع لم يولد التعاطف فح�شب، بل اأدى اأي�شا اإلى العداوة التي يجب التعامل معها بـ »يقظة وت�شامن« 
 •بلينكن: اأكثر من مليون اإ�شرائيلي هم من اأ�شول مغربية منهم خم�شة وزراء في الحكومة الإ�شرائيلية الحالية

تراجع انتشار وباء كوفيد يف دول املغرب العربي إثر صيف قاس 
المغرب اأح�شى ما يقارب 13800 وفاة وهو البلد الأكثر تقدما في عمليات التطعيم 

بعد اأخذ 46,7 % من �شكانه اللقاح
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للتجارة  الوطنية  المدرسة  شاركت 
لجامعة  جهويا  المنتسبة  والتسيير 
في  البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن 
بـمهرجان  الماضية،  القليلة  ــام  األي
العربي  المسرحي  ــاء  ــزرق ال صيف 
التاسع عشر باإلردن بمسرحيتها »ستة 
على ستة«، وذلك للتنافس على جوائز 
المهرجان، من أجل تعزيز »غلتها« في 
هذا االتجاه بعدما حصلت المسرحية 
ذاتها على العديد من الجوائز الوطنية 
و الدولية في مناسبات مسرحية سابقة، 
هاته  لجهود  تتويجا  ــك  ذل ويــأتــي 

الفرقة الجامعية المسرحية لتطوير وتنشيط العمل الثقافي والريادي 
واالجتماعي لها..

وحسب مصادر قريبة من الفرقة المسرحية الجامعية المغربية، فقد  
اعتبرت »ستة على ستة« بعد عرضها على جمهور المهرجان، ومن خالل 
تقييم و مناقشة مجموع األعمال المسرحية من لدن لجنة مهرجان الزرقاء 
فانتازيا«  »فرقة  قدمتها  التي  المغربية،  المسرحية  اعتبرت  األردني، 
من  السبع،  عين  الدارالبيضاء  والتسيير  للتجارة  الوطنية  للمدرسة 
بين أجود األعمال المسرحية المعروضة بهاته التظاهرة المسرحية، 
واألداء  المسرحية   الكتابة  على مستوى  أحسنها، سواء  يكن  لم  إن 
واإلخراج، الذي قام به الفنان المغربي أنوار حساني..، مع تأكيد لجنة 
  ENCG تحكيم المهرجان  على أن »فرقة فانتازيا« المغربية التابعة لـ

هي الفرقة األكاديمية الوحيدة بهاته الدورة.

كشف مهرجان الجونة السينمائي، عن 
المغربي  للمخرج  مشروعاين  اختياره 
هشام العسري من 20 مشروعا، للمشاركة 
في الدورة الخامسة لمنصة الجونة، منها 
13 مشروًعا في مرحلة التطوير و6 أفالم 
ومشروع  اإلنــتــاج،  بعد  ما  مرحلة  في 
ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج، مؤكدا 
أن االختيار تم وفًقا لمحتواها وجودتها 

الفنية وإمكانية تنفيذها مالًيا.
الروائية  المشروعات  قائمة  وتضم 
التطوير، مشروعين  مرحلة  في  الطويلة 
تستطيع  ال  »عائشة  هما:  مصر  مــن 
مصطفى،  لــمــراد  اآلن«  بعد  الــطــيــران 

األردن  ومن  صيام،  لمحمد  و»كولونيا« 
يشارك مشروعان »حتى يتنفس البحر« 
لسعيد زاغا،  و»األعشاب«  دريعي،  لزين 
و»ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة« 
لصوفيا جامه )الجزائر(، و»أجورا« لعالء 
الدين سليم )تونس(، و»محبون سعداء« 
لهشام العسري )المغرب(، و»الملخص« 

لعلي آلـ فتالوي )سويسرا(.
في  الوثائقية  المشاريع  تشمل  بينما 
مرحلة التطوير، مشروعين من مصر، هما 
»خمسين متر« ليمنى خطاب، و»البحث 
باإلضافة  الشاذلي،  لسارة  ودي«  عن 
رياحي  لفاطمة  بورقيبة«  قتل  »أبي  إلى 

و»نساء حياتي«لزهراء غندور  )تونس( 
والشتاء«  للصيف  و»أغنية  )العراق(، 

لطالل دركي و علي وجيه )سوريا(.
في  الطويلة  الروائية  األفــالم  عن  أما 
مرحلة ما بعد اإلنتاج فتتضمن »جنائن 
ألحمد ياسين الدراجي )العراق،  معلقة« 
لهشام  مايش«  و»هايش  فلسطين(، 

العسري )المغرب(.
في  الطويلة  الوثائقية  األفالم  وتشمل 
مرحلة ما بعد اإلنتاج، »أبو زعبل  89« 
فاصل«  و»خط  )مصر(،  مرتضى  لبسام 
و»ال شيء عن أمي«  لرين رزوق )لبنان( 
للطيفة دغري )تونس(، و»هذه األشجار 

كما  )األردن(،  شوفاني  لهند  الغريبة« 
يشارك »تحت الكرموس« ألريج سحيري 
كمشروع ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
في  تقام  للمهرجان  الخامسة  الــدورة 
الفترة من 14 إلى 22  أكتوبر المقبل، بينما 
ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية 
في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، ويمنح 
المهرجان جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دوالر 
لكل  وشهادة منصة الجونة السينمائية 
من أفضل فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج 
وأفضل مشروع في مرحلة التطوير. كما أن 
المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بالمنح 

التي يمولها رعاة وشركاء المهرجان.

كلينت إيستوود في الحادية والتسعين... على حصان الويسترن مجددا ماجد كدية يصدر أغنية جديدة
أطلق الفنان المغربي الشاب ماجد كدية، مؤخرا، عبر قناته الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات العالمي 

“يوتيوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “كوسطار”.
وتعاون ماجد كدية في إنجاز جديده الفني مع  كل من محمد المغربي على مستوى الكلمات واأللحان، فيما 
اشرف “ديدجي صوال” على التوزيع الموسيقي  واطلق ماجد إصدار “كوسطار” على طريقة “الفيديو كليب”، 
صورت جميع مشاهده بين مدينة أصيلة وطنجة، تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكرفتي، الذي عمل على 
استعمال تقنيات جد حديثة في التصوير كما تكلف المصمم المغربي عصام وشمة بإطاللة ماجد في “الكليب”.

حققت، في ظرف وجيز من إصدارها، أزيد من مليون مشاهدة على  ينبغي التكير أن أغنية “كوسطار” 
موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”. تجدر اإلشارة إلى أن الفنان ماجد كدية، ابن مدينة الرباط، كانت بدايته 
الفنية منذ سنة 2017، ليواصل بذلك رحلة النجاح والتألق بمجموعة من األعمال الفنية السابقة، كما يتقن 

الغناء باالنجليزية والفرنسية مما يسمح له بأداء أنماط موسيقية مختلفة.
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Aليس االعتزال واردا في نظر كلينت إيستوود، فنجم هوليوود األسطوري لم يكتف في الحادية والتسعين 
من العمر بإخراج فيلم جديد هو«كراي ماتشو«بل إنه يمثل فيه ويركب حصانا ويسدد أيضا ضربة باليد.

ويندرج«كراي ماتشو«الذي يبدأ عرضه الجمعة في الصاالت األمريكية في سياق أفالم الويسترن التي 
حقق الممثل نجومية بفضلها. ويؤدي فيه كلينت إيستوود دور بطل الروديو السابق مايك ميلو الذي يكلف 

بمهمة أخيرة.
وينبغي لميلو أن يسافر إلى المكسيك ويعثر على ابن مديره السابق رافو ويعلمه أصول امتطاء الخيل.
وكشف إيستوود أن »فكرة هذا الفيلم تعود إلى حوالى أربعين سنة«. وهو لم يكن وقتذاك متقدما في 
السن بما فيه الكفاية لتأدية هذا الدور، فاقترح على المنتج »إخراج الفيلم واالستعانة بروبرت ميتشوم 
في دور البطولة«. إال أن المشروع لم يبصر النور، وبعد بضعة عقود بات الممثل يعتبر أنه نضج بما فيه 

الكفاية لتأدية هذا الدور بنفسه.

م�سروعان للمخرج المغربي ه�سام الع�سري 
ي�ساركان  في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج 

بالدورة الـ 5 لمن�سة الجونة ال�سينمائية

  هدى �سعد ت�ستعد
 لطرح اأغنية جديدة  

 
تعتزم الفنانة المغربية هدى سعد، إطالق أغنية جديدة، خالل 
األيام القادمة  عبر قناتها الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات 

العالمي “يوتيوب”، وطلك دون أن تكشف عن عنوانها.
ووضعت  هدى سعد لجمهورها عبر حسابها الشخصي 
بموقع تبادل الصور والفيديوهات االجتماعي “إنستغرام”، 
صورة لها ظهرت من خاللها بـ”لوك” مختلف، وقالت: “تم 
تسجيل العمل الذي تطلب مني تركيز كبير و قوة ذهنية ال 
يمكن إال أن تنبع من الداخل كان االنفصال عن كل تشويش 

وتعطيل قرارا قطعيا..”.
وابرزت هدى: “صادقت الطبيعة والرياضة والتأمل فكانت 
النتيجة خرافية، الحمد هلل، هذا هو سبب الغياب في الفترة 
األخيرة سعيدة بتطوري ونموي الفكري وبنجاحي في اجتياز 

مرحلة التسجيل”.
قائلة:  التدوينة  ذات  في  سعد  واضــافــت  
“قريبا جدا سنسدل الستار عن هوية كل 
من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي 
اعتبره عصارة المخزون الفني الذي 

امتلكه..”.
منشورها  ــي  ف وأوضــحــت 
اهلل  مــن  “أتمنى  بالقول: 
باقي  الستكمال  التوفيق 
يقابلكم  كـــي  الـــمـــراحـــل 
ــعــمــل وهــــو في  هــــذا ال
شكال  النهائية  حلته 
ومضمونا.. حقق اهلل 
جميعا،  أحــالمــنــا 
لوجودكم  ممتنة 

في حياتي”.

مهرجان »جدار الرباط - فن ال�شارع« يزين �شوارع الرباط

المغرب ي�شارك في مهرجان هل�شنكي ال�شينمائي الدولي

»جدار الرباط   تسجل الدورة السادسة من مهرجان 
الفترة  استثنائيا خالل  تنظيمها  المقرر  فن الشارع«   -
الممتدة ما بين 16 و26 شتنبر 2021، »أنشطة متنوعة 
وبرمجة ذات جودة عالية، فضال عن استضافة فنانين 
كبار وموهوبين ذوي صيت عالمي، كما تعد عشاق الفن 
بدورة استثنائية ومتميزة« بحسب منظمي المهرجان.

وأوضح المنظمون في بالغ لهم أنه وعلى امتداد 10 أيام 
من التظاهرة الفنية الكبيرة، سيتم تكييف مختلف الفقرات 
وفق ما يتماشى مع الوضعية الراهنة، وفي احترام تام 
وصارم للتدابير االحترازية والمعايير الصحية الالزمة 

من أجل الحد من مخاطر انتشار العدوى.
وعلى غرار الدورات الخمسة الماضية، دعا مهرجان 
»جدار-فن الشارع« 13 فنانا مغاربة وأجانب، يتحدرون 
من 7 دول، »كلهم سيجتمعون في قلب العاصمة الرباط 

لتسليط الضوء عليها أكثر وتعزيز مكانتها الرائدة، إلى 
جانب الحديث عن عالمنا من خالل إبداعات تنبض من 

قلب الفن المعاصر«.
برسم  االكتفاء  يتم  لن  الفنية،  التظاهرة  مدة  وخالل 
اللوحات العمالقة، ولكن أيضا خلق لقاءات مع ثلة من 
الضيوف لتبادل األفكار والمعارف وتعزيز مبدأ المشاركة، 
فضال عن إمعان التفكير في إيالء أهمية أكبر بالفن في 

الفضاءات العامة. 
وكما جرت العادة قبل 5 سنوات، يعمل مهرجان »جدار- 
جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات  فن الشارع« 
الثقافية، على غرار متحف محمد السادس للفن الحديث 
 Le Cube Independent والمعاصر، وفضاءات الفن مثل

Art Room وجمعية دار لوان.
كما سيتم خالل هذه الدورة من المهرجان إطالق النسخة 

سيسمح  الذي  المحمول  الهاتف  تطبيق  من  المحسنة 
لمختلف مستعمليه الوصول إلى األماكن التسعة المختارة 
هذه السنة، فضال عن اكتشاف الجداريات الفنية المنجزة 

على مدى الخمس الدورات الفائتة.

يفتتح مهرجان هلسنكي السينمائي 
الدولي، اليوم الخميس، في دورته الـ 

34 المنظمة بمشاركة المغرب.
الفني،  الموعد  هذا  خالل  وسيتم، 
»هز  الــمــراكــشــي  ليلى  فيلم  عــرض 
القصبة« )روك ذا قصبة( في 20 شتنبر 
الجاري، بشبابيك مغلقة، وذلك بالتعاون 

مع سفارة المملكة في هلسنكي.
كما ستتميز مشاركة المغرب في هذا 
المهرجان بتنظيم ورشة يوم 21 شتنبر 
المغربي  المخرج  ينشطها  الجاري 
المقيم في فنلندا محمد العبودي، والتي 

سي قدم من خاللها العالم الفني للمخرج 
المغربي وأفالمه الوثائقية، بما في ذلك 

فيلمان توجا مؤخرا في فنلندا.
وســتــكــون هـــذه الـــورشـــة، أيــضــا، 
المغربية،  للسينما  للترويج  فرصة 
كوجهة وموقع متميز لتصوير عدد من 

اإلنتاجات الدولية.
الفن  سيكون  ــك،  ذل إلــى  باإلضافة 
السابع المغربي حاضرا في فئة األفالم 
القصيرة للمهرجان ممثال بفيلم صوفيا 
العلوي »ماذا يهم إن نفقت البهائم«، 
مهرجان  جــائــزة  على  حصل  ـــذي  ال

»سيزار« السينمائي بفرنسا.
ويعد مهرجان هلسنكي السينمائي 
الدولي، حدثا سينمائيا سنويا تنظمه 

جمعية »الحب والفوضى«.
التي  السنة،  هــذه  دورة  وتتضمن 
شتنبر   26 األحــد  يــوم  حتى  تستمر 
الجاري، باقة من األفالم اإلفريقية من 
قائمة »أفريكان إكسبريس«، باإلضافة 
إلى عرض أفالم إفريقية قصيرة ضمن 
وتتوخى  القصيرة«.  »المحطة  قائمة 
القائمتان إبراز السينما اإلفريقية بكل 

تنوعها وثرائها.

م�شرحية »�شتة على �شتة«
للمدر�سة الوطنية للتجارة والت�سيير 

بالدارالبي�شاء تتاألق بمهرجان �شيف الزرقاء 
الم�سرحي العربي التا�سع ع�سر بالأردن

عبد المجيد بنهاشم

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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��ضتع�ضاء تعميم �لولوجيات يحرم �لأ�ضخا�ص في و�ضعية �إعاقة 
من ممار�ضة حقوقهم �لد�ضتورية ب�ضكل �ضل�ص ل تطبعه �لمعاناة 

حميد بنواحمان 

»من الضروري وضع بنيات تحتية مخصصة 
داخل  السيما  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص 
املؤسسات التعليمية... علما بأن  تطوير بنيات 
تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة ال محيد عنها 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  قيام  لتسهيل 

بواجبهم الوطني«.
من  »التحالف  تقرير  خالصات  إحدى  إنها 
وضعية  في  األشخاص  بحقوق  النهوض  أجل 
إعاقة«، الذي تم الكشف عن معطياته ، الثالثاء 
الضوء  تسليط  سياق  في   ،2021 شتنبر   14
االجتماعية  الفئة  هذه  حضور  »مستوى«  على 
خالل  املواعيد االنتخابية ليوم 8 شتنبر، والتي 
تؤشر على استمرار تواجد »عقبات« تحول دون 
»مشاركتها  بشكل ناجع وسلس في االستحقاق 

االنتخابي«.  
هذه  »أحوال«  بـ  املنشغل  تجعل  خالصة 
من  العديد  شريط  يستعيد  املواطنني،  من  الفئة 
»انطالق  بـ  املبشرة  الرسمية   التصريحات 
أفق  في  الولوجيات«  في  النقص  تدارك   عهد 
»التخفيف من املعاناة  اليومية لهؤالء املواطنني 
ترجمتها  »مستوى«  عن   متسائال  وأسرهم«، 
ميدانيا، في هذه املدينة أو تلك، علما بأن وضعية 

املجال القروي تبقى أكثر قتامة ؟
نذكر هنا - على سبيل املثال فقط - بتصريحات 

كان  والذي   ،2012 يونيو   12 بيوم  مؤرخة 
تنفيذ  في  البدء  إشارة  إعطاء  مراسم  شهد  قد 
مجال  في  الدولي  البنك  مع  التعاون  برنامج 
الولوجيات باملغرب،  من طرف وزيرة التضامن 
آنذاك،   االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  واملرأة 
املؤسسة  عن  وممثلة  الياباني  السفير  بمعية 
ماليني   3 بـ  قيمته  واملقدرة  الدولية،  املصرفية 
عن  اليابانية  الحكومة  من طرف  ممنوحة  دوالر 
طريق البنك الدولي، والذي  قيل »إنه  سيساهم  
حقوق  تكريس  على  املبنية  املقاربة  تطوير  في 
ذوي االحتياجات الخاصة  داخل الحياة العامة 

واملرافق  اإلدارات  إلى  ولوجهم  وتسهيل   ،
العمومية«. وهو »برنامج، وفق خالصة تصريح 
بمختلف  الولوجيات  تيسير  يروم  الوزيرة، 
أوساط  في  بأهميتها  والتحسيس   ، املؤسسات 
البناء   مجاالت  في  واملختصني  املتدخلني 
والتعمير والنقل بصفة خاصة، إضافة إلى تقوية 
الولوجيات«،   مجال  في  املدني  املجتمع  قدرات 
التي  والوزارات،  القطاعات  »كل  مطالبة  مع 
الجماعات  وكذا  باملوضوع،  مباشر  ارتباط  لها 
مدنا  املحلية، بالعمل على جعل املدن املغربية » 
مواطنة »سهلة الولوج لألشخاص املعاقني كما 

لألصحاء«؟
طاملا  مشابهة،  وأخرى  »ثقيلة«،  تصريحات 
املدينة  بهذه  ذاك،   أو  املسؤول  هذا  صدرت عن 
األخيرة، مبشرة  العشر  السنوات  تلك، طيلة  أو 
بأن  الترجمة امليدانية لـ »تعميم الولوجيات« قد 
باتت محسومة، علما بأن لقاء  12 يونيو 2012  
السالف الذكر،  تم التأكيد  خالله، أيضا،  على أن 
»دراسات تشخيصية للولوجيات باملدن الكبرى: 
الرباط، الدارالبيضاء، وجدة، طنجة، وغيرها من 

املدن، سيتم إجراؤها في السنوات املقبلة«؟
تقرير  في  الواردة  للمعطيات   واستحضارا 
»التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص 
تسنده  والتي  األخير،   إعاقة«،   وضعية  في 
يصادفها  التي  »املؤملة«  املشاهد  من  العديد 
أمر  أن  يتضح   اليومية،  تنقالته  خالل  املرء، 
»تعميم الولوجيات« املبشر به التزال  مؤشرات 
ما   ، مدينة  من  أكثر  في  »تواكبه«  االستعصاء  
يعني  استمرار محنة  / معاناة هؤالء املواطنني 
بمعية أسرهم، باملوازاة  مع  مواصلة  تحركات 
الجهات  ألبواب  وطرقها  عديدة  جمعيات 
أجل   من  ومركزيا،  جهويا  محليا،  املسؤولة، 
حقوقهم  من  بحق   وتمتيعهم   هؤالء   إنصاف 
إلى  الداعي  الدستور،  يكفله  الذي  املشروعة،  
بسبب  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  »حظر 
الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء 
االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي 

وضع شخصي مهما كان«.

مازالت زراعته تعتمد الطرق التقليدية يف السقي واملداواة

خالفا ملا ظلت تبشر به خطابات رسمية طيلة عقد من الزمن

 تعميم الولوجيات .. حلم يأمل األشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم تحقيقه واقعيا  ال على مستوى التصريحات ؟

مكنا�ص..  و�ضعية مبنى مهجور 
بحي �لب�ضاتين  تثير �ل�ضاوؤلت ؟ 

االقتصاد  وزارة  كانت 
أكثر  أقدمت، منذ  قد  واملالية، 
بناء  على  الزمن،  من  عقد  من 
البساتني  بحي  لها  تابع  مقر 
بمدينة مكناس،   وذلك بهدف 
استخالص  عملية  »تيسير 
مختلف الضرائب والجبايات 
على  قانونا  املفروضة 
واجب  أداء  مثل  الساكنة، 
وضريبة  السكن  ضريبة 

»وبعد  »تفيد تصريحات بعض سكان املنطقة، مضيفة  النظافة... 
تقوم   الحي   بهذا  املبنية  الضرائب  مصلحة  تعد  لم  مدة،  مرور 
التي من أجلها تم إحداثها،  والتي من شأنها  الحد من  باملهمة 
متاعب املواطنني من خالل نقص املسافة وتقريب االدارة منهم«.  

وبات سكان حي البساتني، اليوم،  يقصدون مصلحة الضرائب 
املوجودة في »حمرية«، وهي املصلحة البعيدة عن سكناهم ، مما 
املصلحة  الى  للوصول  الحافلة  أو  الطاكسي  امتطاء  يستوجب 
جعل  الذي  األمر  وهو   ، »املختلفة  الضريبية  »أغراضهم   إلنجاز 
آهل  يتواجد  بحي  كبير   »مآل  مبنى  تتناسل بشأن  التساؤالت 
بميزانية  بناؤه  تم  ملاذا  نسمة،    ألف   50 من  أكثر  بالسكان،  
أجلها  من  التي  املجتمعية  الوظيفة  أداء  دون  مغلقا  ليترك  مهمة، 

تم تشييده؟«،  
»وضعية البناية املهجورة   وحسب  مواطنني  من الحي،  فإن 
باتت تؤرق الساكنة، خاصة بعد أن أضحى محيط البناية  مرتعا 
لألزبال و القاذورات،  املشوهة للمنظر العام، دون إغفال إمكانية 
القيام  بعد  لالختباء  كمكان  املنحرفني  بعض  قبل  من  استغاللها 
الجهات  من  ملتمسني  قانونا؟«،  عليها  املعاقب  األفعال  ببعض 
املسؤولة التدخل لوضع حد  للوضعية  »غير السليمة«  املعنية / 

لهذه البناية املهجورة.  
 فجر مبارك 

�ل�ضويرة .. من �أجل ت�ضجيع �إنتاج 
�لمحتويات �لرقمية �لتربوية 

بالصويرة،  مؤخرا،  نظم، 
حفل توزيع معدات معلوماتية 
والذي  بصرية،   - وسمعية 
مشروع  إطار  في  يندرج 
للبرنامج  التابع   »2 »التربية 
»كومباكت  للتعاون  الثاني 
الحكومة   بني  املوقع   ،»2
الواليات  وحكومة  املغربية 
املتحدة األمريكية، واملمثل من 
األلفية.  تحدي  مؤسسة  قبل 

و«ستمكن هذه التجهيزات،  حسب بالغ للمديرية اإلقليمية للتربية 
رقمية،  محتويات  إنتاج  وتشجيع  دعم  من  بالصويرة،  الوطنية 

وبالتالي، تعزيز التواصل والتكوين والتعليم عن بعد.« 
الثانوية  الصويرة  بإقليم   »2 »التربية  مشروع  من  »وتستفيد 
اإلعدادية الجديدة )جماعة الصويرة(، والثانوية اإلعدادية سميمو 
)جماعة  الزرقطوني  )جماعة سميمو(، والثانوية اإلعدادية محمد 
سيدي  )جماعة  حيان  بن  جابر  اإلعدادية  والثانوية  أوناغا(، 
إسحاق(، والثانوية التأهيلية تاملست )جماعة تاملست(.«، يضيف 
املصدر ذاته،  الفتا إلى »أن هذا املشروع، الذي خصص له غالف 
برامج  جودة  تحسني  يستهدف  دوالر،  مليون  4ر111  يبلغ  مالي 
وضمان  التعليم الثانوي )الثانوي اإلعدادي، والثانوي التأهيلي( 
الولوج املنصف لهذا النمط من التعليم، وقد تمت بلورة املشروع، 
  51.17 رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  مع  تماما  يتماشى  الذي 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتعاون وثيق 
مع قطاع التربية الوطنية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
املعنية، وهي طنجة - تطوان-الحسيمة، وفاس- مكناس، ومراكش- 

آسفي«.

تعتبر »خطوة« مفتوحة على املجهول

»�لأوطو�ضطوب«.. ظاهرة  لتز�ل »تغري« عدد� من �لطلبة رغم مخاطرها   �لمتباينة؟
سكينة هدوش )*(

من  عدد  طلبة  تواجه  التي   املعضالت  من 
الجامعات واملعاهد العليا، معضلة النقل السلس 
من املنزل الى املدرج الجامعي . وضعية تتجدد، 
كل موسم / بالنسبة  لفئة مهمة من طلبة   كليات 
بالدارالبيضاء،    الثاني  الحسن  لجامعة  تابعة 
العلوم  كلية  أو  الحقوق  بكلية  األمر  تعلق 
املتواجدتني بـ »طريق الجديدة«، وتجعل العديد 
منهم يلجأ  لـ »األوطو سطوب«، كوسيلة للتغلب 

على هذا اإلكراه.
الرئيسي   الطريق  هذا  عبر  املار  يالحظ  هكذا 
االمتحانات  فترة  أو  الدراسة   شهور  أثناء   -
من  منهم،  مجموعة  تواجد   - أوالتسجيل 
الجنسني، على جنبات الطريق   يلوحون بأيديهم 
أحد  معه  يصحبهم  أن  أمل  على  للسيارات 

السائقني إذا كانت الوجهة واحدة . 
هناك من يلجأ لهذه العملية لتوفير مال التنقل، 
إليها بسبب عدم وجود وسيلة  وهناك من يلجأ 
نقل أخرى تقله من مقر سكناه إلى الجامعة.  ورغم 
حاالت  عن  أخبار  من  اإلعالم  وسائل  تتناقله  ما 
اغتصاب وتحرش واعتداء وسرقة، فالتزال هذه  

الظاهرة  منتشرة  بني صفوف الطلبة؟ 

عقدها  في  )م.ح(  الطالبات  إحدى  تقول 
الثاني، »إنني تعودت  التنقل بواسطة   »األوطو 
سطوب«، ألنها عملية تجعلني أوفر بعض املال 
والجهد،  وال يمكنني اإلستغناء عنها«، مضيفة 
»إنني أنتمي لعائلة فقيرة ال يسعها توفير ثمن 
األنسب  الحل  يبقى  لذلك    ، يوم  كل  املواصالت 
لهذه  اللجوء  هو  الدراسة  ملتابعة  لي  بالنسبة 
العملية«، الفتة إلى أنها »تعرضت للتحرش من 
الطالبات،  وبعض  هي  يقلها  كان  شخص  طرف 
منتصف  في  والنزول  الصراخ  إلى  واضطرت 
الطريق لحماية نفسها و رفيقاتها من أي سوء«.

معها  يتكرر  األمر  أن  نفسها  املتحدثة  وأكدت 
من  التنقل  مصاريف  غالء  »بسبب  السنة  طيلة 

منزل أسرتها  إلى مقر دراستها«.
في السياق ذاته، صرح لنا )ك.ق( سائق سيارة 
كلية  أمام  من  تقريبا  يوم  كل  »يمر  إنه  خاصة،  
العلوم عني الشق، واعتاد فيما مضى أن يقل معه 
طلبة وطالبات يجدهم على جنبات الطريق ، لكنه 
توقف في اآلونة األخيرة عن ذلك«، مفسرا موقفه  
زوجته تعرضت للسرقة من طرف بعض  بكون » 
الطلبة بعدما توقفت  لتحملهم معها في سيارتها، 
طريقها  وأكملت    لوجهتهم  أوصلتهم  وبعدما 

اكتشفت أنها فقدت هاتفها«؟.
ارتبطت   أوطو سطوب«  الـ«  ظاهرة  أن  ورغم 

في مبناها اللغوي و االصطالحي بالنقل املجاني 
في  فإنه  أحجامها،  بمختلف  السيارات  وعبر 
العملية  شهدت   التكنولوجي،   التطور  سياق 
الشباب  من  عدد  توصل  أن  »طفرة أخرى«، بعد 
ينبئ بوجود  إلى إحداث »تطبيق على الهاتف« 
أشخاص على قارعة الطريق لهم نفس الوجهة. 
»التطبيق«  يستعمل  من  الطلبة  بعض  وهناك 
وأداء ثمن رمزي للسائق بعد أن يوصله لوجهته. 
في 22 من عمره   هذا ما يؤكده الطالب )ي .خ( 

»استعمال التطبيق االلكتروني أفضل بكتير من 
فأول  بالساعات،   الطريق  جنبات  على  الوقوف 
ما أقوم به بعد اإلنتهاء من حصص الدراسة هو 
تصفح الهاتف و البحث عن من يقلني إلى املنزل 
بثمن مناسب، وفور خروجي إلى الطريق ال تمر 
إال بضعة دقائق حتى يصل السائق املتوجه إلى 

نفس وجهتي«؟

)*( صحافية متدربة

»يتميز التني بمنطقة أوالد افرج التابعة 
الفريدة  وجودته  بمذاقه  الجديدة،  إلقليم 
ولونه  بحجمه  يمتاز  حيث  نوعها،  من 
مميزا  تجعله  خاصة،  نكهة  يعطيه  الذي 
تقرير  من   تستشف  خالصة  غيره«...  عن 
صادر عن املديرية الجهوية للفالحة بجهة 
أن    « إلى  البيضاء سطات،  مشيرا  الدار 
شجرة التني قديمة باملغرب.. وأن زراعته ، 
خاصة بدكالة ومنطقة أوالد افرج بالتحديد، 
قياسا  الفالحية  الدعامات  أهم  من  تعتبر 
اإلنتاج  وحجم  لها  املخصصة  باملساحة 
على  تعتمد  التزال  بأنها  علما  السنوي، 
الطرق التقليدية في زراعتها وطرق سقيها 

ومداواتها«.
أوعقا،  العزيز  لعبد  تصريح  وحسب  
الفالحية  للمديرية  الجهوي  املدير  نائب 
املساحة  لجهة الدار البيضاء سطات، فإن« 
تتجاوز  ال  التني  لزراعة أشجار  املخصصة 
2.369 هكتار، منها 1862 هكتارا باملنطقة 
البورية، و507 هكتارات باملناطق املسقية.  
وتتمركز   بشكل خاص بمنطقة أوالد افرج 
1518 هكتارا،  ويتراوح  بـ  تقدر  بمساحة 

املنتوج السنوي ما بني 9 و12 ألف طن«.
توسيع  »تم  فقد  نفسه،  املصدر  ووفق 
مخطط  برنامج  خالل  من  املساحة  هذه 
هذه  تثمني  إلى  الرامي  األخضر  املغرب 
وإحداث  هكتار،   1500 بإضافة  الزراعة 
افرج،  بأوالد  التني  منتوج  لتثمني  وحدة 
تحقيق  في  سوى  ينجح  لم  املشروع  لكن 
1000 هكتار عبارة عن نوعية موجهة فقط 

للتجفيف«، و»ساهم في هذا املشروع، الذي 
يندرج ضمن شراكة ثالثية، كل من املبادرة 
املكتب  ومجمع  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
املكتب  إلى  إضافة  للفوسفاط  الشريف 

الجهوي لالستثمار الفالحي بدكالة«.
اليازجي،  مصطفى  أوضح  جهته،  من 
رئيس جمعية الضحى للتنمية بأوالد افرج 
االقتصادي«،  النفع  لـ«مجموعة  املنتمية 
النفع  ملجموعة  األخضر  لالتحاد  التابعة 
في  املحدثة  واإليكولوجي«  االقتصادي 
تم  »أنه  األخضر،  املغرب  مخطط  إطار 
افرج  بأوالد  التني  لتثمني  وحدة  إنشاء 
متر مربع، وخصصت   1000 مساحة  على 
200 طن في  لتجفيف منتوج التني بمعدل 
السنة.  في  للتخزين  طن  و1200  السنة 
مواكبة  على  الجهوية   املديرية  وعملت 
تحت  ماركته  وتسجيله  وتثمينه  املشروع 

اسم » تني أوالد افرج«. 
وتضم املنطقة املنتجة للتني 8 جماعات 
بن  علي  وسيدي  افرج،  أوالد  وهي  قروية، 
يوسف، وسيدي احساين بن عبد الرحمان، 
وأوالد   ، وبولعوان  ومتوح،  والشعيبات، 
كبير  جزء  في  وتعتمد  والقواسم،  حمدان، 

منها على مياه األمطار.
منتوج  »أن  إلى  نفسه،  املتحدث  وأشار 
التني  باملنطقة، يتميز من حيث الخصائص 
الفيزيائية الكيميائية بوزن يتراوح ما بني 
55 و85 غراما، ويتوفر على ألياف تتراوح 
معدل  يصل  كما   ،% و3.5   2.86 بيني  ما 
الرطوبة به إلى ما بني 72.2 و88.3 %، في 

حني ال تتعدى الحموضة 0.24 %. أما من 
حيث الخصائص الفيزيائية الحسية، فإنه  
يتوفر على شكل مسطح بلون أخضر ناصع 
في  اإلنتاجية  نسبة  وتقدر  وردي.  ولب 

املناطق البورية بـ 4.77 طن في الهكتار«.
وتجدر اإلشارة، إلى أن املديرية الفالحية  
الجهوية  سبق لها »أن نظمت رحلة ملنتجي 
تاونات  منطقة  إلى  افرج  بأوالد  التني 
بطرق  وتجفيفه  للتني  بإنتاجها  املعروفة 
تقليدية وطرق حديثة، ووقف املشاركون في 
على  واالستطالعية  الدراسية  الزيارة  هذه 
ثالث   زيارة  خالل  من  التني  تجفيف  كيفية 
املنخرطني«   من  العديد  تضم  تعاونيات 

تقول املديرية.
»شجرة  أن  إلى  الكتابات  بعض  وتشير 
ذكرها  تم  حيث  ومقدسة،  قديمة  التني  
 .. الكريم  القرآن  في  الزيتون  جانب  إلى 
وتم  األوسط،  بالشرق  القديم  منذ  وعرفت 
حوض  بمحيط  واستنباتها  استقدامها 
الرحالة  طرف  من  املتوسط  األبيض  البحر 
الفينيقيون  بها  واهتم  واملستكشفني، 
إلى  ووصلت  واملصريون  واليونانيون 

املغرب عبر الهجرات التاريخية املعروفة.«
وحسب خبراء  التغذية، »فإن للتني فوائد 
القلب،  صحة  تعزيز  منها  كبيرة،  صحية 
حيث يحتوي على مضادات قوية لألكسدة 
التني  يحتويها  التي  الفينول  مادة  مثل 
صحة  تعزز  والتي  كبيرة،  بكمية  الجاف 
القلب وتحميه من املشاكل واألمراض. كما 
مستويات  تحسني  في  دورا  التني  يلعب 

السيطرة  في  يساهم   كما  الكوليسترول. 
معدن  على  الحتوائه  الدم،  ضغط  على 
البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على 
على  أيضا  ويعمل  الجسم.  سوائل  توازن 
الضغط. وخفض  الدموية  األوعية  ارتخاء 
ومحارب  ملني  أنه  كذلك،  فوائده،  ومن 
عالية  نسب  على  يحتوي  ألنه  لإلمساك، 
الوقاية  على  عالوة  الغذائية،  األلياف  من 
بصورة  الهضمي  الجهاز  اضطرابات  من 
عامة واألمراض املزمنة مثل أمراض القلب 

والسكري.«
وبشكل عام ، فإن »التني بأنواعه ، سواء 
الطازج أو املجفف، يحتوي على نوعني من 
للذوبان، واأللياف  القابلة  األلياف  األلياف، 
دورا  تلعب  فاألولى  للذوبان...  القابلة  غير 
على  والسيطرة  الوزن،  تخفيف  في  كبيرا 
الدم،  في  السكر  نسبة  وخفض  الشهية، 
بينما  الكولسترول،  مستويات  وخفض 
على  للذوبان  القابلة  غير  األلياف  تعمل 

تحسني عمل األمعاء.
في  املساهمة  التني،  خصائص  ومن 
العديد  إجراء  تم  حيث  السرطان،  محاربة 
من الدراسات حول تأثير أوراق التني على 
نشاطا  أظهرت  والتي  السرطانية،  الخاليا 
ضد األورام وتحديدا ضد سرطان القولون، 
والثدي، وعنق الرحم وخاليا سرطان الكبد 
.كما يحتوي   على العديد من الفيتامينات 
والحديد،  الكالسيوم،  منها  واملعادن، 

واملنغنيز، والبوتاسيوم«.
 »و.م.ع«

تين �أولد �فرج.. خ�ضائ�ص فريدة ومر�هنة على تو�ضيع �لم�ضاحة �لمزروعة لتقوية  �لإنتاج �ل�ضنوي

رشيد أبو الصبر

تقول  ِبنيِدكت  الّراهبة  »كانت 
بأّنني أمتلك خيااًل واسعًا، ويومًا 

ما سأِصير كاتبٌا. 
عّم  أختاه؟  سأقول  ماذا 
ال  هنا  الّناس  البؤس؟  سأْحكي؟ 
عنه،  الحديث  سماع  في  َترغب 
في  به  لُيرمى  َتدَفع  أن  وبخاّصٍة 
بنيِدكت  األخت  أضافت  وجهها. 
عن  الكتابة  إذن  بإمكاني  بأّنه 
الُحّب. ذاك الاّلِحق. ذاك الذي هلل. 
الذي  اهلل  نفُس  ماذا:  ولكن  قلت، 
]الجزائرّي[  أبناء  ذِبح  باسِمه 

قاسم جودي؟ 
َتكون  هذه،  بنيِدكت  األخت 
أَحّب إنساٍن إلّي في هذا العالم.« 

ص.78ـ79.
هكذا كان على بنبني أن َيعِصر 
ذاكرته حتى يجد َمسوغًا للكتابة 
وَمسلكًا  املوضوعة،  هذه  في 
أن  غير  من  النّص  بهذا  للخروج 
املفتَرضون..  قّراُؤه  عنه  َينصرف 
األلم  وَقَرَف  ُهجنة  ُيترِجم  أْن 
وَمعاٍن  رفيٍع  أدٍب  إلى  والقبح 
إنسانّيٍة فائقة الجمال.. أن َيصير 

فقيهًا بالغّيًا.
إلى  كاتُبنا  اهتدى  وكذلك، 
األّمارة  نفسه  عن  القلم  ترويض 
ـ  النصُّ  هذا  فجاء  بالَعرى، 
بني  ُكتب  ما  كأجمَل  ـ  بنظرنا 
اإلبداعّية  الّنصوص  عشرات 
َفتح  جديٍد  أدٍب  في  املغربّية 
دهاليز  الستغوار  سّرية  منافذ 
الهجرة  »أدب  اإلنسان..  إنسانّية 

السرّية«. 
يحظ  لم  ولألسف،  أّنه،  غير 
الاّلزمة،  النقدّية  باملتابعة 
ضّفتْي  لغات  إلى  وبالّترجمة 
َجمرًة  ُيمِسُك  والكاتُب  املَْضيق؟! 
قذاراِت  فيه  ُيشّخص  وهو  حارقًة 
وقنوٍط،  وألٍم،  قْبٍح،  من  العالِم 
وتعّسٍف،  وتحّرٍش،  واستغالٍل، 
من  وإهانٍة،...  وُعنٍف،  وتهميٍش، 
بعنايٍة  اختارها  شخوٍص  خالل 
وجنسيات  أجناس  من  فائقٍة 
ملحمة  لتصوير  مختلفة  وأعمار 
في  جَمعها  وَمْيَسمه.  العصر 
يّتسع  ولكّنه  ضّيق،  قاَرٍب 
و  األحالم  من  شاسعٍة  ملساحاٍت 

اإلستيهامات:
حالكَة  ليلة  بالّليل،  ذلك  »كان 
صخرة.  خلف  مختبئني  الّسواد، 
األمواج  ضجيج  نسمع  كّنا 
بأّن  ُمراد  لنا  قال  عندما  والرّياح 
صّدقناه  لقد  و  هادىء.  البحر 
فيه  نحن  الذي  الوقت  هذا  في 
مستعّدون لتصديق أيَّ شيٍء ُيقال 
لنا على أن نذهب، أبَعد مّما َيكون، 

وإلى األبد« ص. 5.
روايته  بنبني  َيستهلُّ  هكذا 
مقّدماٍت  بدون  تناُولنا  موضوَع 
وهو  الوالدة  عسيرة  لتجربٍة 
املُبتدإ  من  »الحّراكة«  يصاحب 
ليعيش معهم آمالهم وآالمهم على 
مستوى الّسرد إلى آخر جرعة ماٍء 

مالح. و بأجَمَل ما تشّكله الّلغة.
العابَر  الُحلم  هذا  لنتأّمْل 

للقاّرات:
لم  سندويتشًا  ياْرسي  »أخَرج 
بخصوصي  أّما  محتواه.  أمّيز 
ويوسف ورضا ، فقد فّكرنا بُحسن 
نّيِتنا في أّنه ال أحسن لنا ِمن َعشاٍء 
الطابا  من  »وجبة  إسبانيا!  في 
الّساْنْكِرّيا«  بمشروب  مسقّيٍة 
َيبخل في  لم  الذي  مراد  هذا كالم 
الضفة  مأكوالت  لنا  يصف  أن 
غير  فواكه  األخرى:«مرّطبات 
معروفة في أرض الَعرب، أصناف 
طرّية  ولحوم  الفصول،  كّل  خضر 

بنكهٍة فريدة .«  ص.21ـ22.
وهو  جانبًا  الكاتُب  ى  نحَّ لقد 
ملاذا  أسئلة  فر،  السَّ أعطاَب  م  ُيرمِّ
الزئبقّية،  النظرّية،  ؟  الهجرة 

املنهجّية  كيفّياتها  د  ترصُّ إلى 
في  السرّي  املهاجر  يالزم  وهو 

فهذا  الضّفتني..  بني  تلّبس  حالة 
َبَفْدنام املالّي بقّوة بنيته وعزيمته 
رفاقه  وجبروته، صار ينخرط مع 

في املَركب في أّنه«علينا أن نتمّرن 
حاء،  اإلمِّ تعلُّم  على:  األّيام  لقادم 
محاذاة  املجموعة،  في  الذَوبان 
الّنظر في األعُين،  الحائط، تجّنب 
عدم الحديث مع أحد، إقباَر حبِّه. 
والّتنّمر،  بالّتجريح  قلِبه  إدماء 
في  غارٌق  ِظلٌّ  شيئًا:  نكون  أاّل 
أو  قّز،  ُدودة  مملوك،  كلٌب  كتلة، 
صرصار. نعم، أن نتعّلم أن نكون 

صراصير.« ص.73.
 ومن الكيفّيات التي ُيحّصن بها 
املهاجر السرّي نفسه من االنهّيار 
الكّلّي قبل الوصول بالتجربة إلى 
أيضًا  رَصدها  والتي  نهايِتهاـ 

إحجاَم  ثاقبةـ   بعْيٍن  الكاتُب 
الحّراك عن الحديث عن ماضيه. و 

لو كان ثرثارًا.
 هذه بعٌض من مناهج الحّراك 
لإلفالت بِجلده من بطن الِحيتان، 
البالغّية  الّصور   من  وبعٌض 

للُقبح واأللم واالحتقار:  
]رضا[  أشعل  أن  »بمجّرِد 
الظلُّ  عليه  انقّض  سيجارته، 
فانتزعها منه بشّدٍة هو  )الحارك( 
َيعصر شفتْيه. لم َيقم بأيِّ َرّدة فعٍل 
رضا. فقّط، عاد إلى االرتعاش من 
البْرد، وصّك األسنان. بالقرب مّني 

ُترِضع َنوارة صغيرها.« ص.6.  
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االشتراكي

صدر للشاعر والروائي املغربي ياسني عدنان ، وضمن العدد 
األخير  من مجلة »األقالم » العراقية، كتيب جديد يضم حواراته 

مع الشاعر الراحل فوزي كريم.
وخصص هذا العدد األخيرة من مجلة “األقالم” ملفا للشاعر 
بـ«القلب  عنون  الثانية،  رحيله  ذكرى  في  كريم  فوزي  العراقي 
املفكر’، شارك فيه كل من حاتم الصكر، ناجح املعموري، رحمن 
غركان، جمال جاسم أمني، زينة محجوب، سامي ناجي، وهادي 

الحسيني.
في  هادئة  بـ«رياح  الحواري  مؤلفه  عدنان  ياسني  وعنون 
معه،  من حواره  الثاني  الجزء  ويتضمن  كريم«.  فوزي  ضيافة 
جزأه النقدي بعد ضياع شطره األول الذي كان على شريط سجل 

رة«. ذات »رحلة مدمِّ
وفي تقديمه للكتاب قال حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، الذي سبق 
أن ألف حول الفقيد كتاب “أنسنة الشعر”: »في مثل هذا اليوم 
وتحدث ناظمعن أشعار فوزي  نستذكر الغائب الذي ال يغيب« 
كريم التي يحتكم فيها إلى خبرته الروحية، وال يريد فيها “أن 
إلى ذلك الشعر  اللغة، ال يسعى  إلى ما يسمى بتفجير  يسعى 
إلى  يسعى  ال  وتفجيرها،  العربية،  اللغة  إمكانات  يقّلب  الذي 
األولى،  دواوينه  منذ  وهو  الشعرية،  الحداثة  من  النمط  هذا 
منذ )جنون من حجر( حتى دواوينه األخيرة، بل حتى مطولته 
هو  الروحية،  خبرته  إلى  االحتكام  دائم  هو  األوبئة(،  )قارات 
مدهشة  أشعارا  لنا  تنتج  التي  اللغوية  األلعاب  هذه  يحّب  ال 
اللغوية  االستراتيجيات  وفي  صياغاتها،  في  نفكر  تجعلنا 
هذا  عن  يكون  ما  أبعد  هو  شعريتها،  الستنباط  فيها  املتبعة 

النمط من الشعر”.
مستهديا  نقدا  الراحل  ممارسة  عن  ناظم  حسن  تحدث  كما 
بالدراسات الثقافية من دون وعي منه؛ لتبنيه فكرة عن الشعر 
العربي حاول تطبيقها على مسارين مختلفني في تاريخ الشعر 
العربي، املسار الذي يحتكم إلى قرقعة اللغة وفنونها وبهرجها 
وزخرفها، واملسار الذي يحتكم إلى الخبرة الروحية، وبواطنها، 
الحق  بالشاعر  منوط  خاصة  روحية  بتجربة  ذلك  كل  وقرن 

واألصيل أن يجّليها بأشعاره.
ويتضمن هذا الكتاب الحواري مع “الراحل الذي له أكثر من 
حياة” إجابات “صادمة ونافذة شعريا ونقديا وحتى سياسيا”؛ 
الصديق  ملشاكسات  طبيعية  “نتيجة  ناظم:  حسن  وفق  وهي، 
ياسني عدنان املعجون بحب العراق والعراقيني، واملطلع بشغف 
وصخبهم  العراقيني،  املثقفني  جدل  على  والصحفي  الشاعر 
وكوى  نقدية  متونا  بحق  أسئلته  فكانت  والسياسي؛  الثقافي 
يدخل من خاللها املعرفة والجمال، ذلك أن ياسني عدنان تخلى 
في حواره هذا عن روح الصحفي وتلبسه الشاعر الذي يتتبع 

الحركات الشعرية«.

  بالغة الُقبح والأمل يف رواية »كاِنيَبال« ملَاحي بنبني

منشورات   « عن 
قريبا  يصدر   ، الجمل« 
للكاتب  جديد   كتاب 
محمود  محمد  والباحث 
بعنوان » السودان وفشل 
اإلسالمي:  املشروع 
علماني  مستقبل  نحو 

ديمقراطي«.
في  املؤلف  يخلص   

كتابه هذا إلى أنه:
من  عاما  ثالثني  »بعد 
والقهر  الديني  االستبداد 
السياسي ، فشل املشروع 

اإلسالمي في السودان، وكان البد له أن يفشل ألنه يستند 
للديمقراطية  معادية  دولة  وهي  الدينية  الدولة  فكرة  على 

بطبيعتها ولحقوق إنسانية أساسية.
سلطة  أو  »حكم  هو  للديمقراطية  األصلي  املعنى  إن 
الشعب« واملقابل الديني الذي يعارض مفهوم الديمقراطية 
أو  اآللهة  سلطة  ـ  »حكم  تعني  والتي  التيوقراطية  هو 
من  سلطتهم  يستمدون  يحكمون  من  أن  بمعنى  اإلله« 
بمعنى  بطبيعتها  علمانية  فالديمقراطية  وهكذا  الدين. 
أنها »إنسانية« تستمد شرعيتها من البشر، وبمعنى أنها 
تنتمي لهذا »العالم« الذي  يعيشون فيه حياتهم وال عالقة 

لها بـ«العالم اآلخر« الذي تحدثت عنه األديان.
لكل  ماثل  درس  والقاسية  املرة  السودان  تجربة  إن 
تجد  لن  أنها  لتدرك  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
الدينية  الدولة  إلحياء  العودة  بمحاولة  ملشاكلها  الحل 

وشريعتها.

املغاربة  املبدعني  صدر مؤخرا عن منشورات جامعة 
إصدارات  ضمن  آزمور  بمدينة  التشكيل  حول  مؤلف 
عنوان  تحت  الصفى  محمد  اإلعالمي  و  للكاتب   2021
جاء  وقد  ... حكاية عشق وجمال«.  التشكيل بآزمور   «
هذا الكتاب كما ورد بمقدمته  لرد االعتبار ملدينة كانت 
امليالد  قبل  ما  إلى  الروايات  من  العديد  وفق  نشأتها 
املسيحي، حيث عرفت الغزو الفينيقي، إنها مدينة آزمور 
ورد  كما   « البري  الزيتون  ومعناه«  زمور  أو  أزاما  أو 
التاسع  القرن  العرب في  املؤرخني  اسمها ضمن أخبار 
امليالدي وهي حقبة كان الخوارج واألدارسة يستولون 
فيها على الحكم بالتداول،  كما أنه كتاب جاء لتوثيق 
جيل  من  وتوارثته  آزمور  مدينة  به  تفردت  فن  مسار 
من  وذلك  تجارة،  أو  صنعة  وليس  وحبا  عشقا  آلخر، 
الوطنية  الساحة  خالل أسماء بصمت اسمها ليس في 
فحسب، بل والدولية أيضا بعد معانقتها للعاملية، منهم 
األكاديميون ومنهم الفطريون، إنه الفن التشكيلي، الذي 
أضحى كل بيت من بيوت مدينة آزمور ال يخلو من مولع 
أغوار  بها  يحاكي  واأللوان،  الفرشاة  يعانق  فنان،  أو 
ومجرى  غاباتها  وعبق  التاريخية،  وأسوارها  املدينة 
طيبتهم  و  سكانها  وعادات  وتقاليد  الخالد،  نهرها 
وعفوية،  تلقائية  بكل  عيشهم،  وبساطة  وحفاوتهم 
الفن  عاصمة  هي  آزمور  مدينة  أن  نقول  يجعلنا  مما 
كيف  وجماال،  فنا  تنبض  فهي  منازع،  بدون  التشكيلي 
ال وهي في حد ذاتها لوحة طبيعية وهبها اهلل الخالق 
األعلى، لوحة بانوراميكية بإطاللة أسوارها على نهر أم 
تأريخ  هو  التجربة  هذه  من  الهدف  أن  مضيفا  الربيع، 
املدينة من خالل  بهذه  املعاصر  التشكيلي  الفن  ملسيرة 
نخبة من الفنانني التشكيليني على اختالف مستوياتهم 
املمتدة  التاريخية  الحقبة  ميزوا  ومدارسهم  وأعمارهم 
سلسة  لغة  وفق  العشرين  القرن  ستينيات  من  تقريبا 
الذي  والداللي  املعرفي  البعد  بني  جمعت  ورشيقة 
الفني  التصوير  وجمال  الشكل  وبحداثة  به  امتازوا 
من  جزءا  التشكيلي  الفن  باعتبار  املستقبلية،  والرؤى 

التي  للبيئة  وتشكيل  تواصل  البشرية وعنصر  الثقافة 
يعيش فيها اإلنسان. إن الحديث عن الحقبة التاريخية 
ال  بآزمور،  التشكيلي  الفن  ارهاصات  أولى  التي عرفت 
ببعض  ربطناها  ما  إذا  بالتدقيق  فيها  الجزم  يمكننا 
أنامل  فيها  برعت  التي  التقليدية  والصناعات  الحرف 
 - طرز   - فخار   - خزف   « من  واألزموريون  األزموريات 
زربية - حياكة - حصير ... » قبل أن يحل التأثير الغربي 
مع  للتعامل  املبدعات  و  املبدعني  هؤالء  مخيلة  وتتغير 
مكونات الطبيعة املحيطة بهم وبكل ما يتجسد أمامهم 
من معمار وعادات، كما تحولت موادهم املستعملة في 
الرسم من مواد طبيعية وخامة إلى مواد مستوردة من 
الغرب، ليتولد بذلك تيار الفن الفطري الذي وجد ضالته 
مع ثلة من املستشرقني وبعض التشكيليني املغاربة الذين 
تأطروا بالغرب من خالل ورشات تكوينية داخل آزمور 
أو خارجها، إلى أن أثبتوا حضورهم ومسارهم املستقل، 
منهم من دعمه بتعليم أكاديمي كالشريكي و الديباجي 
واألزهر، ومنهم من ظل وفيا لفطرته الفنية التي أوصلته 

للعاملية كاملرحومة الشعيبية طالل وهبولي. 

عن  قريًبا  يصدر  الفنون  في 
مشترك  كتاب  وظالل  دار خطوط 
ولوحة  مكممة  بعنوان«وجوه 
العامري  محمد  تأليف  حاسرة« 

وكوثر دمق: كورونا نموذًجا. 
محمد  يكتب  الغالف  على 

العامري:
وتجلياتها  األوبئة  »ظاهرة 
اإلنسان،  قدم  قديمة  اإلبداع  مع 
التعبير  أدوات  تطورت  فقد 
التطور  ظروف  حسب  عنها 
الوسائط  في  التكنولوجي 
الكتاب  هذا  يحاول  التعبيرية. 
األسئلة  بعض  عن  اإلجابة 
عديدة  تساؤالت  وعن  الشائكة 

التشكيلية،  الفنون  وخاصة  اإلبداع  تمظهرات  عن  بالتعبير  تتعلق 
عبر  ذاته،  الوقت  في  والنقدية  التاريخانية  بني  تجمع  دراسة  وهو 
األوبئة  عن مصائبية  التعبير  في  وتجلياتها  الفنون  مسارات  تتبع 
وصواًل إلى فايروس »كوفيد 19«، والبحث في العوامل التي ساهمت 
في تحبير الحالة الكونية الكارثية في اإلبداع الفني، ليشكل وثيقة 
بصرية تتغذى من تفاعالت القراء مع الكتاب وطرائق تناولهم لهذه 

الظاهرة.
جديد،  كوسيط  اإللكتروني  اإلبداع  إلى  الكتاب  يؤشر  كذلك 
الواقعية،  العرض  لصالة  بدياًل  جاءت  التي  االفتراضية  والعروض 
كجزء من مقاومة املبدع للظروف الطارئة، وكحالة إحيائية للتجريب 
وذلك  واحد،  موضوع  على  تنويعًا  تتضمن  جديدة  وسائط  عبر 
مسارًا  أنجزت  لنماذج  والتحليل  والشكل  املضمون  على  بالتركيز 
بائنًا فيما يخص الجائحة، وما لحقهم من تغيير في األساليب واملادة 

على حد سواء.
بمثابة  هو  دمق  كوثر  الباحثة  وبني  بيني  املشترك  املؤلف  هذا 
تثاقف بني شخصني متباعدين في الجغرافيا تجمعهما فكرة واحدة؛ 

هي الجائحة وتجلياتها في الفن التشكيلي بشتى صنوفه.«

»السودان وفشل المشروع اإلسالمي« 

ملاذا ف�شلت الدولة الدينية 
يف اإقرار الدميقراطية؟

الكاتب و اإلعالمي محمد الصفى يصدر ثالث أعماله

» الت�شكيل باآزمور حكاية ع�شق وجمال «
»وجوه مكممة ولوحة حاسرة« 

كورونا بعني الفنون الت�شكيلية

ى ماحي بنبين نحَّ
م أعطاَب   جانبًا، وهو ُيرمِّ

فر، أسئلة: لماذا الهجرة  السَّ
؟ النظرّية، الزئبقّية، إلى 

د كيفّياتها المنهجّية  ترصُّ
وهو يالزم المهاجر السرّي 

في حالة تلّبس بين 
الضّفتين

يا�شني عدنان يعدنا 
بـ »رياح هادئة يف �شيافة فوزي كرمي«
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��ضتع�ضاء تعميم �لولوجيات يحرم �لأ�ضخا�ص في و�ضعية �إعاقة 
من ممار�ضة حقوقهم �لد�ضتورية ب�ضكل �ضل�ص ل تطبعه �لمعاناة 

حميد بنواحمان 

»من الضروري وضع بنيات تحتية مخصصة 
داخل  السيما  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص 
املؤسسات التعليمية... علما بأن  تطوير بنيات 
تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة ال محيد عنها 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  قيام  لتسهيل 

بواجبهم الوطني«.
من  »التحالف  تقرير  خالصات  إحدى  إنها 
وضعية  في  األشخاص  بحقوق  النهوض  أجل 
إعاقة«، الذي تم الكشف عن معطياته ، الثالثاء 
الضوء  تسليط  سياق  في   ،2021 شتنبر   14
االجتماعية  الفئة  هذه  حضور  »مستوى«  على 
خالل  املواعيد االنتخابية ليوم 8 شتنبر، والتي 
تؤشر على استمرار تواجد »عقبات« تحول دون 
»مشاركتها  بشكل ناجع وسلس في االستحقاق 

االنتخابي«.  
هذه  »أحوال«  بـ  املنشغل  تجعل  خالصة 
من  العديد  شريط  يستعيد  املواطنني،  من  الفئة 
»انطالق  بـ  املبشرة  الرسمية   التصريحات 
أفق  في  الولوجيات«  في  النقص  تدارك   عهد 
»التخفيف من املعاناة  اليومية لهؤالء املواطنني 
ترجمتها  »مستوى«  عن   متسائال  وأسرهم«، 
ميدانيا، في هذه املدينة أو تلك، علما بأن وضعية 

املجال القروي تبقى أكثر قتامة ؟
نذكر هنا - على سبيل املثال فقط - بتصريحات 

كان  والذي   ،2012 يونيو   12 بيوم  مؤرخة 
تنفيذ  في  البدء  إشارة  إعطاء  مراسم  شهد  قد 
مجال  في  الدولي  البنك  مع  التعاون  برنامج 
الولوجيات باملغرب،  من طرف وزيرة التضامن 
آنذاك،   االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  واملرأة 
املؤسسة  عن  وممثلة  الياباني  السفير  بمعية 
ماليني   3 بـ  قيمته  واملقدرة  الدولية،  املصرفية 
عن  اليابانية  الحكومة  من طرف  ممنوحة  دوالر 
طريق البنك الدولي، والذي  قيل »إنه  سيساهم  
حقوق  تكريس  على  املبنية  املقاربة  تطوير  في 
ذوي االحتياجات الخاصة  داخل الحياة العامة 

واملرافق  اإلدارات  إلى  ولوجهم  وتسهيل   ،
العمومية«. وهو »برنامج، وفق خالصة تصريح 
بمختلف  الولوجيات  تيسير  يروم  الوزيرة، 
أوساط  في  بأهميتها  والتحسيس   ، املؤسسات 
البناء   مجاالت  في  واملختصني  املتدخلني 
والتعمير والنقل بصفة خاصة، إضافة إلى تقوية 
الولوجيات«،   مجال  في  املدني  املجتمع  قدرات 
التي  والوزارات،  القطاعات  »كل  مطالبة  مع 
الجماعات  وكذا  باملوضوع،  مباشر  ارتباط  لها 
مدنا  املحلية، بالعمل على جعل املدن املغربية » 
مواطنة »سهلة الولوج لألشخاص املعاقني كما 

لألصحاء«؟
طاملا  مشابهة،  وأخرى  »ثقيلة«،  تصريحات 
املدينة  بهذه  ذاك،   أو  املسؤول  هذا  صدرت عن 
األخيرة، مبشرة  العشر  السنوات  تلك، طيلة  أو 
بأن  الترجمة امليدانية لـ »تعميم الولوجيات« قد 
باتت محسومة، علما بأن لقاء  12 يونيو 2012  
السالف الذكر،  تم التأكيد  خالله، أيضا،  على أن 
»دراسات تشخيصية للولوجيات باملدن الكبرى: 
الرباط، الدارالبيضاء، وجدة، طنجة، وغيرها من 

املدن، سيتم إجراؤها في السنوات املقبلة«؟
تقرير  في  الواردة  للمعطيات   واستحضارا 
»التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص 
تسنده  والتي  األخير،   إعاقة«،   وضعية  في 
يصادفها  التي  »املؤملة«  املشاهد  من  العديد 
أمر  أن  يتضح   اليومية،  تنقالته  خالل  املرء، 
»تعميم الولوجيات« املبشر به التزال  مؤشرات 
ما   ، مدينة  من  أكثر  في  »تواكبه«  االستعصاء  
يعني  استمرار محنة  / معاناة هؤالء املواطنني 
بمعية أسرهم، باملوازاة  مع  مواصلة  تحركات 
الجهات  ألبواب  وطرقها  عديدة  جمعيات 
أجل   من  ومركزيا،  جهويا  محليا،  املسؤولة، 
حقوقهم  من  بحق   وتمتيعهم   هؤالء   إنصاف 
إلى  الداعي  الدستور،  يكفله  الذي  املشروعة،  
بسبب  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  »حظر 
الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء 
االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي 

وضع شخصي مهما كان«.

مازالت زراعته تعتمد الطرق التقليدية يف السقي واملداواة

خالفا ملا ظلت تبشر به خطابات رسمية طيلة عقد من الزمن

 تعميم الولوجيات .. حلم يأمل األشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم تحقيقه واقعيا  ال على مستوى التصريحات ؟

مكنا�ص..  و�ضعية مبنى مهجور 
بحي �لب�ضاتين  تثير �ل�ضاوؤلت ؟ 

االقتصاد  وزارة  كانت 
أكثر  أقدمت، منذ  قد  واملالية، 
بناء  على  الزمن،  من  عقد  من 
البساتني  بحي  لها  تابع  مقر 
بمدينة مكناس،   وذلك بهدف 
استخالص  عملية  »تيسير 
مختلف الضرائب والجبايات 
على  قانونا  املفروضة 
واجب  أداء  مثل  الساكنة، 
وضريبة  السكن  ضريبة 

»وبعد  »تفيد تصريحات بعض سكان املنطقة، مضيفة  النظافة... 
تقوم   الحي   بهذا  املبنية  الضرائب  مصلحة  تعد  لم  مدة،  مرور 
التي من أجلها تم إحداثها،  والتي من شأنها  الحد من  باملهمة 
متاعب املواطنني من خالل نقص املسافة وتقريب االدارة منهم«.  

وبات سكان حي البساتني، اليوم،  يقصدون مصلحة الضرائب 
املوجودة في »حمرية«، وهي املصلحة البعيدة عن سكناهم ، مما 
املصلحة  الى  للوصول  الحافلة  أو  الطاكسي  امتطاء  يستوجب 
جعل  الذي  األمر  وهو   ، »املختلفة  الضريبية  »أغراضهم   إلنجاز 
آهل  يتواجد  بحي  كبير   »مآل  مبنى  تتناسل بشأن  التساؤالت 
بميزانية  بناؤه  تم  ملاذا  نسمة،    ألف   50 من  أكثر  بالسكان،  
أجلها  من  التي  املجتمعية  الوظيفة  أداء  دون  مغلقا  ليترك  مهمة، 

تم تشييده؟«،  
»وضعية البناية املهجورة   وحسب  مواطنني  من الحي،  فإن 
باتت تؤرق الساكنة، خاصة بعد أن أضحى محيط البناية  مرتعا 
لألزبال و القاذورات،  املشوهة للمنظر العام، دون إغفال إمكانية 
القيام  بعد  لالختباء  كمكان  املنحرفني  بعض  قبل  من  استغاللها 
الجهات  من  ملتمسني  قانونا؟«،  عليها  املعاقب  األفعال  ببعض 
املسؤولة التدخل لوضع حد  للوضعية  »غير السليمة«  املعنية / 

لهذه البناية املهجورة.  
 فجر مبارك 

�ل�ضويرة .. من �أجل ت�ضجيع �إنتاج 
�لمحتويات �لرقمية �لتربوية 

بالصويرة،  مؤخرا،  نظم، 
حفل توزيع معدات معلوماتية 
والذي  بصرية،   - وسمعية 
مشروع  إطار  في  يندرج 
للبرنامج  التابع   »2 »التربية 
»كومباكت  للتعاون  الثاني 
الحكومة   بني  املوقع   ،»2
الواليات  وحكومة  املغربية 
املتحدة األمريكية، واملمثل من 
األلفية.  تحدي  مؤسسة  قبل 

و«ستمكن هذه التجهيزات،  حسب بالغ للمديرية اإلقليمية للتربية 
رقمية،  محتويات  إنتاج  وتشجيع  دعم  من  بالصويرة،  الوطنية 

وبالتالي، تعزيز التواصل والتكوين والتعليم عن بعد.« 
الثانوية  الصويرة  بإقليم   »2 »التربية  مشروع  من  »وتستفيد 
اإلعدادية الجديدة )جماعة الصويرة(، والثانوية اإلعدادية سميمو 
)جماعة  الزرقطوني  )جماعة سميمو(، والثانوية اإلعدادية محمد 
سيدي  )جماعة  حيان  بن  جابر  اإلعدادية  والثانوية  أوناغا(، 
إسحاق(، والثانوية التأهيلية تاملست )جماعة تاملست(.«، يضيف 
املصدر ذاته،  الفتا إلى »أن هذا املشروع، الذي خصص له غالف 
برامج  جودة  تحسني  يستهدف  دوالر،  مليون  4ر111  يبلغ  مالي 
وضمان  التعليم الثانوي )الثانوي اإلعدادي، والثانوي التأهيلي( 
الولوج املنصف لهذا النمط من التعليم، وقد تمت بلورة املشروع، 
  51.17 رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  مع  تماما  يتماشى  الذي 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتعاون وثيق 
مع قطاع التربية الوطنية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
املعنية، وهي طنجة - تطوان-الحسيمة، وفاس- مكناس، ومراكش- 

آسفي«.

تعتبر »خطوة« مفتوحة على املجهول

»�لأوطو�ضطوب«.. ظاهرة  لتز�ل »تغري« عدد� من �لطلبة رغم مخاطرها   �لمتباينة؟
سكينة هدوش )*(

من  عدد  طلبة  تواجه  التي   املعضالت  من 
الجامعات واملعاهد العليا، معضلة النقل السلس 
من املنزل الى املدرج الجامعي . وضعية تتجدد، 
كل موسم / بالنسبة  لفئة مهمة من طلبة   كليات 
بالدارالبيضاء،    الثاني  الحسن  لجامعة  تابعة 
العلوم  كلية  أو  الحقوق  بكلية  األمر  تعلق 
املتواجدتني بـ »طريق الجديدة«، وتجعل العديد 
منهم يلجأ  لـ »األوطو سطوب«، كوسيلة للتغلب 

على هذا اإلكراه.
الرئيسي   الطريق  هذا  عبر  املار  يالحظ  هكذا 
االمتحانات  فترة  أو  الدراسة   شهور  أثناء   -
من  منهم،  مجموعة  تواجد   - أوالتسجيل 
الجنسني، على جنبات الطريق   يلوحون بأيديهم 
أحد  معه  يصحبهم  أن  أمل  على  للسيارات 

السائقني إذا كانت الوجهة واحدة . 
هناك من يلجأ لهذه العملية لتوفير مال التنقل، 
إليها بسبب عدم وجود وسيلة  وهناك من يلجأ 
نقل أخرى تقله من مقر سكناه إلى الجامعة.  ورغم 
حاالت  عن  أخبار  من  اإلعالم  وسائل  تتناقله  ما 
اغتصاب وتحرش واعتداء وسرقة، فالتزال هذه  

الظاهرة  منتشرة  بني صفوف الطلبة؟ 

عقدها  في  )م.ح(  الطالبات  إحدى  تقول 
الثاني، »إنني تعودت  التنقل بواسطة   »األوطو 
سطوب«، ألنها عملية تجعلني أوفر بعض املال 
والجهد،  وال يمكنني اإلستغناء عنها«، مضيفة 
»إنني أنتمي لعائلة فقيرة ال يسعها توفير ثمن 
األنسب  الحل  يبقى  لذلك    ، يوم  كل  املواصالت 
لهذه  اللجوء  هو  الدراسة  ملتابعة  لي  بالنسبة 
العملية«، الفتة إلى أنها »تعرضت للتحرش من 
الطالبات،  وبعض  هي  يقلها  كان  شخص  طرف 
منتصف  في  والنزول  الصراخ  إلى  واضطرت 
الطريق لحماية نفسها و رفيقاتها من أي سوء«.

معها  يتكرر  األمر  أن  نفسها  املتحدثة  وأكدت 
من  التنقل  مصاريف  غالء  »بسبب  السنة  طيلة 

منزل أسرتها  إلى مقر دراستها«.
في السياق ذاته، صرح لنا )ك.ق( سائق سيارة 
كلية  أمام  من  تقريبا  يوم  كل  »يمر  إنه  خاصة،  
العلوم عني الشق، واعتاد فيما مضى أن يقل معه 
طلبة وطالبات يجدهم على جنبات الطريق ، لكنه 
توقف في اآلونة األخيرة عن ذلك«، مفسرا موقفه  
زوجته تعرضت للسرقة من طرف بعض  بكون » 
الطلبة بعدما توقفت  لتحملهم معها في سيارتها، 
طريقها  وأكملت    لوجهتهم  أوصلتهم  وبعدما 

اكتشفت أنها فقدت هاتفها«؟.
ارتبطت   أوطو سطوب«  الـ«  ظاهرة  أن  ورغم 

في مبناها اللغوي و االصطالحي بالنقل املجاني 
في  فإنه  أحجامها،  بمختلف  السيارات  وعبر 
العملية  شهدت   التكنولوجي،   التطور  سياق 
الشباب  من  عدد  توصل  أن  »طفرة أخرى«، بعد 
ينبئ بوجود  إلى إحداث »تطبيق على الهاتف« 
أشخاص على قارعة الطريق لهم نفس الوجهة. 
»التطبيق«  يستعمل  من  الطلبة  بعض  وهناك 
وأداء ثمن رمزي للسائق بعد أن يوصله لوجهته. 
في 22 من عمره   هذا ما يؤكده الطالب )ي .خ( 

»استعمال التطبيق االلكتروني أفضل بكتير من 
فأول  بالساعات،   الطريق  جنبات  على  الوقوف 
ما أقوم به بعد اإلنتهاء من حصص الدراسة هو 
تصفح الهاتف و البحث عن من يقلني إلى املنزل 
بثمن مناسب، وفور خروجي إلى الطريق ال تمر 
إال بضعة دقائق حتى يصل السائق املتوجه إلى 

نفس وجهتي«؟

)*( صحافية متدربة

»يتميز التني بمنطقة أوالد افرج التابعة 
الفريدة  وجودته  بمذاقه  الجديدة،  إلقليم 
ولونه  بحجمه  يمتاز  حيث  نوعها،  من 
مميزا  تجعله  خاصة،  نكهة  يعطيه  الذي 
تقرير  من   تستشف  خالصة  غيره«...  عن 
صادر عن املديرية الجهوية للفالحة بجهة 
أن    « إلى  البيضاء سطات،  مشيرا  الدار 
شجرة التني قديمة باملغرب.. وأن زراعته ، 
خاصة بدكالة ومنطقة أوالد افرج بالتحديد، 
قياسا  الفالحية  الدعامات  أهم  من  تعتبر 
اإلنتاج  وحجم  لها  املخصصة  باملساحة 
على  تعتمد  التزال  بأنها  علما  السنوي، 
الطرق التقليدية في زراعتها وطرق سقيها 

ومداواتها«.
أوعقا،  العزيز  لعبد  تصريح  وحسب  
الفالحية  للمديرية  الجهوي  املدير  نائب 
املساحة  لجهة الدار البيضاء سطات، فإن« 
تتجاوز  ال  التني  لزراعة أشجار  املخصصة 
2.369 هكتار، منها 1862 هكتارا باملنطقة 
البورية، و507 هكتارات باملناطق املسقية.  
وتتمركز   بشكل خاص بمنطقة أوالد افرج 
1518 هكتارا،  ويتراوح  بـ  تقدر  بمساحة 

املنتوج السنوي ما بني 9 و12 ألف طن«.
توسيع  »تم  فقد  نفسه،  املصدر  ووفق 
مخطط  برنامج  خالل  من  املساحة  هذه 
هذه  تثمني  إلى  الرامي  األخضر  املغرب 
وإحداث  هكتار،   1500 بإضافة  الزراعة 
افرج،  بأوالد  التني  منتوج  لتثمني  وحدة 
تحقيق  في  سوى  ينجح  لم  املشروع  لكن 
1000 هكتار عبارة عن نوعية موجهة فقط 

للتجفيف«، و»ساهم في هذا املشروع، الذي 
يندرج ضمن شراكة ثالثية، كل من املبادرة 
املكتب  ومجمع  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
املكتب  إلى  إضافة  للفوسفاط  الشريف 

الجهوي لالستثمار الفالحي بدكالة«.
اليازجي،  مصطفى  أوضح  جهته،  من 
رئيس جمعية الضحى للتنمية بأوالد افرج 
االقتصادي«،  النفع  لـ«مجموعة  املنتمية 
النفع  ملجموعة  األخضر  لالتحاد  التابعة 
في  املحدثة  واإليكولوجي«  االقتصادي 
تم  »أنه  األخضر،  املغرب  مخطط  إطار 
افرج  بأوالد  التني  لتثمني  وحدة  إنشاء 
متر مربع، وخصصت   1000 مساحة  على 
200 طن في  لتجفيف منتوج التني بمعدل 
السنة.  في  للتخزين  طن  و1200  السنة 
مواكبة  على  الجهوية   املديرية  وعملت 
تحت  ماركته  وتسجيله  وتثمينه  املشروع 

اسم » تني أوالد افرج«. 
وتضم املنطقة املنتجة للتني 8 جماعات 
بن  علي  وسيدي  افرج،  أوالد  وهي  قروية، 
يوسف، وسيدي احساين بن عبد الرحمان، 
وأوالد   ، وبولعوان  ومتوح،  والشعيبات، 
كبير  جزء  في  وتعتمد  والقواسم،  حمدان، 

منها على مياه األمطار.
منتوج  »أن  إلى  نفسه،  املتحدث  وأشار 
التني  باملنطقة، يتميز من حيث الخصائص 
الفيزيائية الكيميائية بوزن يتراوح ما بني 
55 و85 غراما، ويتوفر على ألياف تتراوح 
معدل  يصل  كما   ،% و3.5   2.86 بيني  ما 
الرطوبة به إلى ما بني 72.2 و88.3 %، في 

حني ال تتعدى الحموضة 0.24 %. أما من 
حيث الخصائص الفيزيائية الحسية، فإنه  
يتوفر على شكل مسطح بلون أخضر ناصع 
في  اإلنتاجية  نسبة  وتقدر  وردي.  ولب 

املناطق البورية بـ 4.77 طن في الهكتار«.
وتجدر اإلشارة، إلى أن املديرية الفالحية  
الجهوية  سبق لها »أن نظمت رحلة ملنتجي 
تاونات  منطقة  إلى  افرج  بأوالد  التني 
بطرق  وتجفيفه  للتني  بإنتاجها  املعروفة 
تقليدية وطرق حديثة، ووقف املشاركون في 
على  واالستطالعية  الدراسية  الزيارة  هذه 
ثالث   زيارة  خالل  من  التني  تجفيف  كيفية 
املنخرطني«   من  العديد  تضم  تعاونيات 

تقول املديرية.
»شجرة  أن  إلى  الكتابات  بعض  وتشير 
ذكرها  تم  حيث  ومقدسة،  قديمة  التني  
 .. الكريم  القرآن  في  الزيتون  جانب  إلى 
وتم  األوسط،  بالشرق  القديم  منذ  وعرفت 
حوض  بمحيط  واستنباتها  استقدامها 
الرحالة  طرف  من  املتوسط  األبيض  البحر 
الفينيقيون  بها  واهتم  واملستكشفني، 
إلى  ووصلت  واملصريون  واليونانيون 

املغرب عبر الهجرات التاريخية املعروفة.«
وحسب خبراء  التغذية، »فإن للتني فوائد 
القلب،  صحة  تعزيز  منها  كبيرة،  صحية 
حيث يحتوي على مضادات قوية لألكسدة 
التني  يحتويها  التي  الفينول  مادة  مثل 
صحة  تعزز  والتي  كبيرة،  بكمية  الجاف 
القلب وتحميه من املشاكل واألمراض. كما 
مستويات  تحسني  في  دورا  التني  يلعب 

السيطرة  في  يساهم   كما  الكوليسترول. 
معدن  على  الحتوائه  الدم،  ضغط  على 
البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على 
على  أيضا  ويعمل  الجسم.  سوائل  توازن 
الضغط. وخفض  الدموية  األوعية  ارتخاء 

ومحارب  ملني  أنه  كذلك،  فوائده،  ومن 
عالية  نسب  على  يحتوي  ألنه  لإلمساك، 
الوقاية  على  عالوة  الغذائية،  األلياف  من 
بصورة  الهضمي  الجهاز  اضطرابات  من 
عامة واألمراض املزمنة مثل أمراض القلب 

والسكري.«
وبشكل عام ، فإن »التني بأنواعه ، سواء 
الطازج أو املجفف، يحتوي على نوعني من 
للذوبان، واأللياف  القابلة  األلياف  األلياف، 
دورا  تلعب  فاألولى  للذوبان...  القابلة  غير 
على  والسيطرة  الوزن،  تخفيف  في  كبيرا 
الدم،  في  السكر  نسبة  وخفض  الشهية، 
بينما  الكولسترول،  مستويات  وخفض 
على  للذوبان  القابلة  غير  األلياف  تعمل 

تحسني عمل األمعاء.
في  املساهمة  التني،  خصائص  ومن 
العديد  إجراء  تم  حيث  السرطان،  محاربة 
من الدراسات حول تأثير أوراق التني على 
نشاطا  أظهرت  والتي  السرطانية،  الخاليا 
ضد األورام وتحديدا ضد سرطان القولون، 
والثدي، وعنق الرحم وخاليا سرطان الكبد 
.كما يحتوي   على العديد من الفيتامينات 
والحديد،  الكالسيوم،  منها  واملعادن، 

واملنغنيز، والبوتاسيوم«.
 »و.م.ع«

تين �أولد �فرج.. خ�ضائ�ص فريدة ومر�هنة على تو�ضيع �لم�ضاحة �لمزروعة لتقوية  �لإنتاج �ل�ضنوي

رشيد أبو الصبر

تقول  ِبنيِدكت  الّراهبة  »كانت 
بأّنني أمتلك خيااًل واسعًا، ويومًا 

ما سأِصير كاتبٌا. 
عّم  أختاه؟  سأقول  ماذا 
ال  هنا  الّناس  البؤس؟  سأْحكي؟ 
عنه،  الحديث  سماع  في  َترغب 
في  به  لُيرمى  َتدَفع  أن  وبخاّصٍة 
بنيِدكت  األخت  أضافت  وجهها. 
عن  الكتابة  إذن  بإمكاني  بأّنه 
الُحّب. ذاك الاّلِحق. ذاك الذي هلل. 
الذي  اهلل  نفُس  ماذا:  ولكن  قلت، 
]الجزائرّي[  أبناء  ذِبح  باسِمه 

قاسم جودي؟ 
َتكون  هذه،  بنيِدكت  األخت 
أَحّب إنساٍن إلّي في هذا العالم.« 

ص.78ـ79.
هكذا كان على بنبني أن َيعِصر 
ذاكرته حتى يجد َمسوغًا للكتابة 
وَمسلكًا  املوضوعة،  هذه  في 
أن  غير  من  النّص  بهذا  للخروج 
املفتَرضون..  قّراُؤه  عنه  َينصرف 
األلم  وَقَرَف  ُهجنة  ُيترِجم  أْن 
وَمعاٍن  رفيٍع  أدٍب  إلى  والقبح 
إنسانّيٍة فائقة الجمال.. أن َيصير 

فقيهًا بالغّيًا.
إلى  كاتُبنا  اهتدى  وكذلك، 
األّمارة  نفسه  عن  القلم  ترويض 
ـ  النصُّ  هذا  فجاء  بالَعرى، 
بني  ُكتب  ما  كأجمَل  ـ  بنظرنا 
اإلبداعّية  الّنصوص  عشرات 
َفتح  جديٍد  أدٍب  في  املغربّية 
دهاليز  الستغوار  سّرية  منافذ 
الهجرة  »أدب  اإلنسان..  إنسانّية 

السرّية«. 
يحظ  لم  ولألسف،  أّنه،  غير 
الاّلزمة،  النقدّية  باملتابعة 
ضّفتْي  لغات  إلى  وبالّترجمة 
َجمرًة  ُيمِسُك  والكاتُب  املَْضيق؟! 
قذاراِت  فيه  ُيشّخص  وهو  حارقًة 
وقنوٍط،  وألٍم،  قْبٍح،  من  العالِم 
وتعّسٍف،  وتحّرٍش،  واستغالٍل، 
من  وإهانٍة،...  وُعنٍف،  وتهميٍش، 
بعنايٍة  اختارها  شخوٍص  خالل 
وجنسيات  أجناس  من  فائقٍة 
ملحمة  لتصوير  مختلفة  وأعمار 
في  جَمعها  وَمْيَسمه.  العصر 
يّتسع  ولكّنه  ضّيق،  قاَرٍب 
و  األحالم  من  شاسعٍة  ملساحاٍت 

اإلستيهامات:
حالكَة  ليلة  بالّليل،  ذلك  »كان 
صخرة.  خلف  مختبئني  الّسواد، 
األمواج  ضجيج  نسمع  كّنا 
بأّن  ُمراد  لنا  قال  عندما  والرّياح 
صّدقناه  لقد  و  هادىء.  البحر 
فيه  نحن  الذي  الوقت  هذا  في 
مستعّدون لتصديق أيَّ شيٍء ُيقال 
لنا على أن نذهب، أبَعد مّما َيكون، 

وإلى األبد« ص. 5.
روايته  بنبني  َيستهلُّ  هكذا 
مقّدماٍت  بدون  تناُولنا  موضوَع 
وهو  الوالدة  عسيرة  لتجربٍة 
املُبتدإ  من  »الحّراكة«  يصاحب 
ليعيش معهم آمالهم وآالمهم على 
مستوى الّسرد إلى آخر جرعة ماٍء 

مالح. و بأجَمَل ما تشّكله الّلغة.
العابَر  الُحلم  هذا  لنتأّمْل 

للقاّرات:
لم  سندويتشًا  ياْرسي  »أخَرج 
بخصوصي  أّما  محتواه.  أمّيز 
ويوسف ورضا ، فقد فّكرنا بُحسن 
نّيِتنا في أّنه ال أحسن لنا ِمن َعشاٍء 
الطابا  من  »وجبة  إسبانيا!  في 
الّساْنْكِرّيا«  بمشروب  مسقّيٍة 
َيبخل في  لم  الذي  مراد  هذا كالم 
الضفة  مأكوالت  لنا  يصف  أن 
غير  فواكه  األخرى:«مرّطبات 
معروفة في أرض الَعرب، أصناف 
طرّية  ولحوم  الفصول،  كّل  خضر 

بنكهٍة فريدة .«  ص.21ـ22.
وهو  جانبًا  الكاتُب  ى  نحَّ لقد 
ملاذا  أسئلة  فر،  السَّ أعطاَب  م  ُيرمِّ
الزئبقّية،  النظرّية،  ؟  الهجرة 

املنهجّية  كيفّياتها  د  ترصُّ إلى 
في  السرّي  املهاجر  يالزم  وهو 

فهذا  الضّفتني..  بني  تلّبس  حالة 
َبَفْدنام املالّي بقّوة بنيته وعزيمته 
رفاقه  وجبروته، صار ينخرط مع 

في املَركب في أّنه«علينا أن نتمّرن 
حاء،  اإلمِّ تعلُّم  على:  األّيام  لقادم 
محاذاة  املجموعة،  في  الذَوبان 
الّنظر في األعُين،  الحائط، تجّنب 
عدم الحديث مع أحد، إقباَر حبِّه. 
والّتنّمر،  بالّتجريح  قلِبه  إدماء 
في  غارٌق  ِظلٌّ  شيئًا:  نكون  أاّل 
أو  قّز،  ُدودة  مملوك،  كلٌب  كتلة، 
صرصار. نعم، أن نتعّلم أن نكون 

صراصير.« ص.73.
 ومن الكيفّيات التي ُيحّصن بها 
املهاجر السرّي نفسه من االنهّيار 
الكّلّي قبل الوصول بالتجربة إلى 
أيضًا  رَصدها  والتي  نهايِتهاـ 

إحجاَم  ثاقبةـ   بعْيٍن  الكاتُب 
الحّراك عن الحديث عن ماضيه. و 

لو كان ثرثارًا.
 هذه بعٌض من مناهج الحّراك 
لإلفالت بِجلده من بطن الِحيتان، 
البالغّية  الّصور   من  وبعٌض 

للُقبح واأللم واالحتقار:  
]رضا[  أشعل  أن  »بمجّرِد 
الظلُّ  عليه  انقّض  سيجارته، 
فانتزعها منه بشّدٍة هو  )الحارك( 
َيعصر شفتْيه. لم َيقم بأيِّ َرّدة فعٍل 
رضا. فقّط، عاد إلى االرتعاش من 
البْرد، وصّك األسنان. بالقرب مّني 

ُترِضع َنوارة صغيرها.« ص.6.  
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االشتراكي

صدر للشاعر والروائي املغربي ياسني عدنان ، وضمن العدد 
األخير  من مجلة »األقالم » العراقية، كتيب جديد يضم حواراته 

مع الشاعر الراحل فوزي كريم.
وخصص هذا العدد األخيرة من مجلة “األقالم” ملفا للشاعر 
بـ«القلب  عنون  الثانية،  رحيله  ذكرى  في  كريم  فوزي  العراقي 
املفكر’، شارك فيه كل من حاتم الصكر، ناجح املعموري، رحمن 
غركان، جمال جاسم أمني، زينة محجوب، سامي ناجي، وهادي 

الحسيني.
في  هادئة  بـ«رياح  الحواري  مؤلفه  عدنان  ياسني  وعنون 
معه،  من حواره  الثاني  الجزء  ويتضمن  كريم«.  فوزي  ضيافة 
جزأه النقدي بعد ضياع شطره األول الذي كان على شريط سجل 

رة«. ذات »رحلة مدمِّ
وفي تقديمه للكتاب قال حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، الذي سبق 
أن ألف حول الفقيد كتاب “أنسنة الشعر”: »في مثل هذا اليوم 
وتحدث ناظمعن أشعار فوزي  نستذكر الغائب الذي ال يغيب« 
كريم التي يحتكم فيها إلى خبرته الروحية، وال يريد فيها “أن 
إلى ذلك الشعر  اللغة، ال يسعى  إلى ما يسمى بتفجير  يسعى 
إلى  يسعى  ال  وتفجيرها،  العربية،  اللغة  إمكانات  يقّلب  الذي 
األولى،  دواوينه  منذ  وهو  الشعرية،  الحداثة  من  النمط  هذا 
منذ )جنون من حجر( حتى دواوينه األخيرة، بل حتى مطولته 
هو  الروحية،  خبرته  إلى  االحتكام  دائم  هو  األوبئة(،  )قارات 
مدهشة  أشعارا  لنا  تنتج  التي  اللغوية  األلعاب  هذه  يحّب  ال 
اللغوية  االستراتيجيات  وفي  صياغاتها،  في  نفكر  تجعلنا 
هذا  عن  يكون  ما  أبعد  هو  شعريتها،  الستنباط  فيها  املتبعة 

النمط من الشعر”.
مستهديا  نقدا  الراحل  ممارسة  عن  ناظم  حسن  تحدث  كما 
بالدراسات الثقافية من دون وعي منه؛ لتبنيه فكرة عن الشعر 
العربي حاول تطبيقها على مسارين مختلفني في تاريخ الشعر 
العربي، املسار الذي يحتكم إلى قرقعة اللغة وفنونها وبهرجها 
وزخرفها، واملسار الذي يحتكم إلى الخبرة الروحية، وبواطنها، 
الحق  بالشاعر  منوط  خاصة  روحية  بتجربة  ذلك  كل  وقرن 

واألصيل أن يجّليها بأشعاره.
ويتضمن هذا الكتاب الحواري مع “الراحل الذي له أكثر من 
حياة” إجابات “صادمة ونافذة شعريا ونقديا وحتى سياسيا”؛ 
الصديق  ملشاكسات  طبيعية  “نتيجة  ناظم:  حسن  وفق  وهي، 
ياسني عدنان املعجون بحب العراق والعراقيني، واملطلع بشغف 
وصخبهم  العراقيني،  املثقفني  جدل  على  والصحفي  الشاعر 
وكوى  نقدية  متونا  بحق  أسئلته  فكانت  والسياسي؛  الثقافي 
يدخل من خاللها املعرفة والجمال، ذلك أن ياسني عدنان تخلى 
في حواره هذا عن روح الصحفي وتلبسه الشاعر الذي يتتبع 

الحركات الشعرية«.

  بالغة الُقبح والأمل يف رواية »كاِنيَبال« ملَاحي بنبني

منشورات   « عن 
قريبا  يصدر   ، الجمل« 
للكاتب  جديد   كتاب 
محمود  محمد  والباحث 
بعنوان » السودان وفشل 
اإلسالمي:  املشروع 
علماني  مستقبل  نحو 

ديمقراطي«.
في  املؤلف  يخلص   

كتابه هذا إلى أنه:
من  عاما  ثالثني  »بعد 
والقهر  الديني  االستبداد 
السياسي ، فشل املشروع 

اإلسالمي في السودان، وكان البد له أن يفشل ألنه يستند 
للديمقراطية  معادية  دولة  وهي  الدينية  الدولة  فكرة  على 

بطبيعتها ولحقوق إنسانية أساسية.
سلطة  أو  »حكم  هو  للديمقراطية  األصلي  املعنى  إن 
الشعب« واملقابل الديني الذي يعارض مفهوم الديمقراطية 
أو  اآللهة  سلطة  ـ  »حكم  تعني  والتي  التيوقراطية  هو 
من  سلطتهم  يستمدون  يحكمون  من  أن  بمعنى  اإلله« 
بمعنى  بطبيعتها  علمانية  فالديمقراطية  وهكذا  الدين. 
أنها »إنسانية« تستمد شرعيتها من البشر، وبمعنى أنها 
تنتمي لهذا »العالم« الذي  يعيشون فيه حياتهم وال عالقة 

لها بـ«العالم اآلخر« الذي تحدثت عنه األديان.
لكل  ماثل  درس  والقاسية  املرة  السودان  تجربة  إن 
تجد  لن  أنها  لتدرك  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
الدينية  الدولة  إلحياء  العودة  بمحاولة  ملشاكلها  الحل 

وشريعتها.

املغاربة  املبدعني  صدر مؤخرا عن منشورات جامعة 
إصدارات  ضمن  آزمور  بمدينة  التشكيل  حول  مؤلف 
عنوان  تحت  الصفى  محمد  اإلعالمي  و  للكاتب   2021
جاء  وقد  ... حكاية عشق وجمال«.  التشكيل بآزمور   «
هذا الكتاب كما ورد بمقدمته  لرد االعتبار ملدينة كانت 
امليالد  قبل  ما  إلى  الروايات  من  العديد  وفق  نشأتها 
املسيحي، حيث عرفت الغزو الفينيقي، إنها مدينة آزمور 
ورد  كما   « البري  الزيتون  ومعناه«  زمور  أو  أزاما  أو 
التاسع  القرن  العرب في  املؤرخني  اسمها ضمن أخبار 
امليالدي وهي حقبة كان الخوارج واألدارسة يستولون 
فيها على الحكم بالتداول،  كما أنه كتاب جاء لتوثيق 
جيل  من  وتوارثته  آزمور  مدينة  به  تفردت  فن  مسار 
من  وذلك  تجارة،  أو  صنعة  وليس  وحبا  عشقا  آلخر، 
الوطنية  الساحة  خالل أسماء بصمت اسمها ليس في 
فحسب، بل والدولية أيضا بعد معانقتها للعاملية، منهم 
األكاديميون ومنهم الفطريون، إنه الفن التشكيلي، الذي 
أضحى كل بيت من بيوت مدينة آزمور ال يخلو من مولع 
أغوار  بها  يحاكي  واأللوان،  الفرشاة  يعانق  فنان،  أو 
ومجرى  غاباتها  وعبق  التاريخية،  وأسوارها  املدينة 
طيبتهم  و  سكانها  وعادات  وتقاليد  الخالد،  نهرها 
وعفوية،  تلقائية  بكل  عيشهم،  وبساطة  وحفاوتهم 
الفن  عاصمة  هي  آزمور  مدينة  أن  نقول  يجعلنا  مما 
كيف  وجماال،  فنا  تنبض  فهي  منازع،  بدون  التشكيلي 
ال وهي في حد ذاتها لوحة طبيعية وهبها اهلل الخالق 
األعلى، لوحة بانوراميكية بإطاللة أسوارها على نهر أم 
تأريخ  هو  التجربة  هذه  من  الهدف  أن  مضيفا  الربيع، 
املدينة من خالل  بهذه  املعاصر  التشكيلي  الفن  ملسيرة 
نخبة من الفنانني التشكيليني على اختالف مستوياتهم 
املمتدة  التاريخية  الحقبة  ميزوا  ومدارسهم  وأعمارهم 
سلسة  لغة  وفق  العشرين  القرن  ستينيات  من  تقريبا 
الذي  والداللي  املعرفي  البعد  بني  جمعت  ورشيقة 
الفني  التصوير  وجمال  الشكل  وبحداثة  به  امتازوا 
من  جزءا  التشكيلي  الفن  باعتبار  املستقبلية،  والرؤى 

التي  للبيئة  وتشكيل  تواصل  البشرية وعنصر  الثقافة 
يعيش فيها اإلنسان. إن الحديث عن الحقبة التاريخية 
ال  بآزمور،  التشكيلي  الفن  ارهاصات  أولى  التي عرفت 
ببعض  ربطناها  ما  إذا  بالتدقيق  فيها  الجزم  يمكننا 
أنامل  فيها  برعت  التي  التقليدية  والصناعات  الحرف 
 - طرز   - فخار   - خزف   « من  واألزموريون  األزموريات 
زربية - حياكة - حصير ... » قبل أن يحل التأثير الغربي 
مع  للتعامل  املبدعات  و  املبدعني  هؤالء  مخيلة  وتتغير 
مكونات الطبيعة املحيطة بهم وبكل ما يتجسد أمامهم 
من معمار وعادات، كما تحولت موادهم املستعملة في 
الرسم من مواد طبيعية وخامة إلى مواد مستوردة من 
الغرب، ليتولد بذلك تيار الفن الفطري الذي وجد ضالته 
مع ثلة من املستشرقني وبعض التشكيليني املغاربة الذين 
تأطروا بالغرب من خالل ورشات تكوينية داخل آزمور 
أو خارجها، إلى أن أثبتوا حضورهم ومسارهم املستقل، 
منهم من دعمه بتعليم أكاديمي كالشريكي و الديباجي 
واألزهر، ومنهم من ظل وفيا لفطرته الفنية التي أوصلته 

للعاملية كاملرحومة الشعيبية طالل وهبولي. 

عن  قريًبا  يصدر  الفنون  في 
مشترك  كتاب  وظالل  دار خطوط 
ولوحة  مكممة  بعنوان«وجوه 
العامري  محمد  تأليف  حاسرة« 

وكوثر دمق: كورونا نموذًجا. 
محمد  يكتب  الغالف  على 

العامري:
وتجلياتها  األوبئة  »ظاهرة 
اإلنسان،  قدم  قديمة  اإلبداع  مع 
التعبير  أدوات  تطورت  فقد 
التطور  ظروف  حسب  عنها 
الوسائط  في  التكنولوجي 
الكتاب  هذا  يحاول  التعبيرية. 
األسئلة  بعض  عن  اإلجابة 
عديدة  تساؤالت  وعن  الشائكة 

التشكيلية،  الفنون  وخاصة  اإلبداع  تمظهرات  عن  بالتعبير  تتعلق 
عبر  ذاته،  الوقت  في  والنقدية  التاريخانية  بني  تجمع  دراسة  وهو 
األوبئة  عن مصائبية  التعبير  في  وتجلياتها  الفنون  مسارات  تتبع 
وصواًل إلى فايروس »كوفيد 19«، والبحث في العوامل التي ساهمت 
في تحبير الحالة الكونية الكارثية في اإلبداع الفني، ليشكل وثيقة 
بصرية تتغذى من تفاعالت القراء مع الكتاب وطرائق تناولهم لهذه 

الظاهرة.
جديد،  كوسيط  اإللكتروني  اإلبداع  إلى  الكتاب  يؤشر  كذلك 
الواقعية،  العرض  لصالة  بدياًل  جاءت  التي  االفتراضية  والعروض 
كجزء من مقاومة املبدع للظروف الطارئة، وكحالة إحيائية للتجريب 
وذلك  واحد،  موضوع  على  تنويعًا  تتضمن  جديدة  وسائط  عبر 
مسارًا  أنجزت  لنماذج  والتحليل  والشكل  املضمون  على  بالتركيز 
بائنًا فيما يخص الجائحة، وما لحقهم من تغيير في األساليب واملادة 

على حد سواء.
بمثابة  هو  دمق  كوثر  الباحثة  وبني  بيني  املشترك  املؤلف  هذا 
تثاقف بني شخصني متباعدين في الجغرافيا تجمعهما فكرة واحدة؛ 

هي الجائحة وتجلياتها في الفن التشكيلي بشتى صنوفه.«

»السودان وفشل المشروع اإلسالمي« 

ملاذا ف�شلت الدولة الدينية 
يف اإقرار الدميقراطية؟

الكاتب و اإلعالمي محمد الصفى يصدر ثالث أعماله

» الت�شكيل باآزمور حكاية ع�شق وجمال «
»وجوه مكممة ولوحة حاسرة« 

كورونا بعني الفنون الت�شكيلية

ى ماحي بنبين نحَّ
م أعطاَب   جانبًا، وهو ُيرمِّ

فر، أسئلة: لماذا الهجرة  السَّ
؟ النظرّية، الزئبقّية، إلى 

د كيفّياتها المنهجّية  ترصُّ
وهو يالزم المهاجر السرّي 

في حالة تلّبس بين 
الضّفتين

يا�شني عدنان يعدنا 
بـ »رياح هادئة يف �شيافة فوزي كرمي«
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للتجارة  الوطنية  المدرسة  شاركت 
لجامعة  جهويا  المنتسبة  والتسيير 
في  البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن 
بـمهرجان  الماضية،  القليلة  ــام  األي
العربي  المسرحي  ــاء  ــزرق ال صيف 
التاسع عشر باإلردن بمسرحيتها »ستة 
على ستة«، وذلك للتنافس على جوائز 
المهرجان، من أجل تعزيز »غلتها« في 
هذا االتجاه بعدما حصلت المسرحية 
ذاتها على العديد من الجوائز الوطنية 
و الدولية في مناسبات مسرحية سابقة، 
هاته  لجهود  تتويجا  ــك  ذل ويــأتــي 

الفرقة الجامعية المسرحية لتطوير وتنشيط العمل الثقافي والريادي 
واالجتماعي لها..

وحسب مصادر قريبة من الفرقة المسرحية الجامعية المغربية، فقد  
اعتبرت »ستة على ستة« بعد عرضها على جمهور المهرجان، ومن خالل 
تقييم و مناقشة مجموع األعمال المسرحية من لدن لجنة مهرجان الزرقاء 
فانتازيا«  »فرقة  قدمتها  التي  المغربية،  المسرحية  اعتبرت  األردني، 
من  السبع،  عين  الدارالبيضاء  والتسيير  للتجارة  الوطنية  للمدرسة 
بين أجود األعمال المسرحية المعروضة بهاته التظاهرة المسرحية، 
واألداء  المسرحية   الكتابة  على مستوى  أحسنها، سواء  يكن  لم  إن 
واإلخراج، الذي قام به الفنان المغربي أنوار حساني..، مع تأكيد لجنة 
  ENCG تحكيم المهرجان  على أن »فرقة فانتازيا« المغربية التابعة لـ

هي الفرقة األكاديمية الوحيدة بهاته الدورة.

كشف مهرجان الجونة السينمائي، عن 
المغربي  للمخرج  مشروعاين  اختياره 
هشام العسري من 20 مشروعا، للمشاركة 
في الدورة الخامسة لمنصة الجونة، منها 
13 مشروًعا في مرحلة التطوير و6 أفالم 
ومشروع  اإلنــتــاج،  بعد  ما  مرحلة  في 
ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج، مؤكدا 
أن االختيار تم وفًقا لمحتواها وجودتها 

الفنية وإمكانية تنفيذها مالًيا.
الروائية  المشروعات  قائمة  وتضم 
التطوير، مشروعين  مرحلة  في  الطويلة 
تستطيع  ال  »عائشة  هما:  مصر  مــن 
مصطفى،  لــمــراد  اآلن«  بعد  الــطــيــران 

األردن  ومن  صيام،  لمحمد  و»كولونيا« 
يشارك مشروعان »حتى يتنفس البحر« 
لسعيد زاغا،  و»األعشاب«  دريعي،  لزين 
و»ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة« 
لصوفيا جامه )الجزائر(، و»أجورا« لعالء 
الدين سليم )تونس(، و»محبون سعداء« 
لهشام العسري )المغرب(، و»الملخص« 

لعلي آلـ فتالوي )سويسرا(.
في  الوثائقية  المشاريع  تشمل  بينما 
مرحلة التطوير، مشروعين من مصر، هما 
»خمسين متر« ليمنى خطاب، و»البحث 
باإلضافة  الشاذلي،  لسارة  ودي«  عن 
رياحي  لفاطمة  بورقيبة«  قتل  »أبي  إلى 

و»نساء حياتي«لزهراء غندور  )تونس( 
والشتاء«  للصيف  و»أغنية  )العراق(، 

لطالل دركي و علي وجيه )سوريا(.
في  الطويلة  الروائية  األفــالم  عن  أما 
مرحلة ما بعد اإلنتاج فتتضمن »جنائن 
ألحمد ياسين الدراجي )العراق،  معلقة« 
لهشام  مايش«  و»هايش  فلسطين(، 

العسري )المغرب(.
في  الطويلة  الوثائقية  األفالم  وتشمل 
مرحلة ما بعد اإلنتاج، »أبو زعبل  89« 
فاصل«  و»خط  )مصر(،  مرتضى  لبسام 
و»ال شيء عن أمي«  لرين رزوق )لبنان( 
للطيفة دغري )تونس(، و»هذه األشجار 

كما  )األردن(،  شوفاني  لهند  الغريبة« 
يشارك »تحت الكرموس« ألريج سحيري 
كمشروع ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج.

في  تقام  للمهرجان  الخامسة  الــدورة 
الفترة من 14 إلى 22  أكتوبر المقبل، بينما 
ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية 
في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، ويمنح 
المهرجان جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دوالر 
لكل  وشهادة منصة الجونة السينمائية 
من أفضل فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج 
وأفضل مشروع في مرحلة التطوير. كما أن 
المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بالمنح 

التي يمولها رعاة وشركاء المهرجان.

كلينت إيستوود في الحادية والتسعين... على حصان الويسترن مجددا ماجد كدية يصدر أغنية جديدة
أطلق الفنان المغربي الشاب ماجد كدية، مؤخرا، عبر قناته الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات العالمي 

“يوتيوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “كوسطار”.
وتعاون ماجد كدية في إنجاز جديده الفني مع  كل من محمد المغربي على مستوى الكلمات واأللحان، فيما 
اشرف “ديدجي صوال” على التوزيع الموسيقي  واطلق ماجد إصدار “كوسطار” على طريقة “الفيديو كليب”، 
صورت جميع مشاهده بين مدينة أصيلة وطنجة، تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكرفتي، الذي عمل على 
استعمال تقنيات جد حديثة في التصوير كما تكلف المصمم المغربي عصام وشمة بإطاللة ماجد في “الكليب”.
حققت، في ظرف وجيز من إصدارها، أزيد من مليون مشاهدة على  ينبغي التكير أن أغنية “كوسطار” 
موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”. تجدر اإلشارة إلى أن الفنان ماجد كدية، ابن مدينة الرباط، كانت بدايته 
الفنية منذ سنة 2017، ليواصل بذلك رحلة النجاح والتألق بمجموعة من األعمال الفنية السابقة، كما يتقن 

الغناء باالنجليزية والفرنسية مما يسمح له بأداء أنماط موسيقية مختلفة.
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Aليس االعتزال واردا في نظر كلينت إيستوود، فنجم هوليوود األسطوري لم يكتف في الحادية والتسعين 
من العمر بإخراج فيلم جديد هو«كراي ماتشو«بل إنه يمثل فيه ويركب حصانا ويسدد أيضا ضربة باليد.

ويندرج«كراي ماتشو«الذي يبدأ عرضه الجمعة في الصاالت األمريكية في سياق أفالم الويسترن التي 
حقق الممثل نجومية بفضلها. ويؤدي فيه كلينت إيستوود دور بطل الروديو السابق مايك ميلو الذي يكلف 

بمهمة أخيرة.
وينبغي لميلو أن يسافر إلى المكسيك ويعثر على ابن مديره السابق رافو ويعلمه أصول امتطاء الخيل.

وكشف إيستوود أن »فكرة هذا الفيلم تعود إلى حوالى أربعين سنة«. وهو لم يكن وقتذاك متقدما في 
السن بما فيه الكفاية لتأدية هذا الدور، فاقترح على المنتج »إخراج الفيلم واالستعانة بروبرت ميتشوم 
في دور البطولة«. إال أن المشروع لم يبصر النور، وبعد بضعة عقود بات الممثل يعتبر أنه نضج بما فيه 

الكفاية لتأدية هذا الدور بنفسه.

م�سروعان للمخرج المغربي ه�سام الع�سري 
ي�ساركان  في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج 

بالدورة الـ 5 لمن�سة الجونة ال�سينمائية

  هدى �سعد ت�ستعد
 لطرح اأغنية جديدة  

 
تعتزم الفنانة المغربية هدى سعد، إطالق أغنية جديدة، خالل 
األيام القادمة  عبر قناتها الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات 

العالمي “يوتيوب”، وطلك دون أن تكشف عن عنوانها.
ووضعت  هدى سعد لجمهورها عبر حسابها الشخصي 
بموقع تبادل الصور والفيديوهات االجتماعي “إنستغرام”، 
صورة لها ظهرت من خاللها بـ”لوك” مختلف، وقالت: “تم 
تسجيل العمل الذي تطلب مني تركيز كبير و قوة ذهنية ال 
يمكن إال أن تنبع من الداخل كان االنفصال عن كل تشويش 

وتعطيل قرارا قطعيا..”.
وابرزت هدى: “صادقت الطبيعة والرياضة والتأمل فكانت 
النتيجة خرافية، الحمد هلل، هذا هو سبب الغياب في الفترة 
األخيرة سعيدة بتطوري ونموي الفكري وبنجاحي في اجتياز 

مرحلة التسجيل”.
قائلة:  التدوينة  ذات  في  سعد  واضــافــت  
“قريبا جدا سنسدل الستار عن هوية كل 
من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي 
اعتبره عصارة المخزون الفني الذي 

امتلكه..”.
منشورها  ــي  ف وأوضــحــت 
اهلل  مــن  “أتمنى  بالقول: 
باقي  الستكمال  التوفيق 
يقابلكم  كـــي  الـــمـــراحـــل 
ــعــمــل وهــــو في  هــــذا ال
شكال  النهائية  حلته 
ومضمونا.. حقق اهلل 
جميعا،  أحــالمــنــا 
لوجودكم  ممتنة 

في حياتي”.

مهرجان »جدار الرباط - فن ال�شارع« يزين �شوارع الرباط

المغرب ي�شارك في مهرجان هل�شنكي ال�شينمائي الدولي

»جدار الرباط   تسجل الدورة السادسة من مهرجان 
الفترة  استثنائيا خالل  تنظيمها  المقرر  فن الشارع«   -
الممتدة ما بين 16 و26 شتنبر 2021، »أنشطة متنوعة 
وبرمجة ذات جودة عالية، فضال عن استضافة فنانين 
كبار وموهوبين ذوي صيت عالمي، كما تعد عشاق الفن 
بدورة استثنائية ومتميزة« بحسب منظمي المهرجان.

وأوضح المنظمون في بالغ لهم أنه وعلى امتداد 10 أيام 
من التظاهرة الفنية الكبيرة، سيتم تكييف مختلف الفقرات 
وفق ما يتماشى مع الوضعية الراهنة، وفي احترام تام 
وصارم للتدابير االحترازية والمعايير الصحية الالزمة 

من أجل الحد من مخاطر انتشار العدوى.
وعلى غرار الدورات الخمسة الماضية، دعا مهرجان 
»جدار-فن الشارع« 13 فنانا مغاربة وأجانب، يتحدرون 
من 7 دول، »كلهم سيجتمعون في قلب العاصمة الرباط 

لتسليط الضوء عليها أكثر وتعزيز مكانتها الرائدة، إلى 
جانب الحديث عن عالمنا من خالل إبداعات تنبض من 

قلب الفن المعاصر«.
برسم  االكتفاء  يتم  لن  الفنية،  التظاهرة  مدة  وخالل 
اللوحات العمالقة، ولكن أيضا خلق لقاءات مع ثلة من 
الضيوف لتبادل األفكار والمعارف وتعزيز مبدأ المشاركة، 
فضال عن إمعان التفكير في إيالء أهمية أكبر بالفن في 

الفضاءات العامة. 
وكما جرت العادة قبل 5 سنوات، يعمل مهرجان »جدار- 
جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات  فن الشارع« 
الثقافية، على غرار متحف محمد السادس للفن الحديث 
 Le Cube Independent والمعاصر، وفضاءات الفن مثل

Art Room وجمعية دار لوان.
كما سيتم خالل هذه الدورة من المهرجان إطالق النسخة 

سيسمح  الذي  المحمول  الهاتف  تطبيق  من  المحسنة 
لمختلف مستعمليه الوصول إلى األماكن التسعة المختارة 
هذه السنة، فضال عن اكتشاف الجداريات الفنية المنجزة 

على مدى الخمس الدورات الفائتة.

يفتتح مهرجان هلسنكي السينمائي 
الدولي، اليوم الخميس، في دورته الـ 

34 المنظمة بمشاركة المغرب.
الفني،  الموعد  هذا  خالل  وسيتم، 
»هز  الــمــراكــشــي  ليلى  فيلم  عــرض 
القصبة« )روك ذا قصبة( في 20 شتنبر 
الجاري، بشبابيك مغلقة، وذلك بالتعاون 

مع سفارة المملكة في هلسنكي.
كما ستتميز مشاركة المغرب في هذا 
المهرجان بتنظيم ورشة يوم 21 شتنبر 
المغربي  المخرج  ينشطها  الجاري 
المقيم في فنلندا محمد العبودي، والتي 

سي قدم من خاللها العالم الفني للمخرج 
المغربي وأفالمه الوثائقية، بما في ذلك 

فيلمان توجا مؤخرا في فنلندا.
وســتــكــون هـــذه الـــورشـــة، أيــضــا، 
المغربية،  للسينما  للترويج  فرصة 
كوجهة وموقع متميز لتصوير عدد من 

اإلنتاجات الدولية.
الفن  سيكون  ــك،  ذل إلــى  باإلضافة 
السابع المغربي حاضرا في فئة األفالم 
القصيرة للمهرجان ممثال بفيلم صوفيا 
العلوي »ماذا يهم إن نفقت البهائم«، 
مهرجان  جــائــزة  على  حصل  ـــذي  ال

»سيزار« السينمائي بفرنسا.
ويعد مهرجان هلسنكي السينمائي 
الدولي، حدثا سينمائيا سنويا تنظمه 

جمعية »الحب والفوضى«.
التي  السنة،  هــذه  دورة  وتتضمن 
شتنبر   26 األحــد  يــوم  حتى  تستمر 
الجاري، باقة من األفالم اإلفريقية من 
قائمة »أفريكان إكسبريس«، باإلضافة 
إلى عرض أفالم إفريقية قصيرة ضمن 
وتتوخى  القصيرة«.  »المحطة  قائمة 
القائمتان إبراز السينما اإلفريقية بكل 

تنوعها وثرائها.

م�شرحية »�شتة على �شتة«
للمدر�سة الوطنية للتجارة والت�سيير 

بالدارالبي�شاء تتاألق بمهرجان �شيف الزرقاء 
الم�سرحي العربي التا�سع ع�سر بالأردن

عبد المجيد بنهاشم

الكلمات   المسهمة08
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرشتنبرمحرماأليام
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250305:3513:3517:0619:5721:13 الجمعة

260405:3613:3517:0519:5621:12 السبت

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

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- يوسف هناني
- لحسن العسبي

-محمد دهنون 
- زليخة أسبدون 

- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/09/18/19

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم: 33/م.ت.ص/صص/2021 
)جلسة علنية(

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
بإنجاز  املتعلق  العروض  طلب 
الشطر   - إفران  مجمع صيفي في 

الثاني.
في حصتني:

املدنية،  الهندسة  األولى:  الحصة 
النجارة  السباكة،  الكهرباء، 

والصباغة.
املسبح  الثانية:  الحصة 

واملرافق الخارجية.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
فقط  مخصصة  الثانية  الحصة 
واملتوسطة،  الصغرى  للمقاوالت 
التعاونيات  واتحاد  للتعاونيات 

واملقاولني الذاتيني.
لألشغال  التقديري  الثمن  يحدد 

في:
الحصة األولى: 

11.470.440,00درهم

الحصة الثانية:
2.938.140,00درهم

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في:
الحصة األولى:

114.800,00درهم
الحصة الثانية: 29.400,00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
للشرب قطاع املاء الكائن بمحطة 
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 

الوزاني، الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
الصفقات  بوابة  عبر  االستشارة 

العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma

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

بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
تاريخ  قبل  الصفقات  مكتب  إلى 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 26 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 اكتوبر 
)ج(  بالبناية  صباحا  التاسعة  
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.

للحصول علي معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  للشرب 
املوقع اإللكتروني للمكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب:
www.onep.ma 

ع.س.ن/3416/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض مفتوح

رقم: 27/م.ت.ص/ص/2021
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء عن  الصالح للشرب -  

طلب العروض املتعلق ب:
«Maintenance des termi-
naux de saisie portables»

على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
لإلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

في:  5.400.000,00درهم.
في:   املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

54.000,00درهم.
مكن االطالع على ملف االستشارة 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات، 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب قطاع املاء الكائن 
محمد  شارع  املعالجة،  بمحطة 

بلحسن الوزاني، الرباط.

 0537667305ou06 :الهاتف
الفاكس:0537667513 )212+(

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون، 
تاريخ  قبل  الصفقات  مكتب  إلى 
وساعة عقد الجلسة العلنية لفتح 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 19 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 اكتوبر 
 )G( بالبناية  صباحا  العاشرة 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب في آن واحد.
للحصول على معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء. 
الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

www.onep.ma :قطاع املاء -
ع.س.ن/3418/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء و املاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية االستغالل بجرادة.
إعالن عن طلب العروض مفتوح

 PJ2112789 :رقم
PJ2112919و
جلسات علنية

بجرادة  االستغالل  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهرباء  قطاع   - للشرب  الصالح 

عن طلبات العروض االتية:
 PJ2112 رقم  العروض  طلب   )1
وتنظيف  بإفراغ  املتعلق   789
الوقود  خزانات  من  الغاز  وإزالة 

بمديرية االستغالل جرادة
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  .يحدد 
295.000,00درهم  في   األشغال 

)م.ا.ر(.
غير  يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

منصوص عليها
ملوقع  إختيارية  زيارة  تنظم 
على   2021/09/28 يوم  املشروع 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

مديرية اإلستغالل جرادة.
 PJ2112 رقم  العروض  طلب   )2
السائل  الوقود  نقل  املتعلق   919
الحرارية  املحطة  إلى  )الفيول( 

املحمدية
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال:  إلنجاز  اإلجمالي 

480000,00درهم )م.ا.ر(   
غير  يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

منصوص عليها
ملوقع  إختيارية  زيارة  تنظم 
على   2021/09/28 يوم  املشروع 
بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

مديرية اإلستغالل جرادة.
خاص بجميع عروض االثمان:

على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
منصوص   غير  املؤقتة:  الضمانة 

عليها.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
 www.marchespublics.gov.ma

 www.one.ma :وكذلك عبر
والوثائق  التصاميم  أن  بيد 
التقنية قد ال يمكن أن تحمل عبر 

بوابة الصفقات العمومية
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الضبط  مكتب  التالي:   بالعنوان 
بمديرية االستغالل جرادة املكتب 
الصالح  املاء  للكهرباء  الوطني 
بحاسي  الكهرباء  للشرب-قطاع 
جرادة   77 البريد  صندوق  بالل 

- املغرب.
الهاتف:5/52-36-92-22)212(
الفاكس:5/52-36-94-25)212(

 يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب   
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل إلى 
االستغالل  ملديرية  الضبط  مكتب 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  جرادة. 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -  -

املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
مكتب الضبط بمديرية االستغالل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  جرادة 
للشرب-قطاع  الصالح  املاء 
صندوق  بالل  بحاسي  الكهرباء 

البريد 77 جرادة.
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
أكتوبر   12 بتاريخ  األظرفة 
 10H00 الساعة  2021على 
بمقر بمديرية   االستغالل جرادة 
 77 البريد  بالل صندوق  بحاسي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  جرادة 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.  
للحصول على مزيد من املعلومات 
يمكن اإلتصال بمديرية االستغالل 
للكهرباء  الوطني  املكتب  جرادة 
قطاع  للشرب-  الصالح  املاء 

الكهرباء.
الفاكس: 52-36-94-25 )212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/3419/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء  
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم: 37/م.ت.ص/صص /2021

جلسة علنية
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  املتعلق 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
املتعلق  العروض  طلب  عن  املاء 
الحجم  املاء  بعدادات  التزويد  ب: 
الصنف  مم   15 قطر  الصغير 

السريع.
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 
 )BEI( البنك األوروبي لالستثمار
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
8.112.000درهم  في:  األشغال 

)مع احتساب جميع الرسوم(
في:    املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

81.200.00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: مكتب الصفقات، 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667777

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
 www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

الجلسة العلنية لفتح األظرفة

البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
مكتب الصفقات، بمديرية التزويد 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العنوان  نفس  في  العينات  تودع 
املشار إليه أعاله على أبعد تقدير 
الجلسة  عقد  تاريخ  قبل  يوما 
قبل  وذلك  األظرفة،  لفتح  العلنية 
أو  الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة 
التحكيم  لجنة  رئيس  إلى  تسلم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  واحد  آن  في  األظرفة 
2021على  أكتوبر   19 الثالثاء 
الساعة التاسعة صباحا بالبناية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب   )G(

واملاء الصالح للشرب. 
للحصول على معلومات إضافية، 
املشتريات  بقسم  االتصال  يمكن 
والدعم  النوعية  الصناعية، 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254
الفاكس: 0537667220

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

www.onep.ma :قطاع املاء  -
ع.س.ن/3420/ا.د

ع.س.ن /3414/د

ع.س.ن /3417/د ع.س.ن /3425/د

ع.س.ن /3415/د

وا�شنطن ترحب 
بمقتل الإرهابي 
واأحد مرتزقة 

البولي�شاريو وليد 
ال�شحراوي

أمس  املتحدة،  الواليات  رحبت 
"الدولة  تنظيم  زعيم  بمقتل  الجمعة، 
الصحراء  في  اإلرهابي  اإلسالمية" 
"البوليساريو"  مرتزقة  وأحد  الكبرى 

عدنان أبو وليد الصحراوي.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
في  برايس،  نيد  األمريكية،  الخارجية 
بإعالن  املتحدة  الواليات  "تشيد  بيان: 
شريكنا وحليفنا فرنسا أن قواتها قتلت 

عدنان أبو وليد الصحراوي".
"بصفته  أنه  برايس  السيد  وأكد 
قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى 
مسؤولية  الصحراوي  وليد  يتحمل   ،
عدد  بحياة  أودت  التي  العنف  أعمال 
في  والجنود  املدنيني  من  يحصى  ال 
هجوم  ذلك  في  بما   ، الساحل  منطقة 
مشتركة  دورية  على   2017 أكتوبر   4
تونغو  منطقة  في  نيجيرية  أمريكية- 
مقتل  عن  أسفر  مما   ، بالنيجر  تونغو 
جنود  وأربعة  أمريكيني  جنود  أربعة 

نيجيريني.
الدولة  تنظيم  تصنيف  وتم 
الكبرى،  الصحراء  في  اإلسالمية 
 2015 العام  في  تأسيسه  تم  الذي 
الصحراوي،  وليد  أبو  عدنان  قبل  من 
والحركة  البوليساريو"  "جبهة  عضو 
املغرب  بالد  في  القاعدة  الجهادية 
في  األول"  "العدو  أنه  على  اإلسالمي، 
منطقة الساحل خالل قمة بو )جنوب-

غرب فرنسا( في يناير 2020.
األربعاء-  ليلة  اإلعالن  ومنذ 
وليد  أبو  تحييد  عن  الخميس 
لحبيب  الحقيقي  واسمه  الصحراوي، 
 ، البشير،  ولد  سعيد  ولد  عبدي  ولد 
حد  إلى  الدولية  اإلعالم  وسائل  ربطت 
املدعومني  باالنفصاليني  صالته  كبير 
من الجزائر ، مبرزة التواطؤ الثابت بني 
منطقة  في  "واإلرهاب  "البوليساريو 
الساحل حيث يتسبب تصاعد التهديد 

اإلرهابي في قلق املجتمع الدولي.

تقلصا  العربي  املغرب  دول  تشهد 
بعد  كوفيد19-  وباء  انتشار  في  واضحا 
الصيف  خالل  املستشفيات  عانت  أن 
على  قدرتها  وتجاوزت  اكتظاظ  من  الفائت 

استيعاب املرضى.
للعدوى  نسبة  أعلى  البالد  سجلت 
بالفيروس بني 7 و13 يوليو بأكثر من 55 
النسبة  هذه  تراجعت  واليوم  مريض  ألف 
بسبع مرات. كما انخفضت أعداد الوفيات 
342 وفاة  إلى مستوى  بشكل الفت لتصل 
بخمس  أقل  وهي  الفائت  األسبوع  طيلة 
 24 بني  الفترة  في  تسجيله  تم  مما  مرات 

و30 يوليو وبلغ 1451 وفاة.
أقرت  "التسونامي"  هذا  مواجهة  في 
من  بداية  تجول  حظر  الصحية  السلطات 
السادسة مساء )17,00 ت غ( وتم تخفيفه 
الحقا كما منعت التنقل بني املدن وكثفت من 
حمالت التطعيم بفضل مساعدات خارجية 

من دول عربية وأوروبية وغيرها.
الهاشمي  باستور  معهد  مدير  يقول 
الوزير لفرانس برس في تفسيره لسبب هذا 
لحملة  تكثيف  هناك  "كان  الكبير  التراجع 
التطعيم"، كما أن "انتشار الفيروس" عز ز 

"املناعة الطبيعية" بني املواطنني.
اللجنة  عضو  وهو  الوزير  ويؤكد 
العلمية أن الهدف هو الوصول إلى تطعيم 
بجرعتني  السكان  من  و60%   50 بني  ما 

خالل شهر أكتوبر القادم.
طعمت تونس %26,1 من سكانها البالغ 

عددهم 12 مليون نسمة تطعيما كامال.
يقارب  ما  أحصى  الذي  املغرب  أما 
13800 وفاة بكوفيد19-، فهو البلد األكثر 
تقدما في عمليات التطعيم مع أخذ 46,7% 

من سكانه اللقاح كامال.
املرضى  عدد  في  ارتفاعا  املغرب  شهد 
مع  حزيران/يونيو  في  القيود  تخفيف  اثر 
ساعات  وتقليص  الحدودية  املعابر  فتح 

حظر التجول وظهور املتحورة دلتا.
غشت  مطلع  قياسي  رقم  تسجيل  وتم 
بنحو 70 ألف إصابة جديدة طوال أسبوع 
قبل أن يتراجع العدد أربع مرات بحلول 16 
نفسه  االتجاه  الوفيات  وسجلت  سبتمبر. 
مع 405 وفيات في األيام السبعة املاضية 
الوفيات  عدد  نصف  من  يقرب  ما  وهو، 
فترة  خالل  تسجيله  تم  الذي   775 البالغ 

الذروة )من 16 إلى 22 غشت(.
غشت  مطلع  السلطات  شددت  وهكذا، 
التجمعات  من  وقلصت  التجول  حظر 
ومراكش  البيضاء  الدار  وإلى  من  والتنقل 

وأكادير.
عبد  الصحة  بوزارة  املسؤول  وأفاد 
وكالة  نقلته  ما  وفق  بلفقيه  مزيان  الكريم 
األنباء املغربية أن هناك انخفاضا لحاالت 
التوالي  على  الخامس  لألسبوع  العدوى 

في  ارتفاع  تسجيل  مواصلة  من  بالرغم 
الحاالت الحرجة والوفيات.

نهاية غشت حملة  البالد  في  وانطلقت 
أعمارهم  تتراوح  ملن  الطوعي  التطعيم 
إلى  العودة  مع  تزامنا  عاما  و16   12 بني 
املدرسة التي تأخرت إلى األول من أكتوبر. 
من   80% تطعيم  هدف  السلطات  وحددت 

سكان البالد وعددهم 36 مليونا.
االحصاءات  الجزائر حسب  في  وتوفي 
وأعلنت  بكوفيد  ا  5650 شخص  الرسمية 
في العاصمة الجزائر مطلع سبتمبر "حملة 
السكان  من   70% لتطعيم  تهدف  واسعة" 

بنهاية العام الحالي.
في  الرئيسية  العدوى  بؤر  تحديد  وتم 
والبليدة  الجزائر  العاصمة  من  مناطق 

وتيزي وزو ووهران.
أسبوعيا  قياسيا  رقما  البالد  وسجلت 
24 و30 يوليو بلغ  الفترة املمتدة بني  في 
فقد  الوفيات  أما  جديدة،  إصابة   10626
و6  يوليو   31 بني  املستويات  أعلى  بلغت 

غشت مع تسجيل 268 وفاة.
مرات  بست  العدوى  حاالت  وتراجعت 

والوفيات بمرتني حتى 16 سبتمبر.
والتجول  التجمعات  حظر  ويتواصل 
الشواطئ  السلطات  فتحت  بينما  الليلي 
استئناف  املقابل  في  وتم  الترفيه  ومناطق 
رحالت الطيران الدولية جزئيا خالل يونيو 

بعد توقيفها في مارس 2020.
نحو  يقطنها  التي  ليبيا  بدأت  بدورها 
وفاة   4500 وأحصت  نسمة  ماليني  سبعة 
الجائحة  النتشار  طفيفا  تراجعا  تشهد 
اثر تسجيل أعلى مستوى لحاالت العدوى 
تموز/ و31   25 بني  املمتدة  الفترة  خالل 

يوليو بلغ 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس 
و204 وفيات.

األسبوع  األرقام خالل  هذه  وانخفضت 
الفائت بثالث مرات لعدد املرضى وبمرتني 

لحاالت الوفاة.
ارتفاعا  التطعيم  عمليات  نسق  وشهد 
في  طرابلس  العاصمة  في  مركز  فتح  مع 

11 غشت ثم وبعد عشرة أيام مركز ثان في 
الشرق، ومن ثم مراكز تطعيم في األحياء.

واحدة  %18,4 جرعة  تلقى  اآلن،  حتى 
كامال بسبب  تطعيما  التطعيم و2,1%  من 
الصيني  التلقيح  شحنات  وصول  تأخر 

سينوفاك والروسي سبوتنيك-في.
"انخفاضا  وأكد مركز مراقبة األمراض 
غلق  قرار  اثر  الغرب"  في  العدوى  في 
الحدود البرية مع تونس التي أعيد فتحها 
الجمعة، كما عبر املركز عن خشية من عودة 
وشرق  جنوب  في  املرضى  أعداد  ارتفاع 
لدى  املرضى  أعداد  ارتفاع  بسبب  ليبيا 

الجارة مصر.
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جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
بوريطة،  ناصر  السيد  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
وزارة  نظمته  وزاري  اجتماع  خالل  الجمعة  اليوم 
الخارجية األمريكية احتفاال بالذكرى السنوية األولى 
التفاقات أبرهام، التأكيد على انخراط اململكة الراسخ 

لفائدة السلم اإلقليمي.
إزاء  مطمئنني  "كونوا  بوريطة  السيد  وقال 
انخراط املغرب الراسخ واملستمر في القيام بما يلزم 

للمساهمة فعليا في تحقيق السلم اإلقليمي".
االجتماع  هذا  خالل  املغربي،  املسؤول  وأشاد   
الخارجية  وزير  مشاركة  عرف  الذي  االفتراضي 
دول  خارجية  ووزراء  بلينكني،  أنطوني  األمريكي، 
وإسرائيل،  والبحرين  املتحدة  العربية  اإلمارات 
"بفرصة لتجديد التأكيد على انخراطنا معا لصالح 

السلم".
للمنطقة  اليوم  نظهر  "إننا  بالقول  وأضاف 
واحد  كل  على  يجب  أنه  أجمع  وللعالم  بأسرها 
قدما  املضي  أجل  من  شجاعة  إجراءات  اتخاذ  منا 

والسعى ملا هو أفضل".
مع  العالقات  "تطبيع  أن  إلى  بوريطة  وأشار 
يستحق  تاريخي  حدث  الواقع  في  هو  إسرائيل 
االحتفاء به ألنه منح أمال جديدا ومهد الطريق لزخم 
املغربي  األمريكي-  االتفاق  أن  مبرزا  مسبوق"،  غير 
 " املاضي  دجنبر  في  توقيعه  تم  الذي  -اإلسرائيلي، 

يشكل أساس هذه العالقة املتجددة".
يعكس  االتفاق  هذا  توقيع  أن  إلى  الوزير  ولفت 
والجالية  املغرب  ملوك  بني  العميقة  "الروابط 
اليهودية املغربية الهامة"، مجددا التأكيد على تقدير 
املتحدة  للواليات  املحوري  للدور  العميق  اململكة 

باعتبارها "ضامنة لهذا املسلسل".
وقال بوريطة، في هذا الصدد، "لقد كان ونستون 
على  الحفاظ  يمكن  ال  إنه  قال  عندما  محقا  تشرشل 
السالم إال من خالل مشاعر مخلصة. نعم، فاتفاقيات 
التطبيع هي ثمرة حسن النية، الكثير من حسن النية. 
لكن األهم أننا نرى عمال على أرض الواقع"، مذكرا 
بأنه منذ توقيع االتفاق الثالثي، وباتباع التعليمات 

السامية لجاللة امللك، تم اتخاذ العديد من اإلجراءات.
وجه  على  بوريطة،  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
الخصوص، بالتوقيع على أزيد من 20 اتفاقية تغطي 
مجاالت مختلفة، وفتح وتفعيل تمثيليات دبلوماسية، 
خمس  تضم  والتعاون  للحوار  منصة  وإحداث 
مجموعات عمل قطاعية، وفتح قنوات التواصل بني 
مجتمعات األعمال، عالوة على إطالق نحو 20 رحلة 

جوية تديرها شركتا طيران إسرائيليتان.
استئناف  تحدي  نجاح  بعد  أنه  الوزير  وأوضح 
تتمثل  رفعها  يتعني  التي  التحديات  فإن  العالقات، 
معنى  وإضفاء  وتحسينه  التطبيع  على  الحفاظ  في 
عليه، مسلطا الضوء على أربع نقاط يجب أخذها في 

االعتبار.
املغربي،  الدبلوماسي  بحسب  األمر،  ويتعلق 
واألمن  السلم  مزايا  إبراز  على  العمل  إلى  بالحاجة 
اإلقليمي، وإعادة إطالق عملية السالم، والتعامل مع 
وتضامن"،  "يقظة  بـ  التطبيع  ولدها  التي  العداوة 

وإقامة نظام إقليمي جديد.
وقع  يصبح  أن  املرتقب  من  أنه  بوريطة  واعتبر 
القادمة،  السنوات  في  ملموسا  التطبيع  مسلسل 
مشددا على الحاجة إلى العمل بشكل نشط من أجل 
العالقات  اإلقليميني، على  السلم واألمن  إبراز مزايا 

بني األشخاص وعلى الفرص التجارية.
وبخصوص إعادة إطالق عملية السالم التي تعد 
في  يوجد  ال  أنه  إلى  الوزير  أشار  أساسية،  مباردة 
نظر املغرب بديل آخر عن حل الدولتني مع قيام دولة 
فلسطينية مستقلة على أراضي حدود يونيو 1967. 
الحفاظ  ضرورة  على  أخرى،  جهة  من  وشدد 
القدس باعتبارها تراثا  على الوضع الخاص ملدينة 
ألتباع  السلمي  للتعايش  ورمزا  لإلنسانية  مشتركا 
اململكة  أن  موضحا  الثالث،  السماوية  الديانات 
في  هادئ،  وبشكل  مهم،  بدور  دائما  "اضطلعت 
ملواصلة  املاضي، وهي مستعدة  في  السالم  تسهيل 

هذا الدور اليوم".
التعاطف  يولد  لم  التطبيع  أن  بوريطة  أبرز  كما 
يجب  التي  العداوة  إلى  أيضا  أدى  بل  فحسب، 

التعامل معها بـ "يقظة وتضامن". وقال "على سبيل 
عالقاتها  قطع  جارة  دولة  قررت  ولألسف،  املثال، 
استئناف  أخرى،  أمور  بني  من  بدعوى،  املغرب  مع 

العالقات مع إسرائيل".
وسلط السيد بوريطة الضوء على ضرورة إقامة 
"نظام إقليمي جديد"، تكون فيه إسرائيل جهة فاعلة 

وليست "دخيلة في منطقتها".
اإلقليمي  النظام  هذا  أن  إلى  الوزير  وخلص   
بل  ما«  أحد  »ضد  أنه  على  رؤيته  يجب  ال  الجديد 
باألحرى »لصالحنا جميعا. كما يجب أن يستند إلى 
خلق  كيفية  على  أيضا  ولكن  محني،  مشترك  تقييم 

فرص لالستقرار والتنمية للجميع«. 
األمريكي،  الخارجية  وزير  أشاد  جهته  من 
أنطوني بلينكني، اليوم الجمعة، »بتعميق العالقات 
واإلمارات  والبحرين  املغرب  بني  الدبلوماسية" 
توقيع  من  سنة  بعد  وإسرائيل،  املتحدة  العربية 
اتفاقات أبرهام التي"تنطوي على مكاسب آخذة في 

النمو«
افتراضي  جتماع  عقد  بمناسبة  بلينكني،  وقال 
مع نظرائه من هاته الدول، وضمنهم وزير الشؤون 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
سنة  وبعد  "اليوم،  إنه  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
من توقيع اتفاقات أبرهام، ما فتئت مكاسبها تنمو. 
إننا نشهد تعميقا للعالقات الدبلوماسية. إنها سنة 

مميزة".
هذا  في  األمريكي،  الخارجية  وزير  واستشهد 
يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  بزيارة  الصدد، 
زيارة  أول  وهي  املاضي،  الشهر  املغرب  إلى  لبيد 
لوزير إسرائيلي للمملكة منذ سنة 2003، مشيرا إلى 

أن البلدين افتتحا مكتبني لالتصال مؤخرا.
سمحت  الدبلوماسية  العالقات  أن  وأضاف 
وبني  واملغرب،  إسرائيل  بني  جوية  رحالت  بإطالق 
واإلمارات  إسرائيل  وبني   ، والبحرين  إسرائيل 

العربية املتحدة.
وأبرز بلينكن خالل هذا االجتماع أن "كثيرين هم 
أولئك الذين يسعون إلى إحياء العالقات طويلة األمد 

التي تم قطعها إلى غاية اآلن"، مضيفا أن أكثر من 
مليون إسرائيلي هم من أصول مغربية، بما في ذلك 

خمسة وزراء في الحكومة اإلسرائيلية الحالية.
أن  "نالحظ  األمريكية  الدبلوماسية  رئيس  وقال 
العالقات بني الشعوب تتعزز رغم املشاكل الخطيرة 
أن  إلى  مشيرا   ،")-19 )كوفيد  وباء  يطرحها  التي 
االبتكار  وفرص  االقتصادية  الفرص  من  العديد 

والتعاون رأت النور في ظرف سنة واحدة.
وقال "إن هذه الفرص ستكون رائعة في أي وقت، 
نسعى  وقت  في  اليوم،  خاص  بشكل  مهمة  لكنها 
التداعيات  من  أفضل  بشكل  للتعافي  جاهدين  فيه 
االقتصادية املدمرة للوباء"، داعيا "املزيد من الدول 

التباع مسار اإلمارات والبحرين واملغرب".
العالقات  "تعميق  فإن  بلينكني،  السيد  وبرأي 
الدبلوماسية يوفر أيضا األسس الضرورية ملواجهة 

التحديات التي تستلزم التعاون بني الدول، من قبيل 
التخفيف من التوترات اإلقليمية، ومكافحة اإلرهاب 

والتخفيف من تأثير أزمة املناخ".
وتابع أن "التطبيع يؤدي إلى مزيد من االستقرار 
والتعاون والتقدم املتبادل ، وهو ما تحتاجه املنطقة 

والعالم بشدة في هذا الوقت".
الشرق  في  الصراع  إلى  تطرقه  معرض  وفي 
االرتكاز  الضروري  من  إنه  بلينكن  قال   ، األوسط 
التطبيع  وهذا  املتنامية  العالقات  "هذه  على 
حياة  على  "ملموسة"  تحسينات  إلدخال  املتزايد" 
طال  الذي  الهدف  نحو  تقدم  وإلحراز  الفلسطينيني، 

أمده، وهو تحقيق السالم.
وقال وزير الخارجية األمريكي إن "الفلسطينيني 
لتحقيق  قانونية  تدابير  يستحقون  واإلسرائيليني 

الحرية واألمن والفرص والكرامة".

خالل اجتماع وزاري نظمته اخلارجية األمريكية احتفاال بالذكرى السنوية األولى التفاقات أبرهام

الدعوة إلى أن يشمل مهنيي الصحة للحفاظ على سالمة طالبي العالج باملؤسسات الصحية املختلفة
اأطباء يوؤكدون على التلقيح المبكر �شد الأنفلونزا المو�شمية والتعبئة

الجماعية لمواجهة كوفيد 19 ومتحوراته
 وحيد مبارك

األطباء  يوصي  الذي  أكتوبر  شهر  عن  تفصلنا  ال 
من  يعانون  الذين  األشخاص  تلقيح  بضرورة  خالله 
املوسمية  لألنفلونزا  املضاد  باللقاح  صحية  هشاشة 
الصحي  املجال  في  الخبراء  ويخص  أيام،  بضعة  إال 
أمراض  من  يعانون  والذين  الحوامل،  النساء  بالذكر 
مزمنة كالفشل الكلوي املزمن، السكري، أمراض القلب، 
األمراض الرئوية املزمنة وغيرها، فضال عن كبار السن 
ما فوق 65 سنة، واألطفال أقل من 5 سنوات. ويشدد 
طويلة  مدة  الفئات  هذه  تنتظر  أال  على  املختصون 
على  مؤكدين  بعده،  ما  أو  نونبر  غاية  إلى  تتأخر  أو 
ضرورة تسريع عملية التلقيح فور توفر اللقاح، خاصة 
في ظل الظرفية الوبائية التي تعرفها بالدنا املرتبطة 
ومتحوراته،   19 كوفيد  لفيروس  الوبائية  بالجائحة 
التي تتطلب تعبئة جماعية، إن على مستوى مواصلة 

بالتدابير  التقيد  أو  للتالميذ،  املوجهة  التلقيح  حملة 
الوقائية، أو التلقيح ضد األنفلونزا املوسمية.

لـ  تصريح  في  مرابط،  مصدق  الدكتور  وشّدد 
على أن الخضوع للتلقيح يجب  "االتحاد االشتراكي" 
وأفراد  هم  لحمايتهم  الصحة  مهنيي  كذلك  يشمل  أن 
األخرى  الفئات  باقي  شأن  ذلك  في  شأنهم  أسرهم، 
يمكن  التي  الوخيمة  الصحية  التداعيات  من  املعنية، 
يستهني  التي  املوسمية،  األنفلونزا  فيها  تتسبب  أن 
حّد  إلى  تصل  قد  والتي  املواطنني،  من  الكثير  بها 
الوفاة. وأكد الدكتور مصدق على أن العالم خّلد يوم 
الجمعة األخير فعاليات اليوم العاملي لسالمة املرضى، 
الذين  مبرزا على أن شقا أساسيا لحماية األشخاص 
يتوجهون للمؤسسات الصحية طلبا للعالج، يتمثل في 
الوقاية، وليس فقط في توفير املوارد البشرية والتقنية 
ومن  املختلفة،  الصحية  والخدمات  العالجات  لتقديم 
العديد من  تلقيح مهنيي الصحة ألنفسهم ضد  بينها 

كفيروس  بسرعة،  لالنتشار  عدواها  القابلة  األمراض 
كوفيد 19 ومتحوراته، ونفس األمر بالنسبة لألنفلونزا 

املوسمية.

عام،  مرابط، وهو طبيب  الدكتور مصدق  وأوضح 
أن توفير اللقاح في أكتوبر، وتفادي التأخير الذي تم 
تسجيله في عدد من املواسم، سيمنح الشخص امللقح 
وسيسمح  األجسام،  مضادات  لتكوين  زمنية  مساحة 
تداعياته  له  الذي  باملرض،  املبكرة  اإلصابة  بتفادي 
ال  التلقيح  تأخير  أن  على  مشددا  املختلفة،  وتبعاته 
طبي.  رأي  على  بناء  املرض  حالة  في  إال  به  يوصى 
املوسمية  األنفلونزا  أن  إلى  الصحي  الفاعل  ونّبه 
تتسبب في ما بني 3 و 5 ماليني حالة إصابة خطيرة 
حالة  ألف   500 و   250 بني  وما  سنة،  كل  العالم  في 
الصحية  الناحية  من  صعبا  يعتبر  الذي  األمر  وفاة، 
يؤكد  مما  واالجتماعية،  االقتصادية  كلفته  عن  فضال 
ال  حتى  الفعلية،  اآلجال  داخل  التلقيح  أهمية  على 
في سنوات خلت، حيث  تتكرر سيناريوهات عشناها 
تابع الجميع تسجيل مجموعة من اإلصابات والنقاش 

الذي ارتبط بها، بسبب التأخر في توفير اللقاحات.

• بوريطة: المغرب يجدد التاأكيد على انخراطه الرا�شخ لفائدة ال�شلم الإقليمي 
• التطبيع لم يولد التعاطف فح�شب، بل اأدى اأي�شا اإلى العداوة التي يجب التعامل معها بـ »يقظة وت�شامن« 
 •بلينكن: اأكثر من مليون اإ�شرائيلي هم من اأ�شول مغربية منهم خم�شة وزراء في الحكومة الإ�شرائيلية الحالية

تراجع انتشار وباء كوفيد يف دول املغرب العربي إثر صيف قاس 
المغرب اأح�شى ما يقارب 13800 وفاة وهو البلد الأكثر تقدما في عمليات التطعيم 

بعد اأخذ 46,7 % من �شكانه اللقاح
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»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم
الدار البي�ضاء: المرحوم الحاج 

الداودي بو�ضعيب في ذمة اهلل
بقلوب  تلقينا 
هلل  بقضاء  مؤمنة 
رحيل  نبأ  وقدرته 
الداودي  الحاج 
 15 يوم  بوشعيب 
شتنبر 2021 بالدار 
بعض  البيضاء 
لم  عضال  مرض 

ينفع معه عالج. 
تتقدم  االليمة  املناسبة  وبهذه 
السكك  ملتقاعدي  الوطنية  الجمعية 
زوجته  الى  لتعازي  بأحرا  الحديدية، 
االخ  وابنه  مطاع  نعيمة،  الحاجة 
شهاب وبناته دليلة، ايمان، إكرام والى 
العايدي،  املرحوم  عائالت  أفراد  جميع 
عز  املولى  راجني  ولعتوبي  اليعقوبي 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  وجل 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

باعليجاجا

باعلي وجاجا بتارودانت وطاطا يفوزان برئا�ضة جماعتي اأيت اإيعزة واأقا اإيغان
n عبداللطيف الكامل

حزب  عن  باعلي  إبراهيم  األخ  فاز 
على  الثالثة  وللمرة  االشتراكي  اإلتحاد 
التوالي برئاسة جماعة أيت إيعزة بإقليم 
تارودانت بعدما حسم الحزب االنتخابات 
الثامن  التي جرت يوم  األخيرة  الجماعية 
بأغلبية  بفوزه   ،2021 شتنبر  شهر  من 
مقعدا   20 أصل  من  مقعدا  ب15  املقاعد 

مخصصا لهذه الجماعة الترابية.
 18 السبت  يوم  وبانتخابه،صباح 
إبراهيم  الرئيس  يكون  شتنبر2021، 
األغلبية  على  الحفاظ  استطاع  قد  باعلي 
أيت  بجماعة  الثالثة  االنتدابية  للوالية 
االنتدابية  املدة  خالل  شهدت  التي  إيعزة 
تنموية  مشاريع  عدة  االتحادي  للتسيير 
من  كانت  وثقافية  ورياضية  واجتماعية 
األسباب التي جعلت الساكنة تضع ثقتها 
ومنحته  االشتراكي  اإلتحاد  في  مجددا 

أغلبية املقاعد الجماعية.
الدكتور  األخ  انتخب  طاطا  وبإقليم 
للجماعة  رئيسا  أخرى  مرة  جاجا  محمد 
الحزب  حسم  بعدما  أيغان  أقا  الترابية 
نتائج االنتخابات األخيرة لصالحه ليجدد 
أجل  من  الساكنة  مع  أخرى  مرة  العهد 
أن  له  سبق  التي  الجماعة  هذه  تسيير 
سّيرها من قبل ولعدة واليات برئاسة األخ 

محمد جاجا.
وكان االتحاديون بجماعة إقا أيغان قد 

حصلوا على 12 مقعدا من أصل 16مقعدا 
مخصصا لهذه الجماعة التي تبعد مدينة 
لكل  مقاومة  بعد  وذلك  كلم  ب70  طاطا 
واإلغراءات  والتهديد  االستفزاز  أشكال 
الخصوم  بعض  أبداها  التي  املالية 
لكن  املرشحني  لتخويف  السياسيني 
عزيمة االتحاديني وتعاطف الساكنة معهم 
الدوائر  أغلبية  مكنهم في األخير من فوز 
تسيير  استعادة  من  وتمكنوا  االنتخابية 

شؤون جماعتهم الترابية مرة أخرى.

االحتاد اال�ضرتاكي 
بفا�س ملتزم بتعاقداته 

مع حزبه و ناخبيه 
وحلفائه  لطي �ضفحة 

مظلمة من تاريخ  
املدينة  

 8 انتخابات  نتائج  إعالن  منذ 
والجهوية  الجماعية   2021 شتنبر 
املستشارون  أعلن  والتشريعية، 
االتحاديون بمجلس ومقاطعات مدينة 
وواضح  ونهائي  قطعي  بشكل  فاس، 
بأنهم ملتزمون بتعاقداتهم مع حزبهم 
صفحة  لطي  وحلفاءهم،  وناخبيهم 
مظلمة من تاريخ فاس، سادها الفساد 

والفشل.
عمد  فقد  املوقف،  وضوح  ورغم 
بعضهم إلى محاوالت اختراق وتفتيت 
الرد  فكان  االتحادي،  الصف  وحدة 
باجتماعات  عليها  والحازم  الحاسم 
للفريق االتحادي برمته، بمقر الحزب، 
على  الحزب...وقعت  إشراف  تحت 

إثرها بيانات صريحة قاطعة.
واليوم، وقد اقتربت ساعة الحسم، 
فقد عمد رواد الخواض والتخلويض، 
املسيئني للسياسة ونبلها، إلى إطالق 
إشاعات، في محاولة يائسة للتشويش 

على وحدة املستشارين االتحاديني. 
األساليب،  كل  هؤالء،  استعمل  لقد 
باب  فيها  بما  األبواب،  كل  وطرقوا 
على  التأثير  ملحاولة  الحزب،  قيادة 
املستشارين  إخوتي  وموقف  موقفي 

واملستشارات.
أو  تشويش  لكل  ودرءا  ولذلك، 
عبر  للفرقة  بث  أو  لألجواء  تسميم 

اإلشاعة الخبيثة.
باسم  إقليميا،  كاتبا  بصفتي  أعلن 

املناضلني واملستشارين االتحاديني:
- بأنني لم يسبق لي ال قبل الحملة 
االنتخابية وال أثناءها وال بعدها...أن 
جالست أو حتى رأيت أو تناقشت مع 
أي كان حول املدينة و رئاسة مجلسها 

و مكتبها.
االتحاديني  املستشارين  أن   -
يمدونني  كانوا  النزهاء  الشرفاء 
االتصاالت  وتفاصيل  معطيات  بكل 
وكانوا  بهم  وقعت  التي  الالأخالقية 
اتحاديني  وشرف  بحزم  لها  يتصدون 

صارمني.
سبق  بما  ملتزمني  سنظل  أننا   -

ووقعناه من التزامات مع حلفاءنا. 
شرف  على  حريصني  وسنظل   -
تعهداتنا االنتخابية مع الذين شرفونا 

بثقتهم .
أن تعرف  وسنظل حريصني على   -
 20 اإلثنني  يوم  من  ابتداءا  فاس 
جديدا،  عهدا  انطالقة   2021 شتنبر 
بني  االستراتيجية  الشراكة  أساسه 
فيه  ...ملا  وسلطاتها  املدينة  منتخبي 
وتنميتها  مواطنيها  وخير  مصلحة 

وتجهيزاتها وازدهارها.
األخرى....فاس  فاس  أجل  من 

املزدهرة.

تهنئة من لدن �ضفري دولة 
فيتنام لل�ضيد اإدري�س ل�ضكر

وجه سفير دولة فيتنام باملغرب السيد »دانغ ثي ثو ها«، رسالة 
االشتراكي  االتحاد  لحزب  االول  الكاتب  لشكر  ادريس  السيد  الى 
و  باسمه  وجهها  التي  التهنئة  رسالة  على  ردا  الشعبية،  للقوات 
اسم اعضاء الحزب، بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لجمهورية 

فيتنام االشتراكية، و قد جاء فيها ما يلي:
»الى السيد ادريس لشكر، الكاتب االول لحزب االتحاد االشتراكي 

للقوات الشعبية.
املرسلة  الطيبة  رسالتكم  على  نشكركم،  ان  سوى  يسعني  ال 
بتاريخ 3 من شتنبر 2021، و التي اعربتم فيها باسمكم و اسم كل 
املنتسبني واعضاء  لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، عن 
احر تهانئكم بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لجمهورية فيتنام 

االشتراكية.
2 من شتنبر من  الذي يحتفل به في  الوطني، و  العيد  إن هذا 
كل سنة، يعتبر عالمة فارقة و يوما مميزا لدولتنا، بحيث يعتبر 
فتح علينا  قد  الديموقراطية، و حدث  فيتنام  يوم والدة جمهورية 
صفحة  نطوي  خالله  من  و  لكي  فيتنام،  تاريخ  في  جديدا  عصرا 
الرئيس  فيه  أعلن  حيث  التاريخي،  اليوم  هذا  نهائيا.  االستعمار 
بمدينة  فيتنامي  الف   50 من  اكثر  أمام  ليس  مينه«  شي  »هو 
قد  الفيتنام  دولة  أن  اجمع  العالم  امام  و  بل  فحسب،  »هانوي« 

اصبحت حرة ومستقلة.
املقابل  في  تهاني  اقدم  ان  أود  السعيدة،  املناسبة  هذه  وعبر 
في  نجاحه  على  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب 
لكم  اتمنى  كما   ،2021 8 من شتنبر  ليوم  التشريعية  االنتخابات 
كامل النجاح و التوفيق في مهامكم املستقبلية، إذ أؤمن  وبشدة 
بان هذا النجاح الوطني، وهذا الرابط املشترك بني حزبكم ونظيره 

الحزب االشتراكي الفيتنامي، سيتعزز اكثر من ذي قبل.
وفي االخير، وعلى امل ان نقابلكم مستقبال، تقبلوا مني أسمى 

اماني الصحة والسعادة«.
السيد دانغ ثي ثو ها

تهنئة رئي�س الفيديرالية املغربية ل�ضناعة 
االدوية واالبتكار ال�ضيديل اإلى الكاتب االأول 

إلى السيد الكاتب االول، 

تهانينا،  باحر  الكيم  نتوجه  ان  سوى  يسعنى  ال  بعد،  أما 
الصيدلي  واالبتكار  االدوية  لصناعة  املغربية  الفيديرالية  باسم 
)FMIIP(، عقب فوز حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في 
انتخابات 8 من شتنبر، فوز يعتبر شهادة على ثقة الشعب املغربي 
في حزبكم، و رغبته في رؤيتكم جنبا الى جنب مع االحزاب االخرى 
الفائزة، واضعني يدا في يد من أجل احقاق تغييرات مسؤولة في 

اململكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة.
املغربية  الفيديرالية  السعيدة، يستذكر اعضاء  املناسبة  وبهذه 
لصناعة االدوية و االبتكار الصيدلي، تضحيات كل مناضلي الحزب 
خالل الحملة االنتخابية االخيرة، على غرار النتائج التي تمكنوا 
من تحقيقها خالل نفس االستحقاق االنتخابي، سواء على مستوى 

االنتخابات التشريعية او االنتخابات الجهوية و الجماعية.
وال يسعنى بهذا الخصوص، سوى ان نتمنى أن يستمر التواصل 
فيما بيننا في القادم من االيام و مستقبال، حيث تضع الفيديرالية 
املغربية لصناعة االدوية و االبتكار الصيدلي، كل من آمالها وثقتها 
آنفا،  تبنيتموه  الذي  البرنامج  في  و  قدمتموها  التي  الوعود  في 
والذي يضع حزبكم في اطار نظام صحي شامل و غعال، و الذي 
استند عليه الحوار الوطني الشامل حول االصالحات املرتقبة في 
كلبنة أساسية  النظام الصحي، متبنيا »امليثاق الوطني للصحة« 
لتمكني كامل املواطنني من خدمات صحية في مستوى انتظاراتهم.

االدوية  لصناعة  املغربية  الفيديرالية  اعضاء  يود  هنا،  من 
في  بكم  بأنه مرحب  يخبروكم  ان   ،)FMIIP( الصيدلي  واالبتكار 
مختلفة،  اقتراحات  من  به  تقدموا  ما  مناقشة  اجل  من  وقت  اي 
ترمي الى املشاركة الفعالة في النظام الصحي املغربي، وتحديدا 
تعزيز  وايضا  الشاملة،  الصحية  التغطية  نظام  تعميم  يخص  ما 
لهذا  السامية  امللكية  الرؤية  كفرع من  الصحية،  املغربية  السيادة 

القطاع الذي وضعه جاللته في قلب الدينامية الوطنية.
في االخير، ال يسعنى الى ان نتمى لكم دوام النجاح والتوفيق 
فيكم  ثقته  بها كل من وضع  كلفكم  املستقبلية، والتي  في مهامكم 
وفي حزبكم، كما اتمنى من سيادتكم ان تتقبلوا منا خالص عبارات 

املودة واالمتنان.
السيد علي سدراتي، 
رئيس الفيديرالية المغربية لصناعة االدوية 
.»)FMIIP( واالبتكار الصيدلي

تهنئة رئي�س االحتاد الوطني للمقاول 
الذاتي والتتبع اإلى الكاتب االأول

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

انه من دواعي الفخر واالعتزاز ان ارفع اليكم هذه الرسالة، نيابتا 
الجهوية،  املكاتب  وإقامة  املركزي  املكتب  اعضاء  وعن  نفسي  عن 
بمناسبة فوزهم في االستحقاقات االنتخابية الجماعية والجهوية 
والبرملانية التي عقدت يوم االربعاء 2021/09/8 بعد فرز االصوات 
وصدور النتائج النهائية، ونيلكم املركز الرابع سائلني هلل لنا ولكم 
التوفيق والنجاح والسداد في تحقيق برنامجكم، ولنا لقاء انشاء 

هلل ملناقشة املشروع الوطني الذي في طيات االتحاد. 
القيادة  تحت  العام  والصالح  واملواطن  الوطن  أوفياء  ودمتم 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هلل، وتقبلوا 

مني فائق التقدير واالحترام والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته.
إمضاء السيد الرئيس
الحسين المكصور

تـــهـــانــي االحتاد اال�ضرتاكي للقوات ال�ضعبية يعود لرئا�ضة جماعة امل�ضيق

انتخاب كاتب فرع حزب االحتاد اال�ضرتاكي للقوات ال�ضعبية 
مبرتيل االأخ جابر اأ�ضبون نائبا ثالثا لرئي�س جماعة مرتيل

انتخاب ع�ضو املكتب الوطني لل�ضبيبة االحتادية 
اأن�س اليمالحي نائبا رابعا لرئي�س جلماعة تطوان

n مكتب تطوان

إلى  اإلشتراكي  اإلتحاد  حزب  عاد 
تم  بعدما  املضيق،  رئاسة جماعة  كرسي 
إنتخاب يوم أمول أمس السبت األخ عبد 
لجماعة  جديدا  رئيسا  الشاعر  الواحد 

املضيق.
الشاعر  الواحد  عبد  األخ   وتمكن 
بعد  املضيق  جماعة  برئاسة  الظفر  من 
من  عضوا   27 أصوات  على  حصوله 

جماعة  مجلس  يشكلون  عضوا   31 بني 
عن  آخرين   3 امتناع  مقابل  املضيق، 

التصويت وغياب عضو واحد. 
انتخاب  الجلسة  هذه  خالل  وجرى 
النواب الستة للرئيس، ويتعلق األمر على 
التوالي بادريس لزعر، والعياشي يونس، 
وكوثر  استيتو،  وجواد  أحسان،  وهشام 
اعالول، ونجاة اللغميش، كما تم انتخاب 
والحسني  للمجلس،  كاتبا  الربوخ  محمد 

معاوية، نائبا لكاتب املجلس.
وكان حزب االتحاد االشتراكي للقوات 

االنتخابات  نتائج  تصدر  قد  الشعبية 
على  حصوله  بعد  باملضيق  الجماعية 
املتبارى   31 ال  بني  من  مقاعد  ستة 
الوطني  التجمع  حزب  تاله  بشأنها، 
لألحرار بخمسة مقاعد، ثم حزب االتحاد 
واملعاصرة  األصالة  وحزب  الدستوري 
فيدرالية  وتحالف  االستقالل  وحزب 
اليسار بثالثة مقاعد لكل واحد منها، ثم 
حزب العدالة والتنمية وحزب االشتراكي 
واالشتراكية  التقدم  وحزب  املوحد 
بمقعدين، فيما نال حزب الحركة الشعبية 

مقعدا  املستدامة  والتنمية  البيئة  وحزب 
واحدا.

للقوات  اإلشتراكي  اإلتحاد   وكان 
تدبير  في  رائدة  تجربة  قاد  قد  الشعبية 
خالل  املضيق،  مدينة  شؤون  وتسيير 
بصم  حيث  حمو،  أوالد  األخ  تجربة 
هامة  وأوراش  مشاريع  على  اإلتحاد 
عرفتها مدينة الصيادين، إذ تعول ساكنة 
عبد  الرئيس  تجربة  نجاح  على  املدينة 
وكفاءته  لتجربته  نظرا  الشاعر  الواحد 

في التسيير والتدبير. 

انتخب، اول أمس السبت، كاتب فرع 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
لرئيس  ثالثا  نائبا  مرتيل،  بمدينة 
انتخاب  جلسة  وكانت  مرتيل،  جماعة 
الرئيس ونوابه، قد انعقدت بمقر جماعة 
املحلية،  السلطة  اشراف  تحت  مارتيل، 
الجماعي  املجلس  اعضاء  اختار  حيث 
السيد مراد أمنيول، رئيسا جديدا ملكتب 
املضيق  بعمالة  مرتيل،  جماعة  مجلس 

الفنيدق.
وظفر مراد أمنيول، عن حزب الحركة 

بعد  مرتيل  جماعة  برئاسة  الشعبية، 
عقد تحالف مع عدد من األحزاب املشكلة 
اإلتحاد  بينها  من  الجماعة  ملجلس 
مكنه  مما  الشعبية،  للقوات  اإلشتراكي 
من الحصول على دعم 21 عضوا، مقابل 
امتناع 4 آخرين عن التصويت، وغياب 

6 أعضاء آخرين.
وجرى خالل االجتماع انتخاب كل من 
البقالي،  ومحمد  املرابط  العربي  محمد 
وجابر  واملعاصرة،  األصالة  حزب  عن 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  عن  أشبون، 

الحركة  عن  دروان،  وصوفيا  الشعبية، 
االتحاد  عن  شقور،  وقمر  الشعبية، 
وحسن  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 

اعاللي، عن حزب االستقالل.
عن  النظير،  محمد  انتخاب  تم  كما 
للمجلس،  كاتبا  واملعاصرة،  األصالة 
االستقالل،  حزب  عن  أحيضار،  ونعيمة 

نائبة للكاتب.
االنتخابات  نتائج  ان  ويشار 
شتنبر   08 يوم  جرت  التي  الجماعية، 
من  كل  حصول  عن  اسفرت  الجاري، 

و  والتقدم  واملعاصرة  األصالة  حزبي 
االشتراكية نتائج االنتخابات الجماعية 
على 6 مقاعد من أصل 31 مقعدا جرى 
التنافس حولها، بينما حل حزب الحركة 
مقاعد،  الثالتة ب5  املرتبة  في  الشعبية 
واالتحاد  الدستوري  االتحاد  حزبي  ثم 
االشتراكي للقوات الشعبية ب3 مقاعد، 
لألحرار  الوطني  التجمع  فأحزاب 
والتنمية مقعدين،  والعدالة  واالستقالل 
وحزب  الديموقراطية  القوى  جبهة  ثم 

البيئة والتنمية املستدامة مقعد واحد.

انتخاب عضو  السبت،  أمس  اول  جرى 
االخ  االتحادية  للشبيبة  الوطني  املكتب 
انس اليمالحي نائبا رابعا لرئيس جماعة 
إنتخاب  جلسة  أعقاب  في  وذلك  تطوان، 
السيد  انتخاب  عن  أسفرت  التي  الرئيس، 
مجلس  ملكتب  رئيسا  البكوري  مصطفى 

جماعة تطوان.
من  البكوري،  مصطفى  السيد  وحصل 
حزب التجمع الوطني لألحرار، الذي تقدم 
خالل  املنصب  هذا  لشغل  فريد  كمرشح 
االجتماع، الذي حضره 53 عضوا من بني 
55 عضوا يشكلون مجلس جماعة تطوان، 
وجرى تحت اشراف السلطات املحلية، على 
آخر  عضوا   12 امتناع  مقابل  41 صوتا، 
على التصويت، وغياب العضوين اآلخرين 

بمبرر.

كما جرى خالل نفس الجلسة استكمال 
من  كل  انتخاب  خالل  من  املجلس  هيكلة 
حزب  عن  اللنجري،  الفقيه  ناصر  السيد 
االستقالل نائبا اوال للرئيس، والسيد زهير 
واالشتراكية،  التقدم  حزب  عن  الروكاني، 
نائبا ثانيا للرئيس، والسيد حميد الدامون، 
ثالثا  نائبا  واملعاصرة،  االصالة  حزب  عن 
عن  اليمالحي،  انس  والسيد  للرئيس، 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
السالم  عبد  والسيد  للرئيس،  رابعا  نائبا 
الوطني  التجمع  حزب  عن  الدامون، 
والسيد  للرئيس،  خامسا  نائبا  لالحرار، 
دانييل زيوزيو، عن حزب االستقالل، نائبا 
بناجي  والسيد مصطفى  للرئيس،  سادسا 
، عن حزب التجمع الوطني لالحرار، نائبا 
شادي،  نادية  والسيدة  للرئيس،  سابعا 

للرئيس،  عن حزب االستقالل، نائبة ثامنة 
والسيدة البقالي ارحيمو، عن حزب التجمع 
للرئيس،  تاسعة  نائبة  لالحرار،  الوطني 
فيما تم انتخاب السيد محسن شباب، عن 
حزب العهد، كاتبا للمجلس، والسيدة رجاء 
مريبطو العلوي، عن حزب التجمع الوطني 

لالحرار، نائبة لكاتب املجلس.
هذا وكان حزب التجمع الوطني لألحرار 
الجماعية  االنتخابات  نتائج  تصدر  قد 
ليوم 8 شتنبر 2021, بفوزه ب 17 مقعدا 
مجلس جماعة  يشكل  مقعدا   55 أصل  من 
8 مقاعد،  يليه حزب االستقالل ب  تطوان، 
ثم حزب االتحاد الدستوري ب 5 مقاعد، ثم 
األصالة  وحزب  واالشتراكية  التقدم  حزب 
االشتراكي  االتحاد  وحزب  واملعاصرة 

للقوات الشعبية ب 4 مقاعد لكل منها.

حزب  فوز  عن  النتائج  أسفرت  كما 
العدالة والتنمية ب 3 مقاعد، بينما حصل 
الحركة  وحزب  املوحد  االشتراكي  الحزب 
اليسار وحزب  فيدرالية  الشعبية وتحالف 
العهد الديموقراطي على مقعدين لكل منها، 
والحزب  االنصاف  حزب  من  كل  يليهم 

املغربي الحر بمقعد واحد.
وجاء تشكيل مكتب جماعة تطوان على 
اثر تحالف جمع بني حزب التجمع الوطني 
للقوات  اإلشتراكي  واإلتحاد  لالحرار 
واألصالة  اإلستقالل  وحزب  الشعبية 
الشعبية  الحركة  وحزب  واملعاصرة 
قوي  تكتل  لتشكيل  وذلك  أخرى،  وأحزاب 
والعشوائية  التخبط  من  الجماعة  يخرج 
وسوء التسيير، التي عاشته املدينة خالل 

12 سنة األخيرة.

انتخاب االحتادية زبيدة مل�ضمر نائبا لعمدة مراك�س
n مكتب مراكش: 

عبد الصمد الكباص 
نائبا  ملشمر  زبيدة  االتحادية  انتخبت 
عاشرا لعمدة مراكش في اجتماع انتخاب 
جرى  الذي  مراكش  جماعة  مجلس  مكتب 
بقصر  الجاري  شتنبر   17 الجمعة  يوم 
باملدينة  الخامس  محمد  بشارع  البلدية 

الحمراء. وصوت أعضاء املجلس باإلجماع 
املنصوري  عن حزب  الزهراء  فاطمة  على 
األصالة واملعاصرة  عمدة للمدينة  وعلى 
يشبه  بما  لنوابها   الوحيدة  الالئحة 
عضو  سوى  يعارضها  لم  حيث  اإلجماع 

واحد من االشتراكي املوحد. 
يلي:  كما  العمدة  نواب  الئحة  وجاءت 
اهلل  عبد  أوال،  نائبا  اإلدريسي  محمد 
بوسعيد  العزيز  عبد  ثانيا،  نائبا  فجالي 
رابعا،  نائبا  حنيش  طارق  ثالثا،  نائبا 

عتيقة  خامسا،  نائبا  بوحراشي  خديجة 
نائبا  توفلة  محمد  سادسا،  نائبا  بوستة 
كمال  ثامنا،  نائبا  برزوق  أشرف  سابعا، 
نائبا  ملشمر  وزبيدة  تاسعا،  نائبا  ماجد 

عاشرا. 
شتنبر   18 السبت  يوم  صباح  وفي 
الجاري انتخب باإلجماع  سمير كودار عن 
وحيد  كمرشح  واملعاصرة   األصالة  حزب 
آسفي  مراكش  جهة  ملجلس  جديدا  رئيسا 
الحزب.  نفس  من  اخشيشن  ألحمد  خلفا 

جواد  يلي:  كما  نوابه  الئحة  وجاءت 
نائبا  اخشيشن  أحمد  أوال،  نائبا  الهاللي 
ثانيا، يونس بن سليمان نائبا ثالثا، محمد 
سعيد  املهاجري  رابعا،  نائبا  موسى  إد 
نائبا خامسا، زبيدة رويجل نائبا سادسا، 
سعيدة  سابعا،  نائبا  الدريوش  بن  رشيد 
ورديك  ورجاء  ثمانا،  نائبا  بوعلي  آيت 

نائبا تاسعا. 
كما انتخب رشيد أكودار كاتبا للمجلس 

و إلهام البوهالي نائبة له. 

االحتاد اال�ضرتاكي باملحمدية قلق من التغول املايل 
لبع�س االأطراف ال�ضيا�ضية يف اال�ضتحقاقات االنتخابية

على  الساهرة  اإلقليمية  اللجنة   نوهت 
من  املكونة  و  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
االقليمي  واملنسق  السياسي  املكتب  عضو 
الوطني  املجلس  من  الناشطني  واألعضاء 
باإلقليم وأعضاء الكتابة الجهوية والكتابة 
على  املغرب  قدرة  الفرع،   ومكتب  اإلقليمية 
في  انتخابية  استحقاقات  أربعة  خوض 
يوم واحد، مما يعد عربون قوة مؤسساتية 
تفتخر بها البالد، مع إعالن القلق الكبير من 
السياسية،  األطراف  لبعض  املالي  التغول 
أثر بحضوره في املناخ العام لالنتخابات، 
ودعت الى وقفة تأمل إزاء ماقد يصيب بناء 
الثقة بني املواطن واملؤسسات من ندوب و 

ثغرات عميقة. 
وأشادت اللجنة اإلقليمية الساهرة على 
من  املكونة  و  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
االقليمي  واملنسق  السياسي  املكتب  عضو 
الوطني  املجلس  من  الناشطني  واألعضاء 
باإلقليم وأعضاء الكتابة الجهوية والكتابة 
توصلت  بيان  في  الفرع،  ومكتب  اإلقليمية 
الجريدة بنسخة منه ، ملا بذلته االتحاديات 
للتعريف  مجهودات  من  واالتحاديني 
وبرنامجه  حزبهم  ومرشحي  بمرشحات 
في كل الجماعات الترابية باقليم املحمدية 
، من تجار ومهنيني ولكل الفآت السوسيو 
مهنية والفعاليات املدنية أفرادا وجماعات، 
الذين ساهموا بطاقاتهم الفكرية في بلورة 

برنامج واقعي قابل للتنفيذ.
على  الساهرة  اإلقليمية  اللجنة  وعبرت 
امتنانها  عن  باملحمدية  الحزبي  التنظيم 
ومرشحي  ملرشحات  الشعبي  لالحتضان 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
التقدير  بفائق  املشفوعة  العالية  والتحية 
االنتخابات  في  الوردة  ساند  من  لكل 
مشيدنا  واملحلية،  والجهوية  التشريعية 
من  واالتحاديني  االتحاديات  بذلته  ملا 
ومرشحي  بمرشحات  للتعريف  مجهودات 
الجماعات  كل  في  وبرنامجه  حزبهم 

الترابية باقليم املحمدية. 
 وحيت اللجنة االقليمية ، عاليا انخراط 
رمز  عن  الدفاع  في  الحزب  وأطر  شباب 
املناضلني  كل  امتنان  مسجلة  الوردة، 
والتنظيمي  املعنوي  بالدعم  واملناضالت 
واملناضلني  املؤسسني  كل  من  الصريح،  
املدينة،  في  االتحاد  ورموز  القياديني 
الواضحة  مساندتهم  عن  عبروا  والذين 
أهم  في  املساندة  باملسيرة  والالمشروطة 

شوارع املدينة.
واعتبرت اللجنة تقديم مرشحي االتحاد 
جماعة  وفي  باملحمدية  البلدي  للمجلس 
سيدي موسى بن علي، دليل على استقاللية 
القرار الحزبي وموقفا سياسيا تتحكم فيه 

االعتبارات االتحادية املحضة. 
االتحادي  الفريق  موقف   وساندت 

باالصطفاف  باملحمدية،  البلدي  باملجلس 
قوى  جانب  إلى  املعارضة  في  الواضح 
القناعة  نفس  تمتلك  أخرى  سياسية 
انتخاب  جلسة  في  عنها  التعبير  تم  كما 
السبت  يوم  النواب  ومكتب  الرئاسة 

18شتنبر2021. 
الفروع  كل  قرارات  احترم  تم   كما 
تقدير  على  مواقفها  بنت  التي  الحزبية، 
واضح  تنسيق  غياب  في  محليا،  املوقف 
السياسي  العمل  اعراف  يحترم  وصريح، 

مع القوى السياسية األخرى. 
 وفي االخيرتم احتفاظ األجهزة الحزبية 
إصدار  في  تنظيميا  لها  املخول  بحقها 

االستثنائية  الظروف  عن  أبيض  كتاب 
أطوار  كل  فيها  مرت  التي  املسبوقة  وغير 
التحضير لالنتخابات) الظروف التنظيمية، 
املجالس…الخ(،  في  االنتدابية  التمثيلية 
واالحتفاظ بالحق في اتخاذ القرارات التي 
يستوجبها الخروج عن املسلكيات الحزبية 

و االخالقيات النضالية..
العمل  في  الشروع  اللجنة،   وأعلنت 
التنظيمي بأسرع وقت ممكن، وذلك إلعادة 
جنود  بكل  الحزبية  الهياكل  وتجديد  بناء 
والذين  والخفاء،  الجبهة  في  االتحاد، 
اليد  ونظافة  بشرف  املعارك  خاضوا 

واستماتة نضالية.

تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل إلى 
الكونفدرالية  لكأس  الثاني  التمهيدي  الدور 
انتزع  أن  بعد  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
تعادال سلبيا من مضيفه إف سي بافلز البنيني، 
في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على 
أرضية ملعب »الصداقة« بالعاصمة كوتونو، 
مستفيدا من فوزه قبل أسبوع في مدينة الرباط، 

برسم لقاء الذهاب بثالثة أهداف لواحد.
زفين  البلجيكي  المدرب  كتيبة  ونجحت 
فانديربورك في الحفاظ على شباك الحارس 
أيوب لكرد نظيفة، من خالل اعتماد خطة دفاعية 
محكمة مع التكثل في وسط الميدان والقيام 
بين الفينة و األخرى بهجمات مضادة خاطفة.

وكانت أهداف  الذهاب الثالثة من توقيع 
زكريا فاتي وحمزة مجاهد وأنور ترخات، فيما 

وقع هدف الفريق البينيني روالن بياكو.
سفين  العسكري،  الفريق  م��درب  ووج��ه 
في  مشيرا  مستحقا،  ك��ان  إن  فاندنبروك، 
الندوة الصحافية، التي تلت المواجهة، شكره 
لالعبيه على المجهود الذي بذلوه، رغم الحرارة 

المرتفعة، والتي أثرت عليه شخصيا، رغم أنه 
كان متواجدا بدكة االحتياط.

 وشدد المدرب العسكري على أن العبور إلى 
الدور الموالي كان مستحقا، رغم ان العبيه 
تراجعوا في أغلب أوقات المباراة إلى الخلف، 
بفعل قلة تجربة الكثير منهم، والضغط التي 
عاشوه طيلة األسبوع الماضي، علما بأنهم 
كانوا قادرين على تقديم مردود أفضل لو تحلوا 

ببعض الشجاعة.
تفوق  أن  على  البلجيكي،  المدرب  وأكد   
الذهاب بثالثية جعل الالعبين يفضلون خوض 
المواجهة بأقل مجهود، علما بان نسبة مهمة 
من الالعبين تخوض تجربتها اإلفريقية األولى.

وختم المدرب العسكري بالتأكيد على أن 
مباريات  أربع  مع  فريقه سيكون على موعد 
بالدوري االحترافي األول، قبل مواجهة شبيبية 
القبائل الجزائري في الدور المقبل من كأس 
الكاف، وهو المباراة التي ستجري بحسابات 

مختلفة عن مواجهة بافلز.

منتخب القاعة يتأهل 
رسميا الى دور ثمن نهائي 

كأس العالم 
ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة 
أطوارها  تجرى  التي  العالم،  كأس  نهاية  ثمن  إلى  تأهله 
جرت  التي  المباريات  نتائج  على  بناء  بليتوانيا،  حاليا 
مباراتين،  نقاط من  أربع  لتوفره على  الجمعة، وكذا  يوم 
تتيح  الثاني، حيث  الدور  في  يضعه  يجعله  رصيد  وهو 
المنافسات بطاقة العبور ألربع منتخبات تحتل الرتبة الثالثة 

في مجموعتها من أصل ست مجموعات.
ويعد هذه االنجاز تاريخيا بالنظر لكون المنتخب المغربي 
يتأهل ألول مرة للدور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم، 
الثالثة في  العالمية للمرة  علما بأنه يخوض المنافسات 
تاريخه، كما أن المدرب هشام الدكيك يعد أول مدرب يؤمن 
حضوره في نهائيات المونديال في ثالث مناسبات ومع 

نفس المنتخب.

سفيان البقالي يهزم 
الكينيين على أرضهم

البقالي،  سفيان  األولمبي  البطل  المغربي،  العداء  فاز 
يوم السبت، بسباق 3000 متر موانع خالل مشاركته في 
ملتقى كيب كينو الكالسيكي أللعاب القوى، الذي احتضنته 

العاصمة الكينية نايروبي .
وانتزع البطل األولمبي المغربي، الحائز على الميدالية 
الذهبية خالل دورة األلعاب األولمبية بطوكيو، الرتبة األولى 
متفوقا على منافسيه الكينيين، بتوقيت قدره 8 دقائق و 

21 ثانية، و20 جزء من المائة.
وكان البطل األولمبي المغربي، سفيان البقالي، قد احتل 
مؤخرا المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، خالل 
مشاركته في ملتقى زيوريخ برسم نهائي الدوري الماسي 

أللعاب القوى.

وقفة احتجاجية تطالب رئيس 
الكوكب بالخروج إلى العلن

نظمت مجموعة التراب كريري بويز، الفصيل المساند 
لنادي الكوكب المراكشي، وقفة احتجاجية أمام مقر الفريق، 
وجاء ذلك على إثر التعتيم الذي يخيم على محيط الفريق، 
واختفاء الرئيس منذ توليه مسؤولية تسيير الكوكب عن 
التواصل والخروج إلى العلن لمواجهة مناصري الفريق 
واإلعالم الرياضي المحلي بكل ما يدور ويجري في فلك 
الكوكب، حيث أن المراكشيين يجهلون ما يقع داخل البيت 
الكوكبي، وما تسرب من أخبار متباينة في غياب بالغات 

رسمية صادرة من اإلدارة لتزكية أو نفي ذلك. 
ودفع هذا الوضع بالفصيل المذكور بالخروج إلى الشارع 
أسوار  داخل  يسودان  اللذين  واللبس  بالغموض  تنديدا 
الكوكب، عالوة على غياب رؤية واضحة لمستقبل مجهول.  
وحددت »ألترا كريزي بويز« مطالبها في خروج الرئيس 
عن صمته لتمكين جماهير الكوكب من المعلومة بدل التستر، 
وإبعاد بعض األعضاء داخل المكتب المسير للفريق لعدم 
المتفرج  بوقفة  المرجوة منهم، واالكتفاء  إعطاء االضافة 

أمام كوكب يعاني الويالت ماديا ومعنويا .

محمد فالل
المنتخب المغربي للجيدو 

يتوج بالبطولة العربية  
لقب  على  للشباب،  للجيدو  المغربي  المنتخب  حصل 
11 و 16  بين  ما  بالقاهرة  أقيمت  التي  العربية  البطولة 
شتنبر الجاري، بعد حصوله على خمس ميداليات، منها 

ثالث ذهبيات.
بثالث  الميداليات  سبورة  المغاربة  الالعبون  وتصدر 
على  متقدمين  واحدة،  وبرونزية  واحدة  وفضية  ذهبيات 
منتخب الكويت الذي حل ثانيا ومنتخب البلد المضيف، 

مصر في المرتبة الثالثة.
حسن  طريق،  عن  الثالث  الذهبية  الميداليات  وجاءت 
الدكالي في وزن أقل من 73 كلغ، وأنور الزغاري في وزن 
أقل من 81 كلغ وحمزة عبدالوي في وزن أقل من 90 كلغ.

ونال الالعب ياسين العطوي فضية وزن أقل من 90 كلغ، 
بينما حصد الميدالية البرونزية الالعب زكرياء المعلم في 

منافسات وزن أقل من 66 كلغ.
ولدى اإلناث سيطر منتخب مصر على الميداليات برصيد 

7 ميداليات ذهبية، و5 فضيات و 3 نحاسيات.
كما تصدر المنتخب المصري منافسات الناشئين برصيد 
7 ذهبيات و6 فضيات و11 ميدالية برونزية، يليه منتخب 
وفضية  )ذهبية  ميداليات   3 على  حصل  الذي  اإلم��ارات 
ميداليتين  على  الكويت  منتخب  حصل  فيما  وبرونزية(، 
واحدة،  ميدالية فضية  على  األردن  ومنتخب  برونزيتين، 
بينما حصد منتخب تونس ميدالية برونزية، ومنتخب اليمن 

برونزية وحيدة أيضا.

واصل فريق الشباب الرياضي السالمي تألقه، بقيادة مدربه رضوان الحيمر، 
بتفوقه على ضيفه المغرب الفاسي بثالثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، 
أول أمس السبت، على أرضية الملعب البلدي لبرشيد، برسم منافسات الدورة 

الثانية من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.
وتناوب على ثالثية الشباب الرياضي السالمي كل من محمد قنديل )د 
12( وهيثم البهجة )د 41( وزكرياء بلمعاشي )د 80(، ليحقق بذلك الصاعد 
الكاملة في أول دورتين، بعدما تفوق في  العالمة  القسم األول  إلى  حديثا 

الدورة األولى على مضيفه الجيش الملكي بثالثية نظيفة. 
قدمه  بما  افتخاره  عن  السالمي،  الفريق  مدرب  الحيمر،  رضوان  وعبر 
»الرياضية«،  لقناة  بها  أدلى  تصريحات  في  مشيرا  الماص،  أمام  العبوه 
مباشرة بعد نهاية المباراة، إلى إن فريقه استحق االنتصار، أنه لم يحصل 

على فاز فيها يوم األربعاء على هامش زمني مريح عن مباراته األولى، التي 
الجيش الملكي بالرباط.

وأكد الحيمر على أن العبيه خاضوا المواجهة من دون مركب نقص، ومن 
دون ضغوطات نفسانية، حيث طبقوا التعليمات التي وجهت إليهم، واستغلوا 

الفرص التي خلقوها بنجاح.
وإنما  متواضعا،  يكن خصما  لم  الماص  أن  السلمي  المدرب  وأضاف   

خلق هو اآلخر محاوالت شكلت بعض الخطورة على مرمى الحارس هشام 
العلوش، الذي دافع عن مرماه باستماتة.

واعتبر الحيمر الفوز الثاني على التوالي عامال محفزا لالعبيه من أجل 
مواصلة األداء الرفيع وتحقيق نتائج جيدة.

ورفع الشباب الرياضي السالمي، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى ست 
نقط بجانب الدفاع الحسني الجديدي، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي 
عند نقطة واحدة حصل عليها من تعادله أمام نهضة بركان بدون أهداف 

في الدورة األولى.
واكتفى اتحاد طنجة بنتيجة التعادل بهدف لمثله مع ضيفه شباب المحمدية، 
في المباراة التي جمعتهما، اول أمس السبت، على أرضية الملعب الكبير 

لطنجة.
وكان الفريق الطنجي سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم الغابوني أكسيل 
مايي )د 5(، قبل أن يعدل النتيجة لشباب المحمدية الجناح حمزة الواسطي 

)د 52(.
ورفع فريق شباب المحمدية، بعد هذا التعادل، رصيده إلى أربع نقاط، 
فيما حصد اتحاد طنجة أول نقطة بعد هزيمته أمام الوداد الرياضي بهدفين 

دون رد في الدورة األولى.
وتغلب الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين لواحد، 

يوم السبت، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.
وسجل هدفي الفريق الجديدي زكرياء حدراف )د 30( وشعيب المفتول )د 
57(، فيما وقع للضيوف كريم أيت محمد )د 82 ض ج(. وعرفت المباراة طرد 

العب فريق الدفاع الحسني الجديدي محمد الجعواني )د 62(.
ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده، عقب فوزه الثاني، إلى ست 

نقاط، فيما ظل تجمد رصيد حسنية أكادير عند ثالث نقاط.
ونجا فريق الفتح الرياضي من فخ الهزيمة بميدانه أمام ضيفه يوسفية 
برشيد، واقتنص هدفا في األنفاس األخيرة، حقق به التعادل بهدف لمثله، 
في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، على أرضية ملعب األمير موالي 

الحسن بالرباط.
وسجل هدف الفريق الضيف المهاجم معاد فكاك )د 83(، فيما عدل النتيجة 

للفريق المضيف المدافع سومايال واتارا )د 5+90(.
وانتزاع الفريقان معا نقتطهما األولى هذا الموسم، بعدما تعثرا في الدورة 

األولى على التوالي أمام شباب المحمدية والرجاء الرياضي.

النتائج 
الفتح الرياضي – يوسفية برشيد 1 – 1 
الدفاع الجديدي – حسنية أكادير 2 – 1 
 اتحاد طنجة – شباب المحمدية 1 – 1 

الشباب السالمي – المغرب الفاسي 3 – 0 
األربعاء 22 شتنبر

مولودية وجدة – الجيش الملكي )س 21.30(

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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 شباب السوامل يخلق مفاجأة جديدة ويسحق املاص

الشباب 
السالمي 
يواصل 
عروضه 

المدهشة

 سعيد العلوي 

للكرة  الوطني  المنتخب  أخفق 
أمس  صباح  النسوية،  الطائرة 
المنتخب  عقبة  تجاوز  في  األحد، 
بطولة  نهائي  نصف  في  الكيني، 
المقامة  الطائرة،  للكرة  إفريقيا 
استئناف  بعد  ب��روان��دا،  حاليا 

البلد  منتخب  وإقصاء  البطولة 
العبات  إقحامه  بسبب  المنظم 
برازيليات غير مؤهالت من طرف 

االتحاد الدولي للعبة.
هزيمة المنتخب الوطني النسوي 
كانت بثالث جوالت لصفر، سيطرت 
خاللها العبات كينيا على جل أطوار 
الجولتين  في  السيما  المباراة، 

حسمنها  والثالثة التي  األول��ى 
بسهولة كبيرة 25 – 12 و 25 – 
المغربيات  الالعبات  بدت  11،إذ 
تائهات في رقعة الملعب، ومفككات 
لقوة  استسلمن  حيث  الصفوف، 
كذلك  حسمن  الالئي  الكينيات، 
مقابل   25 بحصة  الثالثة  الجولة 
21، ليحجز بالتالي هذا المنتخب 

إلى  العبور  بطاقة  أخ���رى  م��رة 
المنتخب  ويخفق  ال��م��ون��دي��ال، 
الوطني مرة أخرى في تحقيق هذا 
الحلم، الذي أصبح بعيد المنال، في 
ظل الظروف الراهنة التي يعيشها 

المنتخب إداريا وتقنيا. 
يذكر أن االتحاد الدولي أقصى 
المنتخب الرواندي بسبب إقحامه 

فجر  ما  برازيليات،  العبات  أربة 
األمر  نيجيريا،  منتخب  احتجاج 
الذي جعل االتحاد الرواندي يهدد 
عطل  ما  وهو  البطولة،  بتوقيف 
يتم  أن  قبل  الجمعة،  م��ب��اري��ات 
تدخل  بعد  المسابقة  استئناف 
ومشاورات  رواندية،  عليا  جهات 

مع االتحاد الدولي. 

مشوار المنتخب النسوي يتوقف في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في محطة النصف

الدورة الثانية 
من البطولة 

االحترافية

الجيش الملكي يضرب موعدا قويا مع شبيبة القبائل

املدرب العسكري يتوقع مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل

إياب الدور التمهيدي األول لكأس االتحاد اإلفريقي
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عبد المجيد النبسي 

نجا فريق الفتح الرياضي في الدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع، من هزيمة ثانية تواليا أمام فريق 
يوسفية برشيد، في المباراة التي جمعتهما ليلة أول أمس الجمعة، بمركب األمير موالي الحسن والتي انتهت 

بالتعادل )1 – 1(.
وبهذا التعادل حصل الفتح على نقطة واحدة من مبارتين، بعد الهزيمة في مباراة الجولة األولى أمام شباب 

المحمدية.
وبالرغم من كون البطولة في بدايتها، فإن نتائج الفتح الرياضي بدأت تركز الشك قي قدرات المدرب محمد 
أمين بنهاشم في إخراج فريق العاصمة الرباط من دائرة التواضع التي وجد نفسها داخلها منذ الموسم الماضي، 

وهناك من بدأ يستحضر تجاربه مع فرق أخرى.
وظهر جليا عجز المدرب بنهاشم عن تصحيح األخطاء، التي ارتكبت في المباراة األولى، وهو ما أكده في 
تصريحه لقناة الرياضية حيث أشار إلى أن صعوبة المباراة ظهرت منذ البداية، »ذلك أننا سقطنا في نفس 
أخطاء مباراتنا ضد شباب المحمدية، بحيث استحوذنا على اللعب بطريقة سلبية، حيث تركز لعبنا في عرض 
الملعب، ولم نكن نتوجه إلى األمام لتسجيل األهداف، وهذا يتطلب منا مجهودات على مستوى الهجوم. أما من 

حيث الدفاع، فليست هناك مشاكل«.
هذا التصريح يسائل كثيرا المدرب، الذي رغم إشرافه على االنتدابيات، وفترة اإلعداد لبطولة هذا الموسم، 

فإنه الزال عاجزا عن طمأنة مكونات الفريق، التي عاشت الموسم الماضي وضعا استثنائيا.
وإذا كان تصريح مدرب فريق الفتح يكشف بعض الحقائق داخل الملعب، فإنه عالمة استفهام حول قدرة بعض 
األسماء المنتدبة على تحقيق طموح اإلدارة على مستوى البطولة، خاصة وأنه وحده يتحمل كامل المسؤولية، 

بعد ان أعطيت له كامل الصالحيات الختيار الالعبين. 
ويظهر أن مشكلة المدرب بنهاشم  تتجلى في كونه اعتمد على نفس األسماء، وهو ما يفرض عليه إعادة النظر 
فيها، قبل فوات األوان، وحتى  ال تصبح الزمة »سنصحح األخطاء« تعاد في كل تصريح عند نهاية كل مباراة.

الحارس محمد  على  دائما  باالعتماد  نظيفة  على شباكه  الحفاظ  في  كبيرة  الفتح صعوبات  فريق  وسيجد 
أمسيف، الذي فقد الكثير من رشاقته، وقراءته الجيدة لمسار الكرات، خاصة خالل المباريات التي تجرى ليال، 
تحت األضواء الكاشفة، مع العلم بأن الفريق يخوض دائما مبارياته داخل الميدان ليال. كما ظهر واضحا أن 

الالعبين ال يلعبون كرة منظمة، تعتمد على بناء اللعب من الخلف.
ولن يكون أبدا أمام محمد أمين بنهاشم القدرة على إصالح أخطاء خط الهجوم، مادام وسط الميدان الزال 
بعيدا عن لعب الدور، الذي يجب أن يقوم به كسقاء للمهاجمين، أو كمساند للدفاع. وظهر ذلك جليا خالل المباراة 

األولى ضد شباب المحمدية، وضد فريق يوسفية برشيد في المباراة الثانية.
وتأكد عجز مهاجمي الفتح عن تسجيل األهداف، بعدما تقمص المدافع سومايال واتارا دور المهاجم، وارتقى 
بشكل جيد ليسجل هدف التعادل للفريق، في الدقيقة األخيرة، من الوقت بدل الضائع، بعدما كان يوسفية برشيد 

منتصرا بهدف الالعب معاد فكاك في الدقيقة 83.

الدقيقة الأخيرة تنقذ الفتح الريا�ضي من هزيمة ثانية 

الفتح يخلص لتواضعه

ال

الأهلي 
الم�ضري يرف�ض �ضتة 

ماليير �ضنتيم للتخلي عن بانون 
العروض  لكل  ورفضه  بانون،  بد  المغربي  المدافع  بخدمات  تمسكه  القدم  لكرة  المصري  األهلي  النادي  أكد 

الخليجية المغرية مقابل رحيله عن النادي.
وقال مدرب النادي األحمر، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إن النجم المغربي باق في القلعة الحمراء في الموسم 
الجديد، باعتباره أحد أهم الركائز األساسية في دفاع النادي، الذي يستعد لخوض مباراة السوبر المصري، وكذلك 
استئناف مشواره في بطولة كأس مصر، باإلضافة إلى خوض مباراة السوبر اإلفريقي أمام فريق الرجاء، والتي لم يحدد 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم موعدها حتى اآلن.
وكانت تقارير إعالمية قد أشارت إلى رغبة نادي التعاون السعودي في التعاقد مع بدر بانون، مدافع األهلي المصري، 

مقابل 6 ماليين دوالر، من أجل تدعيم صفوف الفريق األصفر خالل منافسات الموسم الجاري من الدوري السعودي. 
وأبرز موسيماني في تصريحات صحفية أن األهلي المصري لن يفرط في خدمات بدر بانون تماما خالل المرحلة 

الحالية، لكونه عنصر مهم جدا في تشكيلته ويعتمد عليه كثيرا في الخط الدفاعي.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي لألنباء قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي 

األهلي، إنه ال توجد أية نية لدى النادي للتنازل عن خدمات بدر بانون، مؤكدا أن الجهاز 
الفني للفريق المصري متمسك بخدمات الالعب.

أن  الحفيظ،  عبد  النادي األهلي لم تصله أية وأوض��ح 
األندية  من  رسمية  الخليجية التي ترغب عروض 
حتى في ضم بدر بانون، مشيرا  أن����ه  وص��������ول ف������ي ح����ال إل����ى 
المغربي،  لالعب  رفضه، عرض  لخدماته سيتم  األهلي  الحتياج  نظرا 
القادمة،  المرحلة  تشهد خالل  التنافس على عدد كبير من البطوالت التي 

السوبر  أهمها  والسوبر اإلفريقي وكأس مصر، باإلضافة ال��م��ص��ري واألل��ق��اب 
الممتاز  المصري  ال��دوري  منافسات  بدء  والنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا خالل الشهر إلى 

القادم.
في وك�������ان أم���ي���ر  أيضا  أكد  قد  األهلي،  بالنادي  التعاقدات  مدير  توفيق 
إعالمية، أن الحديث عن رحيل بدر بانون عن األهلي ليس ت���ص���ري���ح���ات 

الفريق له أي أساس من  في  المميزة  العناصر  من  أنه  موضحا  الصحة، 
ألن  عنه،  االستغناء  يمكن  الجهاز الفني يعول عليه كثيرا في المرحلة المقبلة.وال 

وانضم بدر بانون للنادي األهلي في يناير عام 2021 بعقد ممتد لمدة أربعة مواسم، 
قادما من نادي الرجاء الرياضي، مقابل مليوني دوالر.

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه 
العين اإلماراتي، لتحقيق فوز كبير على فريق 
اتحاد كلباء بنتيجة 4 – 1، ضمن منافسات 
 الجولة الرابعة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم.

ونجح سفيان رحيمي في تقديم مستوى مميز 
الهدف  بتسجيل  وقام  اللقاء،  خالل  للغاية 
األول وصناعة هدف آخر لزميله الطوغولي 
البا كودجو، مهاجم نهضة بركان السابق. 
ووضع رحيمي بصمته سريعا في المباراة 
بتسجيل الهدف األول منذ الدقيقة الثانية، 
الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  استلم  بعدما 
كلباء. اتحاد  شباك  في  بذكاء   ووضعها 

وأضاف البا كودجو الهدف الثاني للعين في 
الدقيقة 10، ثم عزز التقدم بهدف ثالث، مستفيدا 
من تسديدة سفيان رحيمي التي ارتدت من 
كودجو  ليضع  كلباء،  اتحاد  حارس  جسد 
 الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 26.

جوانكا  كريستيان  األرجنتيني  وأض��اف 
96، فيما  الهدف الرابع للعين في الدقيقة 
بينيل مالبا هدف  اآلخر  الطوغولي  سجل 

اتحاد كلباء الوحيد في الدقيقة 50. 
تصدره  االنتصار  بهذا  العين  وواص��ل 
لجدول الدوري اإلماراتي برصيد 12 نقطة، 
بعد الفوز في المباريات األربع محققا عالمة 
كاملة حتى اآلن، فيما توقف رصيد اتحاد 
كلباء عند نقطتين فقط في المركز العاشر. 
اإلم��ارات،  ال��دورة مني فريق  وعن ذات 
طارق  المغربي  المدرب  فنيا  يقوده  الذي 
وليد  الوسط  العب  له  ويلعب  السكتيوي 
الصبار، بهزيمة أمام الجزيرة، الذي يلعب 
له المغربي محمد ربيع، بنتيجة 3 – 2، كما 
الوسط  بقيادة العب  فريق عجمان،  تعادل 
المغربي عصام فايز بنتيجة 1 – 1، مع فريق 
العروبة الذي يلعب له المدافع رضا عطاسي.

مصطفى الناسي 
أكد الجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، أن البطاقة الحمراء 
التي تلقاها الالعب محمد الجعواني في مباراة حسنية أكادير، بعثرت جميع أوراقه، 
موضحا في تصريح صحفي أن المواجهة كانت صعبة، حيث دخلناها بهدف تحقيق 
النقاط الثالث، مشيرا إلى أن الشوط األول جيدا »وكان بإمكانه أن ينتهي بثالثية نظيفة«.
وأردف بنشيخة »لم ننتبه للخطر المحدق بنا من طرف الزوار في الشوط الثاني. 

تراجعنا للخلف وسجل علينا الهدف من ركلة جزاء.«
بعد  الجاري،  الكروي  الموسم  خالل  مميزة  انطالقة  الجديدي  الدفاع  حقق  وقد   
أكادير. وحنسية  آسفي  من أولمبيك  كل  حساب  على  متتاليين،  النتصارين   تحقيقه 

هذا  بميدان  آسفي،  أولمبيك  على  دكالة«   – »عبدة  دريبي  في  الجديدي  الفريق  وفاز 
األخير بهدف دون رد، من توقيع المهاجم مسعود جمعة، الذي تعرض لإلصابة خالل 
أسابيع. أربعة  إلى  بين ثالثة  ما  تتراوح  لمدة  الميادين  المواجهة، وسيغيب عن   تلك 

وغير الدفاع الكثير من جلده هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، الذي صارع من خالله على تفادي 
 النزول للقسم الثاني، حيث انتدب مجموعة من الالعبين خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.

وتبقى عودة ابن النادي العميد زكرياء حدراف كلمة السر في االنطالقة القوية لفرسان 
دكالة، إذ كان وراء تمريرة هدف الفوز أمام أولمبيك آسفي، باإلضافة إلى تسجيله للهدف 
األول في لقاء السبت أمام حسنية أكادير، وتقديمه لتمريرة حاسمة لالعب شعيب المفتول، 

جاء منها الهدف الثاني.
وافتتح أصحاب األرض النتيجة بواسطة المهاجم زكرياء حدراف في الدقيقة 30، 

حيث انتهى الشوط األول بتقدم جديدي بهدف دون رد. 
وخالل شوط المباراة الثاني، نجح الالعب شعيب المفتول في إضافة الهدف الثاني 
للدفاع في الدقيقة 57، قبل أن يتم بعدها بثالث دقائق طرد زميله محمد الجعواني، ليكمل 

أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة المباراة بعشرة العبين.
وأمام النقص العددي تمكن الضيوف من السيطرة على الكرة، حيث خلقوا العديد من 
فرص التسجيل، قبل أن ينجح كريم آيت محمد في تقليص النتيجة، بتسجيله للهدف 
األول للحسنية من ركلة جزاء في الدقيقة 82، غير أن باقي الدقائق لم تشهد أي جديد، 

لتنتهي المباراة بفوز فارس دكالة بهدفين دون رد.
وبهذا االنتصار رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 6 نقاط في المركز األول 
بسلم الترتيب العام للبطولة، فيما تجمد رصيد الحسنية عند 3 نقاط في المركز السادس.

رحيمي يوا�ضل التاألق رفقة العين الإماراتي

الدفاع الجديدي يحقق فوزه الثاني رغم طرد الجعواني 

الجديديون يحققون فوزهم الثاني

بانون قطعة مهمة داخل 
تشكيلة األهلي

 رحيمي يجني ثمار اجتهاده
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بوريطة لبلينكن: كونوا مطمئنني إزاء انخراط املغرب 

الراسخ واملستمر يف تحقيق السلم اإلقليمي

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

في رحيل 
االموي…

منذ رحيله وأنا أحمل صورته األصلية، في مخيلتي :صورة  نقابي  
كث الشعر أسوده مبتسما ابتسامة طفل 

محمد نوبير االموي، لم يترك في ألبوم السياسة صور المسيرات 
والمظاهرات واالستعراضات واالعتقاالت  فقط. 

ربما بدأ، بالنسبة لجيلي من سمعته النقابية والسياسية الفريدة
 من صالبته ومن تصريحاته.

لكنه بالنسبة لي شخصيا يبدأ من ابتسامته.
للمفارقة 

ربما
للبساطة

 ربما
 للتضاد بين قوة الرجل السياسية والنقابية

 و ما في ابتسامته من  وداعة طفولية.
عندما تجره الى معادالت السياسة

يبدأ الخالف في تقدير صوابه
 بين من يرى أنه 

كان صائبا مثل حجر في مقالع
 ومن يرى انه 

 كان خاطئا مثل لكمة في الظالم
د الناس حول قلبه،   لكن محمد نوبير األموي الذي وحَّ

رجل من طين ومباديء
 ورجل من صلصال ومروءة

كثيرون يتنذرون ،في لحظات البشاشة االخوية بشكه الذي ُيخضع 
كل شيء حوله إلى جهاز كشف االزدواجية

 وربما كانت فراسته تخطيء أو تصيب حسب مزاجه وهو يتحول 
من إنسان وافر الثقة الى كيان لكشف الكذب .

محمد نوبير االموي بالنسبة لي هو أول محاكمة أحضرها باسم 
ليبراسيون جريدة الحزب الصادرة  بالفرنسية، في 1992

ايام الـ«مانكانطيس»، وحوار يومية «إلباييس» االسبانية 
ومحاكمة البصري ومرافعات محمد زيان باسم الحكومة..

كنت إدخل الى  رحاب المحكمة، قبل منع الصحافيين والمناضلين 
من متابعتها فيستسلم الصحفي الى نعاس مهني ويشرئب المناضل 
المعجب والمعتز بالمتهم الواقف بعزيمة ، من تحت اوراق التغطية..

كان الحب وقتها خطأ مهنيا في الصحافة..!
بعد ان قدر لي،مغاردة «ليبراسيون» في ظروف ليس هنا مجال الحديث 
فيها، وكان علي أن استأنف نشاطي التربوي، والعودة إلىالناظور، من 
حيث أتيت الى الدار البيضاء، كان االموي، سببا في بقائي  في المحمدية، 
بتدخل من عبد الهادي خيرات والطيب منشد، ااه هذا الثالثي، الذي 

سأصادفه في الحكايات الشيقة، غير السياسية التي تعني االموي:
مرة كان االموي يقود سيارته، صفر شرطي المرور لكي يقف، واصل 

القيادة لكن من معه أقنعوه ضرورة التوقف  وانتظار الشرطي:
وطلب رخصة السياقة، فسلمه  تقول الحكاية -  جاء هذا االخير - 

االموي إياها.
الشرطي طمع في الحصول على باقي الوثاذق فطلب من االموي ذلك.
فماكان من القائد النقابي إال أن أخرج يده ونزع رخصة السياقة 

وهو يقول للشرطي: ْضَصْرتي!
األموي في حكاية أخرى كان قد اقتنى كتبا في الكيمياء وأراد أن 
نزوعه  كشفت  لكنها  إصابات   دون  يديه  ين  انفجرت  قنبلة،  يصنع 

المسلح في مغرب السبعينيات.
االموي الذي يملك قدرة هائلة على الحفظ

االموى االخر البسيط البدوي الشاعري والبوذي،  هو الذي يجعل 
الحزن كبيرا.

ويجعل الحب كبيرا
ويجعل الصفاء العاطفي ارثا ضروريا لكي نحمله في القلب..

له، بمناسبة صدور  اكتبه كإهداء   لم اجد ما  بأنني مرة،  أعترف 
للراحل    النسخة االولى لكتاب «تذكرة ذهاب  وإياب  إلى الجحيم»  
محمد الرايس، عن تازمامارت سوى أنني استعرت عنوان مقالة لمحمود 

درويش، وهو يتحدث عن عرفات: أخي وقائدي ونشيد البحر..
أعترف بأنني شعرت باعتزاز كبير، وهو يقول عني: »وهل يخفى 
القمر«، يومها كانت آخر مرة أراه فيها، وأنا ضمن وفد المكتب السياسي 

لالتحاد، عندما زاره لالطمئنان عليه، 
يومها تقدمت للسالم عليه، فقال حسن نجمي: »هذا جماهري الشاعر 

السي محمد..«
فأجابه رحمه هلل: »وهل يخفى القمر..

كم يعجبني ان اسمع القصص عنه وهو في السجن يرويها محمد 
كرم أو عبد الهادي خيرات، واتفحص جوانبها الدالة على عمق شخصية 

فريدة للغاية…قصص النمر!
شخصية متفردة  في بناء حيزها في العاطفة وفي الفعل السياسي..
لست بذي جدارة سياسية واستحقاق نضالي كبيرين لكي اتحدث 
عن عطائه السياسي او إخضاعه لميزان التقدير، بالخطأ أوبالصواب
هل انا قريب من  كل ما أعرفه انه كان يحتكم الى معادلة ميدانية: 

الواقع او بعيد عنه؟
هل انا قريب من نفسي او بعيد عنها؟

كما كان يطرح ذلك عند استعمال آلة رصد الثقة..هو الذي قال ذات 
يوم: اكاد أشك في نفسي، من فرط الحيطة التي سادت مجال السياسة او 
باالحري النضال السياسي… في زمن التسعينيات من القرن الماضي..
كان اقرب من  ظهيرة في  ساحة يغمرها  لهيبه  الثوري، عندما كان 

آخرون يختارون برودة الظالل وجداريات المنابر الصامتة
كان احدنا في كون هلل هذا، يشبهنا في كل شيء، حتى في غرورنا 

النضالي!
كل واحد رسمه باللون الذي يحب،اما هو فقد رسم وجهه بنبضنا 

رحم هلل نوبير األموي…
 أبو غيفارا….

نوفل البعمري 
بعد موافقة المغرب على مقترح األمين العام لألمم 
ستافان  السيد  بتعيين  غوتيريس  انطونيو  المتحدة 
أن  يبدو  للمنطقة  له  شخصي  كمبعوث  ماستورا  دي 
قد  كان  الــذي  السياسي  الجمود  من  سيخرج  الملف 
على  30 شهر  مرور  بعد  أي   ،2019 أبريل  منذ  دخله 
تقديم كوهلر استقالته من مهتمه ألسباب »شخصية، 
صحية«، وقد يدخل في حال انخرطت البوليساريو في 
تحملت  حال  وفي  إيجابية  بروح  السياسية  العملية 
الدولة الجزائرية باعتبارها الطرف األساسي والرئيسي 
مسؤوليتها في النزاع، في مرحلة جديدة تدفعت بالملف 

نحو األمام ونحو الطي النهائي له. 
موافقة المغرب على هذا التعيين لم تكن اعتباطية 
لكنها كانت منطقة من رؤية مغربية مكتملة للدور الذي 
قد يقوم المبعوث الجديد خاصة و أن المغرب ظل طيلة 
هذه السنة و نصف يؤكد على إحياء العملية السياسية 
وفقا للمعايير األممية و ظل يتعامل بروح إيجابية مع كل 
المقترحات التي اقترحها سابقا األمين العام بحيث وافق 
المغرب عليها كلها وكان تعيينها يجد عرقلة دائمة من 
طرف الجزائر التي ترى أن اي تقدم إيجابي في  الملف 
سيكون على حساب المربع المسيطر على الحكم هناك 
وسيقوض من نفوذها في المنطقة، وقد كانت منطلقات 
المغرب الُمحددة لهذه الموافقة الجديدة على ستافان 
دي ميستورا الشخصية الدبلوماسية األممية العتبارات 
عدة يدخل ضمنها مساره الدبلوماسي، لكن كانت أهم 
ترتبط  واستراتيجية  باألساس،  سياسية  المنطلقات 
بمختلف التحوالت التي شهدتها المنطقة و معها نزاع 

الصحراء في مختلف أبعاده، لذلك فقد كانت منطلقات 
المغرب محددة في مايلي:

انتهى  حيث  ستافان دي ميستورا سيشتغل من   -
كولر، من داخل اإلطار الذي حددته  قرارات مجلس األمن 
خاصة تلك  الصادرة منذ 2007 تاريخ تقديم المغرب 
لمقترح الحكم الذاتي واعتباره رسميا من طرف األمم 
لن  أنه  بمعنى  مصداقية،  وذا  جديا  مقترحا  المتحدة 
ينطلق من فراغ سياسي، بل سيكون مقيدا بهذه القرارات 
األممية التي  حدد من خاللها مجلس األمن رؤيته إلنهاء 
النزاع، والمسار السياسي للعملية ككل،و يمكن القول 
أن قرارات مجلس األمن عدد 2440، 2468، 2494 ثم 
قرار 2548  هي كلها قرارات تبنت المعايير السياسية 
الُمفضية لتبني مبادرة الحكم الذاتي مادام أن عناصرها 
األساسية موجودة في هذه القرارات و تضمنتها،  بحيث 
أقرت األمم المتحدة اإلطار القانوني لحل النزاع ضمن 
المادة 6 من ميثاق األمم المتحدة، سياسيا تمثل في 
دعوتها »للوصول لحل سياسي، واقعي، متوافق بشأنه، 
ذي روح ودينامية جديدة« وهي كلها عناصر تشير إلى 
كون فكرة استفتاء تقرير المصير بالمفهوم الكالسيكي 
له قد تم تجاوزه ولم يعد يستجيب للروح الجديدة التي 
تبحث عنها األمم المتحدة، وأن ما يمثل هذه الدينامية 
الجديدة هي مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. 
- المغرب ينطلق في موافقته على هذا التعيين من 
واألمنية  والدبلوماسية،  السياسية  التغيرات  منطلق 
الكبيرة التي تزكي مغربية الصحراء، وتؤكد السيادة 
أصبحت  بحيث  المناطق،  هذه  على  الكاملة  المغربية 
الواليات المتحدة األمريكية أكثر جرأة في دعمها الواضح 
لمغربية الصحراء من خالل القرار الرئاسي الصادر في 
عهد ترامب الذي تم تزكيته من اإلدارة األمريكية الجديدة 
القاضي باالعتراف بمغربية الصحراء ونعلم جيدا َوْقع 
هذا القرار على مجلس األمن خاصة وأن هذه الواليات 
المتحدة األمريكية هي التي تعد مسودة القرار الذي يتم 
عرضه للمناقشة والتصويت على أعضاء مجلس األمن 
الخمسة عشر، أضف لذلك الدينامية الدبلوماسية الكبيرة 
التي شهدتها المنطقة من خالل افتتاح قنصليات دول 
عربية وأفريقية والتينية في مدينتي العيون والداخلة 
وهو تقدم دبلوماسي ال يمكن تفسيره كونه يدخل فقط 
في باب المجاملة الدبلوماسية للمغرب، بل هو تأكيد 
من هذه الدول على دعم دبلوماسي للمغرب و سياسي 

لمبادرة الحكم الذاتي و لمغربية الصحراء، دون نسيان 
الوضع األمني الهادئ في المنطقة الفاصلة بين نقطة 
هذا  الموريتانية  والحدود  المغربية  الكركرات  العبور 
الهدوء تحقق بفضل تدخل  الجيش المغربي الميداني 
نحو  تأمينها حماية للحق في التنقل و السالمة الجسدية 
للسائقين و ضمانًا لحرية التجارة البرية مادام أن  المعبر 

هو  الممر الوحيد اآلمن الرابط بين أفريقيا وأروبا. 
كل هذه المتغيرات الميدانية ستجعل من ستافان دي 
مستورا يتعامل معها كواقع سياسي موجود ال يمكن 
القفز عليه أو تجاوزه وال حتى التفكير في خلخلته مادام 

أنه يحظى بدعم دولي و أممي. 
- المغرب لم يصادق على هذا التعيين إال بعد مرور 
االنتخابات التشريعية والمحلية التي جرت بالمغرب 
في  أعلى نسبة مشاركة  التي سجلت  8 شتنبر  يوم 
ألكثر  بحيث وصلت  الجنوبية،  الصحراوية  األقاليم 
63 % وهي ليس مشاركة عادية في استحقاق انتخابي، 
مغربية  على  الساكنة  لهذه  سياسي  استفتاء  هي  بل 
هذه األراضي سياسيا، وعلى قوة حجم انخراطهم في 
المسلسل الديموقراطي ببالدنا، وانتخابهم لمؤسساتهم 
لممثليهم  ونزيه  حر  واختيار  انتخاب  هو  المحلية 
محليا،وطنيا،و أمميا اعتبارا لكون الوفد الرسمي الذي 
أصبح يشارك في العملية السياسية أصبح يتكون من 
ممثلين و منتخبين للساكنة الصحراوية، وهو ما يفند  
مادام  الصحراوية  للساكنة  البوليساريو  تمثيل  فكرة 
أن سكان المخميات لم يشاركوا يوما في اي انتخابات 
نزيهة الختيار ممثليهم، و مادام أن االغلبية الساحقة 
من الصحراويين هم متواجدين في األقاليم الصحراوية 

الجنوبية ساهموا في اختيار ممثلين عنهم. 
- المغرب على الصعيد األممي ينطلق من موافقته على 
تعيين ستافان دي مستورا من موقف واضح سبق له 
أن أشعر به كولر المبعوث السابق في المباحثات التي 
جرت في حنيف 1 خاصة جنيف 2، حيث أعلن المغرب 
آنذاك أنه يجب اإلنتقال لمناقشة عمق الحل السياسي 
عبثية،  للقاءات  لقاءات ستتحول  في  االستمرار  وعدم 
البوليساريو  قيادات  طرف  من  الصور  التقاط  هدفها 
للبحث عن شرعية سياسية مفقودة لديها، وقد الح على 
نحو  اللقاءات  هذه  في  التقدم  يجب  أنه  على  النغرب 
ر بالمعايير التي  مناقشة عناصر الحل السياسي الُمؤطَّ
وضعتها األمم المتحدة التي تشيرللمبادئ األساسية 

للحكم الذاتي،و  سبق للعاهل المغربي أن أكد رسميا 
أنه ال نقاش إال على أرضية الحل السياسي الذي اقترحه 
المغرب سنة 2007 على األمم المتحدة، وهو ما يطرح 
على ستافان  دي ماستورا أن ينطلق من حيث انتهى 
سابقه، أي من مباحثات جنيف 2 التي كانت تمهيدية 
للدخول في مفاوضات أممية على قاعدة الحكم الذاتي، 
وعلى قاعدة المائدة المستديرة حيث الجزائر ُمعترف 

بها مطرف أساسي و رئيسي في النزاع. 
- المغرب وهو يوافق على ستافان دي مستورا فقد 
استحضر بالتأكيد مسار الرجل السياسي خاصة على 
مستوى الملف السوري و قدرته على التعامل مع تنظيمات 
قيادة  استطاع  بحيث  البوليساريو،  لتنظيم  مشابهة 
الحوار مع داعش وضمان انتقال العديد من المدنيين 
من مناطق النزاع إلى مناطق أكثر أمنا، وقد يكون تعاطيه 
مع تنظيم البوليساريو المشابه في تحركاته التنظيمات 
اإلرهابية خاصة مع تؤكد ارتباطه بالتنظيمات الجهادية 
التي تهدد المنطقة ككل، مساعد على إنهاء معاناة الساكنة 
تندوف،  بمخيمات  والمحتجزة  المقيمة  الصحراوية 
وقد تكون تجربته مع داعش عنصرا مساعدا وإيجابيا 
بين  الزيارات  تبادل  بعودة  للقبول  البوليساريو  لدفع 
العائالت الصحراوية المقيمة في األقاليم الصحراوية 
الجنوبية وتلك المتواجدة في المخميات، وإحصاء ساكنة 
المخيمات و حصر لوائح المقيمين هناك وتمييز الساكنة 
المرتبطة بمنطقة النزاع عن تلك التي تم استقدامها من 
دول الجوار لتوطينها بالمخيمات لرفع عدد الساكنة، 
وهذا واحد من األسباب اإلنسانية التي قد يكون المغرب 
وهو يوافق على تعيين دي ميستورا مبعوثا أمميا إلى 
الصحراء قد قام بمراعاتها ألن المغرب ولم يكن يهمه 
يوما استرجاع األرض فقط، بل أيضا اإلنسان الصحراوي 
ولهذا كان دائما داعما للحل السياسي ومتعاونا مع األمم 

المتحدة لضمان السلم واألمن بالمنطقة. 
ما تم تقديمه أعاله مجرد قراءة للمنطلقات التي قد 
تعيين  على  يوافق  وهو  المغرب  موقف  حكمت  تكون 
دي ميستورا مبعوثا جديدا للصحراء، وهي منطلقات 
هذا  باألمني،  بالدبلوماسي  السياسي،  فيها  يتداخل 
التداخل هو عنصر قوة للموقف المغربي ولرؤية المغرب 
إلنهاء النزاع المتطابقة اليوم مع تصور األمم المتحدة، 
وهما رؤيتان تتبنيان معا روح المبادرة السياسية التي 

اقترحها المغرب لطي النزاع. 

منطلقات موافقة المغرب على تعيين �ستافان دي ما�ستورا

جاللة الملك يعزي اأ�سرة المرحوم 
عبد العزيز بوتفليقة وعبد 

المجيد تبون رئي�س الجمهورية
أفراد  إلى  تعزية ومواساة  برقية  السادس  الملك محمد  بعث 
أسرة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نبأ  التأثر  بعميق  »تلقينا  الملك  جاللة  برقية  في  جاء  ومما 
وفاة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تغمده هلل بواسع رحمته وأسدل 

علية أردية غفرانه«.
أسرة  ألفراد  المحزنة،  المناسبة  بهذه  الملك،  جاللة  وأعرب 
تعازينا  أحر  عن  وذويكم،  أهلكم  لكافة  »ومن خاللكم،  المرحوم 
وأصدق مشاعر مواساتنا وتعاطفنا معكم في هذا الرزء الفادح، 
يلهمكم  أن  وتعالى  تبارك  فيه، سائلينه  لقضاء هلل  راد  ال  الذي 

أجمل الصبر وأوفى العزاء«.
وتابع جاللة الملك »وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم، لندعو هلل 
العلي القدير أن يجزل ثواب الفقيد المبرور، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة 

والرضوان«.
كما بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس 
عبد  السيد  فخامة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
ومما جاء في برقية جاللة الملك »علمت، ببالغ التأثر واألسى، 
بنبأ وفاة المشمول بعفو هلل، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم 

عبد العزيز بوتفليقة تغمده هلل بواسع رحمته«.
وأعرب جاللة الملك، بهذه المناسبة األليمة، للرئيس الجزائري 
الشقيق، عن أحر  الجزائري  الفقيد وللشعب  لعائلة  ومن خالله 
التعازي وأصدق المواساة، »داعيا هلل تعالى أن يلهمكم جميل 
الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جنانه«.
وأكد جاللة الملك »كما أستحضر الروابط الخاصة التي كانت 
تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خالل فترة النشأة والدراسة بمدينة 
وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقالل الجزائر الشقيقة . كما 
يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث«.

االتحاد اال�ستراكي بالمحمدية قلق من التغول المالي لبع�س 
االأطراف ال�سيا�سية في اال�ستحقاقات االنتخابية

االتحاد اال�ستراكي بفا�س ملتزم بتعاقداته مع حزبه وناخبيه وحلفائه  
لطي �سفحة مظلمة من تاريخ  المدينة

االتحاد اال�ستراكي للقوات ال�سعبية يعود لرئا�سة جماعة 
الم�سيق واأن�س اليمالحي نائبا لرئي�س جماعة تطوان

انتخاب زبيدة لم�سمر عن االتحاد اال�ستراكي للقوات 
ال�سعبية نائبة لعمدة مراك�س

المغرب اأح�سى ما يقارب 13800 وفاة ب�سبب كوفد وهو البلد المغاربي 
االأكثر تقدما في عمليات التطعيم بعد تلقيح 46,7 % من ال�سكان

تراجع انت�سار وباء كوفيد في دول 
المغرب العربي اإثر �سيف قا�س
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دراسة تحذر: تيار شمال 
األطلسي النفاث قد يهاجر إلى 

الشمال بحلول عام 2060!
الطقس  أن  م��ن  دراس���ة  ح���ذرت 
المتطرف قد يصبح أكثر شيوعا في 
جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية 
بحلول عام 2060، حيث يغير تغير 
المناخ تيار شمال األطلسي النفاث.

األطلسي  ش��م��ال  ت��ي��ار  وي��أت��ي 
ال��ري��اح  م��ن  مجموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
الغربية السائدة التي تطوق القطب 
الشمالي، وهي معروفة بإعطاء دفعة 
الواليات  من  تحلق  للطائرات التي 

المتحدة إلى أوروبا.
وفي الواقع، يأتي ما بين 10-%50 من التباين في هطول األمطار السنوي ودرجة 
الحرارة في شرق أمريكا الشمالية وغرب أوروبا من التيار النفاث. وموجة الحر هذا 
الصيف في شمال غرب المحيط الهادئ والفيضانات التي ضربت أوروبا ليست سوى 

مثالين على كيفية تأثير تغيرات البخار النفاث على الطقس.
في  النفاث  التيار  اختالف  كيفية  عن  الكثير  ُيعرف  ال  أهميته،  من  الرغم  وعلى 

الماضي، وبالتالي، كيف يمكن أن يتغير في المستقبل.
وقام خبراء بقيادة جامعة أريزونا بالتنقيب في الصفائح الجليدية في غرينالند، 

واستخرجوا سجال ألحوال الطقس الماضية يعود إلى حوالي 1250 عاما.
ووجدوا، حتى اآلن، أن تأثير االحترار الذي يسببه اإلنسان على التيار النفاث 

كان أقل من التغيرات الطبيعية التي شوهدت في التاريخ الحديث لتيار الهواء.
ومع ذلك، تشير توقعاتهم إلى أن انبعاثات االحتباس الحراري كالمعتاد ستدفع 

التيار النفاث شماال، ما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مجرد عقود.

العلماء يحذرون من تدهور 
خطير في المناخ

دراسة  من خالل  العلماء  تمكن 
من  غرينالند  جليد  م��ن  عينات 
تيار  ف��ي  التغيرات  ب��ن��اء  إع���ادة 
األطلسي  شمال  الجوي  الغالف 
األخيرة،  عاما  ال�1250  مدار  على 
المستقبلية. توقعاتهم   ووضعوا 
 Proceedings of مجلة  وتشير 
 the National Academy of
Sciences إلى أن نتائج النمذجة، 
أظهرت أنه في ظل الوتائر الحالية 
لتغير المناخ العالمي، قد يتجاوز 
تيار الغالف الجوي لشمال األطلسي 
نطاق التباين الطبيعي، بحلول ستينات القرن الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في 

عدد الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق واألعاصير والفيضانات.
وتيار الغالف الجوي لشمال األطلسي، هو عبارة عن حزام قطبي لرياح غربية 
متموجة الشكل، وهي مألوفة للطيارين الذين يقودون الطائرات بين أوروبا وأمريكا 

الشمالية.
وترتبط مؤشرات الطقس الرئيسية كثيرا بموضع وشدة هذا التيار- درجة الحرارة 
وكمية هطول األمطار على جانبي المحيط األطلسي. ولكن إلى اآلن لم تكن معروفة 
التغيرات السابقة التي حصلت في هذا التيار المهم لنصف الكرة األرضية الشمالي.
وقرر باحثون من الواليات المتحدة برئاسة ماثيو عثمان من مركز النظم المناخية 
بجامعة أريزونا سد هذه الفجوة، باستخدام عينات أسطوانية أخذت من أكثر من 50 
بئرا حفرت في غطاء غرينالند الجليدي، حيث استنادا إلى سمك الطبقات وتركيبها، 
حددوا كمية األمطار التي هطلت، ودرجات الحرارة األرضية واتجاه الرياح والعواصف 

خالل كل سنة، إلى القرن الثامن.
وأظهرت إعادة بناء تيار الغالف الجوي في السابق، أنه في بعض السنوات كان 
ينحرف نحو الشمال، ولكن بعد عدة سنوات ينحرف نحو الجنوب بأكثر من 10 درجات.

ولكن مع ذلك ال يزال هذا التيار ضمن حدود التغيرات الطبيعية.
ديناميكية  توقعاتهم بشأن  الدراسة،  الثانية من  المرحلة  في  الباحثون  وصمم 

التغيرات في تيار الغالف الجوي شمال األطلسي.
ويستنتج الباحثون من هذا العمل، أنه وفقا لسيناريوهات االحتباس الحراري، 
سيستمر انحراف تيار الغالف الجوي لشمال األطلسي نحو الشمال، وخالل السنوات 
األربعين المقبلة، قد يتغير موضعه بدرجة كبيرة، بحيث يخرج عن حدوده المعتادة.
ويقول عثمان: »لهذه االنحرافات أهمية كبيرة للطقس. فمثال، عندما ينحرف التيار 
نحو الجنوب، فإن شبه الجزيرة اإليبيرية التي تعاني من الجفاف عادة، تشهد ظروفا 
مناخية معتدلة وأكثر رطوبة. ولكن عندما ينحرف التيار نحو الشمال، يسبب زيادة 
في رطوبة مناخ الدول االسكندنافية. لذلك فإن االنحرافات الكبيرة للتيار، ستكون 

لها نفس النتائج ولكن أكثر خطورة«.
ووفقا للباحثين، فإن الطقس الشاذ في السنوات األخيرة، مثل موجات الحر في 
الصيف  أوروبا  التي حدثت في  الهادئ والفيضانات  المحيط  مناطق شمال غرب 

الماضي، هي خير مثال لتأثير تيار الغالف الجوي في الطقس.
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الكشف عن رواتب موظفي  فيسبوك ... أرقام مذهلة
وراء  صادمة  أرقام  عن  أمريكية  تقارير  كشفت 
للتواصل  »فيسبوك«  شركة  في  العاملين  رواتب 

االجتماعي.
وحصل موقع »بيزنس إنسايدر« على الرواتب من 
آالف طلبات تأشيرة العمل التي قدمها »فيسبوك« 
إلى الحكومة األمريكية خالل العام الماضي 2020، إذ 
يتعين على الشركات اإلفصاح عن معلومات الراتب، 
إال أنها معلومات محدودة تفتقر إلى رواتب المديرين 
التنفيذيين، كما أنها ال تتضمن منح أسهم الشركة 

للموظفين، أو تأثير الخبرة في تحديد األجور.
وبشكل أساسي، يجني جميع العاملين الرئيسيين 
داخل »فيسبوك« راتبا من 6 أرقام سنويا، لكن بعض 

الوظائف تكسب أكثر من غيرها.
وذكر »بيزنس إنسايدر« أن أكبر الرواتب بالنسبة 
للمناصب غير التنفيذية داخل »فيسبوك« موجودة 
في عملياته األساسية بأقسام )الهندسة والتسويق(

إعالنية  وكالة  مدير  بأن  مثاال  الموقع  وأعطى 
راتبا  يتقاضى  الماضي  العام  تعيينه  تم  داخلي 
يزيد قليال عن 330 ألف دوالر، بينما يجني مدير 

الهندسة ما يقرب من 360 ألف دوالر.
يحصل  بينما  أنه  إلى  األمريكي  الموقع  ولفت 
مؤسس موقع »فيسبوك«، مارك زوكربرغ، على أقل 
راتب ألي شخص في الشركة، والذي تم تحديده بدوالر 
واحد فقط سنويا، إال أنه ال يزال أغنى شخص داخل 
أسوارها، أو معظم جدرانها، موضحا أن صافي ثروته 
في عام 2021 تضخم ليصل إلى 134 مليار دوالر.

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

أحذية غير تقليدية 
للمشاهير على السجادة 
الحمراء.. ساندرا بولوك 

تحدت الجاذبية

عرض زوجين من 
النظارات للبيع 

بماليين الدوالرات

من المتوقع أن يحقق زوجان من النظارات، يعودان 
للقرن السابع عشر، ماليين الدوالرات خالل عملية بيع 

في مزاد علني، ستقام الشهر المقبل.
ويعتقد أن النظارتين المرصعتين بالجواهر، واللتين 
تتميزان بعدسات مصنوعة من الماس والزمرد بدال من 
الزجاج، كانتا في األصل ملكا ألفراد العائلة المالكة في 
إمبراطورية المغول، التي حكمت شبه القارة الهندية.

ومن المقرر، أن تعرض كل من النظارتين للجمهور 
ألول مرة على اإلطالق في هونغ كونغ، ومدينة نيويورك 
األمريكية، والعاصمة البريطانية لندن، قبل موعد البيع 
لدار  االقليمي  المدير  المقبل. وقال  المقرر في أكتوبر 
»سوزبي« في الشرق األوسط والهند، إدوارد جيبس، 
استثنائي  نموذج نادر بشكل  بمثابة  إن النظارتين 
حد  »على  مضيفا:  المغولية،  المجوهرات  لصناعة 

علمنا، ال يوجد مثيل لهما«.
ومن المتوقع، أن يباع زوجا النظارات مقابل ما بين 
1.5 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون جنيه إسترليني 
لكل منهما،  )2.1 مليون دوالر إلى 3.5 مليون دوالر( 

وفقا لتقدير دار المزادات.
الهائل  الحجم  إلى  القطعتين أيضا  ندرة  وتعود 
أن  ويعتقد  بهما.  الخاصة  الكريمة  األحجار  لعدسات 
العدستين الموجودتين في زوج واحد، والمعروف باسم 
نظارة »هالة الضوء«، اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط 
عثر عليها في واليتي أندرا برديش وتيالنغانا في الهند.

.فرنسا.. وسائل منع الحمل 

ستصبح مجانية للنساء دون الـ25 
عاما اعتبارا من مطلع 2022

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن وسائل 
منع الحمل ستصبح مجانية في البالد للنساء دون سن 

سن ال�25 عاما، اعتبارا من مطلع عام 2022.
وقال فيران خالل لقاء تلفزيوني إنه سيكون هناك 
»دعم لوسائل منع الحمل الهرمونية والتقييم البيولوجي 
الذي يمكن أن يتماشى معها ووسائل منع الحمل التي 
بمنع  تتعلق  التي  الرعاية  تصرف بوصفة طبية وكل 

الحمل حتى سن 25 عاما«.
وأضاف: »تحتاج بعض الشابات لوسائل منع الحمل، 
والسبب األول هو الظروف المالية ألنها مكلفة للغاية.. 
من غير المقبول أن تضطر النساء للتخلي عن وسائل 
منع الحمل«. ومنذ عام 2013، يمكن للشابات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما الحصول على حبوب 
منع الحمل وأجهزة اللولب مجانا من الصيدليات شرط 

وجود وصفة طبية.

الطقس  أن  م��ن  دراس���ة  ح���ذرت 
المتطرف قد يصبح أكثر شيوعا في 
جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية 
، حيث يغير تغير 
المناخ تيار شمال األطلسي النفاث.

األطلسي  ش��م��ال  ت��ي��ار  وي��أت��ي 
ال��ري��اح  م��ن  مجموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
الغربية السائدة التي تطوق القطب 
الشمالي، وهي معروفة بإعطاء دفعة 
الواليات  من  تحلق  التي 

ع������ادًة م���ا ي��رت��دى 
ال���م���ش���اه���ي���ر أح���ذي���ة 
صنادل  أو  كالسيكية 
على  عاٍل  بكعب  مريحة 
لكن  الحمراء،  السجادة 
تقرر  األحيان  بعض  فى 
والمغنيات  الممثالت 
التنوع  بعض  إض��اف��ة 
واختيار  إطاللتهن  إلى 
ذات  الفخمة  األح��ذي��ة 
أو  ال��ع��ادى  غير  الكعب 

الشكل المختلف.
التالى  التقرير  ف��ى 
»برايت  م��وق��ع  أل��ق��ى 
ع��ل��ى  ن���ظ���رة  سايد« 
وغير  الفاخرة  األحذية 
يرتديها  التقليدية التى 
المشاهير فى المناسبات 
السجادة  المختلفة على 
بينهم  م��ن  ال��ح��م��راء، 
التي  ب��ول��وك  س���ان���درا 
األول  العرض  حضرت  
المتحركة  الرسوم  لفيلم 
بنفس  ح����ذاء  م��رت��دي��ة 
الشكل، لكنها لم تأت إلى 
التباهى  لمجرد  العرض 
فقد  الجديد،  بحذائها 
أجرت بولوك مزاًدا خيرًيا 
وباعت 10 أزواج موقعة، 
من  تمكنت  إنها  وقالت 
جلب ما مجموعه 84850 

دوالرا.

مع  الجائحة،  من  شهرا   18 من  أكثر  بعد 
وعمليات  األقنعة  وارتداء  االجتماعي  التباعد 
اإلغالق، ما يريد الجميع معرفته اآلن أكثر من 
أي شيء آخر هو متى سينتهي كل شيء وكيف 

سينتهي.
هناك  أن  مؤكد، إال  شيء  يوجد  ال  وبينما 
الكثير من األدلة التي يمكن أن نبني عليها بعض 
التوقعات الواقعية حول كيفية تقدم الوباء خالل 

أو نحو ذلك.العام المقبل 
 ،SARS-CoV-2 وتشير األدلة الحالية إلى أن
الفيروس التاجي المسبب لمرض »كوفيد19-« 
موجود ليبقى، وهو استنتاج توصل إليه قبل 
بضعة أشهر العديد من العلماء الذين يعملون 
على الفيروس. وال اللقاحات وال العدوى الطبيعية 

ستوقف انتشار الفيروس.
العدوى،  انتقال  من  اللقاحات  تقلل  وبينما 
فإنها ال تمنع العدوى بدرجة كافية للقضاء على 
كنا  دلتا  متغير  قبل وصول  وحتى  الفيروس. 
نرى البعض ممن تلقوا لقاحا مزدوجا يصابون 
ألن  ونظرا  لآلخرين.  وينشرونه  بالفيروس 
مكافحة  في  ما  حد  إلى  فعالية  أقل  اللقاحات 
متحور دلتا مقارنة بأشكال الفيروس األخرى، 

فقد زادت احتمالية اإلصابة بعد التطعيم.
وتبدأ المناعة ضد العدوى أيضا في التضاؤل   

بعد فترة من تلقي جرعة اللقاح الثانية. وألن 
العدوى ليست مطلقة وال دائمة،  المناعة ضد 

فإن مناعة القطيع ال يمكن تحقيقها.
وما يعنيه هذا هو أن«كوفيد19-« من المحتمل 
أن يصبح مستوطنا، مع استقرار معدالت اإلصابة 
اليومية اعتمادا على مقدار المناعة واالختالط 

بين السكان.
وتتسبب الفيروسات التاجية البشرية األخرى 

في حدوث عدوى متكررة في المتوسط   كل ثالث 
SARS- �إلى ست سنوات. وإذا انتهى األمر ب

CoV-2 إلى التصرف بنفس الطريقة، فإن هذا 
يشير إلى أنه في المملكة المتحدة، على سبيل 
المثال، سيصاب ما بين سدس وثلث السكان، 
أو ما بين 11 و22 مليونا، كل عام في المتوسط، 
أو 30 ألفا إلى 60 ألفا في اليوم. لكن هذا ليس 

مخيفا كما يبدو.
وتشير األبحاث الناشئة )التي ال تزال قيد 
النشر، وتنتظر المراجعة من قبل علماء آخرين( 
إلى أن الحماية المناعية ضد اإلصابة بأعراض 
»كوفيد19-« يبدو أنها تتضاءل. ومع ذلك، فإن 
الحماية من األمراض الشديدة، الناتجة إما عن 
طريق التحصين أو العدوى الطبيعية، تدوم لفترة 

أطول. كما أنه ال يبدو أنه يضيع عند مواجهة 
المتغيرات الجديدة.

كورونا  لفيروسات  بالنسبة  الواقع،  وفي 
من  العظمى  الغالبية  تكون  األخرى،  البشرية 
العدوى إما من دون أعراض أو في أسوأ األحوال 
نزلة برد خفيفة. وهناك إشارات تشير إلى أن 
قد ينتهي به األمر إلى أن يكون  »كوفيد19-« 

هو نفسه دون أعراض أو مع أعراض خفيفة.
»كوفيد19-«من  انتهاء  كيفية  وستختلف 
بلد إلى آخر، اعتمادا إلى حد كبير على نسبة 
األشخاص الذين تم تحصينهم ومقدار اإلصابة 
)وكذلك مقدار المناعة الطبيعية التي تراكمت( 

منذ بداية الوباء.
المصدر: ميديكال إكسبريس

كيف ستنتهي جائحة »كوفيد19-«؟

المهدي المقدمي
اقترحت دراستان علميتان نشرت ملخصهما صحيفة »ذي نيويورك 
تايمز«، أن امد حياة االنسان الممارس لرياضة المشي أو كثير الحركة 
على العموم، بمعدل يتراوح ما بين 7000 الى 9000 خطوة/اليوم، أي 
حوالي 30 الى 45 دقيقة من التمارين الهوائية لليوم الواحد، ستزداد 
الى نفس  باالستناد  االمراض،  بعيدا عن  و  مدة عيشه بصحة جيدة 
الدراستين العلميتين، و اللتان تطرقت لعالقة النشاط البدني الرياضي 

اليومي مع العيش لمدة أطول و في صحة جيدة.
وقد شملت كلتا الدراستين، ما يقرب من 10 آالف مشارك من الرجال 
و النساء، على مدى سنوات طويلة )لم تحدد المدة بشكل دقيق(، مع 
ممارستهم لنشاط رياضي يومي، اثبتت أن مخاطر موتهم بشكل مفاجئ 
قد انخفضت بنسبة %70. غير ان القائمين على الدراستين، قد اكدوا 
من جهة اخرى، ان لسق الحياة الطويلة حدوده بالرغم من كل شيء، 
و انها ال تشمل في النتائج التحركات الخفيفة بمعدل اقل من 7000 
خطوة، اال انها تشبه يابقاتها من النتائج البحثية على غرار آخرها في 
سنة 2018، التي أشرف عليها »المركز االمريكي  لمكافحة االمراض 

.)CDC( »و الوقاية منها
من جهة اخرى، تقول االحصائيات بأن %10 من مجموع الوفيات 
وسط االمريكيين، تحديدا المتراوحة اعمارهم ما بين 40 الى 70 سنة، 

يكون السبب فيها قلة الحركة و النشاط البدني. نفس المعطى، جاء في 
دراسة اوروبية نشرت سنة 2019، اكدت ام اكثر من عقدين من الزمن دون 
ممارسة الرياضة او الحركة، قد ضاعفت من خطر الموت المفاجئ لدى 
النروجيين في سن مبكرة، دون التوضيح ما إذا كان الفرط في ممارسة 
قد يكون خطرا على حياة الممارسين او   )Over Training( الرياضة

قد ينقص من أمد عيشهم.
انطالقا من النقطة األخيرة اعاله، اكدت الدراستان األخيرتان، المشيرتان 
الى العالقة بين طول العمر و الحركة، أولهما من قبل »جاما نيتوورك 
حول الخطوات اليومية، أن معدل الخطوات المرتقعة في اليوم،  اوبن« 

بشكل  تؤكد  لم  انها  غير  للمارسين،  البدنية  الصحة  ثبات  في  يساهم 
قاطع ما يروج بخصوص معدل 10 آالف خطوة لليوم كمعدل ضروري 
يجب تطبيقه، و ان هذا المعدل ليس من الممكن ربطه بالذات مع الحياة 
الطويلة للمارسين. في المقابل، اكدت الدراسة الثانية تحت اشراف »جامعة 
لمكافحة  االمريكي   المركز   « عن  ناهيك  امهيرست  في  ماساشوست« 
االمراض و الوقاية منها« و جهات صحية أخرى، ان عدد الخطوات في 
حدود 7000 حطوة، قد يكون له اثر ملحوظ على امد عيش الممارسين، 
كما حصل مع معظم المشاركين في سن 40 سنة، و بعد 10 سنوات من 
الدراسة حيث خضعوا لالختبارات الطبية، التي اكدت أن صحتهم جيدة 

مقارة بمن يمشون أقل من هذا المعدل.

دراستان علميتان : كلما زادت خطواتك.. زاد أمد عيشك !
ذي نيويورك 
، أن امد حياة االنسان الممارس لرياضة المشي أو كثير الحركة 
اليوم، أي 
 دقيقة من التمارين الهوائية لليوم الواحد، ستزداد 
الى نفس  باالستناد  االمراض،  بعيدا عن  و  مدة عيشه بصحة جيدة 
الدراستين العلميتين، و اللتان تطرقت لعالقة النشاط البدني الرياضي 

 آالف مشارك من الرجال 
، مع 
ممارستهم لنشاط رياضي يومي، اثبتت أن مخاطر موتهم بشكل مفاجئ 
. غير ان القائمين على الدراستين، قد اكدوا 
من جهة اخرى، ان لسق الحياة الطويلة حدوده بالرغم من كل شيء، 
7000
خطوة، اال انها تشبه يابقاتها من النتائج البحثية على غرار آخرها في 
المركز االمريكي  لمكافحة االمراض 

 من مجموع الوفيات 
بشكل  سنة،  تؤكد  لم  انها  غير  للمارسين،  البدنية  الصحة  ثبات  في  يساهم 

مع  الجائحة،  من  شهرا   
وعمليات  األقنعة  وارتداء  االجتماعي  التباعد 
اإلغالق، ما يريد الجميع معرفته اآلن أكثر من 
أي شيء آخر هو متى سينتهي كل شيء وكيف 

هناك  أن  إال 
الكثير من األدلة التي يمكن أن نبني عليها بعض 
التوقعات الواقعية حول كيفية تقدم الوباء خالل 

 ،
 »
موجود ليبقى، وهو استنتاج توصل إليه قبل 
بضعة أشهر العديد من العلماء الذين يعملون 
على الفيروس. وال اللقاحات وال العدوى الطبيعية 

العدوى،  انتقال  من  اللقاحات  تقلل  وبينما 
فإنها ال تمنع العدوى بدرجة كافية للقضاء على 
كنا  دلتا  متغير  قبل وصول  وحتى  الفيروس. 
أطول. كما أنه ال يبدو أنه يضيع عند مواجهة كل ثالث في حدوث عدوى متكررة في المتوسط كل ثالث في حدوث عدوى متكررة في المتوسط كل ثالث نرى البعض ممن تلقوا لقاحا مزدوجا يصابون 


