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ن�سبة 
النمو… 

وروحه!

عندما خطب ملك البالد أمام البرلمان وضع منطقا إيجابيا  
للعمل الحكومي، وهو ُيعّدُد النقط اإليجابية التي يسجلها 

االقتصاد الوطني، بالرغم من الجائحة. 
ويستفاد من منطوق الخطاب الملكي ومعناه أن بالدنا 
حققت  شرطا مريحا لبداية عمل الحكومة، وذلك بالمنجزات 
اإليجابية من قبيل ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة، 
المقيمين  المغاربة  تحويالت  وزي��ادة   %  16 يقارب  بما 
بالخارج، بحوالي 46 % والتحكم في التصخم بنسبة 1 %  
وارتفاع الصادرات واالحتياط المريح من العملة الصعبة 
عالوة على تحديد نسبة النمو في 5،5 لهذه السنة، وهي 
النسبة ذاتها زائد 0،02 التي أكدها صندوق النقد الدولي.

الحكومة  أن  غير 
أقل،  سقفا  وضعت 
النسبة،  ح��ددت  بل 
ال��ع��ام،  المعدل  ف��ي 

في حدود 4 %!
االكتفاء  يمكن  ال 
باعتبار نسبة النمو 
مسألة تقنية، ورقمية، 
ما  بقدر  وإجرائية، 
ال��روح  تكشف  أنها 
التي تحرك صاحبها 
وواضع هذا السقف 
المنخفض كمعدل عام 

للوالية الحكومية.
أوال: للبقاء في هذا 
السقف المنخفض، ال 
تقر  الحكومة  أن  بد 

باعتبار أن  بأن النسبة في لحظة ما ستصل إلى 2،5 % 
5،5 + 2،5  تساوي 8، وقسمتها على اثنين تحقق للحكومة 

نسبتها)4 %(
وهذا التمرين الفكه والفكاهي هو في الحقيقة، للداللة 
أن الحكومة تدخل بروح أقل طموحا وتستعد إلنجاز أقل 

من اإلنجاز الوارد بالنسبة للسنة التي نودعها.
والحال أن خطاب الملك دعا صراحة إلى أن تشكل هذه 
الوالية التشريعية، منطلقا »لمسار إرادي وطموح«، وال 

يستفاد من مقترح الحكومة في بدايتها أنها طموحة..
ثانيا: النموذج التنموي الجديد ذاته، والذي شكل عصب 
التصريح الحكومي ينصح بنسبة نمو ال تقل عن 5 %، 
أفق  من  أقل  سيكون  الحكومي  التصريح  فإن  وبالتالي 
األغلبية  تتوالها  التي  الوالية  طوال  التنموي،  النموذج 

الحالية..
البرنامج  عصب  هو  التنموي  النموذج  يكون  كيف 
الحكومي، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة إنجازه بنسبة 

نمو أقل من التي يراها التقرير نفسه؟
إن الوظيفة الرئيسية للنموذج التنموي، ذات صلة وثيقة 
بنسبة للنمو، بل إنها تكمن في تحديد أو تفسير الوصول 

إلى نسبة نمو معينة على مدى طويل!
ثالثا:  إقرار النسبة المعلنة لن يكون كافيا حتى بالنسبة 
المكونة  واألحزاب  األغلبية  قدمتها  التي  الوعود  إلنجاز 
لها.. وبالتالي فطموحها ومنَجُزها لن يسعفا في البلوغ 
وعود  تحقيق  في  يسعفا  ولن  المطلوب،  المستوى  إلى 

الحكومة نفسها..
وخالصة القول في مضمار نسبة النمو المطلوبة، هي 
التنموي يريد وصندوق  أن جاللة الملك يريد والنموذج 

النقد يريد والحكومة ال تريد…!

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يف مناقشة مشروع البرنامج احلكومي

�سنكون معار�سة م�سوؤولة ومبادرة، متم�سكة بالدفاع عن حقوقها 
الكاملة، وحري�سة على القيام بالمهام الد�ستورية المنوطة بها

انتقلنا من مرحلة »ال�ستقواء بالأعداد« اإلى مرحلة »التغول
على العباد« والهيمنة على الحياة ال�سيا�سية بكل الطرق

نعلن رف�سنا للت�سريح الحكومي لأنه مجرد اأماني غير مرتبة 
وغير مماأ�س�سة بمعطيات علمية 

محمد الطالبي – مكتب الرباط

أكدت الحكومة الجديدة على استمرار مكوناتها في نهج 
التغول العددي القسري في محاولة إلقصاء المعارضة، من 
خالل تخصيص زمن أقل لتدخالت فرقها، وهو ما اعتبره 
بالغرفة  االشتراكي  الفريق  الرحيم شاهيد، رئيس  عبد 
التصريح  لمناقشة  الفريق  باسم  تدخله  خالل  األولى، 
أن  بل  غير مطمئنة«،  إشارة  بمثابة  أنها   « الحكومي، 
التغول سجل حتى على مستوى تبرير التحالفات وتشكيل 
هياكل مجلس النواب إذ استولى هذا » التحالف المتغول« 
على منصب محاسب المجلس ضدا على النظام الداخلي 

الذي يمنحه للمعارضة .
كانوا يسبحون ضد  البعض ممن  يحاوله  ما  وكذا   
التغيير حتى األمس القريب وكانوا ينساقون ويتحالفون 
مع المحافظة وضد التغيير الذي اختاره المغاربة وتمت 

قرصنة التناوب الجديد الذي صنعوه، وضدا على الرغبة 
في التوجه نحو ممارسة سياسية تعددية ومتوازنة، حيث 
مرحلة  إلى  باألعداد«  »االستقواء  مرحلة  من  انتقلنا 
»التغول على العباد« والهيمنة على الحياة السياسية .

والسياسية  الثقافية  بمرجعياته  االشتراكي  االتحاد 
وبخطه السياسي الذي جعل من لحظة االنتخابات السابقة 
فرصة للتأكيد أن« المغرب أوال« لم يفوت الفرصة للتعبير، 
وبكل قوة، عن رفضه التصويت على برنامج الحكومة 
ألنه ببساطة ال يجيب على انتظارات المغاربة في العيش 

بحرية وكرامة .
وقال رئيس الفريق نحن » كاشتراكيين ديمقراطيين، مع 
الدولة العادلة والقوية ومع المجتمع الحداثي المتضامن، 
اللذين من شأنهما توفير الشروط السياسية واالجتماعية، 
وفق مقاربة استباقية، من أجل مواكبة التحوالت الوطنية 
والدولية.  بهذه المقاربة فقط نستطيع درء مخاطر إهمال 

التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة 
لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق 
والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام 
السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية.
وألن المغاربة يريدون حلوال جذرية فقد تساءل االتحاد 

وساءل الحكومة الليبرالية:
المساعدة  منطق  وف��ق  العمل  ف��ي  سنستمر  »هل 
االجتماعية بدل التوجه نحو إقرار نظام مؤسساتي للعدالة 
االجتماعية يقوم على أساس الحماية االجتماعية الموسعة 

كما أعلنها جاللة الملك؟«.
الفريق االشتراكي دق ناقوس الخطر خوفا على إجهاض 
التجربة والعبث بها وأعلن في نفس الوقت، أنه واثق 
في الديمقراطية والتعددية السياسية وعازم على الدفاع 

عنهما.
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أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أك��د 
حول  األم��ن  مجلس  إلى  تقريره  في  غوتيريس، 
ال تتمتع  الصحراء المغربية، أن »البوليساريو« 

بأي وضع قانوني لدى األمم المتحدة.
فإن  السابقة،  تقاريره  وبالفعل، وكما جاء في 
غوتيريش، أشار في ثالث مناسبات، إلى »ممثل 
البوليساريو في نيويورك« وليس مطلقا إلى »ممثل 

باألمم المتحدة«.
وهذا التأكيد المتجدد الصادر من مسؤول رفيع 
قاطع  بشكل  ينفي  المتحدة  األمم  في  المستوى 
االنفصالية  للجماعة  الزائفة  االدع��اءات  ونهائي 
لدى  مزعومة  تمثيلية  على  بتوفرها  المسلحة 

المنظمة األممية. وتكشف هذه اإلشارة الواضحة 
من األمين العام لألمم المتحدة، مرة أخرى، إقدام 
عضو في »البوليساريو« بنيويورك على انتحال 
أنه  على  نفسه  تقديم  خالل  من  ووظيفة،  صفة 
االنفصالية  المسلحة  المجموعة  لهذه  »ممثل« 

لدى األمم المتحدة.
وتؤكد هذه اإلشارات الواردة في تقرير األمين 
العام لألمم المتحدة، مجددا، أن »البوليساريو« ال 
يتمتع بأي صفة قانونية أو حتى سياسية لتعيين 
أي ممثل في منظمة دولية تتألف من دول أعضاء، 
االنفصالية  للجماعات  مكان  أي  يوجد  ال  حيث 

المسلحة.

�سندوق النقد الدولي يرفع توقعاته 
 للنمو بالمغرب اإلى 5.7 %

البروفي�سور ر�سوان ربيع:ال�ستعمالت الطبية وال�سناعية 
للقنب الهندي ت�سكل قاطرة ل�سناعة جديدة بالمغرب

النمو  بخصوص  توقعاته  الثالثاء  يوم  الدولي  النقد  صندوق  رفع 
المائة. في   7.5 إلى  المائة  في   5.4 من   ،2021 سنة  برسم   بالمغرب 
  ويتعلق األمر بأحد أقوى معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد19-.

  وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول »توقعات النمو العالمي«، 
الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 

مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره األخير.

 أكد رئيس الجمعية المغربية االستشارية 
البروفيسور  الهندي،  القنب  الستعماالت 
رضوان ربيع، أن استعمال القنب الهندي 
في الصناعات الطبية والصناعية الرامية 
النبتة  مميزات  مختلف  م��ن  لالستفادة 
المتوفرة بالمغرب قد أصبح »قاطرة لنشاط 

صناعي متجدد«.
صحافي  بالغ  في  ربيع،  رضوان  وقال 

بمناسبة احتضان مدينة طنجة ألول مؤتمر 
الهندي  القنب  استعماالت  ح��ول  دول��ي 
ألغراض علمية وطبية بين 22 و 24 أكتوبر 
الجاري، إننا »نتوقع من هذا اللقاء أن نثير 
االنتباه إلى أهمية التسريع باستعمال القنب 
الهندي في الصناعات ذات الصلة والهادفة 
إلى االستفادة من مختلف المميزات التي 

02تعرفها هذه المادة المتوفرة بالمغرب«.
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غوتيري�س يوؤكد اأن »البولي�ساريو« ل تتمتع باأي و�سع قانوني لدى الأمم المتحدة

دون حتديد سقف زمني وبعيدا عن لغة األرقام 

للقوات  الشبيبة االتحادية لحزب االتحاد االشتراكي  وقعت 
الشعبية واتحاد شباب النضال الفلسطيني جبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني اتفاقية شراكة لدعم المواقف السياسية التي تخص 
الطرفين وتنفيذ البرامج الشبابية واالجتماعية والثقافية المتبادلة 

وترسيخ قيم التضامن المشتركة .
النضال  شباب  واتحاد  االتحادية  الشبيبة  منظمة  وجددت 
الفلسطيني جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الشراكة التي 
وقعها كل من عبد اهلل الصيبري ومراد حرفوش دعم القضية 
الفلسطينية وطنيا وإقليميا ودوليا من جهة ومن جهة أخرى 
جدد شباب النضال الفلسطيني دعمهم للوحدة الترابية المغربية 
وتجسيد المسؤولية المتقاسمة بين المنظمتين للمواقف الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
كما تم دعم موقف المنظمتين في المنظمات العربية والدولة، 
والقيام بالبحوث والدراسات حول القضايا ذات االهتمام المشترك 
بين المنظمتين والتي تهم القضايا المشتركة والتعاون ونقل 
وتبادل  مشتركة  بمخيمات  والقيام  العمل  وورشات  الخبرات 
دراسية  الحصول على منح  الطرفين، وكذا دعم  بين  الزيارات 
جامعية و«إجازة دراسات عليا« للرفاق في اتحاد شباب النضال 

الفلسطيني في الجامعات الحكومية المغربية.
والرياضي  والتعليمي  الثقافي  ال��ت��ق��ارب  على  والعمل 
والمؤسساتي بين المؤسسات الفلسطينية والمغربية بجهود 

من الطرفين.

دعم الق�سية الوطنية والفل�سطينية في اتفاقية �سراكة 
بين ال�سبيبة التحادية واتحاد �سباب الن�سال الفل�سطيني
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اأخنو�س يعلن عن تعّهدات متقادمة 
وف�سفا�سة لعالج قطاع ال�سحة

خالل  االجتماع املخلد للذكرى الـ 60 للمؤمتر األول لدول حركة عدم االنحياز

رئي�س الوزراء الجزائري يثير حالة
من ال�ستياء بين الأفارقة

في أحدث مثال على الموقف المتعالي والمتغطرس 
والمحتقر للبلدان اإلفريقية ومنظمتهم، وضربا في 
الصميم وفي وضح النهار، للمبادئ األساسية لألعراف 
الدبلوماسية، أعلن النظام الجزائري عن رغبته في 
االنحياز،  المقبلة لحركة دول عدم  القمة  استضافة 
متغافال تأييد ترشيح أوغندا الحتضان هذا الحدث.

المقبلة  القمة  استضافة  ب��الده  نية  وبإعالنه   
المخلد  االجتماع  خالل  االنحياز،  عدم  حركة  لدول 
للذكرى ال� 60 للمؤتمر األول لدول الحركة، االثنين 
في بلغراد، أثار رئيس الوزراء الجزائري حالة من 
االستياء، وحتى غضب المشاركين، السيما الوفود 
اإلفريقية التي ترى في النهج الجزائري إنكارا جادا 
وغير مقبول لروح الوحدة والتضامن التي ينبغي 

أن تسود بين دول القارة.
وألسباب وجيهة، فقد تقرر بالفعل اختيار الدولة 

المضيفة للقمة ال� 19 لحركة دول عدم االنحياز، غير 
أن الجزائر، التي أعماها طموحها المرضي والمجنون 
لفرض أجندتها المهيمنة، تناست أن مكتب الحركة، 
المنعقد في يناير 2020، قد وافق على ترشيح أوغندا 
الستضافة القمة، وهو القرار الذي أكده في ما بعد 
وزراء المنظمة خالل اجتماع افتراضي في يوليوز 

من سنة 2021.
الرافضة  المتعددة  الفعل  ردود  مواجهة  وف��ي 
للذكرى  المخلد  االجتماع  طبع  الذي  التوتر  وأمام 
ال��وزراء  رئيس  يجد  لم  الحركة،  لتأسيس   60 ال� 
من  لبالده  الدنيء  للموقف  تبرير  أفضل  الجزائري 
التضليل بوقاحة وبذرائع كاذبة ادعى فيها للمندوبين 
البلد سيستضيف  هذا  بأن  علمه  بعدم  األوغنديين 

االجتماع القادم لدول حركة عدم االنحياز.

تصفيات مونديال قطر 2022 

المنتخب الوطني ي�سيف غينيا اإلى لئحة 
�سحاياه ويتاأهل ر�سميا اإلى الدور الحا�سم

تصوير: محسن االدريسي
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خالصة القول 
يف مضمار نسبة 
النمو املطلوبة، 
هي أن جاللة امللك 
يريد والنموذج 
التنموي يريد 
وصندوق النقد 
يريد واحلكومة ال 
تريد…!

األخ عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق االحتادي مبجلس النواب

فيسبوك تعلن عن إجراءات جديدة 
مرتقبة إلبعاد المراهقين عن 

»المحتوى الضار«
شركة  ف��ي  تنفيذي  م��س��ؤول  ق��ال 
الشركة  إن  األح��د،  اليوم  ”فيسبوك“ 
سُتدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها 
لصرف المراهقين بعيدا عن ”المحتوى 
الضار“ بينما يدقق مشرعون أمريكيون 
والوحدات  في كيفية تأثير ”فيسبوك“ 
التابعة لها مثل ”إنستغرام“ على الصحة 

العقلية لصغار السن.
وعّبر نيك كليج، نائب رئيس شركة 
”فيسبوك“ للشؤون العالمية، أيضا، عن 
للمنظمين  السماح  فكرة  االنفتاح على 

بالوصول إلى خوارزميات ”فيسبوك“ المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع.
لكن كليج قال إنه ال يستطيع اإلجابة على سؤال عما إذا كانت خوارزمياته أوصلت 
األشخاص، الذين هاجموا مبنى الكابيتول في ال�6 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 

لعدد كبير من المستخدمين.
أن  )سي.إن.إن(،  شبكة  تبثه  ال��ذي  االتحاد“،  ”حالة  برنامج  في  كليج  وأوض��ح 
”الخوارزميات يجب أن تخضع للتدقيق إذا لزم األمر من خالل اللوائح بحيث يمكن 

مطابقة ما تقول أنظمتنا إن من المفترض أنها تفعله بما يحدث بالفعل“.
وجاءت تصريحات المسؤول التنفيذي بعد أيام من إدالء موظفة ”فيسبوك“ السابقة 
الشركة  إغراء  كيفية  بخصوص  الكونغرس  مبنى  في  بشهادتها  هوجين،  فرنسيس 

المستخدمين باالستمرار في التصفح، األمر الذي يضر بسالمة المراهقين العقلية.
أضاف كليج لشبكة )سي.إن.إن(: ”سنقدم شيئا أظن أنه سيحدث فارقا كبيرا، إذ 
عندما ترى أنظمتنا أن المراهق يتابع المحتوى نفسه مراًرا وتكراًرا، وهو محتوى قد 

ال يفيده، فسندفعه لمتابعة محتوى آخر“.
وذكر أن إضافة إلى ذلك فإن الشركة ”ستستحدث شيئا ُيسمى ) خذ استراحة( ، إذ 

سندفع المراهقين ببساطة إلى أخذ استراحة من تصفح إنستغرام“.
واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي، األسبوع الماضي، شركة ”فيسبوك“ 
بخصوص خططها لتوفير حماية أفضل للمستخدمين الشبان على تطبيقاتها، وذلك 
عقب تسريب بحث داخلي أظهر أن عمالق وسائل التواصل االجتماعي كانت على دراية 

بكيفية إلحاق تطبيق ”إنستغرام“ ضررا بالصحة العقلية للشباب.
اآلونة  في  أوقفت  ”فيسبوك“  أن شركة  إلى  كليج،  التنفيذي،  المسؤول  أشار  كما 
األخيرة خططها لتطوير ”إنستغرام كيدز“، الذي يستهدف األطفال قبل سن المراهقة، 

وأنها تقدم ضوابط اختيارية جديدة للبالغين لإلشراف على المراهقين.
وقبل أيام، تعطلت ”فيسبوك“ ومنصاتها األخرى، بسبب خطأ في بروتوكول بوابة 

الحدود )BGP( المسؤول عن تنظيم كيفية اتصال مكونات الشبكة ببعضها بعضا.

اليوم العالمى للبيض.. أغلى أنواعه فى 
العالم يصل سعره ألكثر من مليون يورو

يعتبر البيض من األطعمة المفيدة 
إلح��ت��وائ��ه  وذل���ك  اإلن��س��ان  لصحة 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  على 
تساعد الجسم على الشعور بالنشاط 
أخرى  أنواع  يوجد  ولكن  والحيوية، 
البعض  صممه  ال���ذى  البيض  م��ن 
لذلك  الكريمة  واألحجار  الذهب  من 
مليون  من  أكثر  إلى  أسعارها  تصل 
العالمى  ال��ي��وم  وبمناسبة  ي���ورو، 
التقرير،  هذا  في  نستعرض  للبيض، 
العالم،  ف��ي  البيض  أن���واع  أغ��ل��ى 
.« catawiki « م���������وق���������ع  ذك�����������������ره  ل�������م�������ا   وف����������ق����������ًا 
 يعتبر البيض الذهبى، أغلى بيضة شوكوالتة غير مرصعة بالجواهر وبيعت في المزاد 
بسعر 8400 يورو، وصنعها فريق من صانعي الشوكوالتة خالل 72 ساعة لتصميم 
من  والكمأ،  وهى  الفاخرة  بالشوكوالتة  ومليئة  107 سم  يبلغ طولها  التي  البيضة 
 ،»World Record London »إنتاج شركة فابرجيه لصناعة المجوهرات كجزء من
و استمرت الحملة نفسها أيًضا لتحطيم الرقم القياسي ألكبر عملية بيضة على اإلطالق.

الفصح  عيد  إبدعات  من  وهى   ،« Choccywoccydoodah « بيضة   يبلغ سعر 
وتحتوى بالداخل على تمثال لحصان مستوحى من شخصية كرتونية شهيرة 31,000 

يورو.
 يعتبر كافيار بيلوجا اإليراني من أغلى أنواع بيض األسماك في العالم، ألنه يتم 
جمعه من أسماك البيلوجا التي عاشت حياة صحية وطويلة، تتراوح أعمارهم ما بين 
60-100 عام، وتحتاج هذه النوعية من األسماك أيًضا إلى السباحة في جنوب بحر 
قزوين ، لنظافة البحر وتبلغ قيمة البيض المنتج حوالي 23000 يورو للكيلو، لذلك 

فهو معروف باسم »الذهب األسود«.
ويبلغ سعر البيضة العمالقة التي وضعها طائر الفيل المنقرض 116,000 يورو، و 
ُيعتقد أن هذا الطائر انقرض في القرن السابع عشر وكان يعيش في الغالب في مدغشقر، 

و يبلغ طول البيضة عشرة أقدام .
صنعت الساعة الشبيهة بالبيض من قبل الصائغ، فابرجيه، والساعة مرصعة باألحجار 
الكريمة النادرة والمعادن الثمينة وصنعت البيضة تحت إشراف بيتر كارل فابرجيه 

لعائلة القيصر ألكسندر الثالث، حتى تنازلهم عن العرش وإعدامهم في عام 1917.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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االيطالي الفائز بجائزة نوبل لعام 
2021 يندد بها

الحائز  باريزي،  جورجو  اإليطالي  العالم  ندد 
جائزة نوبل الفيزياء للعام 2021 بنقص تمويل 
األبحاث في بلده، الذي يأتي بين األواخر في هذا 

المجال على الصعيد األوروبي.
و قال باريزي إن األبحاث تعاني من نقص في 
التمويل، و قد ازداد الوضع سوءا في السنوات 

العشر إلى الخمس عشرة األخيرة.
و بحسب معطيات مكتب اإلحصاءات األوروبية 
 45 فاصل  واحدا  إيطاليا  يوروستات، خصصت 
بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي لألبحاث، مقابل 
اثنين فاصل 19 بالمئة كمعدل أوسط على الصعيد 

األوروبي و 3  فاصل 17  بالمئة مثال أللمانيا.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  األكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنتفي  الخامس 
من أكتوبر  2021 عن  فوز العالم األلماني كالوس 
سيوكورو  األمريكي  الياباني  والعالم  هاسلمان، 
 2021 ل��ع��ام  الفيزياء  ن��وب��ل  بجائزة  مانابي 
باريزي  جورجيو  اإليطالي  العالم  مع  مناصفة 
لألنظمة  فهمنا  في  الرائدة  وذلك »لمساهماتهم 

الفيزيائية المعقدة.«
وحصل مانابي )90 عاما( وهاسلمان )89 عاما( 
على الجائزة عن »النمذجة الفيزيائية لمناخ األرض 
ولقياس تقلباته وتوقع االحترار المناخي بشكل 
باريزي  أما  التحكيم.  للجنة  وفقا   ، به«  موثوق 
الفوضى  تفاعل  »اكتشاف  فنالها عن  )73 عامًا( 
والتقلبات في األنظمة الفيزيائية من النطاق الذري 

إلى المقياس الكوكبي«.

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

الجمال بالوراثة.. 
فتاة تحصل على 
لقب ملكة جمال 

بعد 29 عاما من فوز 
والدتها

مغامر مصري 
يسجل رقما جديدا 
بموسوعة غينيس

نجح مغامر مصري في تسجيل رقم قياسي 
جديد بموسوعة غينيس لألرقام القياسية من 
خالل قطع مسافة 920 كم بدراجته الكهربائية 

على مدار 24 ساعة متواصلة.
وأوضح المغامر علي عبده أن »الرحلة تمت 
لعدد  كيلومترات   8 بطول  مغلق  طريق  داخل 
 920 تقدر بحوالي  113 مرة بإجمالي مسافة 
األمن  لدواعي  الجديدة  العلمين  بمدينة  كم 
موسوعة جينيس  لشروط  وتطبيقا  والسالمة 

لألرقام القياسية«.
فيه  أكدت  غينيس بيانا  وأصدرت موسوعة 
تحقيق المغامر المصري أكبر مسافة على دراجة 
يوم 17  نارية كهربائية في 24 ساعة )فردي( 

سبتمبر 2021.

العثور على مخلوق 
غريب في البحر األحمر

البحرية  األحياء  علماء  يضم  فريق  ش��رع 
وصحفيين وصناع األفالم، عام 2020، في مهمة 
الستكشاف أعماق البحر األحمر، لكن المفاجأة 

هي »مخلوق ضخم أكبر من اإلنسان«.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن الفريق كان 
يحقق في حطام سفينة »بيال«، التي غرقت في 
نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عمالق.

وذكر ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم في 
فريق »OceanX«: »لن أنسى أبدا ما حدث.. 
بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا 

المخلوق الضخم«.
وبعد أبحاث وتحقيقات، اكتشف الفريق، في 
سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه 
هو »الشكل العمالق« للحبار الطائر البنفسجي.

ويتوفر هذا الحبار العمالق النادر على زعانف 
قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم. ويمكن 
أن يصل طوله في بعض األحيان إلى 20 مترا.

يشار إلى أن آخر حبار عمالق تم اكتشافه كان 
في أكتوبر 2016، وكان طوله 9 أمتار.

في ظل المساعي المستمرة للتوصل إلى 
منشأ كورونا، توصلت دراسة فرنسية إلى 
أن الخفافيش »بريئة« من نقل الفيروس إلى 

اإلنسان، مثلما كان البعض يعتقد سابقا.
أب�����ح�����اث س����اب����ق����ة أن  ورج�����ح�����ت 
نقل  وراء  ن��اء  كهف  تكون الخفافيش في 
العدوى إلى عمال مناجم، أصيبوا عام 2012 

غامض يشبه اإلنفلونزا.ب�����م�����رض 
وأرسل معهد ووهان للفيروسات علماء إلى 
الكهف الذي يبعد عنه أكثر من 1500 كيلومتر، 
حيث جمعوا عينات من الخفافيش للتحقق 

من مزاعم كونها مصدر الفيروس.
في  ظهر  ال���ذي  ال��ف��ي��روس  أن  ويعتقد 
الخفافيش، تسرب من مختبر ووهان أثناء 

إجراء تجارب عليه.
لكن باحثين فرنسيين يقولون اآلن إن هذه 
المزاعم غير صحيحة، بعد دراسة بأثر رجعي 

للتقارير الطبية لعمال المناجم.
دورية  في  نشرت  التي  الدراسة  وكشفت 
»أبحاث البيئة«، أن »األعراض التي ظهرت 
على العمال كانت مختلفة تماما عن أعراض 

)كوفيد 19(«.
وأشار الباحثون إلى أن »أحد األعراض 
الرئيسية لكورونا السعال الجاف، في حين 
عانى عمال المناجم نوعا مختلفا تماما من 

السعال. كانوا يسعلون مع الدم أو المخاط«.
كما أظهرت األشعات الضوئية أن ندبات 
الرئة المميزة لمصابي فيروس كورونا، لم 

تكن موجودة.
وتساءل العلماء أيضا عن سبب عدم إصابة 
أي من العاملين في المستشفى الذي احتجز 
به العمال، أو المخالطين لهم، بالمرض ذاته.
»على المرء أيضا أن  وأضافت الدراسة: 
يسأل نفسه: الفيروس الذي قتل أكثر من 4 
ماليين وأصاب أكثر من 200 مليون في 18 

شهرا، لماذا لم يتسبب في أي مرض خالل 
7 سنوات من 2012 إلى 2019؟«.

وكتب الباحثون في ورقتهم إنهم يرفضون 
بالتالي مزاعم كون خفافيش كهف موجيانغ، 

أصل فيروس كورونا.
مناكفة  ورقة  إلى  فيروس  أصل  وتحول 
المتحدة  الواليات  اتهمت  حيث  سياسية، 
الصين مرارا بتسريب الفيروس إلى العالم، 
القوتين  بين  الخالف  تعميق  إلى  أدى  مما 

العظميين.

دراسة فرنسية: الخفافيش »بريئة« من 
نقل فيروس كورونا إلى اإلنسان

بحلول العام 2050 من المتوقع أن يعاني ما يقرب من نصف 
سكان العالم من قصر النظر. هذا ما تكشفه دراسة علمية حديثة 
حول تداعيات خطيرة لزيادة وقت التعرض للشاشات بالنسبة 

لألطفال والشاشات.
وكشفت الدراسة، التي أجريت في معهد أبحاث الرؤية والعيون 
»ذا النسيت  نتائجها في  ، ونشرت  أنغليا روسكين  في جامعة 
ديجيتال هيلث«، أن »المستويات العالية من التعرض للشاشات 
يمكن أن تزيد من خطر قصر النظر بنسبة تصل إلى 80 بالمئة«.

وأكد الباحثون االرتباط بين وقت الشاشات وزيادة مخاطر وشدة 
قصر النظر لدى كل من األطفال والشباب، وذلك عبر دراستهم التي 
شكلت جهدًا دوليًا ضم مساهمات من علماء من المملكة المتحدة 
والصين وسنغافورة وأستراليا. وتم تحليل أكثر من 3000 دراسة 
سابقة تركز على العالقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. 
شملت جميع هذه البيانات أفرادًا ال تزيد أعمارهم عن 33 عامًا.

أدت هذه العملية التحليلية إلى استنتاج مفاده أن المستويات 
العالية من وقت استخدام شاشة الجهاز الذكي لها صلة بنسبة 

تزيد بنسبة 30 بالمئة تقريبًا باإلصابة بقصر النظر.
كما أفاد الباحثون بأنه عندما يقترن المستخدمون كثيرًا من 
وقت استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي مع االستخدام المفرط 
للكمبيوتر، فإن هذا الخطر يقفز بنسبة تصل إلى حوالي 80 بالمئة.
ويقول أستاذ طب العيون بمعهد أبحاث الرؤية والعيون، روبرت 
بورن، في بيان، إن نصف سكان العالم معرضون لإلصابة بقصر 
النظر بحلول العام 2050، موضحًا أن تلك األزمة الصحية تتصاعد 
بشكل كبير، وبالتالي فإن الدراسة األخيرة تعتبر األكثر شمواًل في 
هذا الصدد، وتبين بشكل واضح مدى العالقة المحتملة بين قضاء 
وقت أطول أمام الشاشات المختلفة وخطر قصر النظر بالنسبة 

للشباب )بشكل خاص(.
وتبزغ أهمية تلك النتائج في وقٍت يقضي فيه األطفال والشباب 
وقتًا أطول أمام الشاشات المختلفة، ال سيما في ظل جائحة كورونا، 
واإلجراءات التي اتخذت في ذلك الصدد، من بينها »التعليم عن 
بعد«، مما أسهم في زيادة وقت البقاء أمام الشاشات والتحديق فيها.

ويقول بورن إن زيادة نسب التعرض للشاشات والتحديق بها 

أسهم في وجود حاجة ملحة إلجراء أبحاث مرتبطة بمدى تأثير 
التعرض للشاشات واألجهزة الرقمية على العين، موضحًا أن كثيرًا 
من الناس ال يعون ذلك األمر، ومن ثم يقللون من شأن مسألة زيادة 
الدراسات  تركز  أن  بما يحتم ضرورة  للشاشات،  التعرض  وقت 
المستقبلية على مقاييس موضوعية للتعامل مع تلك المعلومات.

وفي العام 2019، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير 
عالمي عن الرؤية، أحصت فيه وجود أكثر من مليار شخص بجميع 
أنحاء العالم من المتعايشين مع ضعف البصر؛ ألنهم ال يحصلون 
على ما يلزمهم من رعاية لعالج حاالت صحية من مثل قصر النظر 

وبعده والزرق وإعتام عدسة العين.
وإجمااًل، يوجد ما ال يقل عن 2.2 مليار شخص مصابين بحاالت 
ضعف البصر أو العمى، منها أكثر من مليار حالة كان من الممكن 

تالفيها أو أنها لم ُتعالج بعد.
وذكر تقرير المنظمة، أنه »يلزم توفير مبلغ قدره 14.3 مليار 
دوالر أميركي لعالج المتراكم من حاالت اإلصابة بضعف البصر 
أو العمى التي يعاني منها مليار شخص بسبب قصر النظر وبعده 

وإعتام عدسة العين«.

 »قصر النظر« يهدد نصف سكان العالم بحلول 2050.. والسبب؟

فازت أم وابنتها بلقب ملكة الجمال في مسقط رأسهما، 
بفارق 29 عاًما بين الحدثين، حيث اتبعت الشابة ماريون 
البالغة  آنا،  والدتها  ريكسهام، خطى  والية  من  إدواردز، 
من العمر 48 عاًما، والتي تدعي ريكسهام مايلور، والتي 

حصدت اللقب عام 1992.
توجت الفتاة البالغة من العمر 22 عاًما اآلن، بلقب ملكة 
جمال ريكسهام جاالكسي بعد ثالثة عقود تقريًبا من تأهل 
والدتها لنهائي ملكة جمال جاالكسي، في  المملكة المتحدة.
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خالد الطويل
عقد فريق الوداد الرياضي الفاسي، أول أمس االثنين، جمعه العام العادي 
السنوي، عبر تقنية المناظرة المرئية، بجدول أعمال تضمن تالوة التقريرين 

األدبي والمالي والمصادقة عليهما.
ورحب رئيس النادي، حسن الجامعي، في كلمة له بكل من ممثل الجامعة 
أن  قبل  والصحافة،  والمنخرطين  المسير  المكتب  وأعضاء  المحلية  والسلطة 
يتقدم الكاتب العام بتالوة التقرير األدبي، الذي تناول حصيلة الموسم الرياضي 
الماضي، والذي ظهر خالله الفريق بمستوى جد متميز، حيث ضاع منه الصعود 

في آخر لحظة، بعدما أنهى الموسم في المرتبة الثالثة.
 كما تطرق التقرير للنتائج المتميزة التي حصلت عليها مختلف فئات مدرسة 
الواف، وكانت متألقة على المستوى الوطني، حيث دأبت على تزويد الفريق األول 
كل سنة بعدد من الالعبين الشبان، كما هو الحال خالل الموسم الماضي، حيث 

ارتقى خمسة العبين شبان إلى الفريق األول.
التقرير المالي جاء معززا باألرقام، حيث استطاع المكتب المسير من تأدية كل 
مستحقات الالعبين والمستخدمين ومنح المقابالت، مما جعل النادي بتدبيره 
العقالني في حل من المشاكل مع الالعبين، وال يوجد لديه أي ملف بلجنة النزاعات.
 وبلغت مصاريف الواف خالل الموسم الماضي ما قدره 6353923.21 درهما، 
في حين بلغت المداخيل مبلغ 5769439.81 درهما، ليسجل الحساب المالي 

للواف حجزا يناهز 50 مليون سنتيم.
في الوقت الذي الزال المكتب المسير ينتظر منحة المجالس المنتخبة، والتي 
تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، وهو مبلغ يمكنه حل جميع المشاكل المادية 
للواف مستقبال.   وبعد المصادقة على التقريرين األدبي والمالي باإلجماع، فتح 

البروفيسور ميلود  الشرفي  الرئيس  أكد  المنخرطين، حيث  أمام  النقاش  باب 
بلحاج على اعتزازه بما قدمه المكتب المسير للوداد الفاسي وكذلك الالعبين 
وكل مكونات الواف، معتبرا أن النتائج كانت في غاية األهمية، قبل ان يهنئ 
شبان الفريق على مستواهم الجيد. مضيفا أنه يضع نفسه، أكثر من أي وقت 
مضى، رهن إشارة الوداد الفاسي من أجل بلوغ األهداف المسطرة رفقة الربان 
الجديد اإلطار مراد فالح، كما طلب من الجميع وضع اليد في اليد من أجل غد 

رياضي أفضل وأحسن للوداد الرياضي الفاسي.
وفي ختام هذا الجمع العام العادي أعطيت الصالحية للرئيس حسن الجامعي 

من أجل تكون مكتبه الجديد.

الواف يعقد جمعه العام وينتظر دعم الجهات المنتخبة

 مراد فالح مدرب الوداد الفاسي

االتحاد االشتراكي

نظيره  على  ال��ق��دم  لكرة  ال��ردي��ف  المغربي  الوطني  المنتخب  تفوق 
جمعتهما  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  ال��م��ب��اراة  ف��ي  ل��واح��د،  بهدفين  السيراليوني 
 أول أم����س ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى أرض���ي���ة م��ل��ع��ب ال��ب��ش��ي��ر ب��ال��م��ح��م��دي��ة.

الوطني  المنتخب  اس��ت��ع��دادات  إط��ار  في  ال��ودي��ة  المباراة  ه��ذه  وت��ن��درج 
عموتة،  الحسين  الوطني  التقني  االط��ار  يقوده  ال��ذي  ال��ردي��ف،  المغربي 
ستجرى  التي   ،2021 قطر  فيفا   – العرب  ك��أس  منافسات  في  للمشاركة 
المقبلين. دج��ن��ب��ر  و18  ن��ون��ب��ر   20 ب��ي��ن  م��ا  ال��م��ت��راوح��ة  ال��ف��ت��رة   ف��ي 

وسجل هدفي المنتخب الوطني الرديف كل من المدافع مروان سعدان في الدقيقة 12، 
والعب خط وسط الميدان يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 90+4، في حين 
 أحرز منتخب سيراليون هدفه الوحيد في الدقيقة 60 عبر المهاجم كوسي كوامي.

وخ����الل ه����ذه ال���م���ب���اراة ع��م��ل ال��ن��اخ��ب ال��وط��ن��ي ال��ح��س��ي��ن ع��م��وت��ة 
ع��ل��ى ت��ج��ري��ب أك��ب��ر ع���دد م���ن ال��الع��ب��ي��ن ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ؤه��الت��ه��م، 
 وم����دى ج��اه��زي��ت��ه��م ل��دخ��ول غ��م��ار االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��ك��روي��ة ال��ق��ادم��ة.

المنتخب  ي��ج��ري��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ودي���ة  ال���م���ب���اراة  ه����ذه  وت��ع��د 
بسبعة  غامبيا  منتخب  ع��ل��ى  ف���از  أن  س��ب��ق  ح��ي��ث  ال��ردي��ف  ال��وط��ن��ي 
نظيفة. بثنائية  ال���س���ودان  ج��ن��وب  منتخب  وع��ل��ى  الث��ن��ي��ن،   أه����داف 

وكان المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم، قد دخل في الفترة من 4 إلى 12 
أكتوبر الجاري في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 
– سال، بحضور 27 العبا غالبيتهم يمارسون في البطولة الوطنية االحترافية 

وفي عدد من أبرز الدوريات العربية.
في  التي سيتعمدها  األسماء  في  عموتة  المدرب  يحسم  أن  المنتظر  ومن 
قبل  المقبل،  الشهر  مطلع  الئحته  سيقلص  حيث  العربية،  البطولة  هذه 
الدوحة. إلى  التوجه  قبل  له  األخير  تدريبي سيكون هو  في تجمع   الدخول 

يذكر أن المنتخب الوطني الرديف سيخوض غمار منافسات كأس العرب فيفا 
قطر 2021 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية واألردن 

وفلسطين.

المنتخب الرديف يحقق فوزا ثالثا قبل دخول التح�ضيرات النهائية لكاأ�س العرب

المنتخب الرديف أصبح شبه جاهز لمونديال العرب

ال

ع.س.ن3782 ا.د

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم الجديدة
دائرة الحوزية

قيادة أوالد رحمون
جماعة اوالد رحمون

اعالن بايداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي ألوالد رحمون الى علم 
العموم ان مشروع تصميم تهيئة مركز جمعة الحوزية 
تم  قد   UEJSB/2021/03 عدد  والضابطة(  )التصميم 
ايداعه بمقر الجماعة الترابية ألوالد رحمون وذلك خالل 
فترة مدتها شهرا )وثالثة ايام( تبتدئ من 25/10/2021 
الى غاية 26/11/2021 وان ملفا وسجال سيوضعان لهذا 
الغرض في متناول العموم قصد ادراج مالحظاتهم وذلك  

بنفس المقر واثناء فترة العمل الرسمية..

ع.س.ن /3770/إ.د

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم الجديدة
دائرة الحوزية

قيادة اوالد رحمون
جماعة اوالد رحمون

اعالن بايداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي الوالد رحمون الى علم 
العموم ان مشروع تصميم تهيئة مركز الدخلة )التصميم 
عدد UEJSB/2021/02 قد تم ايداعه بمقر  والضابطة( 
فترةمدتها  وذلك خالل  رحمون  الوالد  الترابية  الجماعة 
تبتدئ من 25/10/2021 الى غاية  شهرا )وثالثة ايام( 
26/11/2021 وان ملفا وسجال سيوضعان لهذا الغرض 
في متناول العموم قصد إدراج مالحظاتهم وذلك بنفس 

المقر وأثناء فترة العمل الرسمية.

ع.س.ن /3764/إ.د

ع.س.ن3764 ا.د

 16 يومي  المغرب«،  ترايل  »جمعية  تنظم 
و17 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الثالثة من 
لحاق أمزميز اإليكولوجي، في تحد جديد للسياحة 

الرياضية والبيئية والتضامنية.
وأكد بالغ ل� »جمعية ترايل المغرب« أن لحاق 
هذه السنة، المنظم تحت شعار »البيئة والتنمية 
المستدامة واكتشاف نظام بيئي طبيعي خالب«، 
يتضمن سباقات عبر مسارات تمنح المشاركين 
الطبيعة،  قلب  في  لحاق  روعة  اكتشاف  فرصة 
وأيضا لحظة إلطالق تحد جديد لمنظمي الحدث.

خمسة  سيخوضون  المتسابقين  أن  وأضاف 
 9 س��ب��اق  منها  أم��زم��ي��ز،  منطقة  ف��ي  سباقات 
بينما  الهواة،  وجه  في  المفتوح  كيلومترات، 
يمكن لألكثر خبرة المشاركة في سباقي 19 و29 
كيلومترا عبر مسارات ذات تضاريس تتنوع بين 

الغابات والمنحدرات والمرتفعات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السباقين األصعب 
سيخصصان للعدائين األكثر قدرة على التحمل، 
ويتعلق األمر على التوالي بمسافتي 66 كلم و95 

كلم، الذي يجرى على مرحلتين.
والعمل  والمتعة  الرياضة  بين  الرياضي،  الحدث  هذا  وسيجمع 
البيئي واالجتماعي، حيث سيتم تنظيف المسار لمسافة 66 كلم بفضل 

مساعدة المتطوعين، إلثبات أن حماية البيئة ضرورية لتوفير مواقع 
الطبيعة وتنوعها  الرياضة في ظروف أفضل تحترم فيها  لممارسة 

البيولوجي ونظامها البيئي.

اأمزميز الإيكولوجي لحاق  في  �ضباقات   5

رئي�س الوزراء الجزائري يثير حالة من ال�ستياء بين الأفارقة
في أحدث مثال على الموقف المتعالي والمتغطرس والمحتقر 
للبلدان اإلفريقية ومنظمتهم، وضربا في الصميم وفي وضح 
النهار، للمبادئ األساسية لألعراف الدبلوماسية، أعلن النظام 
الجزائري عن رغبته في استضافة القمة المقبلة لحركة دول عدم 
االنحياز، متغافال تأييد ترشيح أوغندا الحتضان هذا الحدث.

 وبإعالنه نية بالده استضافة القمة المقبلة لدول حركة عدم 
االنحياز، خالل االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 للمؤتمر األول 
لدول الحركة، االثنين في بلغراد، أثار رئيس الوزراء الجزائري 
حالة من االستياء، وحتى غضب المشاركين، السيما الوفود 
اإلفريقية التي ترى في النهج الجزائري إنكارا جادا وغير مقبول 
لروح الوحدة والتضامن التي ينبغي أن تسود بين دول القارة.

 وألسباب وجيهة، فقد تقرر بالفعل اختيار الدولة المضيفة 
للقمة الـ 19 لحركة دول عدم االنحياز، غير أن الجزائر، التي 
أعماها طموحها المرضي والمجنون لفرض أجندتها المهيمنة، 
تناست أن مكتب الحركة، المنعقد في يناير 2020، قد وافق 
على ترشيح أوغندا الستضافة القمة، وهو القرار الذي أكده 
في ما بعد وزراء المنظمة خالل اجتماع افتراضي في يوليوز 

من سنة 2021.
وفي مواجهة ردود الفعل المتعددة الرافضة وأمام التوتر 
الذي طبع االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، 
لم يجد رئيس الوزراء الجزائري أفضل تبرير للموقف الدنيء 

لبالده من التضليل بوقاحة وبذرائع كاذبة ادعى فيها للمندوبين 
األوغنديين بعدم علمه بأن هذا البلد سيستضيف االجتماع 

القادم لدول حركة عدم االنحياز.
ها هو رئيس حكومة يتغنى برغبته في تسجيل عودة بالده 
للساحة الدولية، ويقر بجهله لألجندة الدبلوماسية والتزامات 

حكومته.
ومن خالل تصرفه هذا، أبان النظام الجزائري، على األقل 
ألولئك الذين ال يعرفون ذلك بعد، أنه ال يحترم التضامن اإلفريقي 
وال القمم التي يشارك فيها، وأنه مستعد دائما للدوس على كافة 
المبادئ وحقوق اآلخرين إلرضاء غروره المتضخم ومصالحه 

الخاصة.
في  الحاكم  العسكري  السياسي  النظام  أن  بالذكر  وحري 
الجزائر يجد نفسه في المأزق، يهرع لتبني المواقف الفاشلة 
من أجل تلميع صورته، باستخدام كل الحيل بما في ذلك تلك 
التي يدوس بها على القواعد الدبلوماسية وقرارات الهيئات 

اإلقليمية والدولية.
وردا على هذا السطو الجزائري، أكد وزير الخارجية األوغندي 
أمام المؤتمر الوزاري في بلغراد أن بالده »عازمة على استضافة 

القمة المقبلة في كمباال سنة 2023، تفعيال لقرار الحركة«.
وتعبيرا عن استيائهم الشديد لهذا التجاوز لقرارات حركة 
إلى  عدم االنحياز، وجه األوغنديون رسالة احتجاج رسمية 

الجانب الجزائري.
من جانبهم، اعتبرت العديد من الوفود اإلفريقية الحاضرة أن 
الموقف المتعجرف للجزائر التي تتنازع مع العديد من البلدان 
بما في ذلك أقرب جيرانها، ليس مفاجئا. وليس أكثر من الدعم 
متعدد األوجه الذي يقدمه نظام الجزائر، في تحد لقواعد حسن 
الجوار واحترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، لميليشيات 

»البوليساريو« المسلحة.
من الواضح إذن أن النظام الجزائري، الذي كان قد استضاف 
اجتماعا للحركة سنة 1973، والذي استغله لمهاجمة ثوابت 
المغرب، يحاول مرة أخرى التحامل عليه، من خالل الحركة 

وغرضه الوحيد خدمة أجندته المعادية ضد المغرب.
ودون أدنى اعتبار للطبيعة الخاصة لهذا االجتماع المخلد 
للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، سمح المسؤول الجزائري مرة 
أخرى لنفسه بمهاجمة المغرب ووحدة أراضيه، أمام دهشة 
الوفود المشاركة التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع الوفد 

المغربي.
كما أعربت هذه الوفود عن رفضها للتصريحات غير الالئقة 
لرئيس الوزراء الجزائري، الذي ينقل نزاعا ثنائيا إلى عمل 
الحركة، دون أي تقدير لروح الوحدة والتضامن التي تم االحتفاء 
بها بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة التي ناضل مؤسسوها من 

أجل احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها.

عبد اللطيف الكامل

المنسقة  الميدانية  التحريات  أسفرت 
ــر  ــادي أَك بمدينة  ـــن  األم مــصــالــح  بــيــن 
وعناصر الدرك الملكي بجماعة الدراركة 
المتورطين  الجانحين  هوية  معرفة  عن 
وسرقة  شرطي  على  االعتداء  عملية  في 
 12 الثالثاء  فجريوم  الوظيفي  سالحه 
األمني  التنسيق  قاد  أكتوبر2021،حيث 
إلى محاصرة شريك الفاعل الرئيسي الذي 
كان على متن سيارة خفيفة وسط الجماعة 

المذكورة.
إفادة مصادر مطلعة وجدت   وحسب 
قبل  األمنية مقاومة عنيفة من  العناصر 
ب«بوكيو«بعدما  والملقب  به  المشتبه 
من  سيف  بواسطة  األمـــن  رجـــال  هــدد 
السيارة،  من  ترجل  الكبيرعندما  الحجم 
من  مكن  شرطي  من  بطوليا  تدخال  لكن 
تحييد الخطر دون اللجوء للسالح، ليتم 
توقيف المتهم رفقة شخص آخر وحجز 
التزال  فيما  والسيارة،  األبيض  السالح 
العصابة  زعيم  لتوقيف  جارية  األبحاث 

الذي مازال في حالة فرار. 
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير 
الحراسة النظرية رهن إشارة األبحاث التي 
المختصة  العامة  النيابة  عليها  تشرف 
هذه  وتفاصيل  حيثيات  كافة  لمعرفة 
الجريمة التي خلفت استياء عميقا لدى 

المواطنين.
للشرطة  الوالئية  المصلحة  وكانت 
تمكنت،  قد  أكــاديــر  بمدينة  القضائية 
زوال يوم الثالثاء 12 أكتوبر2021، من 
استرجاع وحجزالسالح الوظيفي الخاص 

بشرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة 
تحت  سرقة  ضحية  كان  والــذي  أكادير، 
التهديد بالعنف في الساعات األولى من 

فجر يوم الثالثاء.
وجاء في بالغ للمديرية العامة لألمن 
الوالئية  المصلحة  »عناصر  أن  الوطني 
للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت 
، زوال أول أمس الثالثاء، من استرجاع 
وحجز السالح الوظيفي الخاص بشرطي 
أكادير،  بمدينة  الحضرية  بالهيئة  يعمل 
التهديد  تحت  سرقة  ضحية  كان  والذي 
فجر  من  ــى  األول الساعات  في  بالعنف 

الثالثاء«.
لألمن  العامة  المديرية  وأوضــحــت 
والتحريات  »األبحاث  أن  الــوطــنــي  
التقنية  بالخبرات  مدعومة  الميدانية 
مكنت من حجز السالح الوظيفي والدراجة 
النارية المملوكة للشرطي بمنطقة قروية 
تبعد بحوالي ثالثين كيلومترا من مدينة 

أكادير، بينما أسفرت إجراءات التشخيص 
عن تحديد هوية المشتبه بهما المتورطين 
في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية، حيث 
أجل  من  والتحري  البحث  حاليا  يجري 

ضبطهما وتقديمهما أمام العدالة«.
وأشار المصدر ذاته إلى أن »المصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية بمدينة أكادير 
مواصلة  على  الراهن  الوقت  في  تعكف 
تحت  القضية  هذه  في  البحث  إجراءات 
وذلك  المختصة،  العامة  النيابة  إشراف 
للكشف عن جميع خلفيات ودوافع ارتكاب 
توقيف  وكــذا  اإلجرامية،  األفــعــال  هــذه 
المشتبه بهما اللذين أوضحت المعلومات 
األولية أنهما من ذوي السوابق القضائية 
في جرائم الحق العام، وأنهما يشكالن معا 
موضوع بحث على الصعيد الوطني من 
طرف مصالح الدرك الملكي من أجل تكوين 

عصابة إجرامية تنشط في السرقة«.
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خالل  االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 للمؤتمر األول لدول حركة عدم االنحياز

االستشارية  المغربية  الجمعية  رئيس  أكد   
الستعماالت القنب الهندي، البروفيسور رضوان 
ربيع، أن استعمال القنب الهندي في الصناعات 
الطبية والصناعية الرامية لالستفادة من مختلف 
مميزات النبتة المتوفرة بالمغرب قد أصبح "قاطرة 

لنشاط صناعي متجدد".
وقال رضوان ربيع، في بالغ صحافي بمناسبة 
دولي حول  مؤتمر  مدينة طنجة ألول  احتضان 
استعماالت القنب الهندي ألغراض علمية وطبية 
بين 22 و 24 أكتوبر الجاري، إننا "نتوقع من 
هذا اللقاء أن نثير االنتباه إلى أهمية التسريع 
باستعمال القنب الهندي في الصناعات ذات الصلة 
والهادفة إلى االستفادة من مختلف المميزات التي 

تعرفها هذه المادة المتوفرة بالمغرب".
"قد  النبتة قد  وأبرز أن حسن استغالل هذه 

يصبح قاطرة لنشاط صناعي متجدد، وذلك في اإلطار 
الجديد  النموذج  في  عنه  المعبر  المنشود  التنموي 

للتطور االقتصادي بالمغرب".
"الوقت يداهمنا وعلينا  وتابع رئيس الجمعية أن 
مباشرة اإلجراءات العلمية بعد أن توفرت لدينا الجوانب 
القانونية التي تتيح فرصة تحقيق مكاسب متعددة سيما 
بالنسبة للمناطق المغربية حيث تتوفر زراعة هذه النبتة 
بشكل فريد وملحوظ"، معربا عن األمل في أن "تولي 
الحكومة الجديدة إلى هذا الموضوع ما يستحق من 
رعاية ومواكبة للشروع في اتخاذ التدابير العلمية من 
أجل تحقيق النتائج المتوخاة من استغالل هذه المادة 

على مستويات متعددة".
وتنظم الجمعية المغربية االستشارية الستعماالت 
القنب الهندي من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤتمرا 
دوليا حول االستعماالت العلمية والصناعية والعالجية 
للقنب الهندي، وهو المؤتمر الدولي األول من نوعه الذي 

القنب  استعمال  تقنين  بعد صدور  المغرب  في  يعقد 
الهندي بالمغرب.

وتكمن أهمية هذه التظاهرة العالمية في عدد ونوعية 
المشاركين فيها والذين ينتمون إلى عدة دول، السيما من 
الواليات المتحدة وكندا وإسبانيا وهولندا، إضافة إلى 
شخصيات علمية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة 

العلمية، وباحثين ورجال أعمال وصناعة.
وينتظر أن يشكل هذا اللقاء الدولي مختبرا للتجارب 
التي تم القيام بها حول استخدام هذه النبتة الطبية 
وإعطائها  والصناعية  العالجية  إمكانياتها  وتطوير 

القيمة العلمية واالقتصادية والتنموية المناسبة.
ثالثة  مــدى  على  المؤتمر  هــذا  أشــغــال  وستمتد 
التي ستستقبل ضيوفا  بمدينة طنجة  المصنفة  أيام 
متميزين من باحثين ورجال األعمال والصناعة، عالوة 
على شخصيات مغربية ستساهم في إغناء هذا اللقاء 
وتنشيط الورشات العلمية التي سوف تنظم خالل هذا 

المؤتمر.

المجل�س التنفيذي لليون�سكو.. 
المجموعة العربية ت�سيد بجهود 

جاللة الملك الحثيثة من اأجل 
الدفاع عن القد�س

  أشادت المجموعة العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( بالجهود الحثيثة التي يبذلها 
جاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل 
الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويات الدبلوماسية، 

السياسية واالقتصادية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس 
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، خالد عبد الغفار، في 
الـ  الدورة  أمام  العربية  الدول  بالنيابة عن مجموعة  كلمة 
212 للمجلس التنفيذي للمنظمة األممية،  في مستهل هذا 
األسبوع، إن »المجموعة العربية تشيد بالجهود الحثيثة التي 
يبذلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة 
القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويين 
الدبلوماسي والسياسي وأيضا االقتصادي، من خالل تمويل 
وتنفيذ المشاريع في مدينة القدس عبر وكالة بيت مال القدس 

الشريف«.
واستحضر، في هذا السياق، على سبيل المثال، البرنامج 
المسمى » مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية 
البشرية في القدس 2020-2021«، والذي يروم دعم مشاريع 
ينفذها المجتمع المدني في المدينة المقدسة، والتي تهم 
على الخصوص مجاالت التكوين، تطوير الكفاءات في المهن 

المدرة للدخل وتمكين المرأة.
وشدد الوزير المصري على أن »المجموعة العربية تؤكد 
أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة للشعب 

الفلسطيني تظل أولوية بالنسبة لألمة العربية«.
وافتتحت الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي لليونسكو، 
يوم االثنين، بمشاركة المغرب الذي يترأس سفيره المندوب 

الدائم سمير الظهر المجموعة العربية حاليا.

بعث جاللة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم 
السفير أحمد السنوسي.

ومما جاء في هذه البرقية »تلقينا ببالغ التأثر واألسى نعي المشمول بعفو اهلل 
تعالى ورضاه السفير المرحوم أحمد السنوسي تغمده اهلل بواسع رحمته وغفرانه«.

وأعرب جاللة الملك، بهذه المناسبة األليمة، ألفراد أسرة المرحوم، ومن خاللهم 
لكافة أهلهم وذويهم، »عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان وطني 
المصالح  في خدمة  الذات  ونكران  بالتفاني  له  مقتدر مشهود  دولة  غيور، ورجل 
العليا للوطن في مختلف المسؤوليات السامية التي تقلدها، سواء في خدمة األعتاب 
الشريفة أو في المناصب الحكومية أو الديبلوماسية، حيث كان، رحمه اهلل، نعم 
السفير والممثل المشرف للدبلوماسية المغربية في المحافل األممية، وفي العديد 
من الدول، وكان مثاال لالنفتاح والعطاء الصادق، والدفاع المستميت عن القضايا 

العادلة لوطنه وعن ثوابت األمة ومقدساتها«.
وأكد جاللة الملك »وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الذي ال راد لقضاء 
اهلل فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل الكبير من دماثة الخلق 
ومن كفاءة مهنية عالية، ومن خصال الوفاء والوالء المكين للعرش العلوي المجيد، 
لندعو العلي القدير أن يجزيه الجزاء األوفي على ما أسداه من أعمال جليلة لوطنه، 
ويتقبله في عداد الشهداء الصالحين، ويمطر عليه شآبيب رحمته، وأن يعوضكم 

عن فقدانه جميل الصبر والسلوان«.

برقية تعزية وموا�ساة من جاللة الملك اإلى اأفراد اأ�سرة المرحوم ال�سفير اأحمد ال�سنو�سي

بالرباط  الخامس  محمد  جامعة  ظفرت   
االختراعات  بميداليتين ذهبيتين في معرض 
الدولي إلسطنبول )تركيا( في دورته السادسة 

التي نظمت من 21 إلى 26 شتنبر الماضي.
عمور  حسن  للباحث  الميداليتان  ومنحت 
وفريقه من المدرسة المحمدية للمهندسين عن 
اختراعهم »الجهاز الهوائي المجهري الذكي 

في G4 وGSM 3G  لمكافحة الغش عن طريق 
الهاتف المحمول في مراكز االختبار، و«نظام 
مصفاة هوائية مبتكرة للكشف المبكر عن سرطان 

الثدي عن طريق التصوير بالميكروويف«.
أمس  أول  بــالغ،  في  الجامعة  وأوضحت 
الثالثاء، أن المنتوجين المتوجين كان قد تم 
اختيارهما للمشاركة في هذه المسابقة الدولية 

الدولي  المعرض  فعاليات  في  تقديمهما  بعد 
كان  الذي   »2021 بإفريقيا  االبتكار  »أسبوع 

أقيم بالرباط من 8 إلى 12 شتنبر 2021.
وعبرت جامعة محمد الخامس عن شكرها 
الخالص لألستاذ الباحث حسن عمور وفريقه 
عن هذا التتويج، متمنية لهم النجاح في مسار 

االختراع على الصعيد الوطني والدولي.

جامعة محمد الخام�س تظفر بميداليتين ذهبيتين بمعر�س اإ�سطنبول لالختراعات

 تبحث عنه »األنتربول« في قضية اتجار في المخدرات 

توقيف مواطن فرن�سي بمطار 
محمد الخام�س 

عناصر  تمكنت   
األمن الوطني بمطار 
ــس  ــخــام ــد ال ــحــم م
الدولي بمدينة الدار 
زوال  الـــبـــيـــضـــاء، 
الثالثاء،  أمــس  أول 
مواطن  توقيف  مــن 
فــرنــســي يــبــلــغ من 
العمر 65 سنة، والذي 
موضوع  يشكل  كان 
ـــر دولــــي بــإلــقــاء  أم
عن  صـــادر  القبض 
القضائية  السلطات 
ــة الــبــنــيــن في  ــدول ب
قضية تتعلق باالتجار 

الدولي في مخدر الكوكايين.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن توقيف هذا 
المواطن األجنبي المبحوث عنه قد جاء في سياق تدعيم إجراءات 
المراقبة األمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز 
عالقات التعاون األمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في 

مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
 وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات المتوفرة في األمر 
الدولي بإلقاء القبض، فإن المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في 
ارتباطه بقضية حجز 145 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من 
طرف السلطات األمنية لدولة البنين، بعدما تم ضبطها في ماي 

المنصرم في حاوية قادمة من أحد الموانئ بأمريكا الالتينية.
 وخلص إلى أنه قد تم اخضاع المشتبه به إلجراءات الوضع 
النيابة العامة  النظرية في انتظار إحالته على  تحت الحراسة 
بالرباط  الوطني  المركزي  المكتب  تكليف  تم  بينما  المختصة، 
التابع للمديرية العامة لألمن الوطني بإشعار  )مكتب أنتربول( 
نظيره بدولة البنين بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

اعتقال اأحد اأفراد ع�سابة خطيرة اعتدت 
على �سرطي باأَكادير و�سرقت �سالحه الوظيفي

البروفي�سور ر�سوان ربيع:ال�ستعمالت الطبية وال�سناعية 
للقنب الهندي ت�سكل قاطرة ل�سناعة جديدة بالمغرب 
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 وحيد مبارك
أصيب عدد كبير من املهنيني والفاعلني 
عريضة  أمل  بخيبة  الصحة  مجال  في 
الحكومي  التصريح  يتابعون  وهم 
كان  فقد  املاضي،  االثنني  يوم  لرئيسها 
أخنوش  عزيز  إعالن  ينتظرون  الجميع 
حيث  من  الدقيقة،  الطبية  الوصفة  عن 
الزمني،  والسقف  واملحتوى  املكونات 
التي سيعمل على تطبيقها من أجل عالج 
أمراض املنظومة الصحية املعتلة، وإعادة 
الذي أتخنثه الجراح،  الروح إلى جسدها 
األساسي  بمكونها  األمر  تعلق  سواء 
بالشق  أو  البشري  العنصر  في  املتمثل 
والتجهيزات،  التحتية  بالبنيات  املتعلق 
عن  بعيدا  مجالية  صحية  عدالة  لضمان 
كل التفاوتات، وتمكني املغاربة جميعا من 
الولوج إلى العالجات بشكل سلس وعلى 

قدم املساواة ضدا عن كل تمييز.
والعاملني  الفاعلني  من  عدد  وأكد 
بقطاع الصحة في تصريحاتهم لـ »االتحاد 
التصريح  تقديم  عقب  االشتراكي«، 
العموميات  في  غارقا  جاء  أنه  الحكومي، 
وتم تحريره بلغة إنشائية تفتقد للمعطيات 
العلمية الدقيقة وللغة األرقام حتى يتسنى 
سبل  وبحث  ملحتواه  بدراسة  القيام 
وردت  التي  التعهدات  تنزيل  وإمكانيات 
رئيس  لحزب  االنتخابي  البرنامج  في 
بإصالح  تعّهد  قد  كان  الذي  الحكومة، 
عدد  وشدد  كامل.  بشكل  الصحي  النظام 
من املختصني على أن املقترحات التي تم 
تكرارا  وتعتبر  متجاوزة  جد  هي  إعالنها 
ملا تم التعهد به منذ أكثر من 10 سنوات 
في غياب أي تفعيل، في حني أّكد بعضهم 

تقوم  التي  للركائز  الفعلي  التنزيل  أن 
إشراك  يتطلب  الصحية  املنظومة  عليها 
التدبير  أطر ذات كفاءة عالية في مجاالت 
االعتبار  إعادة  على  والعمل  والتأطير، 
العمومية  للصحة  الوطنية  للمدرسة 
وخريجيها، مبرزين على أنه ال يمكن تقديم 
بإعالن  ملا تمت تسميته  قراءة موضوعية 
النوايا، في ظل غياب آليات دقيقة تسمح 
بذلك، وهو ما يتطلب انتظار عرض قانون 
املالية من جهة، ومتابعة مسارات التنزيل 
عمل  على  فعال  للحكم  ثانية  جهة  من 
على  والوقوف  أدائها،  وتقييم  الحكومة 

مدى التزامها بتعهداتها من عدمه.
بالشأن  املهتمني  من  عدد  وأوضح 
يجب  العمومي  القطاع  أن  على  الصحي 
وهو  الصحية،  املنظومة  قاطرة  يكون  أن 
لتأهيل  فعلية  إرادة  وجود  يتطلب  ما 
أن  على  مشددين  العمومي،  املستشفى 
أخنوش في تصريحه الحكومي أشار إلى 
وبأنه  حكومية  أولوية  تأهيله سيكون  أن 
املدى  على  الصحي  العرض  تعزيز  سيتم 

فضفاضا  خطابا  يعتبر  ما  وهو  البعيد، 
ويفتح الباب على مساحة زمنية مفتوحة 
مجرد  منه  يجعل  مما  محدد،  غير  بسقف 
الطمأنة.  على  يبعث  ال  بمضمون  تعابير 
املعضالت  من  أن  إلى  املتحدثون  ونّبه 
التي يجب االنكباب على معالجتها بشكل 
األطباء  هجرة  بنزيف  املتعلقة  تلك  كبير 
الكفاءات  من  االستفادة  وعدم  سنة،  كل 
وإشكالية  الخارج،  في  املتواجدة  املغربية 
مهنية  هيئات  وإحداث  العاطلني،  توظيف 
لهيئة  بالنسبة  الشان  هو  كما  حقيقية 
تعزيز  وضرورة  واملمرضات،  املمرضني 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  وتطوير 
البالد  والخاص، كما حث على ذلك عاهل 
في أكثر من مناسبة، والعمل على إخراج 
املجلس األعلى للصحة، الذي من شأنه سّن 
والحرص  املعالم  سياسة صحية واضحة 
املخططات  عن  بعيدا  تنفيذها  تتبع  على 
إغراق  التي تزيد في  املتناقضة  والبرامج 
التيه  من  دوامة  داخل  والقطاع  املنظومة 

والتخبط واالرتجالية.

دون تحديد سقف زمني وبعيدا عن لغة األرقام 

اأخنو�ش يعلن عن تعّهدات متقادمة وف�ضفا�ضة
لعالج قطاع ال�ضحة

عماد عادل
 

رفع صندوق النقد الدولي يوم الثالثاء توقعاته 
من   ،2021 سنة  برسم  باملغرب  النمو  بخصوص 

4,5 في املائة إلى 5,7 في املائة.
في  النمو  معدالت  أقوى  بأحد  األمر  ويتعلق 
وقت  في  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة 

كوفيد19-.
تقريره  في  الدولي  النقد  صندوق  وتوقع 
بمناسبة  الصادر  العاملي«،  النمو  »توقعات  حول 
سنة   3,1 بنسبة  نمو  معدل  الخريف،  اجتماعات 
تقريره  في  مرتقبا  كان  كما   3,9 مقابل   2022

األخير.
نسبة  أن  إلى  الصندوق  أشار  أخرى  من جهة 
البطالة سترتفع إلى 12 في املائة سنة 2021 قبل 
أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في املائة خالل 

السنة املقبلة.
مؤشر  سيستقر  نفسها،  التوقعات  وحسب 
األسعار عند االستهالك على التوالي عند 1,4 في 

املائة سنة 2021 و1,2 سنة 2022. 
وسيبلغ رصيد الحساب الجاري املغربي حسب 
تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3,1 في املائة 

سنة 2021 وناقص 3,3 في املائة سنة 2022.
النقد  صندوق  خفض  العاملي،  الصعيد  وعلى 
الدولي من توقعاته للنمو االقتصادي العاملي للعام 
الجاري إلى 5.9 %، مرجعًا قراره إلى »الغموض 
جائحة  على  التغلب  إمكانية  سرعة  مدى  حول 

كورونا«.
توقعاته  أحدث  في  الصندوق  وخفض 
توقعها خالل شهر   التي  النمو  االقتصادية نسبة 
ويرجع  مئوية،  نقطة   0.1 بواقع  املاضي  يوليوز 
املتقدمة«  »االقتصاديات  تضرر  إلى  جزئيًا  ذلك 
تفشي  فاقمها  التي  االمداد  سالسل  عرقلة  من 
فيروس كورونا في املراكز الصناعية بآسيا خالل 
األشهر األخيرة. وقالت جيتا جوبيناث مديرة قسم 
األبحاث بصندوق النقد: »التعافي العاملي مستمر، 

ولكن الزخم أصبح ضعيفا«.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد 
في  اقتصاد  أكبر  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
نسبة  مخفضا  العام،  هذا   %  6 بنسبة  العالم، 

النمو التي توقعها في يوليوز املاضي بواقع نقطة 
مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصني بنسبة 8 ٪. 
ومن املتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5 %، 
على الرغم من أنه من املتوقع نمو اقتصاد أملانيا، 
قاطرة النمو في املنطقة بنسبة 3.1 %، في حني 
وإيطاليا  فرنسا  من  كل  اقتصاد  نمو  املتوقع  من 

بنسبة 6 ٪.
تقدما  األقل  الدول  تسجل  أن  املرجح  ومن 
الصندوق  وصفه  ما  بسبب  منخفضة  نمو  نسب 
»باالنقسام الكبير املتعلق باللقاحات« و»الفوارق 
النقدي  لإلنفاق  الدعم«  سياسة  في  الكبيرة 
الالزم ملواجهة تداعيات القيود املرتبطة بكورونا 

وإنعاش االقتصاديات.
املواطنني  من  كبيرة  أعداد  تطعيم  ظل  وفي 
حذرت  أخرى،  بدول  مقارنة  الغنية  الدول  في 
جوبيناث من »اختالف خطير« في توقعات النمو 
ووفقا  تقدما.  واألقل  املتقدمة  االقتصاديات  بني 
االنتاج«  »إجمالي  فإن  الدولي،  النقد  لصندوق 
 2022 عام  سيعود  املتقدمة  االقتصاديات  في 
بنسبة  ويتجاوزها  الجائحة،  قبل  ما  ملستويات 

0.9 % خالل عام 2024«.

�ضندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بالمغرب اإلى 5,7 %
اعتبر أحد أقوى معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإجها�ش عملية للتهريب 
الدولي للمخدرات 

والموؤثرات العقلية بميناء 
طنجة المتو�ضط

طنجة  بميناء  الوطني  األمن  عناصر  تمكنت 
إجهاض  من  الثالثاء،  أمس  أول  ،صباح  املتوسط 
عملية للتهريب الدولي للمخدرات واملؤثرات العقلية 
6300 قرص طبي مخدر كانت  وحجز ما مجموعه 

موجهة نحو املغرب انطالقا من إسبانيا.
أنه  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
تم توقيف املتورط في هذه القضية، وهو سائق من 
مباشرة  سنة،   53 العمر  من  يبلغ  مغربية  جنسية 
بعد وصوله على منت رحلة بحرية قادمة من ميناء 
عملية  أسفرت  حيث  بإسبانيا،  الخضراء  الجزيرة 
هذه  على  العثور  عن  الوقائي  والجس  التفتيش 
بشريط  ملفوفة  املهلوسة  األقراص  من  الشحنات 
تحت  بإحكام  ومدسوسة  السائق  جسد  في  الصق 

مالبسه الشخصية.
به  باملشتبه  االحتفاظ  البالغ،  وفق  تم،  وقد 
البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت 
للشرطة  الوالئية  املصلحة  تجريه  الذي  القضائي 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  بطنجة  القضائية 
املحلية  االمتدادات  جميع  لتحديد  وذلك  املختصة، 
للحدود  العابر  اإلجرامي  النشاط  لهذا  والدولية 
الضالعني  املتورطني  جميع  توقيف  وكذا  الوطنية، 

في ارتكابه.
األمنية  العملية  هذه  أن  إلى  البالغ  وخلص 
تبذلها  التي  املكثفة  املجهودات  سياق  في  تندرج 
ملكافحة  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  مصالح 
غير  االتجار  وتحديدا  للمخدرات،  الدولي  التهريب 
من  انطالقا  املهربة  العقلية  املؤثرات  في  املشروع 

خارج املغرب.

جالل كندالي 
 في رد فعل لها ضد التصريح الحكومي، انتقدت حركة »املغاربة الديمقراطيني 

املقيمني بالخارج«، ما أسمته 
التصريح  تضمنها  التي  العالم،  بمغاربة  الصلة  ذات  بضعف اإلجراءات 

الحكومي.
وأوضحت هذه املنظمة باسم مغاربة العالم، أنهم تلقوا بصدمة كبيرة التصريح 
11 أكتوبر  البرملان يوم  الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام 
الفقرة املخصصة ملغاربة العالم تعبر عن مدى استهزاء  2021، مشددين على أن 

األغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ماليني مغربي مقيم بالخارج.
لسان  على  ماجاء  بالخارج«،أن  املقيمني  الديمقراطيني  حركة« املغاربة   ورأت 
الهيكلة  من  بالخارج  املقيمني  املغاربة  قطاع  حذف  على  »يدل  الحكومة  رئيس 
الحكومية في الوقت الذي انتظرنا أن يكون القطاع مستقال عن أية وزارة ويتحمل 

حقيبته كفاءة من مغاربة العالم«.
للصعوبات  عاجلة  حلول  إيجاد  ضرورة  لها، إلى  بالغ  في  الحركة،  ونبهت 
اإلدارات  أو  الخارج  في  القنصلية  سواء  املعنية،  واإلدارات  بالقطاعات  املرتبطة 
املغربية  واإلدارات  للقنصليات  التحتية  بالبنية  واالعتناء  الداخل،  في  املعنية 
الطاقم  وتأهيل  تكوين  وإعادة  العالم،  مغاربة  إقامة  ببلدان  البشرية  ومواردها 
القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات املغربية 
ببلدان اإلقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية ألبناء مغاربة العالم وتحيينها 
عربية  من  األصل  والثقافة  اللغة  تعليم  في مجال   2011 مع دستور  يتماشى  بما 

وأمازيغية.
ورأى مغاربة العالم أن الحكومة مطالبة بتجميد اتفاقية التبادل األوتوماتيكي 
للمعلومات املالية والضريبية، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم إليجاد حل لهذه 
االتفاقية وإعادة النظر في البنود التي تسبب ضررا لهذه الفئة، متسائلني في نفس 
الوقت عن مصير اتفاقية الشراكة التي تجمع القطاع الوزاري الوصي على املغاربة 
املقيمني بالخارج مع شركة الخطوط امللكية املغربية، مثيرين أيضا وفق وصفهم، 
لها  تعرض  التي  واالحتيال  النصب  ملفات  من  اآلالف  عن  الحكومة  صمت 

مغاربة العالم من طرف مافيات العقار بعدد من املدن املغربية.

   حل   املدير   العام   لوكالة   املغرب   العربي  
 لألنباء،   خليل   الهاشمي   اإلدريسي،   أول   أمس  
 الثالثاء   بالرباط،   ضيفا   على   املعهد   العالي  
 لإلعالم   واالتصال   حيث   ألقى   الدرس   االفتتاحي  

 للموسم   الجامعي   ) 2021 / 2022 ( .     
وقدم   الهاشمي،   في   املدرج   الرئيسي  
 للمعهد،   املؤسسة   املرموقة   في   مجال   التكوين  
 الصحافي   باملغرب،   درسا   أكاديميا   تناول  
 موضوع "    تحديات   صحافة   اليوم   في   مواجهة  
 مناخ   إعالمي   متغير " ،   أمام   جمهور   مكون   من  
 طلبة   وأساتذة   وصحافيني   قدموا   لإلنصات   إليه  
 والتحاور   معه   حول   وجهات   نظره   بخصوص  

 قطاع   الصحافة   والتحديات   التي   تواجهه . 
وألزيد   من   ساعتني   من   الزمن،   تقاسم  
 الهاشمي   اإلدريسي،   الذي   يمارس   مهنة  
 الصحافة   منذ   ما   يزيد   عن   ثالثني   سنة،   تجاربه  
 والدروس   التي   استخلصها   خالل   مساره   املهني  
 الغني   مع   جمهور   متشوف   لإلنصات   إلى   خبير  

 ومهني   متمرس   في   مجال   الصحافة . 
وخالل   عرضه،   أكد   الهاشمي   اإلدريسي،  
 الذي   سبق   وترأس   الفيدرالية   املغربية   لناشري  
 الصحف،   أن   الصحافة   مدعوة   للتطور   واألخذ  
 في   االعتبار   التحوالت   الراهنة   والتأقلم   معها،  
 وذلك   في   مواجهة "    تسونامي   رقمي    " خلط  

 أوراقها   وغير   معاييرها . 
وأبرز   في   هذا   الصدد،   أن   الصحافة   تواجه  
 في   عصر   الرقمنة   ووسائل   التواصل   االجتماعي  

 تحوالت   هيكلية   غيرت   العديد   من   معاييرها . 
ويرى   الهاشمي   أن   هذا   أحدث   تحوال   على  
 مستوى   نظرة   املجتمع   للصحافي   املهني،   وهو  
 ما   يدعو   إلى   التساؤل   بإلحاح   حول   مسألة  
 مشروعية   ممارسة   املهنة،   مبرزا   أن   اكتساب  
 هذه   الشرعية   يتأتى   عبر   التوفر   على   الشروط  
 الضرورية   ملمارسة   مهنة   الصحافة،   وفي  

 مقدمتها   التكوين   األساسي،   والثقافة   العامة . 
وأكد   أنه "    بدون   ثقافة   عامة،   فال   سبيل  
 للذهاب   بعيدا   في   ممارسة   الصحافة    . إنها   رافعة  
 املستقبل " ،   مضيفا   أن   التمكن   من   التقنيات  

 واألجناس   الصحافية   ضروري   ملمارسة   املهنة . 
كما   توقف   املدير   العام   لوكالة   املغرب   العربي  
 لألنباء   عند   خصائص   مميزة   أخرى   مهمة  
 بدورها،   من   قبيل   أخالقيات   املهنة؛   مجموع  
 القواعد   املرتبطة   بممارسة   املهنة،   والتمكن   من  
 أدواتها،   السيما   التحقق   من   املعلومة،   ونقلها،  

 وذكر   املصادر . 
وشدد   الهاشمي   اإلدريسي   على   أن   الصحافي  
 ليس   شاعرا   غاويا   وال   روائيا   هائما،   وإنما   هو  
 مهني   يشتغل   بتقنيات   وباحترافية " ،   في   إطار  

 تنظيم   للعمل   يجب   احترامه . 
من   جهة   أخرى،   سلط   الهاشمي   اإلدريسي  
 الضوء   على   أهمية   تعدد   املعارف   والتخصصات  
 بالنسبة   لصحافة   اليوم،   معتبرا   أن   الصحافي  
 سيكون   مدعوا   إلى   كتابة   النص   والتقاط   الصور  

 وتصوير   املشاهد،   وتوضيب   الصوت . 
وقال   الهاشمي   اإلدريسي،   وهو   مؤسس  
 جريدة )    أوجوردوي   لوماروك    ( الناطقة  

 بالفرنسية،   إنه "    في   املجمل،   فإن   املواد   اإلعالمية  
 في   املستقبل   ستكون   متعدده   الوسائط ". 

كما   تطرق   الهاشمي   اإلدريسي   في   عرضه  
 ملسألة   النموذج   االقتصادي   الحالي   للصحافة،  
 مشيرا   إلى   أن   هذا   النموذج   الذي   يعود   إلى  
 القرن   التاسع   عشر   سيختفي   عما   قريب،   وأن  
 "  الصحافة   في   صيغتها   املطبوعة   من   املحتمل  
 أن   تندثر " ،   معتبرا   أن   الصحافي،   على   العكس  
 من   ذلك،   سيواصل   ممارسة   مهنته   ألن   املجتمع  
 في   حاجة   إلى   أشخاص   يملكون   الشرعية   على  

 املستوى   املهني . 
واعتبر   أن "    صحافي   الغد   مدعو   قبل   كل  
 شيء   إلى   املساعدة   على   الفهم    . وليس   مطلوبا  
 منه   السعي   وراء   اإلثارة   أو   النقرات   التي   تقود  

 عموما   إلى   مأزق   مهني ". 
وعقب   تقديم   هذا   الدرس   االفتتاحي،   الذي  
 حضره،   بالخصوص،   مدير   املعهد   العالي  
 لإلعالم   واالتصال،   عبد   اللطيف   بن   صفية،  
 والكاتب   العام   لقطاع   التواصل،   مصطفى  
 التيمي،   قدم   وسيط   وكالة   املغرب   العربي   لألنباء  
 إدريس   اجبالي،   كتاب "    وجوه   من   الصحافة  
 املغربية " ،   وهو   عبارة   عن   دليل   للسير   الذاتية  
 للصحافيني   الذين   بصموا   املشهد   اإلعالمي  

 الوطني . 
واستعرض   اجبالي،   بهذه   املناسبة،   املراحل  
 املختلفة   التي   مر   منها   إنتاج   هذا   العمل،   الذي  
 يقع   في   حوالي   600   صفحة،   ويضم   بورتريهات  
 حول   270   شخصية   إعالمية   تمت   معالجتها  
 على   قدم   املساواة   سواء   من   حيث   الحجم   أو  

 الصورة . 
يشار   إلى   أن   كتاب "    وجوه   من   الصحافة  
 املغربية    " يهدف   إلى   أن   يكون   مساهمة   في  
 "  دراسة   اجتماعية    " و"تصنيف   مهيكل    " لرجال  

 الصحافة   املغربية . 

مغاربة العالم غا�ضبون من ا�ضتهزاء 
الأغلبية الحكومية بهذه الفئة في 
الت�ضريح الحكومي وهذه مطالبهم

خليل   الهاشمي   اإلدريسي   في   الدرس   االفتتاحي   للمعهد   العالي   لإلعالم   
   بدون   ثقافة   عامة،   ل   �ضبيل   للذهاب   بعيدا   في   ممار�ضة   ال�ضحافة    

مبارك وحيد
جانب  إلى  صحيون  فاعلون  استقبل 
الصحة  بمجال  مهتمة  مدنية  فعاليات 
وزارة  أطلقتها  التي  الحملة  النفسية، 
االستفهام،  عالمات  من  بموجة  الصحة 
الصحة  تدهور  سبب  عن  تتساءل  التي 
بالدنا،  في  وبنياتها  والعقلية  النفسية 
كبيرا  خصاصا  هناك  أن  على  مشددين 
في هذا الباب، بسبب قلة املوارد البشرية 
وضعف املؤسسات الصحية، وعدم قدرتها 
وندرة  املرضى،  أعداد  استيعاب  على 
األدوية وانعدامها في الكثير من الحاالت، 
أجل  من  األسر  تعترض  التي  والعراقيل 
الصور  عن  فضال  والعالج،  االستشفاء 
الشوارع  أغلب  تعيشها  باتت  التي  املؤملة 
التي تحتضن مشردين يعانون من أمراض 
حالة  في  الطرقات  بني  يهيمون  نفسية، 
جد مزية، ويهددون سالمة الغير في حالة 

انتابتهم نوبة من النوبات.
في  خاصة  املنتقدين،  من  عدد  واعتبر 
الوزارة،  أوساط مهنيي الصحة، أن حملة 
املرضى  وصم  مكافحة  شعار  رفعت  التي 
اإلجابة عن  إلى  أن تتجه  النفسيني، يجب 
الصحة  تعرفها  التي  العميقة  اإلشكاالت 
بتوفير  بالدنا،  في  والعقلية  النفسية 
بهذا  بالنهوض  تسمح  محترمة  ميزانيات 
مستشفيات  إحداث  من  وتمّكن  املجال، 
بمواصفات ومعايير دولية والرفع من عدد 
األسّرة وتوظيف املهنيني. ودعا عدد منهم 
الوزارة  نشرته  الذي  امللصق  على  تعليقا 
إعادة  إلى  األزرق  بالفضاء  صفحتها  على 
النظر في الكيفية التي يتم بها تدبير ملف 
األدوية الخاصة بعالج األمراض النفسية، 
كما  الجميع،  متناول  في  ليست  هي  التي 

وإلى  الفصام،  ألدوية  بالنسبة  الحال  هو 
حصص  من  االستفادة  من  الجميع  تمكني 
الدعم النفسي، الذي يعتبر أولوية كبيرة، 
الجميع  بات  التي  الضغوطات  ظل  في 

يعيش تحت رحمتها.
من  سعت،  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
تصحيح  محاولة  إلى  مطويات،  خالل 
باملرضى  املرتبطة  األفكار  من  العديد 
مشددة  عام،  بشكل  النفسية  واألمراض 
مثل  مرض  هو  العقلي  املرض  أن  على 
كل  يصيب  األخرى،  األمراض  سائر 
وليس من شخصيتهم ضعيفة  األشخاص 
اإلطار  هذا  في  مبرزة  البعض،  يعتقد  كما 
أن شخصا من بني اثنني في املغرب، ممن 
15 سنة فما فوق يصابون  أعمارهم  تبلغ 
بأحد االضطرابات النفسية أو أكثر، مقّدرة 
أن  حني  في  املئة،  في   48.9 بـ  نسبتهم 
املئة  في  و9  باالكتئاب،  مصابون   26.5
باضطرابات القلق، فضال عن 6.5 في املئة 

ممن يعانون االضطرابات الذهانية.  
األمراض  أن  على  الوزارة  وشددت 
العقلية تنشأ من مزيج من العلوم الجينية 

الحياة  وتجارب  والبيئية  والبيولوجية 
معنية،  فئة  تعتقد  كما  وليس  الشخصية 
بالسحر واملّس،  األمراض  تربط هذه  التي 
كما أنها يمكن أن تصيب األطفال إذ أن 50 
سن  قبل  تبدأ  األمراض  هذه  من  املئة  في 
يجب  التي  املساعدة  غياب  في  سنة،   14
توفيرها للمعنيني، رافضة بعض التعليقات 
التي تذهب إلى تحميل مسؤولية اإلصابة 
بدعوى  اآلباء  إلى  األمراض  هذه  بأحد 
ضعف مهاراتهم التربوية، مؤكدة في نفس 
السياق على أن هؤالء املرضى ليسوا أكثر 
من  يتعافوا  أن  ويمكنهم  عنفا من غيرهم، 

املرض الذي أصابهم. 
يوم  ستنتهي  التي  التواصلية  الحملة 
17 من الشهر الجاري شددت كذلك على أن 
يسبب  أن  يمكنه  من  فقط هو  واحدا  دواء 
اإلدمان إذا ما تم تناوله بدون إشراف طبي 
يقولون  الذين  البعض،  يعتقده  ما  عكس 
بأن األدوية املستخدمة في عالج األمراض 
األفكار  من  وغيرها  ذلك،  تسبب  العقلية 

املتداولة البعيدة كل البعد عن الحقيقة.

األطفال عرضة لإلصابة بها انطالقا من 14 سنة من عمرهم
اإطالق حملة وطنية �ضد و�ضم الم�ضابين بالأمرا�ش 

النف�ضية ودفاعا عن كرامتهم

بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين 
إلى الدور النهائي من التصفيات اإلفريقية 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفوزه 
ضمن   1  –  3 ناميبيا  مضيفته  على 
للمجموعة  الرابعة  الجولة  منافسات 
الثامنة، ليحقق العالمة الكاملة من أربع 

مباريات.
ويدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز 
إلى العب أالنياسبور التركي فامارا ديديو 
84(، فيما   ،51  ،22( الذي أحرز ثالثية 
سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب 
ناميبيا  هدف  شالوليلي  بيتر  إفريقي 

اليتيم )27(.
وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها 
عن  نقاط  ثماني  بفارق  نقطة،   12 إلى 
قبل  الثاني،  المركز  صاحبة  ناميبيا 

جولتين من انتهاء المنافسات.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، 

حققت توغو فوزها األول في التصفيات على حساب الكونغو 2 – 1.
وفي المجموعة السابعة، استعادت جنوب إفريقيا الصدارة من غانا بعدما حققت فوزا بشق النفس على مضيفتها إثيوبيا 1 – 0 

بفضل النيران الصديقة، بعدما أودع غيتاني كيبيدي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 11.
وعاد منتخب جنوب إفريقيا بفضل انتصاره الثالث إلى المركز األول برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن غانا الفائزة في 

وقت سابق على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف أيضا.
وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج المنافسة، حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وفي المجموعة األولى، تابع المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية مكررا فوزه على مضيفه النيجر برباعية 
نظيفة، وذلك بعد ثالثة أيام من اكتساحه على أرضه بنتيجة 6 – 1.

واستعاد »محاربو الصحراء« صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق األهداف عن منتخب بوركينا فاسو الثاني، في انتظار 
الحسم المرتقب خالل اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في 16 نونبر المقبل.

ووفقا لتقارير إعالمية، سيحل نجم مانشستر 
يونايتد بمراكش، خالل األيام القليلة المقبلة )قبل 
 ،»Pestana CR7« نهاية أكتوبر(، الفتتاح فندقه

وهو األول من نوعه في القارة اإلفريقية.
وسيكون رونالدو مصحوبا بخطيبته جورجينا 
وبعدد من نجوم العالم، الذين سيحضرون حفل 

افتتاح الفندق الجديد.
غرفة،   164 لرونالدو  الفخم  الفندق  ويضم 
يحتوي  أنه  كما  للتسوق،  مركز  من  جزء  وهو 
على محالت للبيع بالتجزئة تعرض سلع لماركات 
عالمية في عالم األزياء والعطور وكذا السيارات، 
موزعة على مساحة 20 ألف متر مربع، باإلضافة 
إلى 153 شقة سكنية ومركز أعمال بمساحة 4500 

متر مربع ومصحة فاخرة.
العام  في  الفندق  يفتتح  أن  المقرر  من  وكان 
2020، لكن ظروف وباء كورونا حالت دون ذلك.

وكان رونالدو قد زار مراكش في العام 2019 
للوقوف على سير أشغال بناء فندقه، وكتب حينها 
في تعليقه على الصور الخاصة بعمليات البناء 
للفندق الجديد: »زيارة للفرع الجديد في مراكش، 
 ،2020 افتتاحه مع بدايات عام  أن يتم  الخطة 

سيكون محطة جديدة لسلسلة الفنادق التي أشارك فيها، وسيضم 164 غرفة«.
يذكر أن رونالدو، افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 

2016، ثم في العام التالي افتتح فرعا للفندق في العاصمة لشبونة.

بن حليمة يفوز بميداليته 
الثالثة ببطولة إفريقيا 

للسباحة 
النسخة  في  ميدالية  خامس  الثالثاء  يوم  المغرب  أحرز 
الرابعة عشرة من البطولة اإلفريقية للسباحة، التي تقام حاليا 

في العاصمة الغانية أكرا. 
ويواصل البطل حمزة بن حليمة حصد الميداليات في هذا 
الحدث الرياضي، حيث فاز مرة أخرى بالميدالية الفضية في 
الحر  التتابع  سباق  وفي  متنوعة.  سباحة  متر   400 سباق 
المختلط 4 × 100 متر، حصل إلياس الفلكي وإيناس العلوي 
وصوفيا الغرنوسي وحمزة بن حليمة على الميدالية البرونزية. 
ويوم االثنين حصل حمزة بن حليمة على الميدالية الذهبية 
الظهر. كما تمكن أيضا من  50 متر سباحة على  في سباق 
حرة.  سباحة  متر   200 سباق  في  برونزية  بميدالية  الفوز 
مريم  المغربيات  السباحات  فازت  السيدات  وضمن مسابقة 
وإيناس  القماح،  وسوسن  الغرنوسي،  وصوفيا  باحجوب، 
 ×  4 الحر  التتابع  سباق  في  البرونزية  بالميدالية  العلوي 

200 متر سيدات. 
وتشارك في هذه البطولة اإلفريقية للسباحة حوالي خمسين 
دولة. وتستضيف غانا ألول مرة هذا الحدث الذي ينظمه االتحاد 

اإلفريقي للسباحة هواة.

جيد مشرفا على غرفة 
الفار بكأس العرب

الدولي  الحكم  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اختار 
المغربي رضوان جيد ضمن الئحة الحكام الذين سيشرفون 

على مباريات كأس العرب للمنتخبات قطر 2021.
وسيكون رضوان جيد ضمن الحكام المشرفين على تقنية 
الفيديو خالل هذه المسابقة العربية، التي ستقام بدولة قطر، 
خالل الفترة الفاصلة بين 20 نونبر و18 دجنبر 2021، بمشاركة 

16 منتخًبا.

برنامج الدورة السادسة من 
البطولة االحترافية 

-- السبت 16 أكتوبر
سريع وادي زم – المغرب الفاسي )س 16(

الدفاع الجديدي – الشباب السالمي )س18.15(
 األحد 17 أكتوبر

يوسفية برشيد – شباب المحمدية )س 16(
الفتح الرياضي – حسنية أكادير )س18.15(

 الثالثاء 19 أكتوبر
اتحاد طنجة – الجيش الملكي )س 30 .20(

 األربعاء 20 أكتوبر
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة )س18.15(

مولودية وجدة – الرجاء الرياضي )س 30 .20(
الخميس 21 أكتوبر

الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي )س 30 .20(

حجز المنتخب الوطني المغربي رسميا بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم من 
التصفيات اإلفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر متم العام المقبل، 
بعد انتصاره العريض على خصمه الغيني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 
مساء أول أمس الثالثاء بمجمع األمير موالي عبد اهلل بالرباط، في لقاء مؤجل 

عن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة.
أيوب  من  كل  إل��ى  االنتصار،  بهذا  المغربي  الوطني  المنتخب  ويدين 
)د  ب��وف��ال  وس��ف��ي��ان   ،)65 د  و   42 )د  أم���الح  وس��ل��ي��م   ،)21 )د  الكعبي 
.)31 )د  ك��ان��ي  م��ام��ادو  ال��الع��ب  الغيني  المنتخب  ه��دف  وق��ع  فيما   ،)89"

هذا  خالل  مقبوال  أداء  الوطنية  العناصر  النهج وقدمت  تغيير  رغ��م  اللقاء، 
ف�����ي التكتيكي من طرف المدرب وحيد خاليلوزيتش، الذي أدخل ثالثة العبين 

العمق الدفاعي، بعدما دأب على االعتماد على ثنائية سايس وأكرد، لكنه أضاف 
لهما في هذه المواجهة سفيان شاكال، مضحيا بإلياس شاعر كصانع ألعاب، 
البدينة  وقوة  شراسة  العبوه  أظهر  الذي  الغيني،  المنتخب  خنق  إلى  ساعيا 
ملحوظة، حيث وقفوا ندا قويا للمجموعة الوطنية، خاصة خالل الجولة األولى، 
حيث أغلقوا منطقة وسط الميدان، وقاموا ببعض المحاوالت الخطيرة، السيما 

بعد الخروج االضطراري لالعب خط الوسط أيمن برقوق، في الدقيقة 14، بعد 
ليترك  غينيا،  العبي  أحد  من  خشن  تدخل  بفعل  الركبة،  مستوى  على  إصابة 

مكانه لسليم أمالح.
وبدأ الفريق الوطني بإيقاع جيد، مظهرا انضباطا تكتيكيا وانتشارا جيدا فوق 
رقعة الميدان، ما أثمر عدة محاوالت سانحة للتهديف، خاصة تلك التي أتيحت لعمران 
لوزا، الذي نقش اسمه بقوة داخل التشكيلة الوطنية، وكاد يسجل في الدقيقة 16، 
 بعد تمريرة لريان مايي، لكن كرته مرت فوق مرمى الحارس الغيني غينيا كايتا ألي.
وواصل الفريق الوطني ضغطه على الخط الخلفي للمنتخب الغيني، لينجح الالعب 
أيوب الكعبي في هز الشباك في الدقيقة 21، بعد متابعة لكرة قادمة من الحارس 
الذي صد رأسية ريان مايي، التي استقبل بها تمريرة عرضية من أشرف حكيمي. 
ولم تدم الفرحة المغربية سوى عشر دقائق، إذ أدرك الخصم الغيني التعادل 
عن طريق ممادو كاني، الذي استغل خطا من أمالح وأرسل كرة قوية اصطدمت 
بالعميد رومان سايس، وهزمت الحارس ياسين بونو، ليكون الهدف األول في 

مرمى األسود خالل هذه التصفيات القارية.
المنتخب  معترك  على  ضغطا  م��ارس  ال��ذي  الغيني،  الفريق  ح��رك  ه��دف 
االرت��ب��اك  ح��ال��ة  مستغال  ال��م��ي��دان،  وس��ط  خ��ط  ف��ي  تحكم  بعدما  ال��وط��ن��ي، 
قبل  ال��خ��اط��ئ��ة،  ت��م��ري��رات��ه  ك��ث��رت  ال���ذي  أم����الح،  سليم  عليها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
قوية. ت��س��دي��دة  م��ن   42 الدقيقة  ف��ي  جميل  ب��ه��دف  ت��وازن��ه  يستعيد   أن 
وخالل الجولة الثانية، تحسن أداء العناصر الوطنية بعض الشيء، وأظهرت جرأة 

أكبر، فتأتي لها تعزيز الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 65 بواسطة سليم أمالح، التي 
 توصل بكرة ذكية من عمران لوزا، الذي خدع الدفاع الغيني حين تنفيذه لركنية.
ورغم تخلفهم بثالثة أهداف إال أن العبي الخصم الغيني اندفعوا نحو مرمى 
في  الدخول  ذل��ك  في  بما  طريقة،  ب��أي  التسجيل  وح��اول��وا  بونو،  الحارس 
 مشاحنات مع العبي المنتخب الوطني، الذين عانوا من كثرة التدخالت الخشنة.
وكانت فاكهة هذه المباراة هي هدف سفيان بوفال، الذي هز الشباك من كرة 

أكروباتية، اكتفى الحارس الغيني بمتابعتها تتهادى في الشباك.
وعلى العموم، فقد كشف المنتخب الغيني بعض العيوب أمام الناخب الوطني، 
الذي يتعين عليه االشتغال عليها خالل المسقبل، والسيما في خط االرتكاز، حيث 
بدا واضحا حاجة الفريق الوطني إلى العب ارتكاز إضافي، يمكنه أن يساند 

سفيان أمرابط، الذي تحمل ثقل المباراة لوحده، خاصة بعد خروج برقوق.
وبهذا االنتصار يكون المنتخب الوطني قد حقق العالمة الكاملة، في مبارياته 
األربع، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ليكون بذلك أول منتخب عربي يبلغ الدور 
الحاسم، وثاني المتأهلين قاريا إلى هذا الدور، بعد السنغال التي حققت أيضا 

العالمة الكاملة في المجموعة الثامنة.
الحاسم  الدور  في  والسنغال  بالمغرب  أخرى  منتخبات  ثمانية  وستلتحق 
لتصفيات المونديال، حيث سيتم تحديد المواجهات باعتماد آخر تصنيف للفيفا، 
إذ ستكون المنتخبات الخمسة األولى في مواجهة األدنى، لتبلغ في النهاية خمس 

منتخبات إفريقية إلى مونديال قطر.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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سفيان أمرابط صامم أمان خط الوسط املغريب

المنتخب 
الوطني ي�ضيف 

غينيا اإلى الئحة 
�ضحاياه ويتاأهل 

ر�ضميا اإلى 
الدور الحا�ضم

تصفيات مونديال قطر 2022

أثبتت الفحوصات األولية أجريت 
ل��الع��ب ال����وداد ال��ب��ي��ض��اوي، رضا 
الجعدي، احتمال غيابه عن الميادين 
لمدة شهرين على األقل، بعد إصابته 
على مستوى الكاحل، خالل المباراة 
ضد  ال��م��ح��ل��ي  للمنتخب  ال���ودي���ة 

السيراليون، أول أمس الثالثاء.
الجعدي  يكون  أن  المنتظر  ومن 

األربعاء لفحوصات  قد خضع أمس 
جديدة، تحت إشراف الطاقم الطبي 
لفريق الوداد، بغاية التأكد من درجة 
مدة  تحديد  وكذا  اإلصابة،  خطورة 
الغياب بشكل رسمي، حيث يحتمل 
جدا أن تحتاج هذه اإلصابة إلى أكثر 
موجعة  ضربة  يعد  ما  شهرين،  من 

للفريق األحمر.

مدرب  عموتة،  الحسين  واضطر 
المنتخب الوطني الرديف، إلى تغيير 
مباراة  من   78 الدقيقة  في  الجعدي 
السيراليون، علما بأنه دخل احتياطيا 
في الشوط الثاني. وفي سياق متصل، 
أجل فريق الوداد   سفر ه نحو غانا 
إلى يوم الجمعة، عبر طائرة خاصة، 
بعدما كان مقررا اول أمس الثالثاء 

عبر رحلة عادية.
يوم  موعد  على  ال��وداد  وسيكون 
قلوب  أمام  قوية  مواجهة  مع  األحد 
الصنوبر الغاني، ضمن ذهاب الدور 
التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا.
االستعانة  األحمر  الفريق  وق��رر 
ب��ط��ائ��رة خ��اص��ة ل��ت��ف��ادي إره���اق 

منهم  ع��ددا  وأن  خاصة  الالعبين، 
شارك في التجمع التدريبي للمنتخب 

المحلي.
يشار إلى أن الوداد كان قد أعفي 
من خوض الدور التمهيدي األول بقرار 
الفرق  الكاف، الذي فضل إراحة  من 
المحتلة للرتب األولى على الصعيد 

القاري.

الوداد يفقد الجعدي ألكثر من شهرين

رونالدو يحل بمراكش الفتتاح فندقه الفخم

أسود التريانغا تعرب إىل امللحق دون متاعب

رونالو رفقة صديقته وابنه عند افتتاح أحد فنادقه سابقا

السنغال أول المتأهلين األفارقة
 إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

الخميس 14 أكتوبر 2021 املوافق 07 ربيع األول 1443 العدد 12.967

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

41106:0413:2216:3319:0620:20اإلثنين

51206:0513:2216:3219:0520:18الثالثاء

61306:0613:2216:3119:0420:17األربعاء

71406:0713:2216:3019:0220:16الخميس

81506:0713:2116:2919:0120:15الجمعة

91606:0813:2116:2919:0020:14السبت

101706:0913:2116:2818:5920:12األحد
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السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

رئيس  السيد  عرض  إلى  استمعنا  أن  بعد 
اليوم  استمعنا  أن  وبعد  أمس،  أول  الحكومة 
لتدخالت فرق األغلبية الحكومية، تدخالت أخذت 
لتعرض تصوراتها ووجهات  الوقت ما يكفي  من 
نظرها، يأتي دور املعارضة التي لم يتم تمكينها 
تفاصيل  ملناقشة  املماثلة  الزمنية  املساحة  من 
مشروع البرنامج الحكومي املعروض على أنظار 

البرملان. 
في  تدعونا  مطمئنة،  غير  إشارة  بمثابة  إنها 
الفريق االشتراكي للتعبير عن أسفنا لضيق الوقت 
املخصص للمعارضة التي أوالها الدستور مكانة 

قوية في املؤسسة البرملانية. 
السياق  بحكم  مطمئنة  غير  إشارة  وهي 
وبحكم  الحكومة،  فيه  تشكلت  الذي  السياسي 
التي  الطريقة  بها، وأيضا  تشكلت  التي  الكيفية 
تشكلت بها هياكل مجلسنا هذا، حيث استحوذت 
املراقبة  يجعل  مما  املكتب  مناصب  على  األغلبية 
واملحاسبة املالية متمركزة لدى املنتسبني لألغلبية 

الحكومية.
 8 استحقاقات  مرت  كيف  جميعا  شهدنا  فقد 
شتنبر في أجواء إيجابية مشحونة بحس وطني 
واضح، مما فسح املجال لتناوب جديد انبثق من 
االنتخابية  بالشرعية  متمتعا  االقتراع  صناديق 

والشرعية الدستورية.
لقد سجلت محطة 8 شتنبر مشاركة غير مسبوقة 
فاقت نسبتها 50 %، وأثبتت أن الكتلة الكبرى من 
الناخبات والناخبني عبرت عن رغبتها في تغيير 
واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
ومن غير املقبول، في مشروع البرنامج الحكومي 
لتطلعات  لالستجابة  يتفرغ  أن  ينبغي  الذي 
املغاربة  كل  حكومة  رئيس  يقحم  أن  املواطن، 
غير  سياسية  بقراءة  للقيام  دقيقة  غير  عناصر 

محايدة للنتائج االنتخابية. 
إن املواطنات واملواطنني، حينما صوتوا لفائدة 
أحزابا  عاقبوا  وحينما  مواقعها،  أحزاب حسنت 
االستحقاقات  في  حققته  عما  تراجعت  أخرى 
الديمقراطي  للخيار  صوتوا  فإنهم  السابقة، 

االجتماعي وللتعددية السياسية.
املواطن  بعثها  التي  الرسائل  التقاط  وبدل 
كيف  املتوقع،  غير  على  شاهدنا،  شتنبر،   8 في 
التاريخية  اللحظة  هذه  مخرجات  استثمار  تم 
األمر  فرض  سياسة  إلى  أحزاب  سعت  كيف   ..
على   القسرية   الهيمنة  من   نوع   وتكريس  الواقع 
كل  املؤسسات  املنتخبة لتخضع بالقوة لتوافقات  
في  األحزاب،  لهذه   املركزية   األجهزة   من  قبلية  
تناقض تام مع إرادة تطوير  تجربة  الجهوية  التي  
مازالت  في  بداياتها. األمر الذي شكل تشويشا  على  
اآلمال  التي  عقدها  املغاربة  على التناوب الجديد 
الذي صنعوه. وضدا على الرغبة في التوجه نحو 
من  انتقلنا  ومتوازنة،  تعددية  سياسية  ممارسة 
إلى مرحلة »التغول  مرحلة »االستقواء باألعداد« 
على العباد« والهيمنة على الحياة السياسية بكل 

الطرق.
لذلك، وإن كنت، السيد رئيس الحكومة، فضلت 
بشكل خاص التوجه لفرق األغلبية مستثنيا فرق 
املعارضة، فإننا نتوجه إليك كفريق في املعارضة 
على   التضييق   مع  املهادنة  نرفض  أننا  لنعلن 
سنبقى  وأننا  السياسية،   التعددية  مساحات  
والتنوع  االختالف  عن  للدفاع  األصيل  الصوت 

والتعدد داخل املؤسسة البرملانية. 
الدورة  هذه  افتتاح  في  امللك  جاللة  قال  كما 
ومبادرة،  مسؤولة  معارضة  سنكون  البرملانية، 
وحريصة  الكاملة،  حقوقها  عن  بالدفاع  متمسكة 
على القيام باملهام الدستورية املنوطة بها من أجل 

اإلسهام في إنجاح املرحلة املقبلة.

سنكون معارضة مسؤولة، واعية ويقظة. 
مسؤولون بمبادراتنا ورقابتنا الجادة.

الفقر،  مع  واضح:  الخصام  حقل  بأن  واعون 
الفكر  مع  واالجتماعي،  االقتصادي  التقهقر  مع 
املنطق  طغيان  مع  األعمى،  والتقليد  الالعقالني 

املالي وانحراف السياسات العمومية.
االجتماعية   املكتسبات   عن   للدفاع   يقظون 
ومواجهة  أي  قوانني  تمس  بالحقوق  االجتماعية 

للمواطنات   والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  
واملواطنني.  

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب ؛

الحكومي  لتصريحكم  جيدا  استمعنا  لقد 
الحكومي،  برنامجكم  مشروع  بإمعان  وتفحصنا 
مستحضرين مقتضيات الفصل 88 من الدستور. 
وحصلت لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة 
لم  للتنفيذ،  آلية  باعتبارها  الحالية،  وهندستها 
تكن في مستوى رهانات املرحلة الراهنة، وخاصة 

ما يتعلق بتفعيل النموذج التنموي. 
األقطاب  اعتمدت  التي  السابقة  التجربة  فبعد 
املتكاملة  أو  املتقاربة  القطاعات  وتجميع  الكبرى 
من أجل نجاعة أفضل، رجعتم إلى التشتيت وفصل 
عن  بعضها  املتجانسة  االستراتيجية  القطاعات 
العمومي  العمل  يؤثر على طبيعة  قد  بعض، مما 
ويضعف الحكامة املؤسساتية. كما أنه بعد تجربة 
الحكومة املقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة 
باألداء  االرتقاء  أجل  من  مكوناتها  بني  للتنسيق 
التخلي  نحو  اتجاها  هناك  أن  يبدو  الحكومي، 
الحكومات  نمط  إلى  والرجوع  االختيار  هذا  عن 
إلحداث  املجال  فسح  مع  خاصة  املتضخمة، 
التمثيلية  طغيان  ذلك  إلى  أضف  الدولة.  كتابات 
التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير 
القطاعات الحكومية، األمر الذي ينعكس سلبا على 
السياسية  الحياة  في  للمشاركة  الشباب  تشجيع 

والحزبية.      
إن هذا النوع من الهندسة الحكومية قد ال يالئم 
تحديات الظرفية الحالية، وخاصة في ظل إطالق 
بتفعيل  املتعلق  الكبير  االستراتيجي  الورش 
النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك 

وواعد.  
إن النموذج التنموي الذي اعتبره جاللة امللك، 
عاما  إطارا  الحالية،  البرملانية  الدورة  افتتاح  في 
مفتوحا للعمل يكتسي بعدا استراتيجيا، متوسط 
وبعيد املدى، يجعل تفعيله ممتدا ألكثر من والية 
الحكومة  من  يتطلب  ما  وهو  واحدة.  حكومية 
الحالية الوضع الدقيق والواضح لألولويات التي 
تراها أساسية خالل واليتها في أفق سنة 2026، 
يستعرض  أمامنا  املعروض  املشروع  أن  غير 
محاور النموذج التنموي دفعة واحدة دون اعتماد 
برمجة  أية  تحديد  ودون  لإلجراءات  ترتيب  أي 

زمنية واضحة.      
الحكومة،  رئيس  السيد  طرحتم،  بالفعل، 
ركائز  »تدعيم  في  حددتموها  عامة  أولويات 
الوطني  االقتصاد  و«تحفيز  االجتماعية«،  الدولة 
لفائدة التشغيل«، و«تكريس الحكامة الجيدة في 
التدبير العمومي«، وكلها في الواقع أهداف كبرى 
نجد  لم  وواقعية  عملية  بإجراءات  إال  تتحقق  لن 
ولعل  الحكومي.  البرنامج  مشروع  في  أثرا  لها 
الدولة االجتماعية التي وضعتموها في الصدارة، 
والتي لم تحددوا طبيعتها وتوجهاتها، تثير أكثر 
الدولة  ركائز  سنقوي  هل  استفهام:  عالمة  من 
التوازن  هددت  لطاملا  بمرجعيات  االجتماعية 
والرأسمالية  الليبرالية  هيمنة  بفعل  االجتماعي 

التي تجعل االقتصاد محكوما بمنطق السوق؟ 
إننا، في الفريق االشتراكي، مع اإلرساء القوي 
تكون  أال  ينبغي  التي  للدولة  االجتماعية،  للدولة 
واجتماعي  تحفيزي  بدور  تقوم  والتي  محايدة، 
في  تضررا  األكثر  االجتماعية  الفئات  لصالح 
الكريم  العيش  شروط  توفير  خالل  من  املجتمع 

والحماية االجتماعية العادلة واملنصفة. 
إننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة آثار 
الفقر  من  املزيد  إنتاج  في  املتمثلة  العوملة  نظام 
االقتصاد  تنافسية  غياب  ظل  في  والهشاشة 

الوطني القادرة على تحقيق التوازن االجتماعي.
الدولة  مع  ديمقراطيني،  كاشتراكيني  ونحن، 
العادلة والقوية ومع املجتمع الحداثي املتضامن، 
السياسية  الشروط  توفير  شأنهما  من  اللتان 
أجل  من  استباقية،  مقاربة  وفق  واالجتماعية، 
مواكبة التحوالت الوطنية والدولية.  بهذه املقاربة 
نحو  التطلعات  إهمال  مخاطر  درء  نستطيع  فقط 
لحقوق  ضامنة  ومؤسساتية  سياسية  منظومة 
الحق  دولة  مقومات  توطيد  عبر  املواطن  وكرامة 
لخصوصية  ملموس  مضمون  وإعطاء  والقانون 
النظام السياسي املغربي بوصفه ملكية ديمقراطية 

واجتماعية.
الذي برهنت عليه بالدنا من  النموذج  هذا هو 
الدولة  بني  تمت  التي  املتناغمة  العالقة  خالل 
الدولة  الوبائية:  األزمة  لحظة  في  واملجتمع 
وأجهزتها  املدنية  وسلطها  مؤسساتها  بمختلف 
العسكرية واألمنية التي تحرص على حماية حياة 
ومصالح مواطنيها، واملجتمع الذي يحترم قرارات 
مؤسساته ويبرهن على الحس التضامني الراقي.

التنموي  النموذج  وروح  الحالية،  الظرفية  إن 
القطائع  وضع  يقتضي  يسودها،  الذي  الجديد 
في  املعتمدة  العمومية  السياسات  من  العديد  مع 
بإجراءات  أتيتم  لألسف  لكن  االجتماعي.  املجال 
تعد استمرارا، بشكل أو بآخر، للمراحل السابقة. 
املساعدة  منطق  وفق  العمل  في  سنستمر  هل 
نظام  إقرار  نحو  التوجه  بدل  االجتماعية 
أساس  على  يقوم  االجتماعية  للعدالة  مؤسساتي 
جاللة  أعلنها  كما  املوسعة  االجتماعية  الحماية 

امللك؟
تعلنون عن دعم مالي مباشر ال يقدم أي برمجة 
زمنية واضحة، 400 درهم سنة 2022 لكبار السن 
في وضعية هشة و1.000 درهم سنة 2026، وال 
بالتدرج واالنتظام  للتفصيل في ما يتعلق  وجود 

في تفعيل اإلجراء. 
تغلبون التدبير املالي لقضايا اجتماعية متعددة 
سياسية وحقوقية ومؤسساتية وثقافية،  األبعاد: 
من قبيل األمازيغية، والنساء، والشباب، واإلعاقة، 
القضايا  هذه  تدبير  يكون  أن  واألجدر  واملسنني. 

األساسية شامال ومندمجا.
في  التربوية  املنظومة  تهم  بالتزامات  تقدمتم 
وتعزيز  الجودة  وتحسني  باالستثمار  يتعلق  ما 
الكفاءة وتطوير القدرات التكوينية، ولم تطرحوا 
تصورا للحلول املناسبة لبعض املشاكل التي ما 
أغلبيتكم  في  أطراف  وعدت  والتي  قائمة  زالت 

بحلها، وعلى رأسها ملف األساتذة املتعاقدين.  
لكنكم  املتوسطة،  بالطبقة  عناية  عن  أعلنتم 
السياسات  بني  التقاطعات  طبيعة  في  تدققوا  لم 
القطاعات  مختلف  في  إليها  املوجهة  العمومية 

مصدر  وهذا  بينها،  التناسقية  ضمان  وكيفية 
تخوفنا من عدم إعطاء هذه الفئة ما تستحق وهي 
التي عانت األمرين خالل العشر سنوات األخيرة.  
رهني  العمومي  األداء  تقوية  أن  تعلمون  إنكم 
نسجل،  وإذ  الجدي.  املؤسساتي  باإلصالح 
حقوق  إبعاد  أهمية  الحكومة،  رئيس  السيد 
اإلنسان واملجتمع املدني عن التشكيلة الحكومية 
واعتبارهما شأنا عرضانيا بني مختلف القطاعات، 
فإننا نؤكد على أهمية اإلسراع بتفعيل املقتضيات 
الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن، لكننا 
لم نجد أي التزام في مشروع البرنامج الحكومي. 
ومن هنا ضرورة اإلسراع في إخراج هيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز واملجلس االستشاري 
الوجود،  حيز  إلى  الجمعوي  والعمل  للشباب 
والعمل على تقوية مهام املندوبية الوزارية لحقوق 
اإلنسان. وال بد أيضا من تجديد السياسات العامة 
والعمومية املتعلقة باملنظومة الحقوقية، وبالتالي 
وحقوق  للديمقراطية  جديدة  وطنية  خطة  إعداد 
وليس  السابقة  التشاركية  الروح  بنفس  اإلنسان 

فقط االكتفاء بتحيينها.       
لن يسعفنا الوقت املخصص للفريق االشتراكي 
لنتطرق إلى كل املجاالت التي استعرضها مشروع 
فقرة  وجود  نستغرب  لكننا  الحكومي،  البرنامج 
عن  فيها  السكوت  تم  العالم  ملغاربة  مخصصة 
الدستور،  عليها  التي نص  السياسية  مشاركتهم 
للعالقات  يتيمة  فقرة  تخصيص  أكثر  ونستغرب 
الوقت  في  جريئة،  التزامات  دون  الخارجية، 
من  مدروسة  لهجمات  بالدنا  فيه  تتعرض  التي 
الذي  الوقت  وفي  والحاقدين،  الحاسدين  طرف 
جهويا  والثقة  باملصداقية  اململكة  فيه  تحظى 
الرائدة دفاعا عن  ودوليا بفضل املبادرات امللكية 

مصالحنا العليا ووحدتنا الترابية.  

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

بتحسني  رهني  االجتماعي  األداء  نجاح  إن 
مشروط  لكنه  الوطنية،  املالية  املوارد  تعبئة 
وتوجيه  العمومي  اإلنفاق  عقلنة  بضرورة  أيضا 
نتائجه  تجعل  بطريقة  االقتصادي  االستثمار 
حاسمة في تحسني شروط عيش املواطن. فاإلقالع 
في  التمادي  عدم  يتطلب  الحقيقي  االقتصادي 
في  ألنها  املالية،  واملصرفية  النقدية  السياسة 
املقاوالتي،  اإلفالس  عوامل  تنعش  املطاف  نهاية 
وبالتالي فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن 
ذلك من تقهقر للمستوى املعيشي لألسر املغربية، 
وتفاقم عجز صناديق االحتياط االجتماعي بسبب 
تراجع نسبة التشغيل. كما أن التحول االقتصادي 
الذي تتحدثون عنه لن يتم إال من خالل الحد من 
مما  الريع،  ومصالح  واالحتكارات  املضاربات 
مناخ  في  شامل  تغيير  على  اإلقدام  يستوجب 
الصغرى  املقاوالت  عمل  وتسهيل  االستثمار، 
غير  للقطاع  التدريجي  واإلدماج  واملتوسطة، 

املهيكل. 
الحكومي  البرنامج  مشروع  استعرض  لقد 
نعلم  ال  التي  واإلجراءات  التدابير  من  العديد 
الجبائي  اإلصالح  خالل  من  هل  تمويلها.  كيفية 

وتحسني املداخيل الضريبية؟ هل بالتمويالت في 
والخاص؟ هل  العام  القطاعني  بني  الشراكة  إطار 

باللجوء إلى املديونية؟   
من  بالرفع  الحكومة،  رئيس  السيد  التزمتم، 
وتيرة النمو إلى معدل 4 % خالل الخمس سنوات 
ضمنيا  تقرون  التوقع  بهذا  هل  نعلم  وال  املقبلة، 
من النمو التي   %  5,5 بالعجز عن تحقيق نسبة 
أعلنها جاللة امللك في خطابه السامي الفتتاح هذه 
الدورة البرملانية. لم تلتزموا بنسبة نمو سنوية، 
وفضلتم االلتزام بمعدل سنوي أقل ما يقال عنه أنه 
النموذج  من  املنتظرة  النتائج  على ضوء  خجول 
بعد  االقتصادي  االنتعاش  ضوء  وعلى  التنموي 

محاصرة وباء كوفيد 19. 
الوالية  في  تحققت  أشياء  بتحقيق  تلتزمون 
الحكومية السابقة، فكيف لكم العمل على »التسريع 
االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث 
املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمات 
واملقاوالت العمومية«، وقد تم إحداثها بمقتضى 
القانون 82.20 والذي صدر ظهير شريف بتنفيذه 

بتاريخ 26 يوليوز 2021. 
التناوب  ملغزى  تام  تجاهل  في  كذلك،  اعتبرتم 
دعم  اختارت  الناخبني  غالبية  بأن  الجديد، 
طموحة  برامج  قدمت  التي  السياسية  األحزاب 
وواقعية تضم إجراءات مرقمة ومحددة، في حني 
عجز مشروع التصريح الحكومي عن إعطاء أرقام 
وإجراءات مفصلة لتحقيقها. ففي الحاالت النادرة 
التي قدمتم فيها أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون 
منصب شغل، وخلق ما ال يقل عن 250.000 فرصة 
 125.000 )أي  سنتني  غضون  في  مباشر  شغل 
فرصة عمل سنويا، وهو ما يعني 625.000 فرصة 
آليات؟  وبأية  كيف؟  سنوات(.  خمس  خالل  عمل 

ووفق أي تخطيط؟ ال نجد جوابا.
حذاري من األرقام الحاملة، ألن البرنامج الحكومي 
تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية .. وأملنا أن 
تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حفاظا على 

السلم االجتماعي واالستقرار املجتمعي.    

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

الفريق  في  نعتبر  االعتبارات،  هذه  لكل 
لم  الحكومي  البرنامج  مشروع  أن  االشتراكي 
يستجب لالنتظارات املأمولة ولم يرق إلى مستوى 

لحظة التناوب الجديد، ونعتبر أن تصريحكم:  
االجتماعية  بالقضايا  اهتم  وإن  تصريح، 
اللحظة  مستوى  إلى  يرقى  ال  واالقتصادية، 
النموذج  تفعيل  بإطالق  املوسومة  التاريخية 

التنموي ؛
تصريح نوايا ال يكشف عن آليات التنفيذ، وال 
عن البرمجة الزمنية ضمن الوالية املمتدة لخمس 

سنوات.   
لكنه  االبتكار،  عن  يتحدث  ملتبس  تصريح 
في  »مكملة«  استراتيجيات  عن  أيضا  يتحدث 
طريقة  مع  القطع  تتطلب  استراتيجية  مجاالت 

تدبيرها خالل العقد األخير. 
واعية،  مسؤولة،  معارضة  سنظل  أننا  ونعلن 
وتحصني  السياسية،  التعددية  لحماية  يقظة، 
والحقوقية  واالجتماعية  السياسية  املكتسبات 

التي تحققت في بالدنا.
ضد  سنصوت  أننا  نعلن  هذا،  موقعنا  ومن 
مشروع البرنامج الحكومي، وسنحرص، ليس فقط 
السيد  تفضلتم  كما  التشريعية  مهامنا  أداء  على 
رئيس الحكومة، بل سنحرص على القيام بمهامنا 
الرقابية على الوجه األكمل بما فيه تسهيل مهام 
حكومتكم في كل ما يخدم املصالح العليا لبالدنا، 
اعتبار،  أي  فوق  العامة  املصلحة  بأن  منا  قناعة 

وأن »املغرب أوال«. 

p نعلن رف�صنا للت�صريح احلكومي النه جمرد 

اأماين غري مرتبة وغري مماأ�ص�صة مبعطيات علمية

الفريق االشتراكي بمجلس النواب في مناقشة مشروع البرنامج الحكومي

عبد الرحيم �صهيد:
انتقلنا من مرحلة 

»اال�صتقواء باالأعداد« 
اإلى مرحلة »التغول على 

العباد« والهيمنة على احلياة 
ال�صيا�صية بكل الطرق

�صنكون معار�صة م�صوؤولة ومبادرة، متم�صكة بالدفاع عن حقوقها 
الكاملة، وحري�صة على القيام باملهام الد�صتورية املنوطة بها
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ال جدال في كون املهدي املنجرة 
الصوت  يمّثل  املستقبليات  عالم 
املثقفة  لألصوات  واملفارق  النشاز 
رؤيته  إلى  ذلك  ومرّد  العالم،  في 
ينطلق  التي  النظر،  الثاقبة وزوايا 
العالم  قضايا  تحليل  في  منها 
أساسها  علمية،  استراتيجية  وفق 
االنتصار إلى اإلنسان. كما أّنه عَلم 
للهيمنة  الرافض  الفكر  أعالم  من 
خيرات  على  واستحواذها  الغربية 
خصوصا،  الثالثية  الشعوب 
األشّداء  املعارضني  من  ويعتبر 
لإلمبريالية املتوحشة، منتقدا جشع 
النيولبيرالية الجديدة أو االستعمار 
الجديد، ومن املدافعني اأُلَصالِء عن 
حق العالم الثالث في تحقيق تنمية 
مستقلة عن سياسة الدول العظمى 
إلى  دعوته  من خالل،  الالإنسانية، 
العدالة  جوهره  عاملي  نظام  بناء 

واإلنصاف والكرامة. 
كما فضح األنظمة املتخلفة  التي 
ثقافة  ترسيخ  إلى  دائما  تسعى 
وممارسة  واالستعباد،  العبودية 
يعّدها  بل  واالستبداد،  الَجْور 
السبب الرئيس في تخلف شعوبها، 
ثقافة  تكريس  على  بالعمل  وذلك 
والتبعية  والخضوع   الخنوع 
النقد  صندوق  إلمالءات  املقيتة 
وغيرها  باريس  وبنك  الّدولي 
انتشار  إلى  يؤدي  مّما  صناديق، 
والجهل  والفقر  البؤس  أحزمة 
كل  مع  يتناقض  وهذا  والالأمن، 
إنسانية  فبدون  الدولية،  املواثيق 
اإلنسان ال يمكن الحديث عن القيم، 
جانب  إلى  الوقوف  حاول  لهذا 
اإلنسان أين ما كان بالحث عن قيمة 
القيم التي أبرز أنها املسلك الوحيد 
للقضاء على التغّول اإلمبريالي في 

دول العالم الثالث. 
بعبارة أخرى إن العمل على نشر 
رها  يتصوَّ كما   - اإلنسانية   القيم 
تعمي  بّراقة  -لكليشيهات  املنجرة 
كثوابت  وإنما  والبصيرة،  البصر 
كيفما  الناس  كل  فيها  يشترك 
لونهم  أو  جنسهم  أو  عرقهم  كان 
اإلنسان  هو  املهم  لكن  دينهم،  أو 
هذا  كان  وقد  وعمقه.  جوهره  في 
املهمة  االنشغاالت  بني  من  األمر 
والرئيسة عند املفكر املهدي املنجرة 
الذي نذر حياته وعمره وعقله لهذه 

القيم النبيلة. 
أهم  من  كذلك  املنجرة  ويعتبر 
مفاهيم  أبدعوا  الذين  املفكرين 

امليغا-  / القيم  قيمة  منها  عديدة 
بل  الجديد.  االستعمار  إمبريالية/ 
كان  الحضارات  صراع  مفهوم  إن 
سّباقا إليه قبل صامويل هنتنجتون 
فاملهدي  بهذا.  وأقّر  اعترف  الذي 
كموقف  املفهوم  هذا  وظف  املنجرة 
بغية  أصولي،  ال  بنائي  وقائي 
الوقوف إلى جانب الدول الضعيف؛ 
بأبعاده  لإلنسان  االنتصار  وإلى 
هذه  ألن  والحضارية،  التاريخية 
مشروعه  في  اإلنسانية،  الحضارة 
بل  فراغ،  من  تأت  لم  التحليلي، 

تحّققت بفضل كل البشر. 
من  رمزا  املنجرة  كان  هنا  من 
عّرت  التي  العاملية  الفكرية  الرموز 
حقيقة القوى الدولية على املستوى 
الوقوف على  السياسي، من خالل، 
والكشف  الجهّنمية  مخططاتهم 
الذي  الشيء  عميقة،  برؤية  عنها 
جعله محّط االهتمام نظرا ملا يمّيز 
نباهة  من  الدولي  للوضع  قراءاته 
كافة  من  ومتشّرب  واع  وتصّور 

العلوم واملعارف. 
بخصوص  له  تنبأ  ما   ولعل 
والثانية،  األولى  الخليج  حرب 
التي  الكوارث  إلى  أشار  حيث 
إنسانية/  كوارث   ، عنها  ستنجم 
وكل  وبيئية،  سياسية/  اجتماعية/ 
التكهنات - املبنية طبعا على قواعد 
كانت سليمة الطرح،  العلم والعقل- 
من  له  حدث  ما  للعراق  حدث  وقد 
جميع  على  والتراجعات  القهقرى  
وأن   ذلك،  على  دليل  خير  ُعد  الصُّ
املنجرة  قال  كما   - الحربني  هاتني 
كانت لصالح إسرائيل واملشروع   -
منطقة  في  الصهيوني  األمريكي 

الشرق األوسط.  
والشقاق  التشرذم  واقع  ولعل 
األعداء  اإلخوة  وصراعات  والنفاق 
إليه  أشار  ما  صحة  على  دليل 
كتاباته  جل  في  املنجرة  املهدي 
البعد  ذات  رة  واملتنوِّ النّيرة، 
تحقيق  إلى  والساعية  الكوني؛ 
التوزيع العادل للخيرات، واملساواة 
عتق  بغية  والواجبات  الحقوق  في 
اإلنسان من نظم اقتصادية عوملاتية 
واإلنسان؛  بالقيم  تؤمن  ال  جشعة، 
اقتصاد  هيمنة  تبتغي  ما   بقدر 
والغايات  املقاصد  البشع  السوق 
املتمثلة في استنزاف خيرات الدول 
بلبوسات  استعمار  عْبر  املتخلفة 
اقتصادية، وهذا ما حّذر منه املفكر 
صلة  يشّكل  الذي  املنجرة  املهدي 
والعالم،  العربي  الوطن  بني  وصل 
وأفكار  نظريات  ينقل  كان  حيث 
للعالم  جديدة  غربية  تصورات 

املغاربي والعالم العربي.
فالرجل  األمر،  في  غرابة  وال 
كما وصفه   - العالم  بآالم  ينذر  كان 
مما  وقوعها  قبل   - جوبير  ميشيل 
يزّكي قيمته املعرفية وتجربته الثرية 
هذه  إلى  أوصلته  التي  والغنية 
فيها  يتخبط  التي  املؤملة  الحقائق 
وخراب  حروب  من  الثالثي  العالم 
وتهجير الشعوب من بلدانهم تحت 
واإلخوة،  األعداء  رصاص  رحمة 
وتدمير لحضارات منحت اإلنسانية 

الشيء الكثير، لكن العقلية الغابوية 
للدول املهيمنة واملصالح كانت أكبر 
من القيم واإلنسان، مما أفضى إلى 
قتل العدل والسالم واملحبة والحياة 

في نفوس الشعوب املقهورة. 
وسائل  ينبذ  بالتالي  والرجل 
اإلعالم العميلة والساعية إلى نشر 
الفكر  وتبخيس  التسطيح  ثقافة 
من  وموقفه  واإلنساني،  امللتزم 
إياها  معتبرا  الفضائية  القنوات 
وهذا  والتسطيح،  للضحالة  وسيلة 
دليل  على رفضه لكل ما يمس قيمة 
اإلنسان. إضافة إلى امتالكه بصيرة 
املستّبدة  الدول  بأن  تنّبَأْت  ثاقبة 
انتفاضات  ستعرف  والديكتاتورية 
الرؤساء  العديد  وجوه  من  ستغّير 
الحاكمني، و«الربيع العربي« تعبير 
انتفاضة  املنجرة«  املهدي  قاله  عما 
شعبية تنعش الفكر الثوري العربي 
وتحيي حلم الحرية املوؤود وتعيد 

وهج ستينيات القرن املاضي«.
املفكر  هذا  عبقرية  تجّلت  هنا 
كتبه  في  تنبؤاته  عن  عّبر  إذ 
زمن  في  »االنتفاضة  منها  العديدة 
الحضارية  و«الحرب  الدمقراطية« 
عمودها  كتابات  كلها  األولى« 
املستقبلي؛  االستشراف  الفقري 
املنبني على املقارنة ومؤّشر التطور 
والبشري  واالقتصادي  االجتماعي 
والحكامة  املوارد  إلى حجم  إضافة 
وقد  املعقلن.  والتدبير  الجّيدة 

عرضة  الفذ  العالم  املفكر  هذا  كان 
واملضايقات  واإلقصاء  للتهميش 
من لدن السلطة، من خالل التضييق 
عليه، بمنع محاضراته ولقاءاته مع 
املغربي  املجتمع  جعل  مّما  محّبيه، 
كان  وفكرية،  علمية  ثروة  يخسر 
وتيسير  احتضانها  األولى  من 
العام  الرأي  لتنوير  مهاّمها 
فإن  ذلك  ومع  والعربي،  املغربي 
املهدي املنجرة ترك أثره في أجيال 
وحتى  والثمانينيات  السبعينيات 
مظاهر  رغم  التسعينيات،  بداية 

التغييب التي مورست عليه.
املنجرة  املهدي  استرجاع  إن 
رحيله،  على  الرابعة  ذكراه  في 
فيه  نوع من االعتراف بهذا العاِلم 
الفذ، املختلف واملتنوع أوال، وثانيا 
أصبحت  التي  املواقف  رجل  لكونه 
غالبية  النبطاح  نظرا  اليوم  نادرة 
املال  سلطة  أمام  والعلماء  املثقفني 
واالستبداد، واستسالمهم والهروب 
وثالثا  واهية.  بدعاوى  األمام  إلى 
من  والِعَبر  الدروس  نستلهم  حتى 
والغنية  العميقة  الكثيرة  نتاجاته 
ورابعا  واألفكار،  بالطروحات 
الذي  املنجز  في  التفكير  إلى  دعوة 
وتفكيكه  مدارسته  أجل  من  خّلفه 
يطرحه  عّما  والكشف  وتحليله، 
املقهور،  تنتصر لإلنسان  أفكار  من 
الدول  لسياسة  نقدي  وخطاب 
العظمى تُّجاه العالم الثالثي، ولعل 

ما  يثبت  التحليلي  النقدي  منجزه 
خبيرا  كان  أنَّ  اعتبار  على  نقوله 
بُمجريات ما ُيحاك من مشاريع ضد 
التحرر  في  الراغبة  الشعوب  إرادة 
وتحقيق االستقالل التام، والساعية 

إلى التقدم والتطور.
إن درس املهدي املنجرة ال يمكن 
أن يستوعبه إال املؤمنون بأهمية علم 
االستشرافي  وبالفكر  املستقبليات 
لقياس  الّتْرُموِمتر  دور  يلعب  الذي 
والوقوف  االجتماعي،  التوتر 
التي  االقتصادية  املؤشرات  على 
ألي  األولى  الشرارة  بمثابة  تكون 
في  تقع  قد  قالقل  أو  اضطرابات 
التي تعرف  املجتمعات  مجتمع من 
ركودا اقتصاديا واستبدادا سياسيا 
يدعونا  إنه درس عميق  وسلطويا، 
متأنية  قراءة  قراءته  إعادة  إلى 
حتى ندرك األوضاع والوقائع التي 
يشهدها العالم العربي؛ املتمثلة في 
معالم  تعكس  حضارية  انتكاسة 
كعنوان  الضحالة  وهيمنة  الترّدي 
ال  بما  ويؤّكد  الثالثة،  األلفية  ُيميُِّز 
املهدي  كون  في  للشك  مجاال  يدع 
من الذين دقوا جرس اإلنذار إلثارة 
حتى  العربية  املجتمعات  انتباه 
دورها  وتؤدي   ، عافيتها  تستعيد 
التحوالت  ومواكبة  الحضاري 
البشري،  للعقل  واملربكة  الرهيبة 
حتى ال يبقى خارج أسئلة الحاضر 

والتاريخ. 
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االشتراكي

رابطة كاتبات املغرب تدعو احلكومة 
اإلى ت�سجيع اال�ستثمار يف املجال الثقايف  

»رابطة  لـ  التنفيذي  املكتب  إثر اجتماع جمع مجلس حكيمات ورئيسة املجلس اإلداري وعضوات  على 
املنعقد يوم السبت 09 أكتوبر 2021 بنادي الصحافة بالرباط  ترأسته الحكيمة االستاذة  كاتبات املغرب« 
االجتماع، وفي  أعمال  املُدرجة ضمن جدول  القضايا  تدارس مجموعة من  تم خالله  الذي  بلعربي   عائشة 
مقدمتها مجريات الدخول السياسي الجديد ببالدنا ورهانات وتحديات املرحلة وكذا تقييم النتائج النهائية 
لالستحقاقات االنتخابية، سواء املحلية أو الجهوية أو التشريعية؛ هذه االستحقاقات التي أفرزت حكومة 

جديدة تنتصر للخيار الديمقراطي »والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام«.
كما تم في هذا االجتماع، استحضار الخطاب امللكي السامي الذي وجهه جاللة امللك إلى أعضاء البرملان 
بغرفتيه بمناسبة افتتاح الدورة األولى من الوالية التشريعية الحالية ، إذ أعربت رابطة كاتبات املغرب للرأي 
العام الثقافي عن  تثمينها لحضور الكفاءات النسائية الوازنة في الحكومة الجديدة ،والتي حظيت املرأة 

فيها بسبع حقائب وزارية نوعية وُمهمة.
املغربية،  للثقافة  الالزمة  العناية  إيالء  إلى  الجديدة  املغربية  الحكومة  املغرب  كاتبات  رابطة  ودعت   

باعتبارها مدخال استراتيجيا لكل إصالح تنموي؛ ضمان مشاركة املرأة في تدبير الشأن الثقافي؛
تشجيع االستثمار في املجال الثقافي ودعم املبادرات النسائية التي تعمل على صيانة التنوع الثقافي 

واللغوي بمختلف روافده العربية، األمازيغية، الحسانية، العبرية اإلفريقية واألندلسية واملتوسطية ؛
اعتبار النساء قيمة قائمة داخل الهياكل املنتخبة وليس فقط تأثيثا لها.

كما ُتسّجُل رابطة كاتبات املغرب في نفس الوقت استغرابها من غياب »املساواة« والريع السياسي الذي 
مورس داخل االحزاب السياسية  األمر الذي خّيب أفق انتظارات الحركات النسائية املغربية التي ناضلت من 
أجل تحقيق االنتقال، والعمل على املناصفة كما أقّرها دستور اململكة  لسنة2011، والنهوض بحقوق املرأة 

املغربية وتعزيز قيم املساواة وتمكني املرأة ومكافحة كل أشكال التمييز بني الجنسني .
وسجلت الرابطة كذلك: رفضها إلقصاء العديد من الكفاءات النسائية داعية األحزاب للتعامل وفق آليات 
الترابية   للمجالس  رئيسات  لينتخنب  النساء  وتشجيع  محاباة؛  أو  تحيز  دون  التزكيات  منح  في  معقولة 
وضمان  واملحلي  العام  الشأن  تدبير  في  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجهوية؛  و  واإلقليمية  الجماعية 
داخل  فروعها  كافة  مع  موعدا  ؛ضاربة  الوطنية  لألحزاب  املنظم  القانون  مراجعة  إلى  دعت  كما  الشفافية؛ 

اململكة وخارجها على البصم بدخول ثقافي يحمل انتظارات وانشغاالت الكاتبة املغربية .

االإعالن عن اأ�سماء 
الفائزين بجائزة الثقافة 

االأمازيغية بر�سم �سنة 
 2020

عن  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  كشف 
أسماء الفائزين بجوائز الثقافة األمازيغية برسم 
الـ  الذكرى  التي سيتم تسليمها في   ،2020 سنة 
20 للخطاب امللكي السامي ألجدير التي تصادف 

17 أكتوبر الجاري. 
وأوضح املعهد على موقعه اإللكتروني أن الجائزة التقديرية لهذه الدورة عادت إلبراهيم املزند، فيما عادت 
الجائزة الوطنية للترجمة للعربي موموش عن ترجمته إلى األمازيغية رواية الكاتب الروسي ليون تولستوي 

.»La mort d›Ivan Ilitch«
وأضاف املصدر ذاته أن الجائزة الوطنية لإلبداع األدبي األمازيغي عادت لكل من لحسني أسعيد في صنف 
الكتابة النثرية عن مجموعته القصصية »Turtut n yidil«؛ وللحسن بنسعيد في صنف أدب الطفل عن 

.»Urtan n tumrt« مجموعة األناشيد املوجهة لألطفال بعنوان
روبورتاجات  عن  عبارة  هو  الذي  عمله  عن  وزيك،  للحسني  واالتصال  لإلعالم  الوطنية  الجائزة  وآلت 
الثانية، حول وباء كورونا بالعديد من املختبرات واملستشفيات، فيما آلت الجائزة  القناة  باألمازيغية في 
الوطنية للدراسات واألبحاث والبرامج املعلوماتية لبدر بودهان الذي تقدم بمجموعة من الدعامات الرقمية 

لتعلم وتعليم األمازيغية بطريقة الرسوم املتحركة.
Rif Expérience(، عن أغنية  )مجموعة  البوزاختي  العصرية سفيان  لألغنية  الوطنية  بالجائزة  وفاز 
»tarifit«؛ فيما عادت الجائزة الوطنية لألغنية التقليدية لعلي آيت بوزيد، عن أغنيته »لعادات«. أما الجائزة 

.»Drz n tmazgha« الوطنية للفيلم، فقد عادت لطارق اإلدريسي في صنف الفيلم التخييلي، عن فيلمه
عبر  وذلك  تجلياتها،  مختلف  في  األمازيغية  بالثقافة  النهوض  إلى  األمازيغية  الثقافة  جائزة  وتهدف 

تشجيع منتجيها ومبدعيها وفنانيها ومفكريها وباحثيها.

املهدي املنجرة املنذر باآالم العامل

بمراكش  الشريفة  دار  فضاء  احتضن 
فردي    افتتاح معرض تشكيلي  مؤخرا حفل 
للفنانة التشكيلية واألديبة لبابة لعلج، حيث 
رافق االفتتاح توقيع كتابها الجديد » أفكار 

شاردة »في نسختيه الفرنسية والعربية.
هذا املؤلف الجديد، هو عبارة عن تأمالت 
شعرية وتشكيلية بليغة وموحية من تقديم 
كل من الباحث والناقد الفني حسن لغدش، 

والكاتب والناقد الفني حسن نرايس.
الفنية  االحتفالية  هذه  تميزت  كما   
واألدبية والثقافية، بتنظيم بندوة صحفية، 
واإلعالم   للصحافة  العالي  باملعهد  أقيمت  
و  اإلعالميني  من  عدد  بحضور  بمراكش، 
وسلطت  والفني،  الثقافي  بالشأن  املهتمني 
الفنية  تجربتها  على  الضوء  فيها  الفنانة 
أسئلة  مختلف  عن  اإلجابة  مع  الخصبة 
ممثلي وسائل االعالم املواكبة لهذا الحدث 

الفني والثقافي.
حول هذه املحطة اإلبداعية واألدبية، تقول 
تراودني  الكون،  متأملة شساعة   « الفنانة: 
شراك  دون  آخر  إلى  فكر  من  الشرود  فكرة 
أو عقال. بال خيط أحمر! مع »أفكار شاردة« 

يتواصل السفر بوتيرة الترحال«.
الثقافي  الحدث  هذا  حول  ورقة  وفي 
البحث  عنونها ب«منجز  الحمراء،  باملدينة 
إن   لغدش  قال  األصلية«،  األبجدية  عن 
الكتابة  لنا  تتيح  التي  الحقيقية  »التجربة 
الشاعرة  الفنانة  عمل  ففي  القراءة،  هي 
الخطوط  تحديد  يستوجب  لعلج،  لبابة 
إمكانية  لفكر جوال ومثير للشجون  العامة 

بتلوينه  شخصي.  تغيير  حسب  قبض  كل 
العام، يتعارض هذا املنجز مع هم العرض 
فهو  املشابهة،  منطق  ومع  التمثيلي، 
املحدث  بالتسلسل  الحلم  منطق  يستبدل 

للوقائع، ويفضل املصادفة«.
جغرافيا  يخص  ما  في  لغدش،  ويضيف 
املنجز، فهو يسلك مسارا يمكن من إبراز أن 
العالم،  لتحليل  طريقة  هي  األفكار  مغامرة 
لتعلم ولبلوغ الهوية األصيلة. تبقى مغامرة 
املوحى  العوالم  تخيل  هي  الكبرى  القارئ 
بها وتدبر الدرسني الوجودي وامليتافيزيقي 

الناجمني عنها.
الكاتب والناقد حسن نرايس في معرض 
كاألفكار  ليست  أفكار  ب«  املوسوم  تقديمه 
والزمن  قصيرة،  »الحياة  قال:  األخرى«    
وزمن  طويلة،  القصائد  وحياة  محدود، 
تملك  الفنانة  ان  مؤكدا  محدود،  ال  اللوحة 
ألوان الكون، وفي ديوانها تسلط النصوص 
طافح  مجتمع  على  الكاشفة  األضواء 
الذين  والشياطني  واملهزومني  بالضعاف 

يحلمون بالفردوس املفقود«.
املعرض  هذا  خالل  من  املبدعة  ارتأت 
الحمراء  مراكش  مدينة  تكرم  أن  الفردي 
بقصيدتني من وحي مخيلتها تقول في جزء 

األولى:

على آثار ابن عربي

دار الشريفة رياض تاريخي
فتنة فن السعديني

يغوص بنا في تضاعيف القرن السادس 
امليالدي

إنه مسكن مسالم
تتالقى في رحابه الفنون

إنه فضاء للسفر
سفر »سلطان السالطني«:

األندلس، املغرب العربي، الشرق...
ال يمكن خوضه إال في ذاته  

كشفا  األكبر  الشيخ  تلقى  بفاس، 
صوفيا

رؤيا نبوية

االنبعاث«  »رمز  وعنوانها  الثانية  وفي 
تقول في جزء منها:

محمولة من قبل صقر إليونور
التقيت باللقلق في املدينة الحمراء

مراكش، مدينة إمبراطورية
إنها لعبة نارية

تطفح باألسرار الخفية
تاريخها مجيد

هل هناك حاجة لتعداد معالم بهائها؟
هل هناك حاجة لذكر تجلياتها؟

إنها باب الجنوب
تلهم الفنانني

حرارتها تستميل اللقالق
تقدم من رحلة طويلة

فنانة  لعلج  لبابة  أن  الى  يشار 

توج  فاس.  مواليد  من  وأديبة،  تشكيلية 
بالدكتوراه   2019 عام  اإلبداعي  مسارها 
الفخرية من طرف منتدى الفنون التشكيلية 
اإلبداعية  تجربتها  حول  صدرت  الدولي. 
عدة منشورات من بينها: »بزوغ غرائبي«، 
متعددة  بأصــوات  »املادة  »عواملي«، 
العالم:  »سيدات  وإيحاء«،  »،«تجريد 
األدبية:  مؤلفاتها  من  والنور«.  الظل  بني 
»تصوف  شاردة«،  »أفكار  »شذرات«، 
،«أيقونات  وتشكيل«  ملحون  وتشكيل«،« 

)كتابات  املؤنث«  بصيغة  التشكيل 
ولوحات(.   من مؤلفاتها قيد الطبع)كتابات 
»موسيقى  الصمت«،   »همس  لوحات(:  و 
موسيقى  األول(،«  )الجزء  وتشكيل« 
مع  »العيش   ، الثاني(  )الجزء  وتشكيل« 
الذات«، »العيش املشترك«، »صوت باطني 
 « وتشكيل«،  »رقص  والحب«،  ،«الفن   «
املعرض  والجمال«...  ،«الفن  النور«  طريق 

ا سيستمر إلى غاية 30 أكتوبرالجاري. 

املبدعة لبابة لعلج تكرم مدينة مراك�ش بدار ال�سريفة
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب-
قطاع املاء

ONEE-Branche Eau
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح  الدولي
رقم: 12/م.ت.ص/

ت.د/2021
اقتناء ثالث وحدات 

متنقلة ملراقبة عن بعد 
بواسطة كميرة فيديو 

لفائدة مصالح التطهير 
السائل ملراكز: ترجيست ـ 

ورززات ـ بركان
التزويد  مديرية  تعلن 
للمكتب  والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء، 
الكائن مقرها بالرباط، عن 
املفتوح  العروض  طلب 
قصد  أعاله  إليه  املشار 
االستغالل  معدات  اقتناء 
مصالح  لفائدة  والصيانة 
ملراكز:  السائل  التطهير 
ترجيست ـ ورززات ـ بركان 
طلب  عن  اإلعالن  هدا 
أربع  سيعطي  العروض 
اقتناء  صفقة  صفقات: 
عن  ملراقبة  متنقلة  وحدات 
بعد بواسطة كميرة فيديو 
التطهير  مصالح  لفائدة 
عقود  صفقات  وتالتة 

صيانة
يتعني  التي  املستندات 
على املتنافسني اإلدالء بها 
من   10 الفصل  في  مقررة 

نظام االستشارة.
من  املشروع  تمويل  سيتم 
اليابانية  الوكالة  طرف 

)JICA( للتعاون الدولي
التقديري  الثمن  يحدد 

إلنجاز الخدمات:
7.200.000,00درهم   *
ثالث  القتناء  )م.ا.ر( 

وحدات متنقلة
252.000,00درهم   *

)م.ا.ر( للعقود صيانة   
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 
أو  74.500,00درهم  ب  
العمالت  من  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل.
ملف  سحب  -يمكن 
العنوان  من  االستشارة 
الصفقات  مكتب  التالي: 
ملديرية التزويد والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب- الصالح  واملاء 

قطاع املاء.
محطة   ،)G( مبنى 
محمد  شارع  املعالجة، 
الرقم  الوزاني،  بالحسن 

البريدي،-10220الرباط.
الهاتف:

0537667305/06
الفاكس:0537667513 

ملف  على  االطالع  يمكن 

بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية:

www.marchespu-
 blics.gov.ma

االستشارة  ملف  يسلم 
مجانا.

العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
ملديرية التزويد والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  وللماء 
)ج(،  عمارة  املاء  قطاع 
بلحسن  محمد  شارع 
البريدي  الرمز   - الوزاني 
تاريخ  قبل   -  10220
الجلسة  عقد  وساعة 

العلنية لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
البريد املضمون مع إشعار 
مكتب  إلى  بالتوصل 
الوطني  للمكتب  الضبط 
الصالح  وللماء  للكهرباء 
عمارة  املاء  للشرب-قطاع 
)ج(، شارع محمد بلحسن 
البريدي  الرمز   - الوزاني 
على   - الرباط   -  10220
األقصى قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الخميس   02 دجنبر2021 
التاسعة  الساعة  على 

صباحا )توقيت محلي(
على  األغلفة  تفتح   

مرحلتني.  
التزويد  مديرية  بمقر 
للمكتب  والصفقات 
وللماء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء 
محمد  شارع   )G( -عمارة 
الرمز   - الوزاني  بلحسن 
البريدي 10220 - الرباط.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
مشاريع  مشتريات  بقسم 
ملديرية  السائل  التطهير 
التزويد والصفقات للمكتب 
وللماء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء 
محمد  شارع   )C( -عمارة 
الرمز   - الوزاني  بلحسن 
البريدي 10220 - الرباط.

الفاكس:
+2120537667221

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

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3780/ا.د

ع.س.ن /3775/ إد

ع.س.ن /3765/ إدع.س.ن /3777/ إد

ع.س.ن /3776/ إد

ع.س.ن /3766/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء 
- سطات

عمالة مقاطعات 
ابن امسيك

الكتابة العامة 
قسم العمل االجتماعي
إعالن عن طلب إبداء 

االهتمام
مختصة  جمعيات  النتقاء 
التمدرس  دعم  مجال  في 
ومحاربة الهدر املدرسي في 
التفتح  محور  تنفيذ  إطار 
والتفوق املدرسي باألوساط 
من  واملحتاجة  الفقيرة 
للمبادرة  الرابع  البرنامج 
البشرية  للتنمية  الوطنية 
ابن  مقاطعات  بعمالة 

امسيك.
تماشيا مع أهداف و فلسلفة 
للتنمية  الوطنية  املبادرة 
مرحلتها  في  البشرية 
2023-2019 و في  الثالثة 
وفق  برامجها  تنزيل  إطار 
تعلن  الجديدة،  املنهجية 
للتنمية  اإلقليمية  اللجنة 
مقاطعات  بعمالة  البشرية 
باب  فتح  عن  امسيك  ابن 
املهتمني  أمام  الترشيح 
دعم  برنامج  في  للمشاركة 
الهدر  ومحاربة  التمدرس 
تفعيال  وذلك  املدرسي 
والتفوق  التفتح  ملحور 
الفقيرة  باألوساط  املدرسي 
البرنامج  من  واملحتاجة، 
بالدفع  املتعلق  الرابع 
لألجيال  البشرية  بالتنمية 

الصاعدة.

العام  للهدف  وتحقيقا 
وسعيا  املذكور،  للبرنامج 
االلتقائية  إلى تحقيق مبدأ 
البرامج  مختلف  بني 
الحكومية  وغير  الحكومية 
الصاعدة،  االجيال  لدعم 
سيتم تبني مقاربة رائدة من 
الجمعيات  استقطاب  أجل 
املختصة العاملة في مجال 
ومحاربة  التمدرس  دعم 
لها  والتي  املدرسي  الهدر 
هذا  في  وخبرة  تجربة 
على  الحرص  مع  املجال 

تتبع وتقييم النتائج .  
البرنامج  هذا  ويستهدف  
التالميذ  قدرات  دعم 
أسر معوزة،  املنحدرين من 
بمؤسسات  املتمدرسني 
التابعة  العمومي  التعليم 
لهذه  الترابي  للنفوذ 
االبتدائي  بالسلك  العمالة 
الثالث  املستوى  من  ابتداء 
في  السادس  املستوى  إلى 

مواد الرياضيات واللغات.
املنتقاة  الجمعيات  تلتزم 

باملهام التالية: 
الدعم  دروس  تقديم   -
لفائدة  مجانا  املدرسي 
التالميذ املستهدفني بالسلك 
وباألحواض  االبتدائي 

املدرسية املعنية؛
التجهيزات  توفير   -
الضرورية  البيداغوجية 
املدرسي  الدعم  لفضاءات 

والتوجيه واإلرشاد؛
لفائدة  تكوينات  برمجة   -
مجال  في  املتدخلني 
)املؤطرين  املدرسي  الدعم 
التربويني/  واملشرفني 

بعد  ذاتيني(  أشخاص 
موافقة السلطات واملصالح 
وكذا  املعنية  االدارية 
إشراف  تحت  تأطيرهم 
مسؤولي املديرية اإلقليمية 

للتربية الوطنية.
الدعم  دروس  توفير   -
التالميذ  لصالح  والتقوية 
في  صعوبة  لديهم  الذين 
في  خاصة  االستيعاب 
واللغات  الرياضيات  مواد 
خارج أوقات الدراسة تحت 
إشراف مؤطرين مختصني.

رقمية  أرضية  إنشاء   -
لتقديم الدعم عن بعد.

وأولياء  آباء  تحسيس   -
التالميذ باملقاربة التعليمية 

املعتمدة.
الطلب  أن  اإلشارة  وتجدر 
االهتمام  بإبداء  املتعلق 
للجمعيات  أساسا  يوجه 
للمعايير  تستجيب  التي 

التالية:
وضعية  في  االشتغال   -
التوفر  مع  سليمة  قانونية 
ملدة  وخبرة  تجربة  على 
على  سنوات)03(  ثالث 

األقل في ميدان التعليم.
التقارير  على  التوفر   -
للثالث  املالية  والبيانات 
مع  األخيرة  سنوات 
للقواعد  االستجابة 
املحاسباتية  والشروط 

والضريبية.
- التوفر على موارد بشرية 
تدبير  على  وقادرة  مؤهلة 
املدرسي  الدعم  مشروع 
على  تلميذ   500 لفائدة 

األقل؛

تامة  دراسة  تقديم   -
تتضمن  املشروع  عن 
امليزانية  التوصيف، 
وتحديد  املرصودة، 
التتبع،  واليات  وسائل 
اآلفاق  استشراف  وكذا 
مع  املنتظرة  املستقبلية 
لتتبع  مؤشرات  وضع 

املشروع.
أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
املعايير املعتمدة والتزامات 
الجمعيات، سيتم تفصيلها 
تأطيرية،  مذكرة  في 
اإلشارة  رهن  موضوعة 
قسم  بالعمالة-  للسحب 

العمل االجتماعي.
املعلومات،  من  وللمزيد 
املهتمة  للجمعيات  يمكن 
ربط  االهتمام،  إبداء  بطلب 
قسم   - بالعمالة  االتصال 

العمل االجتماعي 
الجمعيات  على  يجب 
إيداع  الطلب،  بهذا  املهتمة 
داخل  ترشيحها  ملفات 
أكتوبر  أقصاه..27  أجل 
2021 على الساعة الرابعة 
بمكتب  زواال  والنصف 
مقاطعات  بعمالة  الضبط 

ابن امسيك.
ع.س.ن/3779/ا.د

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

والية جهة مراكش - أسفي
إقليم أسفي
دائرة عبدة
قيادة العامر
جماعة شهدة

إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح
رقم: 2021/04

على   2021/11/11 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
بقاعة  سيتم  صباحا 
شهدة   جماعة   اجتماعات 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
عروض أثمان مفتوح ألجل 
أشغال تهيئة وتأهيل مركز 
جماعة شهدة. يمكن سحب 
من  العروض  طلب  ملف 
للجماعة  التقنية  املصلحة 
الكترونيا من  نقله  يمكن  و 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
األعمال  تقدير  كلفة  ـ 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  في  املشروع 
مع  1.222.008,00درهم 

احتساب الرسوم.           
- حدد مبلغ الضمان املؤقت   
ألف    ثالثون  مبلغ:    في 

درهم)30000درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى  
مطابقني  املتنافسني 
 27 املواد:  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 
2.12.349صادر  رقم 

األولي  جمادى  8من  في 
 )2013 20مارس (1434
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
املتعلقة  القواعد  بعض 

بتدبيرها ومراقبتها، 
ويمكن للمتنافسني:

ملفاتهم  يرسلوا  أن  إما   -
إلى  الكترونية  بطريقة 
أو  املشروع  صاحب 
ورقي  حامل  على  تقديمها 
املنصوص  للشروط  طبقا 
31من  املادة  في  عليها    

املرسوم املشار إليه أعاله.
إما إيداع اظرفتهم مقابل   -

التقنية   باملصلحة  وصل 
للجماعة. 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

وقبل فتح االظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  املادة04من  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3781/ا.د

ع.س.ن /3772/ إد ع.س.ن /3771/ إد

ع.س.ن /3773/ إد

ع.س.ن /3774/ إد

ع.س.ن /3768/ إد

بوشناق،  حميد  المغربية،  األغنية  نجم  يجدد 
الوصل مع محبيه بألبوم جديد، تحمل أغنيته األولى 
عنوان »بال بيك«، والتي يعتزم إطالقها يوم 16 

أكتوبر الجاري.
ويتغنى الفنان حميد بوشناق، المعروف بأدائه 
للون الموسيقي المسمى »وورلد«، في أغنيته التي 
بين  تسجيلها  وتم  ثانية،  و33  دقائق  لـ3  تمتد 
مراكش والصويرة ولبنان، بمحبوبته التي يخاطبها 
االحتفاء  مع  بيك«،  بال  انــا  نكون  »واش  قائال 
بالطبيعة، التي يرى أنها استعادت سكينتها في 

سياق تفشي وباء كورونا.
بوشناق  حميد  من  كل  األغنية  تلحين  وتولى 
وياسين بنعلي، وتم وضع كلماتها وتوزيعها من قبل 
هذا الوجه المعروف في األغنية المغربية العصرية، 
فنانين  إلى جانب  المرموقة  مكانته  يؤكد  والذي 
والعالمية،  الوطنية  الساحة  في  اإلنتاج  غزيري 
مع الحرص على الحفاظ على أسلوبه الموسيقي 
الخاص، ومزجه بعبقرية مع اإليقاعات العالمية.

ومن أجل إطالق أغنيته »بال بيك«، قرر هذا الفنان 
المنفتح دائما على موسيقى العالم، تصوير أغنيته 
على شكل فيديو كليب بالشاطئ الثاني للصويرة، 

المدينة الملهمة بامتياز.
وقال الفنان حميد بوشناق، بخصوص الفيديو 
كليب، الذي أخرجه محمد أقنيق، في هذه الفترة 
االستثنائية المطبوعة بتفشي )كوفيد19-(، »كنت 
أبدو وحيدا في الحجر الصحي، في انتظار هذه 

المحبوبة«، مضيفا أن الرسالة التي يحملها هذا 
العمل الموسيقي هي تكريم الطبيعة، مع التركيز 
التي وجدتها مجددا في أوقات  »السكينة«  على 

الجائحة.
بالمناسبة،أن  صحافي  تصريح  في  وأوضــح، 
لآلثار الجانبية  األمر يتعلق بــ »جانب إيجابي« 

لتفشي الفيروس.
أن  يمكننا  ال  الطبيعة،  »بدون  أنــه  وأضــاف 

نعيش«، مبرزا أن صور الفيديو الكليب، التي يظهر 
فيها رفقة حصانه أمام البحر وعلى شاطئ نظيف، 
»تعكس الجانب الهادئ والعاطفي لألغنية، ولكن 
أيضا العالقة بالغة األهمية، التي يتعين تأملها، 
مع الطبيعة، في أفضل حاالتها، وفي سكينة تامة«.

وفي بداية ظهور الجائحة، السيما خالل فترة 
الجذري  التغيير  »هذا  لوحظ  الصحي،  الحجر 
الذي طال الطبيعة، إذ عديدة هي الفضاءات التي 
كانت متسخة وأضحت نقية بفضل الراحة التي 
استفادت منها الطبيعة، وكذا مع إقرار إجراءات 

وقائية للتصدي لتفشي الوباء«.
وفي معرض حديثه عن اختيار مدينة الصويرة 
لتصوير أغنيته الجديدة، وهي الـ 18 في مسيرته 
الفنية الغنية واالستثنائية، أوضح حميد بوشناق 
أن األمر مرده إلى أن أغنية )بال بيك( هي من النوع 
الموسيقي »األفرو-بوب-كناوي«، مشيرا إلى أن 
كناوة،  بموسيقى  عالميا  الرياح مشهورة  مدينة 

وب«معلميها«.
بـ«مفاجأة«  األغنية  تحتفظ  أخــرى،  جهة  من 
للجمهور العريض وللمتتبعين الشغوفين، الذين 
للفنان  الكبيرة  والقدرات  الفنية  البراعة  يعرفون 
حميد بوشناق، الذي باح لنا بأنه »لم يسبق لهم 

أن رأوني في حالة من هذا القبيل«.
في مسيرته،  وحول ما تمثله أغنية »بال بيك« 
كما  أنه،  أكد  سنة،  أربعين  مدى  على  تمتد  التي 
يدل على ذلك بوضوح عنوانها، »بدون موسيقى ال 

أستطيع العيش، وبدون موسيقى ال يوجد حميد«.
وبشأن األغنية التي طبعت مسيرته الفنية، كشف 
بوشناق، بنوع من الحنين إلى الماضي، أن »كولي 
أنه  إلى درجة  لديه،  تحتل مكانة خاصة  عالش« 
أعاد غناءها بتوصية من والده الراحل، بنيونس، 
الموسيقي المشهور في أوساط الموسيقى العربية 
- األندلسية )الغرناطي(، وكذا أغنية »الموسم« التي 
القت نجاحا كبيرا، وصدى واسعا لدى الجمهور.
واستطرد قائال »عندما ننصت لهذه األغنية، فإن 
األمر يتعلق بالهوية المغربية التي يتم التغني بها«.
وأعرب حميد بوشناق عن اعتزازه الكبير بكونه 
فنانا من »شمال إفريقيا«، مؤكدا أن األلبوم الجديد 
الذي يتألف من عشر أغان، وهو الــ 14 في مسيرته 
الغنية، سيكون، بذلك، ذي حلة تغلب عليها األلوان 

اإلفريقية.
مواليد  من  وهو  بوشناق،  حميد  الفنان  وكان 
الركائز  مدينة وجدة، والمنتمي لعائلة فنية، من 
األساسية للمجموعة التي ضمت إخوانه عمر ورضا 

ومحمد، والتي كانت تلقب ب«فرسان الراي«.
ومن المؤكد أن الفنان حميد بوشناق ما فتئ 
يثبت، على مر السنين، في إبداعاته القيمة، والتي 
التي  النجاحات  وبفضل  أسرارها،  وحده  يملك 
راكمها من خالل ألبوماته الــ 13 السابقة، أنه بلغ 
مرحلة النضج الفني، ويكرس شهرته باعتباره أحد 
أبرز الوجوه األكثر حضورا على مستوى الساحة 

الموسيقية المغربية.

أحمد سيجلماسي
تحت عنوان »خصائص الفكر النقدي وفلسفة 
الدين  نــور  تجربة  في  السينمائية  الكتابة 
الصايل«، تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بنمسيك والجامعة الوطنية  لألندية السينمائية 
بالمغرب ندوة فكرية صباح الجمعة 22 أكتوبر 
هلل  عبد  بمدرج  العاشرة  من  ابتداء   2021
العروي بكلية بنمسيك بالدار البيضاء. يشارك 
في هذه الندوة النقاد والباحثون السينمائيون 
حميد اتباتو والمختار آيت عمر وحمادي كيروم 
الدامون. وقد وضعت  ومحمد باكريم وخليل 
أعدها  الندوة  لهاته  أرضية  المنظمة  اللجنة 

الدكتور حميد اتباتو  ما يلي:
المؤسسين  أحد  الصايل  نورالدين  »يعد 
من  المغربية  السينما  فــي  النظري  للفكر 
الذي  النظري  اإلطــار  منها  متنوعة،  مداخل 
في  نشرت  فكرية  إسهامات  من خالل  ترجمه 
منابر وإصدارات مختلفة، واإلسهامات النقدية، 
المكتوبة منها والشفوية، التي عكست الكثير 
بمجاالت  العالقة  ذات  النظرية  ــر  األط مــن 
سينمائية عديدة منها النقد لسينمائي نفسه 
واإلبداع  واإلنتاج والتسويق وعالقة اإلنتاج 
والتظاهرات  األجــنــبــي  بــاإلنــتــاج  الــوطــنــي 
خاصة  السينمائية،  والكتابة  السينمائية... 
فلسفة  على  أسسها  التي  السيناريو،  كتابة 
تربط  واضحة  فكرية  لخلفية  تحتكم  خاصة 
اإلبداع السينمائي باألساس المعرفي الصلب.

الفكر النظري هو ما احتكم إليه نور الدين 
على  اإلشراف  لمسؤولية  تحمله  في  الصايل 
تظاهرات  أو  برامج  أو  مشاريع  أو  قطاعات 
والسمعي  السينمائي  بالمجال  عالقة  ذات 
الوطنية لألندية  البصري، من قبيل الجامعة 
السينمائية والقناة التلفزيونية الثانية )دوزيم( 
والمركز السينمائي المغربي ومجلتي »سينما 
»شاشة  وبرامج  سينمائية«  و»دراسات   »3
باإلذاعة  السينمائية«  و»المجلة  سوداء« 
وغيره  الليل«  منتصف  »سينما  أو  الوطنية 

بالتلفزة المغربية ومهرجان السينما اإلفريقية 
األفالم  بعض  سيناريوهات  وكتابة  بخريبكة 

السينمائية... إلخ...

كل  في  وعمليا  نظريا  الصايل  عكس  لقد 
هذه المجاالت والمساهمات قناعاته الفكرية، 
هذه  لمحورة  مشروعية  يعطي  ما  هذا  ولعل 

الندوة حول موضوع« خصائص الفكر النقدي 
وفلسفة الكتابة السينمائية في تجربة نورالدين 

الصايل«.
الفكر  فــي  النظرية  الخصائص  تجلت 
النقدي لنور الدين الصايل من خالل الطابع 
في  واقترحه  ناقشه  ما  لمجموع  اإلشكالي 
ومــن خالل  وحــواراتــه وسجاالته،  دراســاتــه 
لصياغة  اعتمده  الــذي  المفاهيمي  الجهاز 
المنهجي  األساس  وكذا  ومواضيعه،  أفكاره 
الذي راهن عليه في مجموع إسهاماته وبناؤه 
لمجموع ما انشغل به على فرضيات واضحة 
تم االشتغال عليها بشكل جدي ومنهجي أوصله 

بشكل طبيعي للنتائج المحددة في البدء.
النظرية  الخلفية  بمتانة  يشي  هــذا  كــل 
خالل  مــن  بــرزت  التي  الصايل  لنورالدين 
إسهامات عديدة له نستدل عليها بنماذج من 
الوعي الجمالي  لغته المفاهيمية التي منها: 
والوعي السينمائي والنصاعة والفيلم الخالص 
ونقد النعت والنقد التعليق ومسؤولية الكتابة 
والنقد  وصور التخلف ومراكز القوة الروائية 
والوعي الشقي والشعارات الوثوقية والممارسة 
المغايرة والوسط اإلبداعي ورأسمال الصور 

واألصوات والتسلسل والقطيعة...
الدين  نور  لدى  السينمائي،  النقد  يعتبر 
السينمائية  اإلبداعية  الكتابة  كما  الصايل، 
وتدبير الشأن السينمائي والسمعي البصري 
في  والمعرفي  والمهني  المدني  والعمل 
المجال،  ممارسة عملية لعكس األطر النظرية 
وإنتاجها وتوضيح منطلقات الفلسفة الخاصة 
لما يجب أن كون عليه هذا المكون أو ذاك فيه. 
وهذا بالضبط ما جعل مجموع التجربة بكامل 
القوة و اإلشعاع، وبكل عناصر الجاذبية للجدل 
معها،  اختلفنا  أو  بها  قبلنا  سواء  والنقاش 
وسواء في حياة صاحب التجربة أو بعد رحيله.
لقد بصم نور الدين الصايل مسار السينما 
ممارسات  مــن  بها  يرتبط  ــا  وم المغربية 
وشعارات  ومشاريع  ــداالت  باقتراحات  وإب
وأفكار متنوعة وفاعلة توفر بسخاء ما يسمح 

بإنتاج خطابات  ونقاشات مفيدة وبناءة حولها، 
وهذا من صميم ما يؤكد قوتها وفاعليتها. وألن 
الراحل الكبير نور الدين الصايل كان مؤسسا 
السينمائي  النقد  لممارسة  األصيل  للمعنى 
والفعل الخالق لألندية السينمائية بالمغرب، 
ب«الفكر  الندوة  هذه  ورقة  في  نسميه  ولما 
هذا  يأتي  بالمغرب«،  السينمائي  النظري 
اللقاء الثقافي والفني، المنظم من طرف الجامعة 
وكلية  بالمغرب  السينمائية  لألندية  الوطنية 
بالدار  بنمسيك  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
عبور  وبهاء  فاعلية  لتأكيد  صيغة  البيضاء، 
الراحل في زمن السينما والسمعي البصري 
بالمغرب، وشكال من االعتراف بآثاره وذاكرته 
واستمرار حضوره بمجموع ما ساهم به، ومن 
ذلك أساسا فكره النقدي وفلسفته اإلبداعية، 

وهو ما نقترح لمقاربته المحاور التالية:
- مرتكزات الكتابة النظرية في تجربة نور 

الدين الصايل.
-النظرية في الممارسة العملية لنور الدين 

الصايل.
النقدية  للكتابة  الموجهة  النظرية  - األطر 

لنور الدين الصايل.
الفكر  في  السينمائية  الصناعة  -مشروع 

النظري لنور الدين الصايل.
- المنطلقات النظرية الموجهة لماهية الكتابة 

السينمائية لدى نور الدين الصايل.
التجربة  في  والممارسة  التنظير  جدلية   -

السينمائية لنور الدين الصايل؛
- مفهوم النقد في الكتابة السينمائية لنور 

الدين الصايل.
- ممارسة األندية السينمائية من منظور نور 

الدين الصايل.
- خصائص الممارسة اإلعالمية في تجربة 

نور الدين الصايل.
إضافة  الندوة  في  للمشاركين  ويمكن  هذا 
)انتهى  موضوعها«  إلغناء  أخــرى  محاور 

نص  الدكتور اتباتو(.  
الفكرية  الندوة  أن هذه  إلى  تجدر اإلشارة 

تدخل في إطار األنشطة الثقافية والسينمائية 
السينمائية،  للجامعة  عشرة  الحادية  للدورة 
والمحمدية  البيضاء  بالدار  تنظيمها  المزمع 
من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تحمل 
إسم »دورة الراحل نور الدين الصايل« )-1947 
السينمائية  للثقافة  الروحي  األب   ،)2020
الوطنية  للجامعة  رئيس  وأول  بالمغرب 
لألندية السينمائية من 1973 إلى 1983، وهي 
بمثابة تكريم لروحه الطاهرة واحتفاء بجانب 
من عطاءاته المتعددة فكريا ونقديا وإبداعيا 

وإعالميا وتدبيريا...
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن أشغال الندوة 
الفايسبوكية  الصفحة  على  مباشرة  ستبث 
https://www.( السينمائية  للجامعة 
facebook.com/fnccm1973( وعلى الموقع 

.)SNRTNEWS( اإللكتروني
وبالمناسبة تخبر إدارة الجامعة السينمائية 
كل المتتبعين والمشاركين في دورتها 11، من 
من  أو  ومنخرطيها  السينمائية  األندية  أطر 
في  الراغبين  وثقافتها،  بالسينما  المهتمين 
بإمكانية  برنامجها،  فقرات  مختلف  مواكبة 
السينمائية«  »الجامعة  االشتراك في صفحة 
)المشار إلى عنوانها أعاله( ليصلهم كل جديد، 
علما بأن أغلب الفقرات سيتم بثها عبر هذه 

الصفحة بشكل مباشر وبمقاييس احترافية.
راغــب  كــل  الــمــهــرجــان  إدارة  تــذكــر  كــمــا 
أن  وغيرها  المسابقة  أفــالم  مشاهدة  فــي 
منصة  إلى  الولوج  برابط  لتوافيه  يراسلها 
المشاهدة لحظة البث الواقعي لألفالم بقاعة 
اإللكتروني  العنوان  على  ــك  وذل السينما، 

.cineuniversite@gmail.com  :التالي
الحادية  الدورة  فعاليات  ستنطلق  و  هذا، 
عشرة للجامعة السينمائية عشية يوم الخميس 
السادسة  الساعة  على   2021 أكتوبر   21
كلوب«  »إيدن  سينما  بقاعة  مساء  والنصف 
البيضاء،  بالدار  المعاني  مصطفة  بشارع 
ويتضمن االفتتاح فقرة تأبينية لروح الراحل 

نور الدين الصايل.. 

 سامي باي يطلق »جدي الغزالن«مهرجان حي تالبرجت الدولي للقيتارة بأكادير
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أطلق  الفنان المغربي سامي باي مساء الجمعة الماضية، عبر قناته الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات الشهير 
»اليوتيوب«، جديده الغنائي تحت عنوان »جدي الغزالن«.

واشتغل سامي في أغنيته الجديدة مع كل من  أشرف بنصفية، وزكرياء الريحي ويوسف بابور.
وصاحب سامي باي رابط أغنيته على »اليوتيوب« بمنشور جاء  فيه: “أتذكر أنني كنت أستمع لهذه األغنية في 
وجدة والسعيدية عندما كنت صغيرا..«. وأبرز: »تذكرني هذه األغنية بطفولتي والمشي الطويل في السعيدية مع 
أداها العديد من الفنانين كل  األصدقاء والعائلة..«. واوضح سامي باي، في المنشور ذاته، إلى أن »جدي الغزالن« 

بطريقتهم الخاصة، متمنيا أن تحظى نسخته بإعجاب الجمهور.
تجدر الغشارة إلى أن أغنية »جدي الغزالن« استطاعت، في ظرف أقل من 24 ساعة على طرحها، أن تحصد نسب 
مشاهدة مهمة تخطت 10 آالف. آخر أعمال سامي باي أغنية بعنوان »ديري كيما ديري«، أصدرها منذ شهرين تقريبا، 

عبر قناته الرسمية على موقع “اليوتيوب”، وحققت لحد الساعة ما يقارب 500 ألف مشاهدة.

أعلن منظمو مهرجان حي تالبرجت الدولي للقيتارة ، المعروف اختصارا باسم » مهرجان 
تالكيتارت » عن موعد تنظيم الدورة الثالثة لهذا الملتقى الفني الدولي، الذي توقف بسبب 

جائحة كورونا.
وأوضح بالغ للمنظمين أن الدورة الثالثة لهذا المهرجان ستلتئم في الفترة ما بين 16 

و19 مارس 2022.
واحدا من أهم المهرجانات الفنية التي تشهدها مدينة  ويعتبر مهرجان »تالكيتارت« 
االنبعاث خالل السنوات الماضية. ويتميز هذا الملتقى الموسيقي الدولي باستضافة نخبة 

من األسماء الفنية المعروفة على الصعيد العالمي في مجال العزف على القيتارة.
بأكادير خالل أيام هذا  وتتحول مجموعة من الفضاءات العمومية في حي »تالبرجت« 

المهرجان إلى منصات عمومية مفتوحة في وجه الجمهور العاشق للفن الموسيقي.

كشفت منظمة جوائز الموسيقى اإلفريقية  
الفنانة سميرة  ترشيح  عــن    »afrima«
جوائز  على  المتنافسين  قائمة  سعيد ضمن 
يتنافس  التى   ،2021 لعام  الجديدة  الدورة 
في مختلف  30 جائزة  المطربون على  فيها 

أنواع وألوان الموسيقى.
  وجاءت الفنانة سميرة سعيد ضمن قائمة 
شمال  في  مغنية  أفضل  لجائزة  المرشحين 
شيري«  األخيرة«مون  أغنيتها  عن  أفريقيا 
منافسة بذلك العديد من الفنانات على مستوى 
الوطن العربي منهن هايدي موسى من مصر، 
والتونسية أمل المثلوثي، والمغربيات عبير 

وجيالن وسلمى رشيد.
 أغنية سميرة سعيد »مون شيري« جمعت 

العربية  الثالث  اللغات  بين  ما  أدائها  في 
كلمات  من  وهي  واإلنجليزية،  والفرنسية 
الشاعر محمد القياتي، وألحان بالل سرور، 
وتوزيع هاني يعقوب، وماستر ومكس خالد عز.

  سميرة سعيد مطربة  مغربية تعيش في 
مصر وحاصلة على الجنسية المصرية. وهي 
الفنانات  أقدم  الرباط، تعتبر من  من مواليد 

العربيات المستمرات إلى حد اليوم.
من  العاشرة  في  الفّني  مشوارها   بدأت 
للمواهب  برنامج  في  شاركت  حيث  عمرها 
بالتلفزيون المغربي وغّنت ألم كلثوم ولفتت 
طاقة  من  تمتلكه  لما  األنظار  جميع  إليها 

صوتّية.
أغانيها  أّول  أصــدرت  العاشرة  سّن   في 

الخاّصة »إلهي« والتي قدمها لها عبد النبي 
الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب 
وسجلت سميرة بعدها اغنية »سبحان االله« 

من ألحان عبد السالم عامر
 قّدمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها 
االسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي 
و500 أغنية، حصدت من خاللها العديد من 
الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية و
BBC International Music Awards، كما 
منحها الملك محمد السادس »وسام القائد« في 
احتفاالت عيد العرش 2009م. احيت سميرة 
سعيد حفالت ناجحة في مختلف دول العالم 
وصّورت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو 

كليب.

�شميرة �شعيد �شمن قائمة �لمر�شحين لجائزة �أف�شل مطربة في �شمال �إفريقيا

خ�شائ�ص �لفكر �لنقدي في تجربة نور �لدين �ل�شايل

�لفيلم �لمغربي »�لآلة« 
ي�شارك  بمهرجان �لأردن 

�لدولي لالأفالم  

�لأغنية �لجديدة للفنان حميد بو�شناق »بال بيك«، تتغنى بالمحبوب و�لطبيعة الدولي  األردن  فعاليات مهرجان  الماضي   األحد  يوم  انطلق 
التي تستمر إلى 15 أكتوبر الشهر الجاري، وذلك  لألفالم »9« 
بمشاركات هذا الموسم تنّوعت بين أفالم محلّية، عربية ودولّية.  
اختارت إدارة المهرجان أن يحمل هذا المهرجان إسم »المخرج 
األردني الراحل سعود الفياض« ، تقديرًا إلسهاماته الفنية المختلفة 
في الساحة األردنية والعربية، والذي ولد عام 1943، ورحل عن 
عالمنا هذا العام، وكان الفياض قد درس اإلخراج بين لندن وأمريكا، 
وأخرج العديد من األعمال الوثائقية أبرزها سلسلة »بوادينا«، 
كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة مهرجان شاليمار في 
باكستان عن فيلمه »القضاء العشائري«، كما حصل على جائزة 
مهرجان اتحاد اإلذاعات اآلسيوية في طوكيو عن فيلمه »حياة 
البادية«، كما حصل على جوائز في الدراما أيضا منها جائزة 
أحسن مخرج بمهرجان اإلذاعة والتليفزيون عن مسلسل »السقاية«، 
وجائزة أخرى من مهرجان المغرب عن مسلسله »وجه الزمان«.

أفالم، هي  ثمانية  العام  هذا  المهرجان  في مسابقة  وتشارك 
الصيني  A Plain day، والفيلم الهولندي Cuckoo،  والفيلم 
 ،The Camel Boy الفرنسي  والفيلم   ،Figurant التشيكي 
والفيلم المغربي »اآللة«  للمخرج أسامة لمحرزي علوي، ويحكي 
قصة شخص يدعى إسماعيل، تولى إدارة متجر بعد وفاة والده، 
ثم  والكتابة،  القراءة  على  القادر  القرية  في  الوحيد  أنه  خاصة 
الروسي  والفيلم  القرويين،  فجأة في خضم قصص  نفسه  يجد 
The Power of Childhood، الفيلم البحريني »عروس البحر«  
والفيلم األمريكي  Thick As Thieves Solo Inglés. ويرأس 
اللجنة العليا للمهرجان امين عام الوزارة هزاع البراري، ونقيب 
الفنانين االردنيين حسين الحطيب، ومدير المهرجان عبد الكريم 
الفنان  حداد،  د.مارغو  الفنانة  العبادي،  محمد  الفنان  الجراح، 

هشام الهنيدي، والفنان علي ربيعات.
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شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 
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- حفيظة الفارسي
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33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
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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
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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
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان

إعالن عن بيع قضائي باملزاد 
العلني

ملف التنفيذ عدد: 289/2021
لفائدة: البداوي محمد بن 

محمد بن احمد
ينوب عنه األستاذ جاهد 

الريح املحامي ببركان
ضد: رحمة قاسمي بنت 
مزيان الفسيري ومن معها
دوار بني عطية الجماعة 

القروية بوغريبة ملحقة أكليم 
إقليم بركان

ينوب عن البعض منهم 
األستاذ رشيد الطيبي 

املحامي ببركان
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
في يوم 10 نونبر 2021 على 
البيع  زواال  الثانية  الساعة 
وآخر  ألكبر  العلني  باملزاد 
اآلتي  للعقارين  ميسور  مزايد 

بيانهما:
الرسم  موضوع  األول:  العقار 
امللك   13821/0 عدد  العقاري 
الكائن  مشعل"  "فدان  املسمى 
بني  قبلية  أكليم  بدائرة 
وريمش الشماليني فرقة أوالد 
بن  أوالد  دوار  السيد  بوعبد 
عطية البالغ مساحته 2 هكتار 
عن  عبارة  سنتيار   88 آر   21
سقوية  فالحية  أرضية  قطعة 
الرشاشات  بواسطة  تروى 
املكتب  أحدثت من طرف  التي 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
العقار  ويتوفر  السفلى  مللوية 

على واجهتني.
فوق  املوجودة  املنشآت  من 
العقار ثالثة منازل وحظيرتني 
األشجار  من  ومجموعة 

كالزيتون والرمان واملشمش.
العقار الثاني: موضوع الرسم 
العقاري عدد 65657/40 امللك 
بور"  مشعل  "فدان  املسمى 
 87 آر   15 مساحته  البالغ 

مدينة  بأحواز  يقع  سنتيار 
واجهة  على  مفتوح  بركان 
مجرى  على  تطل  واحدة 
الزائدة وطريق عمومية  املياه 
أرض  عن  عبارة  وهو  فالحية 
أشجار  بعض  بها  بورية 

السدر. 
بيع  عملية  انطالق  ثمن  حدد 

العقارين:
-بالنسبة للعقار األول موضوع 
الرسم العقاري عدد 13821/0 

في مبلغ 2.935.016درهم.
الثاني  للعقار  -بالنسبة 
العقاري  الرسم  موضوع 
مبلغ  في   65657/40 عدد 

40.000درهم.
لفائدة خزينة   %  3 زيادة  مع 

الدولة.
يشترط ضمان األداء

املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  واالطالع على 
االتصال  يجب  والتحمالت 
القضائية  التنفيذات  بمكتب 
حيث يوجد امللف رهن إشارة 

العموم.
ع.س.ن/3761/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الداخليـــة

عمالة إقليم الصويرة
دائـرة تمنار

قيـادة سميمو
جماعة سميمو 

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/02
على  نونبر2021   16 يوم  في 
الساعة الحادية عشرة، سيتم 
بمكتب رئيس  جماعة سميمو  
فتح   ، الصويرة(  )إقليم 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
إيـجار  ألجل:  مفتوح   أثمان 
بجماعة  الجماعية  املجزرة 
سميمو، ملدة  اثنى عشر شهرا 
 2022 يناير   01 من   ابتداء 

إلى غاية 31 دجنبر 2022.
طلب  ملف  سحب  يمكن 

وكالة  بمصلحة  العروض 
املداخيل بجماعــة سميمو. 

ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
)ثالثون  30.000,00درهم 

آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
40.000,00درهم  مبلغ:  في 
درهم  ألف  )أربعون  شهريا 
480.000,00درهم  شهريا(، 
)اربعمائة وثمانني ألف درهما 
املشار  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 الفصل  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3762/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الداخليـــة

عمالة إقليم الصويرة
دائـرة تمنار

قيـادة سميمو
جماعة سميمو

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/03 
في يوم 16 نونبر 2021 على 
سيتم  زواال،  الواحدة  الساعة 
بمكتب رئيس  جماعة سميمو  
)إقليم الصويرة(، فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
املرافق  إيـجار  ألجل:   مفتوح 
األسبوعي  بالسوق  الجماعية 
كل  من  والخميس  األحد  أيام 
يصادف  يوم  وكل  أسبوع 
يوم  وكذا  الدينية  األعياد 
املوسم الوالي الصالح سيدي 
سميمو،  بجماعة  بوسكري 
ابتداء  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 
من  01 يناير 2022 إلى غاية 

31 دجنبر 2022.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
وكالة  بمصلحة  العروض 

املداخيل بجماعــة سميمو. 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
)ثالثون   30.000,00درهم 

آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
مبلغ: 27.000,00درهم شهريا 
درهم  ألف  وعشرين   )سبعة 
324.000,00درهم  شهريا( 
وعشرين  واربعة  )ثالثمائة 
عشر  اثنى  ملدة  درهما  الف 

شهرا املشار إليها أعاله(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 

من   31 و   29 و   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 
املثبتة  الوثائق  إن  األظرفة. 
تلك  هي  بها  اإلدالء  الواجب 
 4 املادة  في  عليها  املنصوص 

من نظام االستشارة
ع.س.ن/3763/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
تزويد إقليم زاكورة باملاء 

الصالح للشرب عن طريق سد 
أكدز -قسيمة رقم 7: أشغال 

الربط الكهربائي  
جلسة علنية

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
املاء عن طلب  قطاع   - للشرب 
بتزويد  املتعلق  العروض 
الصالح  باملاء  زاكورة  إقليم 
أكدز  سد  طريق  عن  للشرب 
الربط  أشغال   :7 رقم  -قسيمة 

الكهربائي.
للكهرباء  طلب املكتب الوطني 

قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
املاء تمويل املشروع من البنك 
 )BAD( للتنمية  األفريقي 
العقد  بموجب  مصاريف  وأي 
موافقة  على  ستتوقف  املوقع 

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

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز 
مع  في2.675.948,00درهم 

احتساب الرسوم )م.ا.ر(.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  26.800,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل.
ملوقع  اختيارية  زيارة  تنظم 
املشروع بمركز املكتب الوطني 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
بأكدز  املاء  -قطاع  للشرب 
أكتوبر   27 األربعاء  بتاريخ 
العاشرة  الساعة  على   2021

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
مبنى  املاء  قطاع   - للشرب 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
ص.ب  الوزاني،  بلحسن 

10220 - الرباطـ  املغرب 
يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر البوابة املغربية للصفقات 

العموميه:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

تودع العروض مقابل وصل   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.

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

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 10نونبر 
)توقيت  صباحا   10:00
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
املاء-مبنى  للشرب-قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة   ،)G(
محمد بلحسن الوزاني، ص.ب 
املغرب  ـ  -الرباط   10220

)املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع 
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني، 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

) 212(0537.66.77.77
الفاكس:

.)212( 0537.66.72.22
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
عبر العنوان االلكتروني ملوقع 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3767/ا.د
*************

اعالن عن تأسيس شركة
 SOCIETE MELAKRI

  SARL
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي: تانديت 18 

فريطيسة أوطاط الحاج
رأسمال الشركة: 100.000 

درهم
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2021/09/29 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 

لشركة محدودة املسؤولية.
االسم التجاري للشركة:

SOCIETE MELAKRI 
SARL
شركة  القانوني:  الشكل 

محدودة املسؤولية. 
 18 تانديت  االجتماعي:  املقر 

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

بالتنقيط + متحادث.
رأسمال الشركة: حدد رأسمال 
ألف  مئة  مبلغ  في  الشركة 
درهم هكذا 100.000,00درهم 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
الشركاء  بني  قسمت  للحصة 

على الشكل التالي:
اقربع  الرحيم  عبد  السيد   *

600 حصة. 
اليحياوي  محمدين  السيد   *

400 حصة.  
يتم تسيير الشركة   : التسيير 
الرحيم  عبد  السيد  طرف  من 

اقربع ملدة غير محددة.
99 سنة. تبتدأ   : مدة الشركة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
متم دجنبر  يناير وتنتهي مع 
السنة  ماعدا  سنة.  كل  من 
تاريخ  من  تبتدأ  التي  األولى 
التسجيل في السجل التجاري 
وتنتهي مع متم دجنبر 2021.

تم  قد  القانوني  اإليداع 
القانون  من  نسخة  إيداع 
املحكمة  لدى  األساسي 
بمصلحة  بميسور  االبتدائية 
رقم  التجاري  السجل 
بتاريخ   332/2021 اإليداع 

.2021/10/12
ع.س.ن/3778/ا.د

ع.س.ن /207/ إتع.س.ن /206/ إت

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الخميس 14 أكتوبر 2021 املوافق 7 ربيع األول 1443 العدد 12.967 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 07
متقاعدون ومتقاعد�ت يطالبون بمعالجة �أو�ضاعهم 

�لمزرية جر�ء رو�تبهم �لهزيلة
محمد بوهالل

خالل اإلثنني املاضي 11 أكتوبر 2021، تابعت 
عبر شاشة التلفاز التصريح الحكومي الذي ألقاه 
تحت  اخنوش  عزيز  الجديدة  الحكومة  رئيس 
أملي،  بمعية عدد كثير من  البرملان، وكان   قبة 
البرنامج  يتضمن  ان  واملواطنات،   املواطنني  
الحكومي معالجة األوضاع املزرية التي تعيشها 
واملتقاعدات،  املتقاعدين  من  عريضة  فئات 
وخاصة أولئك الذين واللواتي لم يستفيدوا من 
اإلصالح  الذي هم التقاعد في السنوات املاضية، 
حيث أن   رواتب  العديد   منهم  ال تتجاوز 1000 
درهم،  في وقت يعانون من أمراض مزمنة تكلفهم 

أكثر من نصف رواتبهم.
ولعل هذه الشريحة »استبشرت« خيرا عندما  
عرج رئيس الحكومة في  تصريحه للتحدث عن 
»أن  إلى  مشيرا  املغرب،  في  االجتماعي  الوضع 
الطبقة  وتوسيع  حماية  على  الحكومة  ستعمل 
الوسطى«، لينتقل بعد ذلك إلى نقط أخرى دون 
ان يخص فئة املتقاعدين بما تستحقه من عناية، 
والواليات  األوروبية  الدول  بعض  غرار  على 
التي   العربية  الدول  وبعض  األمريكية  املتحدة 
تمنح املتقاعدين امتيازات هامة، من بينها توفير 
بطاقة تأمني صحية شاملة مدى الحياة  لولوج  

وامتيازات  الدولة،  في  الصحية  املؤسسات  كل 
الرفاهية بخصم 50 في املئة من قيمة تذاكر السفر 
بأسعار  او  النقل  ومجانية  وجوا   وبحرا  برا 
ووسائل  والقطارات   الحافالت   عبر  خاصة  
تخفيضات   من  واالستفادة  العمومي،  النقل 
واألندية  الكبرى   التجارية  باألسواق  تجارية  
واإلعفاءات الضريبية عند اقتناء بقعة أرضية او 

سيارة او شقة... وغيرذلك من االمتيازات.

حكومي  »اجتهاد«  عندنا  يالحظ  وباملقابل، 
عامة  للمواطنني  الشرائية  القوة  ضرب  في 
رحمة  تحت  وتركهم  خاصة  واملتقاعدين 
املضاربني خالل نهاية الحكومة املنتهية واليتها  
مهولة  زيادات  خاللها   األسعار  عرفت   والتي 
املواد  جل  وفي  والسميد  والدقيق  الزيت  في 

االستهالكية الضرورية.
أجور  يلتهم   الذي  املخيف  الغالء  هذا  وأمام 

املتقاعدين والطبقة املتوسطة، يتساءل املواطنون 
لهذا  الحكومة  على وضع حد  هل ستعمل هذه 
التوازن  إعادة  في  ستفكر  وهل  املقلق؟  الوضع 
إلى صندوق املقاصة وهل...؟ اسئلة ملحة ينتظر 

املوطنون حلوال لها.
وليست شرائح املتقاعدين واملتقاعدات  الذين 
واللواتي خاب ظنهم في البرنامج الحكومي الذي 
أهملهم ولم يعرهم   االهتمام املنشود، بل  هناك 
شريحة كبرى من أولياء األطفال التوحديني الذين 
الحكومي  التصريح  على  نظام  نقطة  وضعوا 
الذي يعد ورقة طريق لعمل حكومي  لفترة التقل 
غياب   عن   تحدثوا  حيث  سنوات،  خمس  عن 
اإلشارة ولو بكلمة الضطراب األطفال التوحديني، 
في حني  تم الحديث وباألرقام بناء على اإلحصاء 
العام  للسكان والسكن لسنة 2014، عن اإلعاقات 
هؤالء  بأن  علما  والحركية،  والسمعية  البصرية 
اآلباء يطالبون بالتكفل باالطفال التوحديني مدى 
التعليم  في  حقهم  ضمان  مع  باملجان  الحياة 
في  العائالت  ستكون  حينها  الكاملة،  والصحة 
حل من الجمعيات التي تم انشاؤها  لحل مشاكل 
يقول    ذلك  تم  ما  »وإذا  األطفال،  من  الفئة  هذه 
لألطفال   املرآة  جمعية  رئيس  احمد،  البغدادي 
التوحيديني بفاس، حينها سنقول إننا بلد قطع 
مسافة طويلة في مجال التكفل  باألشخاص ذوي 

التوحد«.

مؤشرات  »الظاهرة« حاضرة بقوة  بقطاعات الصحة والتعليم والداخلية

من ضمن فئات اجتماعية أغفلها التصريح احلكومي بعد اجتماعات ماراطونية 
عامالت �لنظافة و�لطبخ بموؤ�ض�ضات �لتعليم 

بخنيفرة  »يوؤجلن« م�ضيرتهن �الحتجاجية 
الطبخ  عامالت  أعلنت 
باملؤسسات  والنظافة 
عن  بخنيفرة،  التعليمية  
اإلنذارية  وقفتهن  »تعليق 
خوضها،  مقررا  كان  التي 
الجامعة  لنداء  استجابة 
د(،  )ت  للتعليم  الوطنية 
أكتوبر   13 األربعاء  صباح 
املديرية  مقر  أمام   ،2021
الوطنية،  للتربية  اإلقليمية 
احتجاجية  بمسيرة  متبوعة 

صوب إدارة الضمان االجتماعي ومفتشية الشغل«، وذلك وفق بالغ 
نقابي جرى تعميمه قبل يوم واحد من تنفيذ الشكل االحتجاجي 

للمعنيات باألمر. 
اجتماعات  ثالثة  على  بناء  االحتجاجي  الشكل  تعليق  ويأتي 
املستفيد  من  بكل  الثالثاء،  املذكورة، صباح  النقابة  جمعت مكتب 
التعليمية، ورئيس مصلحة  النظافة باملؤسسات  من صفقة تدبير 
تم  فيما  االجتماعي،  الضمان  ومدير  واملالية،  اإلدارية  الشؤون 
إرجاء اجتماع رابع باملستفيد من صفقة تدبير اإلطعام بداخليات 
اإلقليم إلى يوم الخميس، حيث خلصت هذه االجتماعات ملجموعة 
النظافة  عامالت  لفائدة  اإليجابية«  والنقاط  التفاهم  »روابط  من 

والطبخ.
وفات للمكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للتعليم )ت د( أن أشار، 
في بيان له،  إلى ما وصفه ب »مظاهر استغالل فقر وعوز وحاجة 
عامالت الطبخ والنظافة باملؤسسات التعليمية، بإقليم خنيفرة، في 
ظل صمت   مفتشية الشغل وإدارة الضمان االجتماعي«، على حد 
البيان ، متوقفا عند »هزالة األجور التي تصرف للعامالت بصفة 
لعامالت  درهم شهريا   800 بني  تتراوح  والتي  كل شهر،  متأخرة 
لدفتر  سافر  »خرق  في  الطبخ«،  لعامالت  درهم  و1000  النظافة 
التصريح  عدم  إلى«  الفتا  القانونية«،   والنصوص  التحمالت 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  العامالت   بجميع 
وعدم تسلمهن لبطاقة الشغل أو ورقة األداء، وعدم استفادتهن من 

الحد األدنى لألجور«.
وبينما جدد، في بيانه السابق، »دعوته ملصلحة مفتشية الشغل، 
القانونية  بأدوارها  والقيام  كاملة،  مسؤوليتها  لتحمل  بخنيفرة، 
لضمان تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالشغل«، 
املصالح  »كل  املوالي،  بيانه  في  املذكور،  النقابي  املكتب  دعا 
لحقوق  املتكررة  االنتهاكات  »وقف  أجل  من  للتدخل  الخارجية 
املفوض  التدبير  صفقة  من  املستفيدة  الشركة  وإجبار  العامالت، 

على احترام دفتر التحمالت ومدونة الشغل«.  
أحمد بيضي

�إقليم �ضف�ضاون.. �لمطالبة بم�ضاعدة 
�لبحارة �لمت�ضررين من �الأمطار �لعا�ضفية

الصيد  غرفة  وجهت 
البحري املتوسطية، مراسالت 
الفالحة  وزارة  من  كل  إلى 
والتنمية  البحري  والصيد 
والغابات  واملياه  القروية 
طنجة  جهة  ورئيس  ووالي 
»قصد  الحسيمة،   - تطوان   –
البحارة  ملساعدة  التدخل 
سيول  جراء  املتضررين 
إقليم  شهدها  التي  األمطار 
شفشاون مؤخرا«، وتضمنت 

هذه املراسالت الدعوة »  إلى تقديم املساعدات الضرورية للبحارة 
العرقوب  مراكز  مستوى  على  املتضررة  الصيد  بنقط  والصيادين 
وجنان النيش وسيدي يحي أعرب بإقليم شفشاون«، الفتة إلى » 

أن 78 قاربا تضرر جراء سيول األمطار«.
 ووفق املصدر ذاته  ، فإن انعكاسات األمطار العاصفية جعلت 
بسبب  املهني  نشاطهم  مواصلة  على  قادرين  »غير  املتضررين   
تلف أو فقدان معدات الصيد )الشباك، املحركات، الخيوط ...(، إلى 
جانب تضرر بعض القوارب وتدهور حالة املسالك الجبلية املؤدية 

لنقط الصيد املشار إليها«.

�إقليم ورز�ز�ت.. 72221 تلميذ� 
وتلميذة �لتحقو� باأق�ضام �لدر��ضة

»التحق بأقسام الدراسة 
التعليمية  باملؤسسات 
ألفا   72 ورزازات  بإقليم 
وذلك  تلميذا،  و221 
الدراسي  املوسم  برسم 
الذي   ،2021/2022
»من  شعار  تحت  انطلق 
رائدة  تربوية  نهضة  أجل 
التعليم«.،   جودة  لتحسني 
املديرية  إحصائيات  تفيد 
الوطنية  للتربية  اإلقليمية 
أن   الى  الفتة  بورزازات، 

تلميذا  و982  ألفا   41 التحاق  سجل  الجديد  املدرسي  »الدخول 
الثانوي  بالسلك  تالميذ  و707  ألفا  و18  االبتدائي،  بالسلك 
في  التأهيلي،  الثانوي  بالسلك  تلميذا  ألفا و132  اإلعدادي، و11 
مخصصة  أقسام  أربعة  في  دراستهم  تلميذا   120 سيتابع  حني 

لشهادة التقني العالي، و280 تلميذا باألقسام التحضيرية.« 
بـ  امللتحقني  األطفال  عدد  بلغ  »فقد  نفسه،  املصدر  وحسب  
و250  آالف   10 باإلقليم،  األولي  للتعليم  مخصصا  قسما   636
الثانية  الفرصة  تلميذ لالستفادة من برنامج   300 طفال، والتحق 
»ضمن  »الجيل الجديد  الثانية  »األساس«، و45 تلميذا بالفرصة 

برامج التربية غير النظامية«.
التلقيح  حملة  بمواصلة  الجديد  املدرسي  الدخول  ويتميز 
 12 بني  ما  أعمارهم  املتراوحة  التالميذ  تستهدف  التي  الواسعة 
التعليم  مؤسسات  بمختلف  دراستهم  يتابعون  ممن  سنة،  و17 
العمومي والخصوصي بمختلف املؤسسات التربوية بجهة درعة  

- تافياللت.

�حتالل �لم�ضاكن �لوظيفية بالد�ر�لبي�ضاء يعّمق جر�ح 
�لمحرومين منها ويرفع من درجات معاناتهم للقيام بو�جبهم

وحيد مبارك

 564 من  أكثر  املغرب  في  املوظفني  عدد  يبلغ 
أن  سبق  ملعطيات  وفقا  عمومي،  موظف  ألف 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزارة  عنها  أعلنت 
90 في املئة منهم يتوزعون على  اإلدارة، آنذاك، 
منهم  األكبر  العدد  كبرى،  وزارية  قطاعات  ستة 
والداخلية  الوطنية  التربية  بقطاع  يتواجدون 
النساء  أن  البيانات  ذات  وأبرزت  والصحة. 
يشكلن نسبة 34.8 في املئة من مجموع العاملني 
في الوظيفة العمومية، بينما تصل نسبة الرجال 
إلى 65.2 في املئة من مجموع املوظفني املدنيني، 
حضور  أكبر  يعرف  الصحة  قطاع  أن  موضحة 
بنسبة  وذلك  بالرجال  مقارنة  النسوي  للعنصر 
بنسبة   العدل  بقطاع  متبوعا  املئة،  في   61.9
43.8 في املئة، فوزارة التربية الوطنية في املركز 
بوزارة  متبوعة  املئة،  في   40.3 بنسبة  الثالث 

االقتصاد واملالية بنسبة 39 في املئة.
تدبير املوظفني دفع املشّرع وإلى جانب تنظيم 
الرؤساء  بني  وما  واملوظف،  اإلدارة  بني  العالقة 
والواجبات  الحقوق  وتحديد  واملرؤوسني، 
تسهم  وآليات  في صيغ  البحث  إلى  وترسيمها، 
الشروط  وتوفير  الوظيفية  املمارسة  تجويد  في 
املرفق  مستوى  على  ليس  لذلك،  الضرورية 
مستوى  على  حتى  وإنما  فحسب،  العمومي 
العنصر البشري، ومن ضمن هذه اآلليات توفير 
به  العمل  بدايات  تعود  الذي  الوظيفي،  السكن 
وجذوره إلى البوادي املغربية منذ سنوات طويلة، 
حيث كانت القبيلة  تتكلف بتوفير مسكن للفقيه 

األطفال  إلى  الدين  وعلوم  القرآن  يدّرس  الذي 
ويقوم بإمامة املصلني وغيرها من املهام األخرى 
املقيم  قرار  في  الحقا  أثره  وجد  ثم  املجتمعية، 
 ،1951 شتنبر   19 في  وتحديدا  للحماية،  العام 
اإلطار،  في هذا  تنظيمي  أول نص  تم سن  حيث 
وأعقبته بعد ذلك خطوات أخرى لضبط وتطوير 
إدارية  ومقررات  مذكرات  خالل  من  اآللية  هذه 
لتحديد املساطر الواجب اتباعها لكي تستفيد من 
يكون  والتي  به  املعنية  الفئات  الوظيفي  السكن 

لها دور أساسي ومحوري في القطاع املعني.  
وبالعودة إلى القوانني املؤطرة، نجد  أن هناك 
الكتاب  قبيل  من  خاصة  ألنظمة  طبقا  مسّكنني 
في  ومن  العمومية  اإلدارات  ومدراء  العامني 
للوزارات،  العامني  املفتشني  جانب  إلى  حكمهم، 
الترابية  اإلدارة  ومسؤولي  والعمال  والوالة 
وغيرهم، ثم هناك فئة أخرى من املوظفني املسكنني 
وجوبا كالقباض ومدراء املراكز الرياضية ومدراء 
بحكم  وآخرون  وغيرهم،  السجنية  املؤسسات 
كراء  عقود  باإلدارة  تربطهم  الذين  أي  الواقع، 
تخضع للقواعد العامة والنصوص املنظمة لكراء 
املحالت السكنية، أو من يستفيدون من املساكن 
الوظيفية بصفة مجانية فعليا أو بحكم مهامهم. 
وإذا كان املشّرع قد حّدد الفئات املعنية بالتدقيق، 
آلخر  قطاع  من  مختلفة  مساطر  اعتماد  تم  فقد 
لتحقيق هذه الخطوة، حيث تعمل لجان مركزية 
أو جهوية، وفق االقتضاء، بتتبع مسطرة اإلسناد 
الوظيفي  السكن  تمنح  التي  اآللية  تعتبر  التي 
بدراسة  وتقوم  غيره،  عن  دونا  معني  ملوظف 
ملفات التباري بعد اإلعالن عن املساكن الشاغرة، 
وفي حالة التساوي في املجموع العام للنقط يتم 

ترجيح كّفة األقدمية، التي في حالة تساويها هي 
األخرى يتم اللجوء إلى القرعة وذلك بعد استيفاء 
شروط عديدة، من بينها عدم التوفر على مسكن 
شخصي في الدائرة الترابية لنيابة وزارة التربية 
الوطنية التابع لها، كما هو الحال بالنسبة لهذا 
تحقق  بمجرد  السكن  بإفراغ  وااللتزام  القطاع، 

مسوغات اإلفراغ وغيرها من الشروط األخرى.
قطاع  في  ممنوحة  األولوية  كانت  وإذا 
التعليمية  املؤسسات  ملدراء  الوطنية  التربية 
واملقتصدين، فإنها، في  مجال الصحة، بالنسبة 
املؤسسات  أسوار  بداخل  املتواجدة  للمساكن 
وللطبيب  واملقتصدين  للمدراء  تعود  الصحية، 
الرئيس واملتصرف املقتصد وغيرهم، طبقا للقرار 
لـ  املوافق   1374 الحجة  ذو   7 بتاريخ  الوزاري 
27 يوليوز 1957، كما تشمل االستفادة املوظفني 
الذين يؤدون خدمات مستمرة ليال ونهارا على أن 
يحصلوا على ترخيص مسبق من اإلدارة املركزية، 
في حني أنه وعلى صعيد املساكن املتواجدة على 
فيستفيد  الصحية،  املؤسسات  شبكة  مستوى 
بنطاق  العاملون  املوظفون  خاصة  بصفة  منها 

الدائرة الصحية التابعة لها.
االستفادة  شروط  لتحديد  مؤطرة  قوانني 
التي  األخيرة  هذه  إفراغها،  وكيفية  وزمنها 
حّددتها كل من املذكرة الوزارية 40  و 67 بقطاع 
التربية الوطنية على التوالي في 10 ماي و 23 
كثير  في  تجميدها  يتم  نموذجا،   ،  2004 يونيو 
من الحاالت أو القفز عليها، وهو ما تعرفه العديد 
يتم  التي  بالدارالبيضاء،  الوظيفية  املساكن  من 
منحها لغير مستحّقيها، أو يتم احتاللها ويرفض 
إلى  انتقالهم  بعد  إخالءها،  منها  املستفيدون 

حني  أو  تعيينهم  تغيير  عقب  أو  أخرى،  مناطق 
لوزارة  سبق  حيث  ذلك،  إلى  وما  إعفاؤهم  يتم 
رقم  تحمل  مذكرة  أصدرت  أن  الوطنية  التربية 
136/17 مؤرخة في 8 دجنبر 2017 ، التي أقرت 
يزال  »ما  الوظيفية  املساكن  من  مهم  عدد  بكون 
محتال من طرف املعفيني من مهامهم أو املنتقلني 
التقاعد  على  املحالني  أو  أخرى،  بجهات  للعمل 
من  ويجد  منهم«،  املتوفني  الورثة  طرف  من  أو 
يتحملون املسؤوليات واملطالبني بالتواجد الدائم 
أنفسهم يتكبدون املشاق  للقيام بواجبهم، خاصة 
الذين يقطنون بضواحي الدارالبيضاء ويعانون 

االمّرين للتنقل بني طرقاتها؟
عالمة  من  أكثر  يطرح  الوضع  هذا  استمرار 
استفهام، خاصة في قطاع التربية الوطنية التي 
تم منح مسؤوليها الجهويني واإلقليميني الضوء 
اإلجراءات  ومباشرة  محامني  النتداب  األخضر 
القضائية السترداد هذه املساكن، علما بأن هذه 
الصورة القاتمة تعيشها قطاعات أخرى كالصحة 
في  اللجوء  يتم  تجاوزها  أجل  ومن  والداخلية، 
خاصة،  بإقامات  شقق  كراء  إلى  الحاالت  بعض 
مع ما يطرحه ذلك من أسئلة »الشطط والنفوذ« 
تفادي  تجاوز  ملحاولة  بالجيران،  ارتباط  في 
املساس ببعض األشخاص، وهو ما يعني هدرا 
للمال العام، أو يتم التعامل مع مطالب املوظفني 
األحّق باالستفادة من السكن الوظيفي بنوع من 
الالمباالة، ليكونوا ضحية لتراخ أو تواطؤ لهذا 
املسؤول أو ذاك، في الوقت الذي ال يتطلب األمر 
على  والعمل  متوفر  هو  ملا  عقالنيا  تدبيرا  إال 
لهم  ملن  الوظيفي  السكن  ملنح  القانون  تطبيق 

األحقية واألسبقية في ذلك.
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التعليمية  الشغيلة  لدى  مألوفا  صار 
شهر  من  الخامس  يحل  أن  بالمغرب 
أكتوبر من كل سنة، والمدرس على نفس 
الحال من المعاناة والتهميش. إذ ال شيء 
تغير نحو األفضل عدا تجدد الشعارات 
التي تكاد ال تصمد أمام الواقع العنيد. 
تخلد  الذي  السنوي  الموعد  أنه  علما 
فيه كل البلدان في بقاع األرض اليوم 
يراد  مناسبة  وهي  للمدرس,  العالمي 
المدرس  إك��رام  فقط  ليس  خاللها  من 
المدرسة  تجاه  الدولة  جهود  وتقييم 
والعاملين بها، وإنما هو أيضا محطة 
للتحسيس بنبل الرسالة التربوية لهذا 
المغبون والتنويه باألدوار  "الرسول" 
تنوير  في  بها،  يقوم  التي  الطالئعية 
المتعلمين وتطوير مستوياتهم  عقول 

المعرفية والرفع من مردوديتهم... 
و5 أكتوبر ليس حدثا عاديا لدى عديد 
البلدان الديمقراطية التي تحفظ للمدرس 
إسعاده  على  جاهدة  وتعمل  كرامته، 
ماديا واجتماعيا. فهو إذن وقفة تأمل 
عميقة لتقييم عمله ووضعيته والترافع 
عن مطالبه المشروعة، والحرص على 
إيالء مهنته الشريفة ما تستحقه من بالغ 
األهمية، السيما أن التعليم يعتبر قاطرة 
مما  القيم،  الستنبات  ومشتل  للتنمية 
يقتضي الرهان على العنصر البشري 
على  والعمل  بالمجتمع،  النهوض  في 
تحديث المنظومة التعليمية واالنكباب 
على وضع الخطط والبرامج التي من 
العملية  م��خ��رج��ات  ت��ج��وي��د  ش��أن��ه��ا 

التعليمية وتأهيلها.
بناء  بمقدوره  مجتمع  هناك  فليس 
حضارته دون االعتماد على أسس علمية 
وقيم فاضلة، وال يمكن ألي دولة تحقيق 
رقيها وازدهارها من غير تطوير برامجها 
التعليمية وتحديث بنياتها التحتية. ذلك 
أن تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها 
يتوقف على االهتمام بالمدرس، الذي لم 
تعد وظيفته تنحصر في حشو األذهان 
بالتكوين  بل  الجاهزة،  بالمعلومات 
على  والتربية  الفعال  والتأطير  الجيد 
المواطنة وحقوق اإلنسان وغيرها من 
القيم اإلنسانية المثلى. وهو ما يستدعي 
إيالء المدرس عناية خاصة حتى يكون 

من  الصاعدة،  لألجيال  حسنة  ق��دوة 
خالل االنخراط في مشاريع المؤسسة، 
المجاالت  وجميع  المدرسي  التنشيط 
وخارجها،  الدراسية  الحجرة  داخ��ل 
البيداغوجية  الطرائق  أفضل  وتبني 
لحاجيات  المناسبة  والديداكتيكية 
المتمدرسين النفسية والعاطفية. ترى 
ماذا أعدت له الحكومات المتعاقبة كي 
االضطالع  في  للنجاح  نموذجا  يكون 

بمهامه؟ 
لألسف ال شيء تحقق مما يرفع من 
تتم  أو  خطابات  من  وي��ردد  شعارات 
صياغته من توصيات اإلصالح، حيث 
أن أوضاع المدرسة والعاملين بها في 
تفاقم مستمر، وتزداد سوءا وتأزما عاما 
الحكومتين  ظل  في  خاصة  عام،  بعد 
السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية 
شتنبر   8 استحقاقات  في  المندحر 
من  حرمانه  على  عملتا  حيث   ،2021
حق اإلضراب عبر االقتطاع من أجره. 
ناهيكم عن فرض نظام التعاقد المشؤوم 

وغيره من القرارات الجائرة... 
والمثير لالستغراب أن يحدث كل هذا 
التراجع عن المكتسبات وتوالي األزمات، 
رغم أن ملك البالد محمد السادس لم يفتأ 
يدعو إلى االهتمام بالجسم التربوي منذ 
اعتالئه العرش، ويوشح من حين آلخر 
باألوسمة الفخرية بعض نساء ورجال 
بما يتوفرون عليه من  التعليم عرفانا 
كفاءة علمية عالية ويبذلونه من جهود 
أحد  في  قال  إذ  الذات،  ونكران  جبارة 
"نريد من مؤسساتنا التربوية  خطبه: 
والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع 

محيطها...إلى أن قال: "وكذلك العناية 
بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف 
الحاجة  أمس  في  هي  التي  والتقدير، 
إذن  فأين نحن  والتكريم"  العناية  إلى 

من هذه العناية وهذا التكريم؟
ثم أين نحن من المادة 17 من الميثاق 
الوطني للتربية والتكوين، التي تقول: 
للمربين والمدرسين على المتعلمين   "
المجتمع  وعلى  وأوليائهم  وآبائهم 
برمته حق التكريم والتشريف لمهمتهم 
النبيلة، وحق العناية الجادة بظروف 
وعلى  االجتماعية،  وبأحوالهم  عملهم 
الدولة حق االستفادة من تكوين أساس 
المستمر  التكوين  فرص  ومن  ومتين، 
المتواصل  ال��رف��ع  يستطيعوا  حتى 
والقيام  التربوي،  أدائهم  مستوى  من 

بواجبهم على أكمل وجه"
فما يحز في النفس هو أن يتواصل 
استنزاف الجهد والمال في إصالحات 
وتتناسل  فاشلة  استعجالية  وبرامج 
المجلس  وتوصيات  استراتيجيات 
األعلى للتعليم، فيما أوضاع المدرسة 
والمدرسين تزداد سوء، إذ طالما دقت 
التقارير الدولية ناقوس الخطر، منبهة 
إلى الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه 
بها.  والعاملون  التعليمية  مؤسساتنا 
بعقود  مدرسين  توظيف  ع��ن  فضال 
وال  بيداغوجي جيد  تكوين  بال  إذعان 
وإال كيف  نفسي واجتماعي.  استقرار 
من  الهائل  الحجم  ذلك  تفسير  يمكن 
االحتجاجات والمسيرات واإلضرابات، 
وما يترتب عنها من هدر للزمن المدرسي 
كيف  ثم  المتعلمين؟  مستوى  وتدني 

أجبروا  الذين  مردودية  عليه  ستكون 
على مواصلة العمل فوق الستين سنة 
في ظل خفض قيمة معاشهم وتدهور 

ظروفهم الصحية؟ 
للمدرس  العالمي  اليوم  تخليد  إن 
سياق  ف��ي   2021 السنة  ه��ذه  يأتي 
ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة 
قيود  من  فرضته  وم��ا   ،"-19 كوفيد 
دامية وكشفت عنه من حقائق صادمة 
قطاعي  في  وخاصة  قطاعات  عدة  في 
التعليم والصحة، إضافة إلى أنه جاء 
في وقت تتطلع فيه األنظار إلى انبثاق 
حكومة جديدة عن التحالف الثالثي الذي 
أعلن عنه رئيس الحكومة المعين عزيز 
أخنوش. فهل سيفي بالتزامات حزبه في 
ما يخص تحسين ظروف عيش األساتذة 
ورد االعتبار لهم، ويضع نصب عينيه 
أن ال يمكن ألي نظام تربوي أن يكون 
ناجحا ويحقق المخرجات المرجوة منه، 
لم يقم على رؤى واضحة ومناهج  ما 
متوازية  تحتية  وبنى  هادفة  دراسية 
نفسيا  ومؤهلة  كافية  بشرية  وموارد 

وعلميا ومهنيا...
المدخل األساس إلعادة  وعليه، فإن 
وتنزيل  المغربية  للمؤسسة  الوهج 
ال��م��ش��روع ال��ت��رب��وي ال��م��ن��ش��ود، هو 
االهتمام بالمدرس، صون كرامته، تجويد 
مستوى عيشه وتوفير الشروط التربوية 
والموضوعية للقيام بواجبه على الوجه 
مكافحة  على  الحرص  وك��ذا  األك��م��ل. 
الظواهر السلبية المسيئة إلى مكانته 
وتشويه سمعته داخل فصول وأسوار 

المؤسسة التعليمية وخارجهما..

متى يتم االهتمام الفعلي باملدر�س؟ !

  روؤية تعليمية متقدمة على �ضوء رواية 
»الغد والغ�ضب« خلناتة بنونة 

بشكل  الكاتبة  تناولت  المائز،  ال��روائ��ي  بأسلوبها 
مستفيض معضلة التعليم في روايتها هاته، في وقت 
مبكر باستحضار زمن كتابتها )1984(، فقد وضعت 
ال  اختالالت  من  يعتريه جسمه  ما  جل  على  األصبع 
تزال إلى اليوم مثار جدل بين الفرقاء المتدخلين في 

العملية التعليمية. 
وشغل التعليم حيزا هاما في الرواية بحوالي ستين 
أساس  هو  التعليم  بأن  منها  إيمانا  تقريبا،  صفحة 
أما دونه  الحقيقي،  التغيير  الواعي وقاطرة  الغضب 
فتؤكد أن "الغضب االرتجالي يحرق نفسه دون بخور".  
فمقاربتها كانت ثورة حقيقية سابقة على زمانها من 

عدة أوجه نذكرها كاآلتي: 

 األولى: الصداقة بني املعلم
واملتعلم

فأول ما أكدت عليه هي مسألة ردم الهوة بين المعلم 
والمتعلم بقولها "مسبقا يجب أن أوضح الصلة بيننا: 
فنحن أصدقاء، يجب أن نعي ما ينقصنا". أعتقد أنها 
الخطوة األولى على درب األلف ميل نحو القمة. إنها 
العمليات  بقية  عليه  تبنى  ال��ذي  األنسب  األس��اس 
التعليمية. أتصور اليوم حال عالقة الثنائي )تلميذ/

أستاذ(، فلو كانت مبنية على الصداقة، فهل يمكن أن 
تعرف الفصول الدراسية ما نتابعه بين الفينة األخرى، 
من عنف يصل لتبادل الضرب والجرح، فضال عن الشتم 
والسخرية. أتصور في ظل صداقة حقيقية، كيف سيتم 

بناء الدروس، 
طيلة  األجواء  ستكون  وكيف  المعلومات،  وتداول 

مدد الحصص الزمنية. 

 الثانية: الطلبة أساتذة
أنفسهم

ال  لماذا  عليكم:  أقترح  أن  "فكرت  الرواية  في  تقول 
تصبحون على األقل أساتذة أنفسكم؟ أن تكونوا المعلم 
والمتعلم في نفس اآلن"، وزادت موضحة بقولها حتى 
تربط النظرية بالتطبيق، "حثهم على البحث الشخصي، 
وإغناء التجربة، واالنطالق من الالشيء لخلق كل شيء". 
أليس ما تتحدث عنه الكاتبة في هذا التاريخ المتقدم، 
الحديثة، في ما  البيداغوجيات  هو ما تروم تحقيقه 
لها  قال  الحياة.  مدى  والتعلم  الذاتي  بالتعلم  يعرف 
مرة أحد مفتشيها، "لقد أحدثت في التعليم أكثر مما 
تحاول فرنسا مؤخرا، أن تدخله من ثورة على طرقها 
التعليمية، وذلك بمحاولة جعل األستاذ في الظل، ودفع 
الطالب إلى األدوار األولى في الفصول: أنت قد حذفت 

األستاذ نهائيا". 

الثالثة: شعارها ال للحفظ
القاطع  جوابها  فكان  الحفظ،  عن  التالميذ  سألها 
"ال ال، ال للحفظ و ال للسرد. إني أريد مخاض الفكر. 
أن تبحث، وتجمع، وتكتب ثم تتمكن مما بحثت عنه، 
لتقوم الذاكرة واللسان بدورهما". إنها تستحضر جيدا 
خطورة المناهج التي تعتمد على ما يعرف ب"احفظ و 
اعرض"، إنها تعرف أنها مرادفة لشلل الفكر والعقل، 
إنها ال تهش وال تنش، إنها تعطيل كامل لحركة عجلة 
التطور. إنها ترفض رفضا كليا قضية "بضاعتنا ردت 

إلينا"، أكثر من 

ذلك إنها " كانت ضد حشو الطالب بالنظريات التي 
ال طائل وراءها على مستوى الواقع".

الرابعة: التأكيد
على املطالعة احلرة

بضرورة تخصيص ساعة  طلبتها  على  أكدت  فقد 
للمطالعة الحرة، وحثتهم قائلة: "يجب أن 

تتسجلوا جميعا في المكتبات العامة"، وطلبت منهم 
في ما بعد أن يطالعوا الجرائد ويستمعوا إلى اإلذاعات. 
كانت تدرك دور هذه القراءة في خلق الوعي، وتحريك 
الجماهير نحو الغضب العقالني من أجل التغيير. إنها 
تعرف أن أي تحرك غير مبني على العلم، إنما هو ضرب 
من الفوضى والخراب، ولحرصها على تأطير طلبتها، 
كانت تمر بين الصفوف تتفحص الكتب بين أيديهم، 
حتى إذا عثرت على واحد من جملة الكتب التي تغرق 
السوق "الستهالك مراهقة الجيل .. فأثير معه حوارا 
واضحا .. يفهم من بعده، أن عليه أن يحسن االنتقاء" .

اليوم  هي  الكاتبة،  أثارتها  كثيرة  تعليمية  قضايا 
من  تحقيقها  إلى  المغربية  المدرسة  تسعى  رهانات 
خالل ما يعرف بالمقاربة بالكفايات، كتحول األستاذ 
التي  العمودية  العالقة  وتجاوز  للفصل،  منشط  إلى 
كانت بينه وبين المتعلمين، وتهييئ المتعلم للحياة 
من خالل ما يعرف ببيداغوجيا الوضعيات. واألخطر 
اليوم  فإلى  الخصوصية،  بالدروس  يتعلق  ذكرته  ما 
لم يهتدوا إلى حل يحد من خطورتها، لضمان تكافؤ 
الفرص بين المتعلمين، وبأسلوب روائي بليغ نددت 
إنه ال يشرح لنا.. هناك من   " بالظاهرة حينما قالت: 
يشتري الفهم واآلخرون ال يملكونه.. ترى أي مواهب 
تكون بين أولئك المعوزين؟ .. هذه واحدة من كثير..

التعليم. أي فساد هذا؟". كما  الغش والمساومة في 
نددت باالرتجالية المستحكمة في جل مفاصله، و دعت 
إلى ما يتحدث عنه اليوم بالجهوية، بارتباط المدارس 

بمناطقها كأسلوب حتمي لتغيير الواقع 
المتعلمون  يتحمل  أن  م��ؤك��دةع��ل��ى  واإلن��س��ان 
مسؤولياتهم تجاه ما يعج به واقعهم من فقر وبؤس 
من  تعلموه  ما  كل  فإنهم سراق  وإال  وجهل،  ومرض 

محاضرات وغيرها.  

إسماعيل الحلوتي
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املر�ضد الوطني لتخليق احلياة العامة ي�ضتنكر 
املغالطات امل�ضيئة للجامعة وللأ�ضاتذة ب�ضطات

استنكر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، في بيان 
له توصلت الجريدة بنسخة منه، الحملة المسيئة التي تستهدف جامعة الحسن األول بسطات، 
وعبر عن قلقه واستغرابه الشدیدین لمجريات الحملة التي استهدفت ثلة من أساتذة كليتي العلوم 

القانونية والسياسية، وكلية االقتصاد والتدبير بجامعة الحسن األول بسطات.
 موضحا أن الحملة تحمل بين طياتها نية مبيتة للتشويش واإلساءة من خالل نشر معطيات 
زائفة وتفاصيل مغلوطة تدخل ضمن اختصاص إدارة الجامعة التي تتوفر على مجمل األدوات 

والمساطر اإلدارية للتعاطي مع كل ما يتعلق بحدوث خلل في حال وقوعه. 
مضيفا أن مسلسل التقصي والبحث واالستماع إلى وجهات نظر مختلفة من داخل الوسط 
الطالبي واألساتذة ومحيط الجامعة فندت كل االدعاءات والمغالطات المروجة ببعض المواقع 

االلكترونية.
 واعتبر المرصد في بيانه أن الحملة مقصودة في الزمان والمكان غايتها التهويل ومحاولة 
توجيه الرأي العام نحو جوانب ووقائع ال توجد في أرض الواقع، واعتبر أن غايتها هو توجيه 
الرأي العام والتأثير عليه، عن طريق تسخير شبكات التواصل االجتماعي والترويج للبهتان 
والكذب بعيدا كل البعد عن المهنية وأخالقيات مهنة المتاعب، على حساب مصلحة الجامعة 

واستقرارها وإلحاق الضرر بأطرها وطلبتها.
وفي هذا اإلطار دعا البيان الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف اإلساءة للجامعة وألطرها 
وفتح تحقيق بخصوص المغالطات التي يتم تسويقها في حق أساتذة الكليتين، والحرص على 
احترام حرمة الجامعة واألساتذة الذين استهدفتهم الحملة التي تم وصفها بالمسعورة، معتبرا 
أن الجامعة وأطرها وطلبتها يشكلون جزءا ال يتجزأ من حرمة الجامعة، والتي تتطلب، حسب 
البيان، استحضار صوت الحكمة والتدبر ومراعاة مصلحة الطلبة واستقرار الجامعة وضمان 

سير الدراسة وعدم الخضوع ألي مخطط يتوخى تبخيس المكانة العلمية للجامعة. 
ودعا المرصد األجهزة األمنية للتعاطي مع حملة التشويش بما يلزم من الصرامة وتحديد 
المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الجامعة والنيل من كفاءاتها العلمية.   
مؤكدا أن الحكمة تقتضي تثمين المكاسب العلمية التي حققتها الجامعة ومن خاللها كلية 
العلوم القانونية والسياسية وكلية االقتصاد والتدبير بجامعة الحسن األول من خالل الحفاظ 
على مسالك الماستر الذي يعد حقا مشروعا للطلبة في مواصلة مسارهم الجامعي على غرار 

باقي الجامعات المغربية األخرى.
  موجها الدعوة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة المغربية للتعليم العالي، للتدخل 

والدفاع عن كرامة األساتذة الذين طالتهم الهجمة.
وختم المرصد بيانه بتنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية باعتبارها شأنا مجتمعيا 
انسجاما مع أدواره وما يستوجبه واجب التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الجامعة 
المغربية وأساتذتها، وما يفرضه من واجب التعبئة للحفاظ على سمعة الجامعة والمنتسبين إليها.

الدخول التكويني 2022-2021
تنزيل امل�ضروع االأول خلارطة الطريق 

اجلديدة لتطوير التكوين املهني

بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني برسم السنة التكوينية 2021-2022 ، 392 مؤسسة من 
ضمنها 9 مؤسسات تم إنشاؤها حديثا. وسيوفر مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، حسب 
بالغ توصلت الجريدة بنسخة منه، خالل هذه السنة التكوينية 173.000 مقعد بيداغوجي لفائدة 

مستويات التقني المتخصص والتقني، و71.000 بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصص 
و29.000 مقعد مخصص للباكالوريا المهنية.

وستتميز السنة التكوينية 2021-2022 كذلك بتنزيل المشروع األول لخارطة الطريق الجديدة 
لتطوير التكوين المهني، حيث سيتم تحديث العرض التكويني الحالي من خالل خلق 6 شعب 
جديدة وإعادة هيكلة 34 شعبة تنتمي إلى 12 قطاعا، وتغطي مستويات التكوين الثالث. وتشمل 
هذه العملية 293 مؤسسة تكوينية، أي ما يعادل %53 من مجموع متدربي السنة األولى، فضال 
عن حذف 11 شعبة أصبحت متجاوزة أو أقل جاذبية،حسب ما جاء في نص البالغ، الذي أضاف 
أن المكتب قام بتوسيع نظام الممرات القطاعية والبيقطاعية لتمكينهم من مواصلة دراستهم 

واالنتقال من مستوى تكويني معين إلى مستوى أعلى.
وسيتميز هذا الدخول التكويني كذلك بتعميم مسار التأهيل في سنتين تكوينيتين، وإضافة 
أسدس تكويني في مهن التسيير والتجارة ومهن السياحة والفندقة مخصص لتقوية الكفاءات 
الذاتية، وتعميم عرض تكويني تأهيلي ذي جودة عالية في ما يخص قطاع السياحة والفندقة 
بشراكة مع مدرسة لوزان الفندقية، مع إيالء اهتمام خاص بتنمية الكفاءات الذاتية، والتي تمثل 

٪30 من الحيز الزمني للمسارات التكوينية الخاصة بالتكوينات المتوجة بدبلوم.
وأشار ذات البالغ إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيرتكز على التجربة التي 
راكمها في المجال الرقمي خالل فترة كوفيد 19، كما سيستمر في اعتماد التكوين عن بعد بالنسبة 

لبعض المحتويات التكوينية الخاصة ببعض القطاعات المالئمة لذلك.
وسيكون لقطاعي الرقمية والسيارات منصات رقمية متخصصة. كما سيستمر المتدربون في 
 OFPPT ACADEMY االستفادة من المحتويات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم عبر منصة

والمنصة الرقمية المخصصة لتعلم اللغات األجنبية فضال عن المكتبة الرقمية.  
الراغبين في إطالق مشاريعهم الخاصة، فقد أطلق المكتب برنامج  للمتدربين  أما بالنسبة 
االبتكار وريادة المقاوالت ) )PIEفي ثالث جهات وهي سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء 
والشرق باإلضافة إلى مدينة بنجرير، حيث سيمكنهم من االستفادة من نظام تكوين تكميلي، 
ولقاءات مع رواد األعمال وخوض تجارب االنغماس التي تعزز روح تنمية الكفاءات المتعلقة بريادة 
األعمال. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج االستراتيجي المبتكر أزيد من 26000 متدرب.

وأكد البالغ في الختام أن مكتب التكوين المهني يواصل حث المتدربين على االستفادة من عملية 
التلقيح واالستمرار في التطبيق الصارم لتدابير السالمة الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد أعطى االنطالقة الرسمية للسنة التكوينية 
الجديدة بجميع مؤسساته التكوينية، بشكل حضوري في 01 أكتوبر 2021 بالنسبة لمتدربي 
السنة الثانية و04 أكتوبر 2021 بالنسبة للسنة األولى. وذلك بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 
400.000 متدرب بما فيها 307.000 متدرب في السنة األولى بجميع التخصصات والمستويات.

بوسلهام عميمر

5 أكتوبر من كل سنة، وهو  يوم  كلما حل 
اليوم العالمي للمدرس، إال وتوجه العديد من 
المنظمات العالمية كاليونيسكو واليونيسيف 
والعمل الدولية واألمم المتحدة االنمائي رسائل 
وتقديرها  إجاللها  عن  فيها  تعبر  احتفائية 
للدور الذي ينهض به المدرسون في كل بقاع 
في  الدارسين  آفاق  توسيع  سبيل  في  العالم 
المعرفة والحداثة والتقدم،  أفق بناء مجتمع 
ومن العبارات القوية التي حملتها بعض هذه 

الرسائل عن دور المدرس:
)للمدرس دور أساسي ألنه وحده القادر على 
المواقف  الطبائع وترسيخ  القيم وصقل  نقل 
والسلوكات ومنح كل متعلم إمكانية أن يصبح 

مواطنا صالحا ( 
فريديريكو مايور- مدير 

سابق لليونيسكو 
األف��راد  تربية  في  أساسيون  )المدرسون 
ال��ق��راءة  يعلموننا  ال  فهم  والمجتمعات، 
والكتابة والحساب فقط، بل يطورون فينا النقد 
ويساعدوننا على تقديس ذواتنا ومجتمعاتنا 
ويعلموننا ما نحتاج إليه كي نصبح مواطنين 

منتجين مع الحياة النشيطة (
ماري فيتريل –املكتب العاملي للتربية

اقتصاده  تنافسي  عالم  في  نعيش  إننا   (
..ولكي ال يكون األفراد والمجتمعات  متعولم 
يتحتم  رخاء  في  ويعيشون  تنافسيين  عامة 
وجود تعليم ذي جودة، وتربية ذات مستوى 
عال تتضمن وضعية اجتماعية من مستوى عال 
أجرة مرتفعة، ظروف مالئمة  لرجال التعليم: 

للعمل، وتسيير جيد لمستقبل التربية.(
بيل راتيري– املنظمة العاملية للشغل

هذا التقدير واإلجالل يهم أكثر من مائة مليون 
مدرس ومدرسة عبر العالم، وهم كل يوم يضمنون 
تكوين األفراد من أطفال ويافعين وشباب وحتى 
الكبار رغم الفقر واألزمات والحروب والعنف 
واألمراض واألوبئة.. وتجدهم في  كل أنحاء 
الكرة األرضية  يعيشون وضعيات متشابهة: 
رواتب زهيدة – أمراض مزمنة- ضعف الوسائل 
التعليمية–قمع الحريات النقابية والسياسية 
تنمية  أجل  من  اليومية  المعاناة  والمهنية- 
ال  ... ظروفهم   - المتعلمين  وكفايات  مهارات 
تفتأ تتدهور في كل مكان من العالم على الرغم 
من نداءات المنظمات العالمية المهتمة بالشغل 
مثل  والمهني  والثقافي  التربوي  بالشأن  أو 
لكن  للشغل)  العالمية  والمنظمة  اليونيسكو 
مع ذلك يساعدون تالمذتهم وطلبتهم على أن 
يكتسبوا من خالل التعليم والتدريب المهارات 
الالزمة لتشكيل حياتهم وتوجيهها ويتعلموا 
ناجحين  دارسين  يصبحوا  أن  يمكنهم  كيف 
مدى الحياة وقادرين دوما على توسيع آفاقهم(، 
مقتطف من رسالة مشتركة لرؤساء منظمات 
العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة  عالمية 

للمدرس.
في  للمدرس  العالمي  يمراليوم  وطننا  في 
صمت مطبق ومكتوم أو مخنوق، وفي أفضل 
رسائل  يبرقون  المسؤولين  ترى  قد  األحوال 
االحتفال إلى األطر العاملة في القطاع، يرددون 
بعد  ..إص���الح  اإلص��الح��ات  اسطوانة  فيها 
إصالح ودون إصالح، إصالحات دون أن تكون 
مرهونة ومصحوبة بإصالح الوضعية المادية 
واالجتماعية والصحية للمدرسين والمدرسات 
والتكوين،  التربية  بميدان  العاملة  واألط��ر 
كلها،  اإلصالح  عملية  في  الفرس  مربط  وهو 
فإصالح المنظومة التربوية من مناهج وبرامج 
ومقررات، وتحويل التوجهات اإلصالحية من 
مستوى الخطاب أو النوايا إلى مستوى الفعل 
وكفاءات  أطرا  يحتاج  والتحقق  والممارسة 

يوصلونها للناشئة ولألجيال الصاعدة، و-.
االحتفال  يمر  التربوية  مؤسساتنا  في 
باليوم العالمي للمدرس محتشما و في لمح 
البصر،ملصق هنا وبيان هناك، أو حتى ال شيء 
أصال غير البرنامج الزمني التربوي المعتاد، 

أما جمعيات اآلباء واألمهات والجمعيات 
أو  برسالة   « تتبرع  فقد تجتهد و«  الموازية 
بأبيات في المدح، تبرز فيه الدور الطالئعي الذي 
تقوم به األسرة التعليمية في محاربة الجهل 
واألمية ونشر القيم النبيلة، ثم توزع الورود 
على ثلة من نساء ورجال التعليم،وهي تعبيرات 
قد يقصد بها االستهالك الدعائي في مثل هذه 
المناسبات، وقد يكون هذا االستهالك إيجابيا 
من باب االعتراف بدور رجال ونساء التربية 
والتعليم، لكن يجب االعتراف بأن تسويق هذا 
المنتوج الدعائي يخفي الوضع البئيس لهذه 
الفئة ويخفي الفوارق االجتماعية والطبقية... 
العالمي  اليوم  اعالمنا،يحل  وسائل  في 
النشرات  ف��ي  ال  ل��ه،  أث��ر  ت��رى  وال  للمدرس 
المخدومة،  الروبورتاجات  في  وال  اإلخبارية 
حتى وأن تذكرت او استدركت هذه الوسائل 
برمزية  االحتفاء  وتريد  »غفلتها«،  االعالمية 
للمدرس ال تسمع إال تلك  العالمي  اليوم  هذا 
تكشف  أن  تريد  ال  التي  المخرومة  المعزوفة 
تدهورت  التي  التعليم  ورجال  نساء  وضعية 
بشكل فظيع بعد أن أصبحوا يقبعون في ذيل 
الهرم من حيث المستوى المعيشي، وبعد أن 
أما  وسطه،  أو  قمته  في  الماضي  في  كانوا 
سمعتهم اآلن فهي معرضة لكثير من التشويش 
والتشوهات في ظل مجتمع بات المنطق المادي 

هو الذي يتحكم فيه ويحكمه، وأصبح البعض 
ينظر إلى نساء ورجال التعليم على أنهم مجرد 
أرقام تأجير، يشكلون عبئا على خزينة الدولة؟؟؟
ومنظماتنا  للمدرس  العالمي  اليوم  يحل 
والتشرذم   التأزم  وضعيات  تعيش  النقابية 
وانتكاسة  ضعف  ع��ن  الناجمة  والضعف 
المنظمات الحزبية والنقابية والجمعوية مما 
إيجابيا  والتأثير  الفعل  عن  عاجزة  يجعلها 
في األحداث ويحول دون لعب دورها في دفع 
الحتالل  أساسا  والتعليمية  العاملة  الطبقة 
الموقع الريادي في واجهة الصراع السياسي 
واالجتماعي، مما تسبب في حدوث انشقاقات 
العمل  يجب  ل��ذا  النقابية،  التنظيمات  في 
تشتتها  عوض  النقابية  الحركة  توحيد  على 
نتاجا عن  النقابي ليس  وتشرذمها، والتعدد 
وجود مناخ الحرية، بل بسبب تغييب التدبير 
الديمقراطي للخالفات والصراعات المؤدية في 

النهاية إلى االنشقاقات واالنحرافات .
األطراف  دفعت  النقابية  الحركة  أزمة  إن 
اإلجهاز  إلى  وغيرها  حكومة  من  الأخ��رى 
على جملة من الحقوق النقابية والمهنية ) 
التعاقد محل التوظيف – رفع سن التقاعد-..( 
لذا البد من النضال ألجل تكريس مؤسسات 

نقابية كفاحية وديموقراطية. 
يحل علينا هذا اليوم العالمي للمدرس، 
غرامة  ي��ؤدون  الذين  أولئك  نتذكر  ال  وقد 
ثقيلة على مستوى األمراض المزمنة التي 
يعانون منها، وما هو أخطر االن هو تزايد 
في  والعقلية  النفسية  األم��راض  انتشار 
تزايد  وما  التعليم،  ورج��ال  نساء  صفوف 
والطويلة  المتوسطة  المرضية  الرخص 
والمدرسات  للمدرسين  تمنح  التي  األم��د 
بسبب المرض النفسي أو العقلي إال دليال 
على أن ظروف مهنة التدريس جد صعبة وفي 
كثير من األحيان مقلقة، وتسبب في كثير من 
األمراض المزمنة و أخطرها األمراض العقلية 
والنفسية. فالمرض العقلي) العصاب مثال( 
ينتج عن عدم التالؤم والتكيف مع متطلبات 
المكان التي تتجاوز قدرات تكيف الفاعل. أي 
عندما تصبح العالقات مع المكان غير كافية 

وغير امنة. 
إن عددا من مدرسينا ومدرساتنا يعانون 
ومن  والنفسية  العقلية  االضطرابات  من 
أمراض الحنجرة وضعف البصر وأمراض 

الضغط والسكري... لذا فالوزارة والحكومة 
والدولة مطالبة بضرورة التعامل الجدي مع 
ظاهرة تزايد الشهادات الطبية التي يدلي بها 
نساء ورجال التعليم ألجل العناية بصحتهم 
التي  والنفسية  العقلية  األمراض  باعتبار 
يعانون منها ويصابون بها خالل ممارستهم 

لوظائفهم هي أمراض مهنية باألساس.
يحل اليوم العالمي للمدرس هذه السنة، 
التوالي  على  الثاني  للعام  يعيش  والعالم 
حالة طوارئ وحجر صحي على وقع اجتياح 
وباء كورونا المستجد ومتحوراته المتتالية. 
الوجود  يهدد  وبائي  بإعصار  أشبه  وهو 
اإلنساني، يفتك بجسمه وعقله وإحساسه، 
األفراد  يحاصر  ومستقبله،  حاضره  يهدد 
والجماعات ويحول بين تواصل الدول واألمم، 
حول العالم إلى كرة تاجية موبوءة تصيب 
كل مكان وكل كيان وكائن بالموت والجمود 
والعطالة والحجر من قبيل تعطيل المدارس 
والجامعات والمعاهد وغيرها من المرافق 
الحيوية في محاولة للحد من انتشار الوباء 

والتحكم فيه ومواجهته .
استنفار  على  العالم  دول  كل  وعملت 
المادية  وطاقاتها  البشرية  طواقمها  كامل 
وتفادى  مواطنيها،  لحماية  واللوجستية 
والتربوي،  واالجتماعي  االقتصادي  الشلل 

ولقد تجند كل رجال ونساء التعليم في بلدنا 
لعودة التالميذ إلى أقسامهم الدراسية بعد 
قرابة نصف عام من االنقطاع، ساعدوا على 
التالميذ  لطمأنة  بسيكولوجي  جو  توفير 
على  السيطرة  من  مكنهم  مما  وتوعيتهم 
الصحة النفسية للتالميذ،  قاوموا الشائعات 
والوسواس القهري، زودوا أبناء المجتمع 
المدرسي بآليات إدارة االنفعاالت والخوف 
في ظل األزمة الوبائية، أسسوا ثقافة صحية 
استطاعت التعايش مع الوباء و توفير أجواء 
األمن والسالمة الصحية والنفسية والجسدية 
مع االلتزام بالبروتوكول الصحي والوقاية 
المطلوبة، زاوجوا بين التعليم الحضوري 
والتعليم الرقمي عن بعد وهذا يعني إضافة 
عبء كبير على المدرسين والمدرسات إليجاد 
أنجع الطرق لضمان السير العام الدراسي، 
اعتماد  التعليم  ونساء  رج��ال  واستطاع 
منهجيات مالئمة تتناسب مع ظروف الحجر 
والتعلم  التعليم  عملية  لتيسير  الصحي 
تقديم  في  مناسبة  سبل  اختيار   - ومنها 
المواد التعليمية في ما يتناسب مع الظروف 
والجاهزية االلكترونية المالئمة لكل وضع 
وحالة مجتمعية ) أقسام افتراضية – شاشات 
رقمية - تطبيقات األجهزة المحمولة( ودون 
حدود لساعات التعلم اإللكتروني والتعلم عن 
بعد، ودون تعويض مادي أو معنوي .. أما 
عن ضحايا الوباء من نساء ورجال التعليم 
فإن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
األمامية  الصفوف  في  مواقعهم  بدلوا  وما 

في مواجهة خطورة الوباء.
المدرس هو العمود الفقري لخلق أجيال 
ال  متعاقبة  علمية  لرؤية  توطن  مسؤولة 
تتقاطع مع الواقع بقدر ما تتواءم والظروف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة.
إن المأمول بأن تتحقق باألمس قبل اليوم 
مراجعة جذرية ألوضاع نساء ورجال التعليم 
والتعويضات  باألجور  األم��ر  تعلق  س��واء 
والترقيات أو إصالح أنظمة التقاعد والتأمين، 
والنقابية  السياسية  حقوقهم  ص��ون  مع 
الواقع  وإرغامات  المزايدات  من  والمهنية 
ومالبساته... فهل تصلح الحكومة الجديدة 
غير  والتحقير  التفقير  حكومة  أفسدته  ما 
المأسوف على سقوطها...  وهل يجازى نساء 

ورجال التعليم على قدر تضحياتهم ؟
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يحتفل العالم يوم 5 أكتوبر من كل سنة 
باليوم العالم للمعلم وهي فرصة لالعتراف 
وتكريم شخصية رمزية ال بد أن يكون لهم 
تأثير في حياة أي إنسان، لذلك خصص األمم 
المتحدة هذا اليوم عرفانا بمن يساهمون 
في تربية، تأطير وتكوين النشء، شخصية 
يستحيل الحديث عن أي تنمية بدونها.  لكن 
هذا اليوم قد يمر في بعض البلدان دون أن 
يعلم به أحد ودون احتفاالت رسمية، وهو 
ما ُيشعر بعض المعلمين كما لو أن هناك  
تواطؤا خفيا يستهدف هذه المهنة النبيلة، 
وهذا المعلم الذي كاد أن يكون رسوال، والذي 
سيظل رمزا للمهابة والوقار، ومصدر للعلم 
والعلماء  المفكرون  يشيد   واألن��وار،ب��ه 
فقيلت  واألنبياء،  الصحابة  عليه  ووأثنى 
في المعلم أقوال مأثورة كثيرة، منها قول 
الرسول )صلعم( »إن اهلل ومالئكته وأهل 
السموات واألرض حتى النمل في جحرها 
وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على 
معلم الناس الخير » وشبه علي بن أبي طالب 
العالم بالنخلة دائما )تنتظر متى يسقط عليك 
منها شيء( ومنهم من وضع المعلم في مكانة 
األنبياء والرسل، وألبسوه من الصفات ما 
لم يوصف به غيره، فرأى فيه البعض طبيب 
المجتمع ، الواقي من األدواء والشرور، يبني 
العقول التي بدونها ال مستقبل لإلنسانية 
لما له من قدرة على تحويل الظالم إلى نور، 
وتنوير العقول، له دائما أكثر مما يقول، وقد 
أفاض الفكر النهضوي في العالم العربي 
في الحديث عن أهمية العلم ووظيفة المعلم 
في إصالح أحوال البالد والعباد، باعتبارهم 
األوطان  إلخراج  الوحيدة  الوسيلة  العلم 
بدور  مرهون  البالد  وإنقاذ   ، التخلف  من 
المعلمين وأهل العلم يقول الشاعر المغربي 

محمد السليماني : 

بني العلم الرعاة أال أفيقوا 
 فإن الشاة في وسط الذئاب 

ولسنا هنا بصدد مناقشة أهمية العلم 
همنا  وإنما  الحياة  في  المعلم  ووظيفة 
رصد هذا التحول في النظر للمعلم  وكيف 
مضببة  صورة  المعلم  صورة  استحالت  

وباهتة.
لعل من خير ما قيل في المعلم شعرا ما 

نظمه أمير الشعراء أحمد شوقي:

 قم للمعلم وّف�����ه ال����ت���بج���يال
كاد المعلم أن يكون رسوال

أعلمت أشرف أو أجّل من الذي
ُيب���ني وُينش���ئ أنفسا وعقوال
الجهل ال تحيا عليه جماعة 

 كيف الحياة على يدي »عزريال«
وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة 
جاءت على يده البصائر حوال
وإذا أصيب القوم في أخال

 قهم فأق�م عليهم مأت�م�ا وعويال
ناشدتكم تلك الدماء زكّية 

 ال تب�عثوا للب��رلمان ج��ه��وال

البشر  وأجل  أشرف  المعلم  من  فجعل 
أن يكون  )كاد  الرسل  إلى درجة  به  وسما 
رسوال( لذلك فهو يستحق التقدير والتبجيل..
وذلك ما أكده الشاعر الجزائري محمد العيد 
المعلم  عن  للدفاع  انبرى  الذي  خليفة،  آل 
المعلم  في وجه من يحتقر مهنته معتبرا 
المسؤول على خلق وشحذ الطاقات التي 

تحتاجها البالد يقول : 

أرى جّل أصحابي ازدروا بوظيفتي 
 وق���الوا: ه��م��وم ك��لها ووجائع

وقد زعموا عمري مع النشء ضائعا 
وتاهلل، ما عمري مع النشء ضائع
سيروون عني العلم والشعر ُبرهة 

 وتطلع لإلسالم منهم طالئع
فمنهم خطيب حاضر الفكر مصقع 
 ومنهم أديب طائر الّصيت شائع
ومن��هم ول��وع بالق��وافي لفكره 
 ب��دائه في ترص��يفها وب��دائع

ومنهم زعيم للجزائر قائد
 ل��ه في مج��االت الجهاد وق���ائع.

وإذا كان المعلم قادرا على فعل كل ذلك 
فإنه يفعله بإخالص وتفان في العمل، ألنه 
على استعداد ألن يحترق من أجل إسعاد 
اآلخرين وإنارة طريقهم قال أحد الشعراء 
في المعلم داعيا له، وواصفا المعلم بأحسن 

النعوت وأفضل الشمائل : 

يا شمعة في زوايا »الصف« تأتلق
تنير درب المعالي وهي تحترق
ال أطفأ هلل نورًا أنت مصدره

يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق
أيا معّلم يا رمز الوفا سلمت

يمين أهل الوفا يا خير من صدقوا

ال فّض فوك فمنه الدر منتثر 
وال حرمت، ف��م��نك الخ���ير مندفق

وال ذللت لغرور وال حليف
 والمست رأسك الجوزاء واألفق

يد تخط على القرطاس نهج هدى 
بها تشرفت األقالم والورق

تسيل بالفضة البيضا أناملها
ما أنضر اللوحة السوداء بها ورق

بل أكثر من ذلك وجدنا من الشعراء من 
يعتبر المعلم أصل كل فضيلة في المجتمع 
في  غازي  الفتاح  عبد  قول  في  تجلى  كما 
من ديوان »شمس  قصيدة »أنت المعلم » 

ال تغيب«.

فاعلم أنك أصل كل وجودها
هو فيض علمك شاع في األكوان

أنت المعلم أصل كل فضيلة
أنت اإلمام سبقت باإلحسان

ابنته  يخاطب  أخرى  قصيدة  في  وقال 
ومن خاللها كل األطفال والشبان بضرورة 
اإلحسان للمعلم لما له من أفضال على النشء 

يقول في قصيدة )ال يا بنتي( 

ولتحسني صنعا أيا ابنتي
لمعلم في رقة وجنان

يعطيك أعظم سلم للمرتقي
بالعلم ترقى همة اإلنسان
ال تجحدي لمعلم أفضاله 
فالشمس ال تخفى بالغربال

كثيرة إذن هي القصائد التي خلدت فضل 
المعلم، وتغنت برسالته، ومنها قول محمد 
الدومي الذي عدد بعض تلك الفضائل في 

قوله: 

تبني العقوَل بإصراٍر وتضحي�����ٍة 
ُس������ُم  فتستنيُر على أفكاِرها النُّ
يا أّيها الَعلُم المعطاُء ، أمُتن����ا 
من دوِن رشِدَك في غيٍّ فتنه��دُم

َك كم علٍم تعلُم��ُه هلِل درُّ
حتى تعافى على أنغاِمِه الَفِه��ُم
فأنَت فضٌل ألقواٍم لهْم أم��ٌل 

 في الفكِر تعلو وفي اآلداِب ُتحت�َ��َرُم
وأنت تسمو إذا الدنيا بهم عصف�����ْت 

رغَم القيوِد وهوَل الخطِب تقتح�ُم
فتستنيُر دجى الدنيا ومعقُله�َا 

بالعلِم دومًا فيصفو العيُش والدس�ُم

 هكذا رأى معظم الشعراء المعلم : اإلنسان 
الباني ، المنير المستنير، الهادي ، بل المنقذ 

إذا ما عصفت األهوال بالناس واألمم استمع 
لشاعر يخاطب معلما : 

فأنَت فضٌل ألقواٍم لهْم أم����ٌل
في الفكِر تعلو وفي اآلداِب ُتحت�َ���َرُم

وأنت تسمو إذا الدنيا بهم عصف����ْت 
رغَم القيوِد وهوَل الخطِب تقتح����ُم
فتستن���يُر دجى الدنيا ومعقُله�َ�����ا 
 بالعلِم دومًا فيصفو العيُش والدس��ُم

ليعترف  شعرا  نظم  من  الشعراء  ومن 
بتأثير المعلم على حياته وكيف كان المعلم 

سبب كل ما حققه من نجاحات. 

ل��وال المعلم ما قرأت كتاب���ا
يوما وال كتب الحروف يراعي
فبفضله جزت الفضاء محلقا 
 وبعلمه شق الظالم شعاعي

وألن معلما هذه صفاته وفضائله ، فإنه 
حظي بمكانة هامة عند الشعراء، فدعوا إلى 
تحيته والوقوف تقديرا له ألنه باني الحياة 

، وسيد الدنيا ، قال شاعر:

حيُّوا المعلَم ما دامْت عزائُم��������ُه 
 تبني الحياَة وفيها المجُد ُيغتَن���ُم

هو المناُر إلى الدنيا وسيُِّده�����ا ورائُد 
الركِب في التعليِم والَعل���ُم

لكن، مقابل ذلك الزخم الهائل من األشعار 
واألقوال المأثورة في فضل المعلم ، يالحظ 
أن مادية العصر،وتخلي المعلم عن رسالته 
الماديات في عصر  ، وجريه وراء  النبيلة 
يعاني أزمة قيم كل ذلك وغيره جعل عامة 
الناس ، وخاصتهم ، ومنهم الشعراء طبعا، 
محط  فغدا   ، للمعلم  نظرتهم  من  يغيرون 
سخرية و تهكم ، ينظرون إلى كل الفاعلين في 
التعليم باستصغار يصفون المهنة باحتقار ، 
فبعدما كان األطفال المتعلمين بتطلعهم رمزا 
للبراءة، أضحى عدد من الشعراء يرون فيهم 
موزا للبالدة فها هو شاعر يرى فيهم بهائم 
يستحيل تعليمها ، والمعلم يقف عاجزا عن 
أداء مهمته يستجدي عطف الناس ألن تعليم 
البهائم فوق طاقته وهو مجرد بشر وليس 

رسوال يقول:
 

َدَفُعوا إلْيه بهاِئًما َوُعُجوال
 لُيقيَم ِمنها أْنُفًسا َوُعُقوال
يا َقْوُم رفًقا بالمع����لِِّم إنَُّه

 ِمْن ِجْنِسُكْم َبشٌر َولْيَس َرُسوال

وذاك شاعر آخر يرى في التلميذ المتعلم 

حمارا ألنه اليستوعب ما يعلمه إياه المعلم 
فيخطئ في تطبيق القواعد اللغوية يقول : 

فأرى »حمارا« بعد ذلك كله
رفع المضاف إليه و المفعوال

الشعراء  على  النظرة  هذه  تقتصر  ولم 
بل تسللت إلى المعلمين أنفسهم ، فأمسوا 
مصدر  ويعتبرونها  مهنتهم،  يحتقرون 
بعضهم  تدفع  تعاستهم  مشاكلهم، وسبب 
والشاعر  المعلم  وه��ذا   ، االنتحار  إل��ى 
الفلسطيني إبراهيم طوقان ) ولد في نابلس 
بفلسطين في 1905م و توفي في الثاني من 
ماي سنة 1941م(. يعارض قصيدة أحمد 
شوقي، فلنستمع إليه كيف جعل من وظيفة 
التعليم أم المصائب منتقدا تعظيم شوقي 

لشأن لمعلم يقول: 

شوقي يقول وما درى بمصيبتي:
 »قم للم����علم وّفه التبجيال«
ويكاد يقلقني«األمير« بقوله:
 »كاد المعلم أن يكون رسوال«
لو جّرب التعليم شوقي ساعة
لقضى الحياة شقاوة وخموال
حس����ب المع���لم غمة وكآبة

مرأى الدف����اتر بك�����رة وأصيال
مئة على مئة إذا هي صلحت

 وجد العمى نحو العيون سبيال
ولو أّن في التصليح نفعا ّيرتجى 

وأب����يك لم أك بالع���يون بخيال
لكن أصلح غلطة ن���حوية

مثال وأتخذ »الكتاب« دليال
مستشهدا بالغر من آته

أو«بالحديث« مفّصال تفصيال
وأكاد أبعث »سيبويه« من البلى
 وذويه من أهل القرون األولى
فأرى »حمارا« بعد ذلك كله 
رفع المضاف إليه والمفعوال

ال تعجبوا إن ِصحت يوما صيحة 
ووقع��ت بي��ن«البنوك« ق��تيال

وهي نظرة تعكس اإلحباط الذي أصبح 
عشية  بين  تحول  وكيف  المعلم،  يعيشه 
الحياة  وباني  الرسل  وضحاها من شبيه 
وضامن ومكرس القيم الكل مقتنع ويقسم 

أن ال قيم في المجتمع بدون معلم: 

عهدًا قطعنا على علٍم بأنفسِن��ا 
 لوال المعلُم ما دامْت لنا قي���ُم

إلى رمز التعاسة والمعذبين في األرض 
ويكفيه غما أنه يقضي حياته في تصحيح 

ومطالعة دفاتر ال يستفيد منها شيئا:

حس����ب المع���لم غمة وكآبة 
مرأى الدف����اتر بك�����رة وأصيال

لكن رغم كل ذلك يكاد يتفق معظم الشعراء 
على أن في احتقار المعلم تهديدا صارخا 
العربية،  المجتمعات  لمستقبل  وخطيرا 
مادام التطاول على المعلمين تمهيدا لسيادة 
الفساد والجهل ومن تم غياب األمن وصفاء 

العيش كما يقول الشاعر: 

ما كاَن إال أبًا للنشِء محتضن���������ًا ِلَم 
التطاوُل والبهتاُن والته�ُم

ْت مكانت�ُ����������ُه  إنَّ المعلَم إْن ُحطَّ
 ساَد الفساُد وكاَن الجهُل والنقُم
َر األمُن في الدنيا وزخرفها َوُعكِّ

ال العيُش يصفو وال ساغْت به اللق�����ُم

وهذا شاعر آخر يستنكر احتقار المعلمين 
ورجال العلم فيرى أن ال خير يرجى من بالد 

المعلم فيها محتقر، عند قوله:

من بات يبني صروح العلم يرفعها 
 يسومه الكل طعنا ثم يصطبر
قل لألساتيذ أنتم كنز أمتنا

بئس البالد بها األستاذ يحتقر
وأنه مهما قدم للمعلمين فلن يوفاهم 

حقهم، ولن تجزى مآثرهم: 
معلَم العلِم هل ُتجزى مآثُرك����م 
وأنَت تمحو ما قد أبلى وتبتس�ُم

في الختام يتضح إذن أن هناك تغييرا 
جذريا في منظومة القيم، ساهمت فيه مادية 
العصر وعولمة القيم وتعدد الوسائط ، مما 
غير في نظرة الناس لعدد من الثوابت ومن 
ضمنها نظرتهم للمعلم الذي لم يعد مصدر 
ما  أن  للناس  يبدو  بل   ، الوحيد  المعرفة 
يقدمه المعلم في عالمنا العربي متجاوزا 
فطرقه عتيقة ووسائله متهالكة، فال غرو إن 
جعلوه موضوع النكتة ورمزا للقيم البالية 
المعلم  ، فأثر ذلك على نفسية  المتجاوزة 
ووظيفته بعد أن سحبوا منه رسالة التربية 
وقصروا عمله في التلقين والتعليم، وبعدما 
كان يشكل القدوة، ويشعر بقداسة الرسالة 
تشعره  التعليم  مهنة  أصبحت  التربوية 
بتفاهته. وربما استساغ الذوق العام هذه 
النظرة الدونية الذي حولت المعلم لمجرد 
تلقين  في  ج��دا  محدودة  بوظيفة  م��درس 
مواضيع جافة بعيدة عن الواقع والحياة 
اليومية، لذلك طبيعي أن يصبح ذلك المدرس 
ضحية العنف واالعتداء بالسالح من تالمذته 
أمام تهليل زمالئهم الذين يفترض فيهم أن 
يقدسوه ، دون أن يوجد في هذا المجتمع 
من ينبه لخطورة احتقار المعلم ف )بئس 

بالد بها األستاذ محتقر(.

�سورة املعلم وتغيري منظومة القيم

هل تصلح الحكومة 
الجديدة ما أفسدته 

حكومة التفقير 
والتحقير غير 

المأسوف على 
سقوطها...  وهل 
يجازى نساء ورجال 

التعليم على قدر 
تضحياتهم ؟

هذه األطر إذا 
لم تنصف ماديا، 

واجتماعيا، ومعنويا 
فإن كل شعار 

لإلصالح يرفع يبقى 
حبرا على ورق، وإن أي 
إصالح للتعليم خارج 

إطار اإلصالح الشامل 
مصيره الفشل

محمد بادرة

الكبير الداديسي



CMJN

التعليمية  الشغيلة  لدى  مألوفا  صار 
شهر  من  الخامس  يحل  أن  بالمغرب 
أكتوبر من كل سنة، والمدرس على نفس 
الحال من المعاناة والتهميش. إذ ال شيء 
تغير نحو األفضل عدا تجدد الشعارات 
التي تكاد ال تصمد أمام الواقع العنيد. 
تخلد  الذي  السنوي  الموعد  أنه  علما 
فيه كل البلدان في بقاع األرض اليوم 
يراد  مناسبة  وهي  للمدرس,  العالمي 
المدرس  إك��رام  فقط  ليس  خاللها  من 
المدرسة  تجاه  الدولة  جهود  وتقييم 
والعاملين بها، وإنما هو أيضا محطة 
للتحسيس بنبل الرسالة التربوية لهذا 
المغبون والتنويه باألدوار  "الرسول" 
تنوير  في  بها،  يقوم  التي  الطالئعية 
المتعلمين وتطوير مستوياتهم  عقول 

المعرفية والرفع من مردوديتهم... 
و5 أكتوبر ليس حدثا عاديا لدى عديد 
البلدان الديمقراطية التي تحفظ للمدرس 
إسعاده  على  جاهدة  وتعمل  كرامته، 
ماديا واجتماعيا. فهو إذن وقفة تأمل 
عميقة لتقييم عمله ووضعيته والترافع 
عن مطالبه المشروعة، والحرص على 
إيالء مهنته الشريفة ما تستحقه من بالغ 
األهمية، السيما أن التعليم يعتبر قاطرة 
مما  القيم،  الستنبات  ومشتل  للتنمية 
يقتضي الرهان على العنصر البشري 
على  والعمل  بالمجتمع،  النهوض  في 
تحديث المنظومة التعليمية واالنكباب 
على وضع الخطط والبرامج التي من 
العملية  م��خ��رج��ات  ت��ج��وي��د  ش��أن��ه��ا 

التعليمية وتأهيلها.
بناء  بمقدوره  مجتمع  هناك  فليس 
حضارته دون االعتماد على أسس علمية 
وقيم فاضلة، وال يمكن ألي دولة تحقيق 
رقيها وازدهارها من غير تطوير برامجها 
التعليمية وتحديث بنياتها التحتية. ذلك 
أن تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها 
يتوقف على االهتمام بالمدرس، الذي لم 
تعد وظيفته تنحصر في حشو األذهان 
بالتكوين  بل  الجاهزة،  بالمعلومات 
على  والتربية  الفعال  والتأطير  الجيد 
المواطنة وحقوق اإلنسان وغيرها من 
القيم اإلنسانية المثلى. وهو ما يستدعي 
إيالء المدرس عناية خاصة حتى يكون 

من  الصاعدة،  لألجيال  حسنة  ق��دوة 
خالل االنخراط في مشاريع المؤسسة، 
المجاالت  وجميع  المدرسي  التنشيط 
وخارجها،  الدراسية  الحجرة  داخ��ل 
البيداغوجية  الطرائق  أفضل  وتبني 
لحاجيات  المناسبة  والديداكتيكية 
المتمدرسين النفسية والعاطفية. ترى 
ماذا أعدت له الحكومات المتعاقبة كي 
االضطالع  في  للنجاح  نموذجا  يكون 

بمهامه؟ 
لألسف ال شيء تحقق مما يرفع من 
تتم  أو  خطابات  من  وي��ردد  شعارات 
صياغته من توصيات اإلصالح، حيث 
أن أوضاع المدرسة والعاملين بها في 
تفاقم مستمر، وتزداد سوءا وتأزما عاما 
الحكومتين  ظل  في  خاصة  عام،  بعد 
السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية 
شتنبر   8 استحقاقات  في  المندحر 
من  حرمانه  على  عملتا  حيث   ،2021
حق اإلضراب عبر االقتطاع من أجره. 
ناهيكم عن فرض نظام التعاقد المشؤوم 

وغيره من القرارات الجائرة... 
والمثير لالستغراب أن يحدث كل هذا 
التراجع عن المكتسبات وتوالي األزمات، 
رغم أن ملك البالد محمد السادس لم يفتأ 
يدعو إلى االهتمام بالجسم التربوي منذ 
اعتالئه العرش، ويوشح من حين آلخر 
باألوسمة الفخرية بعض نساء ورجال 
بما يتوفرون عليه من  التعليم عرفانا 
كفاءة علمية عالية ويبذلونه من جهود 
أحد  في  قال  إذ  الذات،  ونكران  جبارة 
"نريد من مؤسساتنا التربوية  خطبه: 
والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع 

محيطها...إلى أن قال: "وكذلك العناية 
بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف 
الحاجة  أمس  في  هي  التي  والتقدير، 
إذن  فأين نحن  والتكريم"  العناية  إلى 

من هذه العناية وهذا التكريم؟
ثم أين نحن من المادة 17 من الميثاق 
الوطني للتربية والتكوين، التي تقول: 
للمربين والمدرسين على المتعلمين   "
المجتمع  وعلى  وأوليائهم  وآبائهم 
برمته حق التكريم والتشريف لمهمتهم 
النبيلة، وحق العناية الجادة بظروف 
وعلى  االجتماعية،  وبأحوالهم  عملهم 
الدولة حق االستفادة من تكوين أساس 
المستمر  التكوين  فرص  ومن  ومتين، 
المتواصل  ال��رف��ع  يستطيعوا  حتى 
والقيام  التربوي،  أدائهم  مستوى  من 

بواجبهم على أكمل وجه"
فما يحز في النفس هو أن يتواصل 
استنزاف الجهد والمال في إصالحات 
وتتناسل  فاشلة  استعجالية  وبرامج 
المجلس  وتوصيات  استراتيجيات 
األعلى للتعليم، فيما أوضاع المدرسة 
والمدرسين تزداد سوء، إذ طالما دقت 
التقارير الدولية ناقوس الخطر، منبهة 
إلى الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه 
بها.  والعاملون  التعليمية  مؤسساتنا 
بعقود  مدرسين  توظيف  ع��ن  فضال 
وال  بيداغوجي جيد  تكوين  بال  إذعان 
وإال كيف  نفسي واجتماعي.  استقرار 
من  الهائل  الحجم  ذلك  تفسير  يمكن 
االحتجاجات والمسيرات واإلضرابات، 
وما يترتب عنها من هدر للزمن المدرسي 
كيف  ثم  المتعلمين؟  مستوى  وتدني 

أجبروا  الذين  مردودية  عليه  ستكون 
على مواصلة العمل فوق الستين سنة 
في ظل خفض قيمة معاشهم وتدهور 

ظروفهم الصحية؟ 
للمدرس  العالمي  اليوم  تخليد  إن 
سياق  ف��ي   2021 السنة  ه��ذه  يأتي 
ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة 
قيود  من  فرضته  وم��ا   ،"-19 كوفيد 
دامية وكشفت عنه من حقائق صادمة 
قطاعي  في  وخاصة  قطاعات  عدة  في 
التعليم والصحة، إضافة إلى أنه جاء 
في وقت تتطلع فيه األنظار إلى انبثاق 
حكومة جديدة عن التحالف الثالثي الذي 
أعلن عنه رئيس الحكومة المعين عزيز 
أخنوش. فهل سيفي بالتزامات حزبه في 
ما يخص تحسين ظروف عيش األساتذة 
ورد االعتبار لهم، ويضع نصب عينيه 
أن ال يمكن ألي نظام تربوي أن يكون 
ناجحا ويحقق المخرجات المرجوة منه، 
لم يقم على رؤى واضحة ومناهج  ما 
متوازية  تحتية  وبنى  هادفة  دراسية 
نفسيا  ومؤهلة  كافية  بشرية  وموارد 

وعلميا ومهنيا...
المدخل األساس إلعادة  وعليه، فإن 
وتنزيل  المغربية  للمؤسسة  الوهج 
ال��م��ش��روع ال��ت��رب��وي ال��م��ن��ش��ود، هو 
االهتمام بالمدرس، صون كرامته، تجويد 
مستوى عيشه وتوفير الشروط التربوية 
والموضوعية للقيام بواجبه على الوجه 
مكافحة  على  الحرص  وك��ذا  األك��م��ل. 
الظواهر السلبية المسيئة إلى مكانته 
وتشويه سمعته داخل فصول وأسوار 

المؤسسة التعليمية وخارجهما..

متى يتم االهتمام الفعلي باملدر�س؟ !

  روؤية تعليمية متقدمة على �ضوء رواية 
»الغد والغ�ضب« خلناتة بنونة 

بشكل  الكاتبة  تناولت  المائز،  ال��روائ��ي  بأسلوبها 
مستفيض معضلة التعليم في روايتها هاته، في وقت 
مبكر باستحضار زمن كتابتها )1984(، فقد وضعت 
ال  اختالالت  من  يعتريه جسمه  ما  جل  على  األصبع 
تزال إلى اليوم مثار جدل بين الفرقاء المتدخلين في 

العملية التعليمية. 
وشغل التعليم حيزا هاما في الرواية بحوالي ستين 
أساس  هو  التعليم  بأن  منها  إيمانا  تقريبا،  صفحة 
أما دونه  الحقيقي،  التغيير  الواعي وقاطرة  الغضب 
فتؤكد أن "الغضب االرتجالي يحرق نفسه دون بخور".  
فمقاربتها كانت ثورة حقيقية سابقة على زمانها من 

عدة أوجه نذكرها كاآلتي: 

 األولى: الصداقة بني املعلم
واملتعلم

فأول ما أكدت عليه هي مسألة ردم الهوة بين المعلم 
والمتعلم بقولها "مسبقا يجب أن أوضح الصلة بيننا: 
فنحن أصدقاء، يجب أن نعي ما ينقصنا". أعتقد أنها 
الخطوة األولى على درب األلف ميل نحو القمة. إنها 
العمليات  بقية  عليه  تبنى  ال��ذي  األنسب  األس��اس 
التعليمية. أتصور اليوم حال عالقة الثنائي )تلميذ/

أستاذ(، فلو كانت مبنية على الصداقة، فهل يمكن أن 
تعرف الفصول الدراسية ما نتابعه بين الفينة األخرى، 
من عنف يصل لتبادل الضرب والجرح، فضال عن الشتم 
والسخرية. أتصور في ظل صداقة حقيقية، كيف سيتم 

بناء الدروس، 
طيلة  األجواء  ستكون  وكيف  المعلومات،  وتداول 

مدد الحصص الزمنية. 

 الثانية: الطلبة أساتذة
أنفسهم

ال  لماذا  عليكم:  أقترح  أن  "فكرت  الرواية  في  تقول 
تصبحون على األقل أساتذة أنفسكم؟ أن تكونوا المعلم 
والمتعلم في نفس اآلن"، وزادت موضحة بقولها حتى 
تربط النظرية بالتطبيق، "حثهم على البحث الشخصي، 
وإغناء التجربة، واالنطالق من الالشيء لخلق كل شيء". 
أليس ما تتحدث عنه الكاتبة في هذا التاريخ المتقدم، 
الحديثة، في ما  البيداغوجيات  هو ما تروم تحقيقه 
لها  قال  الحياة.  مدى  والتعلم  الذاتي  بالتعلم  يعرف 
مرة أحد مفتشيها، "لقد أحدثت في التعليم أكثر مما 
تحاول فرنسا مؤخرا، أن تدخله من ثورة على طرقها 
التعليمية، وذلك بمحاولة جعل األستاذ في الظل، ودفع 
الطالب إلى األدوار األولى في الفصول: أنت قد حذفت 

األستاذ نهائيا". 

الثالثة: شعارها ال للحفظ
القاطع  جوابها  فكان  الحفظ،  عن  التالميذ  سألها 
"ال ال، ال للحفظ و ال للسرد. إني أريد مخاض الفكر. 
أن تبحث، وتجمع، وتكتب ثم تتمكن مما بحثت عنه، 
لتقوم الذاكرة واللسان بدورهما". إنها تستحضر جيدا 
خطورة المناهج التي تعتمد على ما يعرف ب"احفظ و 
اعرض"، إنها تعرف أنها مرادفة لشلل الفكر والعقل، 
إنها ال تهش وال تنش، إنها تعطيل كامل لحركة عجلة 
التطور. إنها ترفض رفضا كليا قضية "بضاعتنا ردت 

إلينا"، أكثر من 

ذلك إنها " كانت ضد حشو الطالب بالنظريات التي 
ال طائل وراءها على مستوى الواقع".

الرابعة: التأكيد
على املطالعة احلرة

بضرورة تخصيص ساعة  طلبتها  على  أكدت  فقد 
للمطالعة الحرة، وحثتهم قائلة: "يجب أن 

تتسجلوا جميعا في المكتبات العامة"، وطلبت منهم 
في ما بعد أن يطالعوا الجرائد ويستمعوا إلى اإلذاعات. 
كانت تدرك دور هذه القراءة في خلق الوعي، وتحريك 
الجماهير نحو الغضب العقالني من أجل التغيير. إنها 
تعرف أن أي تحرك غير مبني على العلم، إنما هو ضرب 
من الفوضى والخراب، ولحرصها على تأطير طلبتها، 
كانت تمر بين الصفوف تتفحص الكتب بين أيديهم، 
حتى إذا عثرت على واحد من جملة الكتب التي تغرق 
السوق "الستهالك مراهقة الجيل .. فأثير معه حوارا 
واضحا .. يفهم من بعده، أن عليه أن يحسن االنتقاء" .

اليوم  هي  الكاتبة،  أثارتها  كثيرة  تعليمية  قضايا 
من  تحقيقها  إلى  المغربية  المدرسة  تسعى  رهانات 
خالل ما يعرف بالمقاربة بالكفايات، كتحول األستاذ 
التي  العمودية  العالقة  وتجاوز  للفصل،  منشط  إلى 
كانت بينه وبين المتعلمين، وتهييئ المتعلم للحياة 
من خالل ما يعرف ببيداغوجيا الوضعيات. واألخطر 
اليوم  فإلى  الخصوصية،  بالدروس  يتعلق  ذكرته  ما 
لم يهتدوا إلى حل يحد من خطورتها، لضمان تكافؤ 
الفرص بين المتعلمين، وبأسلوب روائي بليغ نددت 
إنه ال يشرح لنا.. هناك من   " بالظاهرة حينما قالت: 
يشتري الفهم واآلخرون ال يملكونه.. ترى أي مواهب 
تكون بين أولئك المعوزين؟ .. هذه واحدة من كثير..

التعليم. أي فساد هذا؟". كما  الغش والمساومة في 
نددت باالرتجالية المستحكمة في جل مفاصله، و دعت 
إلى ما يتحدث عنه اليوم بالجهوية، بارتباط المدارس 

بمناطقها كأسلوب حتمي لتغيير الواقع 
المتعلمون  يتحمل  أن  م��ؤك��دةع��ل��ى  واإلن��س��ان 
مسؤولياتهم تجاه ما يعج به واقعهم من فقر وبؤس 
من  تعلموه  ما  كل  فإنهم سراق  وإال  وجهل،  ومرض 

محاضرات وغيرها.  

إسماعيل الحلوتي
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املر�ضد الوطني لتخليق احلياة العامة ي�ضتنكر 
املغالطات امل�ضيئة للجامعة وللأ�ضاتذة ب�ضطات

استنكر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، في بيان 
له توصلت الجريدة بنسخة منه، الحملة المسيئة التي تستهدف جامعة الحسن األول بسطات، 
وعبر عن قلقه واستغرابه الشدیدین لمجريات الحملة التي استهدفت ثلة من أساتذة كليتي العلوم 

القانونية والسياسية، وكلية االقتصاد والتدبير بجامعة الحسن األول بسطات.
 موضحا أن الحملة تحمل بين طياتها نية مبيتة للتشويش واإلساءة من خالل نشر معطيات 
زائفة وتفاصيل مغلوطة تدخل ضمن اختصاص إدارة الجامعة التي تتوفر على مجمل األدوات 

والمساطر اإلدارية للتعاطي مع كل ما يتعلق بحدوث خلل في حال وقوعه. 
مضيفا أن مسلسل التقصي والبحث واالستماع إلى وجهات نظر مختلفة من داخل الوسط 
الطالبي واألساتذة ومحيط الجامعة فندت كل االدعاءات والمغالطات المروجة ببعض المواقع 

االلكترونية.
 واعتبر المرصد في بيانه أن الحملة مقصودة في الزمان والمكان غايتها التهويل ومحاولة 
توجيه الرأي العام نحو جوانب ووقائع ال توجد في أرض الواقع، واعتبر أن غايتها هو توجيه 
الرأي العام والتأثير عليه، عن طريق تسخير شبكات التواصل االجتماعي والترويج للبهتان 
والكذب بعيدا كل البعد عن المهنية وأخالقيات مهنة المتاعب، على حساب مصلحة الجامعة 

واستقرارها وإلحاق الضرر بأطرها وطلبتها.
وفي هذا اإلطار دعا البيان الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف اإلساءة للجامعة وألطرها 
وفتح تحقيق بخصوص المغالطات التي يتم تسويقها في حق أساتذة الكليتين، والحرص على 
احترام حرمة الجامعة واألساتذة الذين استهدفتهم الحملة التي تم وصفها بالمسعورة، معتبرا 
أن الجامعة وأطرها وطلبتها يشكلون جزءا ال يتجزأ من حرمة الجامعة، والتي تتطلب، حسب 
البيان، استحضار صوت الحكمة والتدبر ومراعاة مصلحة الطلبة واستقرار الجامعة وضمان 

سير الدراسة وعدم الخضوع ألي مخطط يتوخى تبخيس المكانة العلمية للجامعة. 
ودعا المرصد األجهزة األمنية للتعاطي مع حملة التشويش بما يلزم من الصرامة وتحديد 
المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الجامعة والنيل من كفاءاتها العلمية.   
مؤكدا أن الحكمة تقتضي تثمين المكاسب العلمية التي حققتها الجامعة ومن خاللها كلية 
العلوم القانونية والسياسية وكلية االقتصاد والتدبير بجامعة الحسن األول من خالل الحفاظ 
على مسالك الماستر الذي يعد حقا مشروعا للطلبة في مواصلة مسارهم الجامعي على غرار 

باقي الجامعات المغربية األخرى.
  موجها الدعوة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة المغربية للتعليم العالي، للتدخل 

والدفاع عن كرامة األساتذة الذين طالتهم الهجمة.
وختم المرصد بيانه بتنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية باعتبارها شأنا مجتمعيا 
انسجاما مع أدواره وما يستوجبه واجب التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الجامعة 
المغربية وأساتذتها، وما يفرضه من واجب التعبئة للحفاظ على سمعة الجامعة والمنتسبين إليها.

الدخول التكويني 2022-2021
تنزيل امل�ضروع االأول خلارطة الطريق 

اجلديدة لتطوير التكوين املهني

بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني برسم السنة التكوينية 2021-2022 ، 392 مؤسسة من 
ضمنها 9 مؤسسات تم إنشاؤها حديثا. وسيوفر مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، حسب 
بالغ توصلت الجريدة بنسخة منه، خالل هذه السنة التكوينية 173.000 مقعد بيداغوجي لفائدة 

مستويات التقني المتخصص والتقني، و71.000 بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصص 
و29.000 مقعد مخصص للباكالوريا المهنية.

وستتميز السنة التكوينية 2021-2022 كذلك بتنزيل المشروع األول لخارطة الطريق الجديدة 
لتطوير التكوين المهني، حيث سيتم تحديث العرض التكويني الحالي من خالل خلق 6 شعب 
جديدة وإعادة هيكلة 34 شعبة تنتمي إلى 12 قطاعا، وتغطي مستويات التكوين الثالث. وتشمل 
هذه العملية 293 مؤسسة تكوينية، أي ما يعادل %53 من مجموع متدربي السنة األولى، فضال 
عن حذف 11 شعبة أصبحت متجاوزة أو أقل جاذبية،حسب ما جاء في نص البالغ، الذي أضاف 
أن المكتب قام بتوسيع نظام الممرات القطاعية والبيقطاعية لتمكينهم من مواصلة دراستهم 

واالنتقال من مستوى تكويني معين إلى مستوى أعلى.
وسيتميز هذا الدخول التكويني كذلك بتعميم مسار التأهيل في سنتين تكوينيتين، وإضافة 
أسدس تكويني في مهن التسيير والتجارة ومهن السياحة والفندقة مخصص لتقوية الكفاءات 
الذاتية، وتعميم عرض تكويني تأهيلي ذي جودة عالية في ما يخص قطاع السياحة والفندقة 
بشراكة مع مدرسة لوزان الفندقية، مع إيالء اهتمام خاص بتنمية الكفاءات الذاتية، والتي تمثل 

٪30 من الحيز الزمني للمسارات التكوينية الخاصة بالتكوينات المتوجة بدبلوم.
وأشار ذات البالغ إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيرتكز على التجربة التي 
راكمها في المجال الرقمي خالل فترة كوفيد 19، كما سيستمر في اعتماد التكوين عن بعد بالنسبة 

لبعض المحتويات التكوينية الخاصة ببعض القطاعات المالئمة لذلك.
وسيكون لقطاعي الرقمية والسيارات منصات رقمية متخصصة. كما سيستمر المتدربون في 
 OFPPT ACADEMY االستفادة من المحتويات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم عبر منصة

والمنصة الرقمية المخصصة لتعلم اللغات األجنبية فضال عن المكتبة الرقمية.  
الراغبين في إطالق مشاريعهم الخاصة، فقد أطلق المكتب برنامج  للمتدربين  أما بالنسبة 
االبتكار وريادة المقاوالت ) )PIEفي ثالث جهات وهي سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء 
والشرق باإلضافة إلى مدينة بنجرير، حيث سيمكنهم من االستفادة من نظام تكوين تكميلي، 
ولقاءات مع رواد األعمال وخوض تجارب االنغماس التي تعزز روح تنمية الكفاءات المتعلقة بريادة 
األعمال. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج االستراتيجي المبتكر أزيد من 26000 متدرب.

وأكد البالغ في الختام أن مكتب التكوين المهني يواصل حث المتدربين على االستفادة من عملية 
التلقيح واالستمرار في التطبيق الصارم لتدابير السالمة الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد أعطى االنطالقة الرسمية للسنة التكوينية 
الجديدة بجميع مؤسساته التكوينية، بشكل حضوري في 01 أكتوبر 2021 بالنسبة لمتدربي 
السنة الثانية و04 أكتوبر 2021 بالنسبة للسنة األولى. وذلك بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 
400.000 متدرب بما فيها 307.000 متدرب في السنة األولى بجميع التخصصات والمستويات.

بوسلهام عميمر

5 أكتوبر من كل سنة، وهو  يوم  كلما حل 
اليوم العالمي للمدرس، إال وتوجه العديد من 
المنظمات العالمية كاليونيسكو واليونيسيف 
والعمل الدولية واألمم المتحدة االنمائي رسائل 
وتقديرها  إجاللها  عن  فيها  تعبر  احتفائية 
للدور الذي ينهض به المدرسون في كل بقاع 
في  الدارسين  آفاق  توسيع  سبيل  في  العالم 
المعرفة والحداثة والتقدم،  أفق بناء مجتمع 
ومن العبارات القوية التي حملتها بعض هذه 

الرسائل عن دور المدرس:
)للمدرس دور أساسي ألنه وحده القادر على 
المواقف  الطبائع وترسيخ  القيم وصقل  نقل 
والسلوكات ومنح كل متعلم إمكانية أن يصبح 

مواطنا صالحا ( 
فريديريكو مايور- مدير 

سابق لليونيسكو 
األف��راد  تربية  في  أساسيون  )المدرسون 
ال��ق��راءة  يعلموننا  ال  فهم  والمجتمعات، 
والكتابة والحساب فقط، بل يطورون فينا النقد 
ويساعدوننا على تقديس ذواتنا ومجتمعاتنا 
ويعلموننا ما نحتاج إليه كي نصبح مواطنين 

منتجين مع الحياة النشيطة (
ماري فيتريل –املكتب العاملي للتربية

اقتصاده  تنافسي  عالم  في  نعيش  إننا   (
..ولكي ال يكون األفراد والمجتمعات  متعولم 
يتحتم  رخاء  في  ويعيشون  تنافسيين  عامة 
وجود تعليم ذي جودة، وتربية ذات مستوى 
عال تتضمن وضعية اجتماعية من مستوى عال 
أجرة مرتفعة، ظروف مالئمة  لرجال التعليم: 

للعمل، وتسيير جيد لمستقبل التربية.(
بيل راتيري– املنظمة العاملية للشغل

هذا التقدير واإلجالل يهم أكثر من مائة مليون 
مدرس ومدرسة عبر العالم، وهم كل يوم يضمنون 
تكوين األفراد من أطفال ويافعين وشباب وحتى 
الكبار رغم الفقر واألزمات والحروب والعنف 
واألمراض واألوبئة.. وتجدهم في  كل أنحاء 
الكرة األرضية  يعيشون وضعيات متشابهة: 
رواتب زهيدة – أمراض مزمنة- ضعف الوسائل 
التعليمية–قمع الحريات النقابية والسياسية 
تنمية  أجل  من  اليومية  المعاناة  والمهنية- 
ال  ... ظروفهم   - المتعلمين  وكفايات  مهارات 
تفتأ تتدهور في كل مكان من العالم على الرغم 
من نداءات المنظمات العالمية المهتمة بالشغل 
مثل  والمهني  والثقافي  التربوي  بالشأن  أو 
لكن  للشغل)  العالمية  والمنظمة  اليونيسكو 
مع ذلك يساعدون تالمذتهم وطلبتهم على أن 
يكتسبوا من خالل التعليم والتدريب المهارات 
الالزمة لتشكيل حياتهم وتوجيهها ويتعلموا 
ناجحين  دارسين  يصبحوا  أن  يمكنهم  كيف 
مدى الحياة وقادرين دوما على توسيع آفاقهم(، 
مقتطف من رسالة مشتركة لرؤساء منظمات 
العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة  عالمية 

للمدرس.
في  للمدرس  العالمي  يمراليوم  وطننا  في 
صمت مطبق ومكتوم أو مخنوق، وفي أفضل 
رسائل  يبرقون  المسؤولين  ترى  قد  األحوال 
االحتفال إلى األطر العاملة في القطاع، يرددون 
بعد  ..إص���الح  اإلص��الح��ات  اسطوانة  فيها 
إصالح ودون إصالح، إصالحات دون أن تكون 
مرهونة ومصحوبة بإصالح الوضعية المادية 
واالجتماعية والصحية للمدرسين والمدرسات 
والتكوين،  التربية  بميدان  العاملة  واألط��ر 
كلها،  اإلصالح  عملية  في  الفرس  مربط  وهو 
فإصالح المنظومة التربوية من مناهج وبرامج 
ومقررات، وتحويل التوجهات اإلصالحية من 
مستوى الخطاب أو النوايا إلى مستوى الفعل 
وكفاءات  أطرا  يحتاج  والتحقق  والممارسة 

يوصلونها للناشئة ولألجيال الصاعدة، و-.
االحتفال  يمر  التربوية  مؤسساتنا  في 
باليوم العالمي للمدرس محتشما و في لمح 
البصر،ملصق هنا وبيان هناك، أو حتى ال شيء 
أصال غير البرنامج الزمني التربوي المعتاد، 

أما جمعيات اآلباء واألمهات والجمعيات 
أو  برسالة   « تتبرع  فقد تجتهد و«  الموازية 
بأبيات في المدح، تبرز فيه الدور الطالئعي الذي 
تقوم به األسرة التعليمية في محاربة الجهل 
واألمية ونشر القيم النبيلة، ثم توزع الورود 
على ثلة من نساء ورجال التعليم،وهي تعبيرات 
قد يقصد بها االستهالك الدعائي في مثل هذه 
المناسبات، وقد يكون هذا االستهالك إيجابيا 
من باب االعتراف بدور رجال ونساء التربية 
والتعليم، لكن يجب االعتراف بأن تسويق هذا 
المنتوج الدعائي يخفي الوضع البئيس لهذه 
الفئة ويخفي الفوارق االجتماعية والطبقية... 
العالمي  اليوم  اعالمنا،يحل  وسائل  في 
النشرات  ف��ي  ال  ل��ه،  أث��ر  ت��رى  وال  للمدرس 
المخدومة،  الروبورتاجات  في  وال  اإلخبارية 
حتى وأن تذكرت او استدركت هذه الوسائل 
برمزية  االحتفاء  وتريد  »غفلتها«،  االعالمية 
للمدرس ال تسمع إال تلك  العالمي  اليوم  هذا 
تكشف  أن  تريد  ال  التي  المخرومة  المعزوفة 
تدهورت  التي  التعليم  ورجال  نساء  وضعية 
بشكل فظيع بعد أن أصبحوا يقبعون في ذيل 
الهرم من حيث المستوى المعيشي، وبعد أن 
أما  وسطه،  أو  قمته  في  الماضي  في  كانوا 
سمعتهم اآلن فهي معرضة لكثير من التشويش 
والتشوهات في ظل مجتمع بات المنطق المادي 

هو الذي يتحكم فيه ويحكمه، وأصبح البعض 
ينظر إلى نساء ورجال التعليم على أنهم مجرد 
أرقام تأجير، يشكلون عبئا على خزينة الدولة؟؟؟
ومنظماتنا  للمدرس  العالمي  اليوم  يحل 
والتشرذم   التأزم  وضعيات  تعيش  النقابية 
وانتكاسة  ضعف  ع��ن  الناجمة  والضعف 
المنظمات الحزبية والنقابية والجمعوية مما 
إيجابيا  والتأثير  الفعل  عن  عاجزة  يجعلها 
في األحداث ويحول دون لعب دورها في دفع 
الحتالل  أساسا  والتعليمية  العاملة  الطبقة 
الموقع الريادي في واجهة الصراع السياسي 
واالجتماعي، مما تسبب في حدوث انشقاقات 
العمل  يجب  ل��ذا  النقابية،  التنظيمات  في 
تشتتها  عوض  النقابية  الحركة  توحيد  على 
نتاجا عن  النقابي ليس  وتشرذمها، والتعدد 
وجود مناخ الحرية، بل بسبب تغييب التدبير 
الديمقراطي للخالفات والصراعات المؤدية في 

النهاية إلى االنشقاقات واالنحرافات .
األطراف  دفعت  النقابية  الحركة  أزمة  إن 
اإلجهاز  إلى  وغيرها  حكومة  من  الأخ��رى 
على جملة من الحقوق النقابية والمهنية ) 
التعاقد محل التوظيف – رفع سن التقاعد-..( 
لذا البد من النضال ألجل تكريس مؤسسات 

نقابية كفاحية وديموقراطية. 
يحل علينا هذا اليوم العالمي للمدرس، 
غرامة  ي��ؤدون  الذين  أولئك  نتذكر  ال  وقد 
ثقيلة على مستوى األمراض المزمنة التي 
يعانون منها، وما هو أخطر االن هو تزايد 
في  والعقلية  النفسية  األم��راض  انتشار 
تزايد  وما  التعليم،  ورج��ال  نساء  صفوف 
والطويلة  المتوسطة  المرضية  الرخص 
والمدرسات  للمدرسين  تمنح  التي  األم��د 
بسبب المرض النفسي أو العقلي إال دليال 
على أن ظروف مهنة التدريس جد صعبة وفي 
كثير من األحيان مقلقة، وتسبب في كثير من 
األمراض المزمنة و أخطرها األمراض العقلية 
والنفسية. فالمرض العقلي) العصاب مثال( 
ينتج عن عدم التالؤم والتكيف مع متطلبات 
المكان التي تتجاوز قدرات تكيف الفاعل. أي 
عندما تصبح العالقات مع المكان غير كافية 

وغير امنة. 
إن عددا من مدرسينا ومدرساتنا يعانون 
ومن  والنفسية  العقلية  االضطرابات  من 
أمراض الحنجرة وضعف البصر وأمراض 

الضغط والسكري... لذا فالوزارة والحكومة 
والدولة مطالبة بضرورة التعامل الجدي مع 
ظاهرة تزايد الشهادات الطبية التي يدلي بها 
نساء ورجال التعليم ألجل العناية بصحتهم 
التي  والنفسية  العقلية  األمراض  باعتبار 
يعانون منها ويصابون بها خالل ممارستهم 

لوظائفهم هي أمراض مهنية باألساس.
يحل اليوم العالمي للمدرس هذه السنة، 
التوالي  على  الثاني  للعام  يعيش  والعالم 
حالة طوارئ وحجر صحي على وقع اجتياح 
وباء كورونا المستجد ومتحوراته المتتالية. 
الوجود  يهدد  وبائي  بإعصار  أشبه  وهو 
اإلنساني، يفتك بجسمه وعقله وإحساسه، 
األفراد  يحاصر  ومستقبله،  حاضره  يهدد 
والجماعات ويحول بين تواصل الدول واألمم، 
حول العالم إلى كرة تاجية موبوءة تصيب 
كل مكان وكل كيان وكائن بالموت والجمود 
والعطالة والحجر من قبيل تعطيل المدارس 
والجامعات والمعاهد وغيرها من المرافق 
الحيوية في محاولة للحد من انتشار الوباء 

والتحكم فيه ومواجهته .
استنفار  على  العالم  دول  كل  وعملت 
المادية  وطاقاتها  البشرية  طواقمها  كامل 
وتفادى  مواطنيها،  لحماية  واللوجستية 
والتربوي،  واالجتماعي  االقتصادي  الشلل 

ولقد تجند كل رجال ونساء التعليم في بلدنا 
لعودة التالميذ إلى أقسامهم الدراسية بعد 
قرابة نصف عام من االنقطاع، ساعدوا على 
التالميذ  لطمأنة  بسيكولوجي  جو  توفير 
على  السيطرة  من  مكنهم  مما  وتوعيتهم 
الصحة النفسية للتالميذ،  قاوموا الشائعات 
والوسواس القهري، زودوا أبناء المجتمع 
المدرسي بآليات إدارة االنفعاالت والخوف 
في ظل األزمة الوبائية، أسسوا ثقافة صحية 
استطاعت التعايش مع الوباء و توفير أجواء 
األمن والسالمة الصحية والنفسية والجسدية 
مع االلتزام بالبروتوكول الصحي والوقاية 
المطلوبة، زاوجوا بين التعليم الحضوري 
والتعليم الرقمي عن بعد وهذا يعني إضافة 
عبء كبير على المدرسين والمدرسات إليجاد 
أنجع الطرق لضمان السير العام الدراسي، 
اعتماد  التعليم  ونساء  رج��ال  واستطاع 
منهجيات مالئمة تتناسب مع ظروف الحجر 
والتعلم  التعليم  عملية  لتيسير  الصحي 
تقديم  في  مناسبة  سبل  اختيار   - ومنها 
المواد التعليمية في ما يتناسب مع الظروف 
والجاهزية االلكترونية المالئمة لكل وضع 
وحالة مجتمعية ) أقسام افتراضية – شاشات 
رقمية - تطبيقات األجهزة المحمولة( ودون 
حدود لساعات التعلم اإللكتروني والتعلم عن 
بعد، ودون تعويض مادي أو معنوي .. أما 
عن ضحايا الوباء من نساء ورجال التعليم 
فإن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
األمامية  الصفوف  في  مواقعهم  بدلوا  وما 

في مواجهة خطورة الوباء.
المدرس هو العمود الفقري لخلق أجيال 
ال  متعاقبة  علمية  لرؤية  توطن  مسؤولة 
تتقاطع مع الواقع بقدر ما تتواءم والظروف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة.

إن المأمول بأن تتحقق باألمس قبل اليوم 
مراجعة جذرية ألوضاع نساء ورجال التعليم 
والتعويضات  باألجور  األم��ر  تعلق  س��واء 
والترقيات أو إصالح أنظمة التقاعد والتأمين، 
والنقابية  السياسية  حقوقهم  ص��ون  مع 
الواقع  وإرغامات  المزايدات  من  والمهنية 
ومالبساته... فهل تصلح الحكومة الجديدة 
غير  والتحقير  التفقير  حكومة  أفسدته  ما 
المأسوف على سقوطها...  وهل يجازى نساء 

ورجال التعليم على قدر تضحياتهم ؟
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يحتفل العالم يوم 5 أكتوبر من كل سنة 
باليوم العالم للمعلم وهي فرصة لالعتراف 
وتكريم شخصية رمزية ال بد أن يكون لهم 
تأثير في حياة أي إنسان، لذلك خصص األمم 
المتحدة هذا اليوم عرفانا بمن يساهمون 
في تربية، تأطير وتكوين النشء، شخصية 
يستحيل الحديث عن أي تنمية بدونها.  لكن 
هذا اليوم قد يمر في بعض البلدان دون أن 
يعلم به أحد ودون احتفاالت رسمية، وهو 
ما ُيشعر بعض المعلمين كما لو أن هناك  
تواطؤا خفيا يستهدف هذه المهنة النبيلة، 
وهذا المعلم الذي كاد أن يكون رسوال، والذي 
سيظل رمزا للمهابة والوقار، ومصدر للعلم 
والعلماء  المفكرون  يشيد   واألن��وار،ب��ه 
فقيلت  واألنبياء،  الصحابة  عليه  ووأثنى 
في المعلم أقوال مأثورة كثيرة، منها قول 
الرسول )صلعم( »إن اهلل ومالئكته وأهل 
السموات واألرض حتى النمل في جحرها 
وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على 
معلم الناس الخير » وشبه علي بن أبي طالب 
العالم بالنخلة دائما )تنتظر متى يسقط عليك 
منها شيء( ومنهم من وضع المعلم في مكانة 
األنبياء والرسل، وألبسوه من الصفات ما 
لم يوصف به غيره، فرأى فيه البعض طبيب 
المجتمع ، الواقي من األدواء والشرور، يبني 
العقول التي بدونها ال مستقبل لإلنسانية 
لما له من قدرة على تحويل الظالم إلى نور، 
وتنوير العقول، له دائما أكثر مما يقول، وقد 
أفاض الفكر النهضوي في العالم العربي 
في الحديث عن أهمية العلم ووظيفة المعلم 
في إصالح أحوال البالد والعباد، باعتبارهم 
األوطان  إلخراج  الوحيدة  الوسيلة  العلم 
بدور  مرهون  البالد  وإنقاذ   ، التخلف  من 
المعلمين وأهل العلم يقول الشاعر المغربي 

محمد السليماني : 

بني العلم الرعاة أال أفيقوا 
 فإن الشاة في وسط الذئاب 

ولسنا هنا بصدد مناقشة أهمية العلم 
همنا  وإنما  الحياة  في  المعلم  ووظيفة 
رصد هذا التحول في النظر للمعلم  وكيف 
مضببة  صورة  المعلم  صورة  استحالت  

وباهتة.
لعل من خير ما قيل في المعلم شعرا ما 

نظمه أمير الشعراء أحمد شوقي:

 قم للمعلم وّف�����ه ال����ت���بج���يال
كاد المعلم أن يكون رسوال

أعلمت أشرف أو أجّل من الذي
ُيب���ني وُينش���ئ أنفسا وعقوال
الجهل ال تحيا عليه جماعة 

 كيف الحياة على يدي »عزريال«
وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة 
جاءت على يده البصائر حوال
وإذا أصيب القوم في أخال

 قهم فأق�م عليهم مأت�م�ا وعويال
ناشدتكم تلك الدماء زكّية 

 ال تب�عثوا للب��رلمان ج��ه��وال

البشر  وأجل  أشرف  المعلم  من  فجعل 
أن يكون  )كاد  الرسل  إلى درجة  به  وسما 
رسوال( لذلك فهو يستحق التقدير والتبجيل..
وذلك ما أكده الشاعر الجزائري محمد العيد 
المعلم  عن  للدفاع  انبرى  الذي  خليفة،  آل 
المعلم  في وجه من يحتقر مهنته معتبرا 
المسؤول على خلق وشحذ الطاقات التي 

تحتاجها البالد يقول : 

أرى جّل أصحابي ازدروا بوظيفتي 
 وق���الوا: ه��م��وم ك��لها ووجائع

وقد زعموا عمري مع النشء ضائعا 
وتاهلل، ما عمري مع النشء ضائع
سيروون عني العلم والشعر ُبرهة 

 وتطلع لإلسالم منهم طالئع
فمنهم خطيب حاضر الفكر مصقع 
 ومنهم أديب طائر الّصيت شائع
ومن��هم ول��وع بالق��وافي لفكره 
 ب��دائه في ترص��يفها وب��دائع

ومنهم زعيم للجزائر قائد
 ل��ه في مج��االت الجهاد وق���ائع.

وإذا كان المعلم قادرا على فعل كل ذلك 
فإنه يفعله بإخالص وتفان في العمل، ألنه 
على استعداد ألن يحترق من أجل إسعاد 
اآلخرين وإنارة طريقهم قال أحد الشعراء 
في المعلم داعيا له، وواصفا المعلم بأحسن 

النعوت وأفضل الشمائل : 

يا شمعة في زوايا »الصف« تأتلق
تنير درب المعالي وهي تحترق
ال أطفأ هلل نورًا أنت مصدره

يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق
أيا معّلم يا رمز الوفا سلمت

يمين أهل الوفا يا خير من صدقوا

ال فّض فوك فمنه الدر منتثر 
وال حرمت، ف��م��نك الخ���ير مندفق

وال ذللت لغرور وال حليف
 والمست رأسك الجوزاء واألفق

يد تخط على القرطاس نهج هدى 
بها تشرفت األقالم والورق

تسيل بالفضة البيضا أناملها
ما أنضر اللوحة السوداء بها ورق

بل أكثر من ذلك وجدنا من الشعراء من 
يعتبر المعلم أصل كل فضيلة في المجتمع 
في  غازي  الفتاح  عبد  قول  في  تجلى  كما 
من ديوان »شمس  قصيدة »أنت المعلم » 

ال تغيب«.

فاعلم أنك أصل كل وجودها
هو فيض علمك شاع في األكوان

أنت المعلم أصل كل فضيلة
أنت اإلمام سبقت باإلحسان

ابنته  يخاطب  أخرى  قصيدة  في  وقال 
ومن خاللها كل األطفال والشبان بضرورة 
اإلحسان للمعلم لما له من أفضال على النشء 

يقول في قصيدة )ال يا بنتي( 

ولتحسني صنعا أيا ابنتي
لمعلم في رقة وجنان

يعطيك أعظم سلم للمرتقي
بالعلم ترقى همة اإلنسان
ال تجحدي لمعلم أفضاله 
فالشمس ال تخفى بالغربال

كثيرة إذن هي القصائد التي خلدت فضل 
المعلم، وتغنت برسالته، ومنها قول محمد 
الدومي الذي عدد بعض تلك الفضائل في 

قوله: 

تبني العقوَل بإصراٍر وتضحي�����ٍة 
ُس������ُم  فتستنيُر على أفكاِرها النُّ
يا أّيها الَعلُم المعطاُء ، أمُتن����ا 
من دوِن رشِدَك في غيٍّ فتنه��دُم

َك كم علٍم تعلُم��ُه هلِل درُّ
حتى تعافى على أنغاِمِه الَفِه��ُم
فأنَت فضٌل ألقواٍم لهْم أم��ٌل 

 في الفكِر تعلو وفي اآلداِب ُتحت�َ��َرُم
وأنت تسمو إذا الدنيا بهم عصف�����ْت 

رغَم القيوِد وهوَل الخطِب تقتح�ُم
فتستنيُر دجى الدنيا ومعقُله�َا 

بالعلِم دومًا فيصفو العيُش والدس�ُم

 هكذا رأى معظم الشعراء المعلم : اإلنسان 
الباني ، المنير المستنير، الهادي ، بل المنقذ 

إذا ما عصفت األهوال بالناس واألمم استمع 
لشاعر يخاطب معلما : 

فأنَت فضٌل ألقواٍم لهْم أم����ٌل
في الفكِر تعلو وفي اآلداِب ُتحت�َ���َرُم

وأنت تسمو إذا الدنيا بهم عصف����ْت 
رغَم القيوِد وهوَل الخطِب تقتح����ُم
فتستن���يُر دجى الدنيا ومعقُله�َ�����ا 
 بالعلِم دومًا فيصفو العيُش والدس��ُم

ليعترف  شعرا  نظم  من  الشعراء  ومن 
بتأثير المعلم على حياته وكيف كان المعلم 

سبب كل ما حققه من نجاحات. 

ل��وال المعلم ما قرأت كتاب���ا
يوما وال كتب الحروف يراعي
فبفضله جزت الفضاء محلقا 
 وبعلمه شق الظالم شعاعي

وألن معلما هذه صفاته وفضائله ، فإنه 
حظي بمكانة هامة عند الشعراء، فدعوا إلى 
تحيته والوقوف تقديرا له ألنه باني الحياة 

، وسيد الدنيا ، قال شاعر:

حيُّوا المعلَم ما دامْت عزائُم��������ُه 
 تبني الحياَة وفيها المجُد ُيغتَن���ُم

هو المناُر إلى الدنيا وسيُِّده�����ا ورائُد 
الركِب في التعليِم والَعل���ُم

لكن، مقابل ذلك الزخم الهائل من األشعار 
واألقوال المأثورة في فضل المعلم ، يالحظ 
أن مادية العصر،وتخلي المعلم عن رسالته 
الماديات في عصر  ، وجريه وراء  النبيلة 
يعاني أزمة قيم كل ذلك وغيره جعل عامة 
الناس ، وخاصتهم ، ومنهم الشعراء طبعا، 
محط  فغدا   ، للمعلم  نظرتهم  من  يغيرون 
سخرية و تهكم ، ينظرون إلى كل الفاعلين في 
التعليم باستصغار يصفون المهنة باحتقار ، 
فبعدما كان األطفال المتعلمين بتطلعهم رمزا 
للبراءة، أضحى عدد من الشعراء يرون فيهم 
موزا للبالدة فها هو شاعر يرى فيهم بهائم 
يستحيل تعليمها ، والمعلم يقف عاجزا عن 
أداء مهمته يستجدي عطف الناس ألن تعليم 
البهائم فوق طاقته وهو مجرد بشر وليس 

رسوال يقول:
 

َدَفُعوا إلْيه بهاِئًما َوُعُجوال
 لُيقيَم ِمنها أْنُفًسا َوُعُقوال
يا َقْوُم رفًقا بالمع����لِِّم إنَُّه

 ِمْن ِجْنِسُكْم َبشٌر َولْيَس َرُسوال

وذاك شاعر آخر يرى في التلميذ المتعلم 

حمارا ألنه اليستوعب ما يعلمه إياه المعلم 
فيخطئ في تطبيق القواعد اللغوية يقول : 

فأرى »حمارا« بعد ذلك كله
رفع المضاف إليه و المفعوال

الشعراء  على  النظرة  هذه  تقتصر  ولم 
بل تسللت إلى المعلمين أنفسهم ، فأمسوا 
مصدر  ويعتبرونها  مهنتهم،  يحتقرون 
بعضهم  تدفع  تعاستهم  مشاكلهم، وسبب 
والشاعر  المعلم  وه��ذا   ، االنتحار  إل��ى 
الفلسطيني إبراهيم طوقان ) ولد في نابلس 
بفلسطين في 1905م و توفي في الثاني من 
ماي سنة 1941م(. يعارض قصيدة أحمد 
شوقي، فلنستمع إليه كيف جعل من وظيفة 
التعليم أم المصائب منتقدا تعظيم شوقي 

لشأن لمعلم يقول: 

شوقي يقول وما درى بمصيبتي:
 »قم للم����علم وّفه التبجيال«
ويكاد يقلقني«األمير« بقوله:
 »كاد المعلم أن يكون رسوال«
لو جّرب التعليم شوقي ساعة
لقضى الحياة شقاوة وخموال
حس����ب المع���لم غمة وكآبة

مرأى الدف����اتر بك�����رة وأصيال
مئة على مئة إذا هي صلحت

 وجد العمى نحو العيون سبيال
ولو أّن في التصليح نفعا ّيرتجى 

وأب����يك لم أك بالع���يون بخيال
لكن أصلح غلطة ن���حوية

مثال وأتخذ »الكتاب« دليال
مستشهدا بالغر من آته

أو«بالحديث« مفّصال تفصيال
وأكاد أبعث »سيبويه« من البلى
 وذويه من أهل القرون األولى
فأرى »حمارا« بعد ذلك كله 
رفع المضاف إليه والمفعوال

ال تعجبوا إن ِصحت يوما صيحة 
ووقع��ت بي��ن«البنوك« ق��تيال

وهي نظرة تعكس اإلحباط الذي أصبح 
عشية  بين  تحول  وكيف  المعلم،  يعيشه 
الحياة  وباني  الرسل  وضحاها من شبيه 
وضامن ومكرس القيم الكل مقتنع ويقسم 

أن ال قيم في المجتمع بدون معلم: 

عهدًا قطعنا على علٍم بأنفسِن��ا 
 لوال المعلُم ما دامْت لنا قي���ُم

إلى رمز التعاسة والمعذبين في األرض 
ويكفيه غما أنه يقضي حياته في تصحيح 

ومطالعة دفاتر ال يستفيد منها شيئا:

حس����ب المع���لم غمة وكآبة 
مرأى الدف����اتر بك�����رة وأصيال

لكن رغم كل ذلك يكاد يتفق معظم الشعراء 
على أن في احتقار المعلم تهديدا صارخا 
العربية،  المجتمعات  لمستقبل  وخطيرا 
مادام التطاول على المعلمين تمهيدا لسيادة 
الفساد والجهل ومن تم غياب األمن وصفاء 

العيش كما يقول الشاعر: 

ما كاَن إال أبًا للنشِء محتضن���������ًا ِلَم 
التطاوُل والبهتاُن والته�ُم

ْت مكانت�ُ����������ُه  إنَّ المعلَم إْن ُحطَّ
 ساَد الفساُد وكاَن الجهُل والنقُم
َر األمُن في الدنيا وزخرفها َوُعكِّ

ال العيُش يصفو وال ساغْت به اللق�����ُم

وهذا شاعر آخر يستنكر احتقار المعلمين 
ورجال العلم فيرى أن ال خير يرجى من بالد 

المعلم فيها محتقر، عند قوله:

من بات يبني صروح العلم يرفعها 
 يسومه الكل طعنا ثم يصطبر
قل لألساتيذ أنتم كنز أمتنا

بئس البالد بها األستاذ يحتقر
وأنه مهما قدم للمعلمين فلن يوفاهم 

حقهم، ولن تجزى مآثرهم: 
معلَم العلِم هل ُتجزى مآثُرك����م 
وأنَت تمحو ما قد أبلى وتبتس�ُم

في الختام يتضح إذن أن هناك تغييرا 
جذريا في منظومة القيم، ساهمت فيه مادية 
العصر وعولمة القيم وتعدد الوسائط ، مما 
غير في نظرة الناس لعدد من الثوابت ومن 
ضمنها نظرتهم للمعلم الذي لم يعد مصدر 
ما  أن  للناس  يبدو  بل   ، الوحيد  المعرفة 
يقدمه المعلم في عالمنا العربي متجاوزا 
فطرقه عتيقة ووسائله متهالكة، فال غرو إن 
جعلوه موضوع النكتة ورمزا للقيم البالية 
المعلم  ، فأثر ذلك على نفسية  المتجاوزة 
ووظيفته بعد أن سحبوا منه رسالة التربية 
وقصروا عمله في التلقين والتعليم، وبعدما 
كان يشكل القدوة، ويشعر بقداسة الرسالة 
تشعره  التعليم  مهنة  أصبحت  التربوية 
بتفاهته. وربما استساغ الذوق العام هذه 
النظرة الدونية الذي حولت المعلم لمجرد 
تلقين  في  ج��دا  محدودة  بوظيفة  م��درس 
مواضيع جافة بعيدة عن الواقع والحياة 
اليومية، لذلك طبيعي أن يصبح ذلك المدرس 
ضحية العنف واالعتداء بالسالح من تالمذته 
أمام تهليل زمالئهم الذين يفترض فيهم أن 
يقدسوه ، دون أن يوجد في هذا المجتمع 
من ينبه لخطورة احتقار المعلم ف )بئس 

بالد بها األستاذ محتقر(.

�سورة املعلم وتغيري منظومة القيم

هل تصلح الحكومة 
الجديدة ما أفسدته 

حكومة التفقير 
والتحقير غير 

المأسوف على 
سقوطها...  وهل 
يجازى نساء ورجال 

التعليم على قدر 
تضحياتهم ؟

هذه األطر إذا 
لم تنصف ماديا، 

واجتماعيا، ومعنويا 
فإن كل شعار 

لإلصالح يرفع يبقى 
حبرا على ورق، وإن أي 
إصالح للتعليم خارج 

إطار اإلصالح الشامل 
مصيره الفشل

محمد بادرة

الكبير الداديسي
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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

2021/10/13

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بأبركان

إعالن عن بيع قضائي باملزاد 
العلني

ملف التنفيذ عدد: 289/2021
لفائدة: البداوي محمد بن 

محمد بن احمد
ينوب عنه األستاذ جاهد 

الريح املحامي ببركان
ضد: رحمة قاسمي بنت 
مزيان الفسيري ومن معها
دوار بني عطية الجماعة 

القروية بوغريبة ملحقة أكليم 
إقليم بركان

ينوب عن البعض منهم 
األستاذ رشيد الطيبي 

املحامي ببركان
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
في يوم 10 نونبر 2021 على 
البيع  زواال  الثانية  الساعة 
وآخر  ألكبر  العلني  باملزاد 
اآلتي  للعقارين  ميسور  مزايد 

بيانهما:
الرسم  موضوع  األول:  العقار 
امللك   13821/0 عدد  العقاري 
الكائن  مشعل"  "فدان  املسمى 
بني  قبلية  أكليم  بدائرة 
وريمش الشماليني فرقة أوالد 
بن  أوالد  دوار  السيد  بوعبد 
عطية البالغ مساحته 2 هكتار 
عن  عبارة  سنتيار   88 آر   21
سقوية  فالحية  أرضية  قطعة 
الرشاشات  بواسطة  تروى 
املكتب  أحدثت من طرف  التي 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
العقار  ويتوفر  السفلى  مللوية 

على واجهتني.
فوق  املوجودة  املنشآت  من 
العقار ثالثة منازل وحظيرتني 
األشجار  من  ومجموعة 

كالزيتون والرمان واملشمش.
العقار الثاني: موضوع الرسم 
العقاري عدد 65657/40 امللك 
بور"  مشعل  "فدان  املسمى 
 87 آر   15 مساحته  البالغ 

مدينة  بأحواز  يقع  سنتيار 
واجهة  على  مفتوح  بركان 
مجرى  على  تطل  واحدة 
الزائدة وطريق عمومية  املياه 
أرض  عن  عبارة  وهو  فالحية 
أشجار  بعض  بها  بورية 

السدر. 
بيع  عملية  انطالق  ثمن  حدد 

العقارين:
-بالنسبة للعقار األول موضوع 
الرسم العقاري عدد 13821/0 

في مبلغ 2.935.016درهم.
الثاني  للعقار  -بالنسبة 
العقاري  الرسم  موضوع 
مبلغ  في   65657/40 عدد 

40.000درهم.
لفائدة خزينة   %  3 زيادة  مع 

الدولة.
يشترط ضمان األداء

املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  واالطالع على 
االتصال  يجب  والتحمالت 
القضائية  التنفيذات  بمكتب 
حيث يوجد امللف رهن إشارة 

العموم.
ع.س.ن/3761/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الداخليـــة

عمالة إقليم الصويرة
دائـرة تمنار

قيـادة سميمو
جماعة سميمو 

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/02
على  نونبر2021   16 يوم  في 
الساعة الحادية عشرة، سيتم 
بمكتب رئيس  جماعة سميمو  
فتح   ، الصويرة(  )إقليم 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
إيـجار  ألجل:  مفتوح   أثمان 
بجماعة  الجماعية  املجزرة 
سميمو، ملدة  اثنى عشر شهرا 
 2022 يناير   01 من   ابتداء 

إلى غاية 31 دجنبر 2022.
طلب  ملف  سحب  يمكن 

وكالة  بمصلحة  العروض 
املداخيل بجماعــة سميمو. 

ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
)ثالثون  30.000,00درهم 

آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
40.000,00درهم  مبلغ:  في 
درهم  ألف  )أربعون  شهريا 
480.000,00درهم  شهريا(، 
)اربعمائة وثمانني ألف درهما 
املشار  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 

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

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 الفصل  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/3762/ا.د

*************
اململكــة املغربيــة
وزارة الداخليـــة

عمالة إقليم الصويرة
دائـرة تمنار

قيـادة سميمو
جماعة سميمو

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/03 
في يوم 16 نونبر 2021 على 
سيتم  زواال،  الواحدة  الساعة 
بمكتب رئيس  جماعة سميمو  
)إقليم الصويرة(، فتح األظرفة 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
املرافق  إيـجار  ألجل:   مفتوح 
األسبوعي  بالسوق  الجماعية 
كل  من  والخميس  األحد  أيام 
يصادف  يوم  وكل  أسبوع 
يوم  وكذا  الدينية  األعياد 
املوسم الوالي الصالح سيدي 
سميمو،  بجماعة  بوسكري 
ابتداء  شهرا  عشر  اثنى  ملدة 
من  01 يناير 2022 إلى غاية 

31 دجنبر 2022.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
وكالة  بمصلحة  العروض 

املداخيل بجماعــة سميمو. 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
)ثالثون   30.000,00درهم 

آالف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
مبلغ: 27.000,00درهم شهريا 
درهم  ألف  وعشرين   )سبعة 
324.000,00درهم  شهريا( 
وعشرين  واربعة  )ثالثمائة 
عشر  اثنى  ملدة  درهما  الف 

شهرا املشار إليها أعاله(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 

من   31 و   29 و   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أطرفتهم  إرسال  -إما 
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
رئيس  املكتب  إلى  باالستالم 

الجماعة.
وصل  مقابل  إيداعها  -إما 

باملكتب املذكور.
بطريقة  إيداعها  إما   -
الصفقة  ببوابة  االلكترونية 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 
املثبتة  الوثائق  إن  األظرفة. 
تلك  هي  بها  اإلدالء  الواجب 
 4 املادة  في  عليها  املنصوص 

من نظام االستشارة
ع.س.ن/3763/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
تزويد إقليم زاكورة باملاء 

الصالح للشرب عن طريق سد 
أكدز -قسيمة رقم 7: أشغال 

الربط الكهربائي  
جلسة علنية

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
املاء عن طلب  قطاع   - للشرب 
بتزويد  املتعلق  العروض 
الصالح  باملاء  زاكورة  إقليم 
أكدز  سد  طريق  عن  للشرب 
الربط  أشغال   :7 رقم  -قسيمة 

الكهربائي.
للكهرباء  طلب املكتب الوطني 

قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 
املاء تمويل املشروع من البنك 
 )BAD( للتنمية  األفريقي 
العقد  بموجب  مصاريف  وأي 
موافقة  على  ستتوقف  املوقع 

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

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز 
مع  في2.675.948,00درهم 

احتساب الرسوم )م.ا.ر(.
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  26.800,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل.
ملوقع  اختيارية  زيارة  تنظم 
املشروع بمركز املكتب الوطني 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
بأكدز  املاء  -قطاع  للشرب 
أكتوبر   27 األربعاء  بتاريخ 
العاشرة  الساعة  على   2021

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
مبنى  املاء  قطاع   - للشرب 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
ص.ب  الوزاني،  بلحسن 

10220 - الرباطـ  املغرب 
يمكن تحميل ملف االستشارة 
عبر البوابة املغربية للصفقات 

العموميه:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

تودع العروض مقابل وصل   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
التزويد والصفقات قبل تاريخ 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.

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

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 10نونبر 
)توقيت  صباحا   10:00
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
املاء-مبنى  للشرب-قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة   ،)G(
محمد بلحسن الوزاني، ص.ب 
املغرب  ـ  -الرباط   10220

)املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
 - للشرب  الصالح  واملاء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع 
املعالجة، شارع محمد بلحسن 
 -  10220 ص.ب  الوزاني، 

الرباط ـ املغرب.
الهاتف:

) 212(0537.66.77.77
الفاكس:

.)212( 0537.66.72.22
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
عبر العنوان االلكتروني ملوقع 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3767/ا.د
*************

اعالن عن تأسيس شركة
 SOCIETE MELAKRI

  SARL
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي: تانديت 18 

فريطيسة أوطاط الحاج
رأسمال الشركة: 100.000 

درهم
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
تم   2021/09/29 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضع 

لشركة محدودة املسؤولية.
االسم التجاري للشركة:

SOCIETE MELAKRI 
SARL

شركة  القانوني:  الشكل 
محدودة املسؤولية. 

 18 تانديت  االجتماعي:  املقر 
فريطيسة أوطاط الحاج

البناء  التجاري:  النشاط 
تركيب   + املختلفة  واألشغال 
املاء والسقي  قنوات  وإصالح 

بالتنقيط + متحادث.
رأسمال الشركة: حدد رأسمال 
ألف  مئة  مبلغ  في  الشركة 
درهم هكذا 100.000,00درهم 
حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
الشركاء  بني  قسمت  للحصة 

على الشكل التالي:
اقربع  الرحيم  عبد  السيد   *

600 حصة. 
اليحياوي  محمدين  السيد   *

400 حصة.  
يتم تسيير الشركة   : التسيير 
الرحيم  عبد  السيد  طرف  من 

اقربع ملدة غير محددة.
99 سنة. تبتدأ   : مدة الشركة 
فاتح  مع  الحسابية  السنة 
متم دجنبر  يناير وتنتهي مع 
السنة  ماعدا  سنة.  كل  من 
تاريخ  من  تبتدأ  التي  األولى 
التسجيل في السجل التجاري 
وتنتهي مع متم دجنبر 2021.
تم  قد  القانوني  اإليداع 
القانون  من  نسخة  إيداع 
املحكمة  لدى  األساسي 
بمصلحة  بميسور  االبتدائية 
رقم  التجاري  السجل 
بتاريخ   332/2021 اإليداع 

.2021/10/12
ع.س.ن/3778/ا.د

ع.س.ن /207/ إتع.س.ن /206/ إت

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :الخميس 14 أكتوبر 2021 املوافق 7 ربيع األول 1443 العدد 12.967 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 07
متقاعدون ومتقاعد�ت يطالبون بمعالجة �أو�ضاعهم 

�لمزرية جر�ء رو�تبهم �لهزيلة
محمد بوهالل

خالل اإلثنني املاضي 11 أكتوبر 2021، تابعت 
عبر شاشة التلفاز التصريح الحكومي الذي ألقاه 
تحت  اخنوش  عزيز  الجديدة  الحكومة  رئيس 
أملي،  بمعية عدد كثير من  البرملان، وكان   قبة 
البرنامج  يتضمن  ان  واملواطنات،   املواطنني  
الحكومي معالجة األوضاع املزرية التي تعيشها 
واملتقاعدات،  املتقاعدين  من  عريضة  فئات 
وخاصة أولئك الذين واللواتي لم يستفيدوا من 
اإلصالح  الذي هم التقاعد في السنوات املاضية، 
حيث أن   رواتب  العديد   منهم  ال تتجاوز 1000 
درهم،  في وقت يعانون من أمراض مزمنة تكلفهم 

أكثر من نصف رواتبهم.
ولعل هذه الشريحة »استبشرت« خيرا عندما  
عرج رئيس الحكومة في  تصريحه للتحدث عن 
»أن  إلى  مشيرا  املغرب،  في  االجتماعي  الوضع 
الطبقة  وتوسيع  حماية  على  الحكومة  ستعمل 
الوسطى«، لينتقل بعد ذلك إلى نقط أخرى دون 
ان يخص فئة املتقاعدين بما تستحقه من عناية، 
والواليات  األوروبية  الدول  بعض  غرار  على 
التي   العربية  الدول  وبعض  األمريكية  املتحدة 
تمنح املتقاعدين امتيازات هامة، من بينها توفير 
بطاقة تأمني صحية شاملة مدى الحياة  لولوج  

وامتيازات  الدولة،  في  الصحية  املؤسسات  كل 
الرفاهية بخصم 50 في املئة من قيمة تذاكر السفر 
بأسعار  او  النقل  ومجانية  وجوا   وبحرا  برا 
ووسائل  والقطارات   الحافالت   عبر  خاصة  
تخفيضات   من  واالستفادة  العمومي،  النقل 
واألندية  الكبرى   التجارية  باألسواق  تجارية  
واإلعفاءات الضريبية عند اقتناء بقعة أرضية او 

سيارة او شقة... وغيرذلك من االمتيازات.

حكومي  »اجتهاد«  عندنا  يالحظ  وباملقابل، 
عامة  للمواطنني  الشرائية  القوة  ضرب  في 
رحمة  تحت  وتركهم  خاصة  واملتقاعدين 
املضاربني خالل نهاية الحكومة املنتهية واليتها  
مهولة  زيادات  خاللها   األسعار  عرفت   والتي 
املواد  جل  وفي  والسميد  والدقيق  الزيت  في 

االستهالكية الضرورية.
أجور  يلتهم   الذي  املخيف  الغالء  هذا  وأمام 

املتقاعدين والطبقة املتوسطة، يتساءل املواطنون 
لهذا  الحكومة  على وضع حد  هل ستعمل هذه 
التوازن  إعادة  في  ستفكر  وهل  املقلق؟  الوضع 
إلى صندوق املقاصة وهل...؟ اسئلة ملحة ينتظر 

املوطنون حلوال لها.
وليست شرائح املتقاعدين واملتقاعدات  الذين 
واللواتي خاب ظنهم في البرنامج الحكومي الذي 
أهملهم ولم يعرهم   االهتمام املنشود، بل  هناك 
شريحة كبرى من أولياء األطفال التوحديني الذين 
الحكومي  التصريح  على  نظام  نقطة  وضعوا 
الذي يعد ورقة طريق لعمل حكومي  لفترة التقل 
غياب   عن   تحدثوا  حيث  سنوات،  خمس  عن 
اإلشارة ولو بكلمة الضطراب األطفال التوحديني، 
في حني  تم الحديث وباألرقام بناء على اإلحصاء 
العام  للسكان والسكن لسنة 2014، عن اإلعاقات 
هؤالء  بأن  علما  والحركية،  والسمعية  البصرية 
اآلباء يطالبون بالتكفل باالطفال التوحديني مدى 
التعليم  في  حقهم  ضمان  مع  باملجان  الحياة 
في  العائالت  ستكون  حينها  الكاملة،  والصحة 
حل من الجمعيات التي تم انشاؤها  لحل مشاكل 
يقول    ذلك  تم  ما  »وإذا  األطفال،  من  الفئة  هذه 
لألطفال   املرآة  جمعية  رئيس  احمد،  البغدادي 
التوحيديني بفاس، حينها سنقول إننا بلد قطع 
مسافة طويلة في مجال التكفل  باألشخاص ذوي 

التوحد«.

مؤشرات  »الظاهرة« حاضرة بقوة  بقطاعات الصحة والتعليم والداخلية

من ضمن فئات اجتماعية أغفلها التصريح احلكومي بعد اجتماعات ماراطونية 
عامالت �لنظافة و�لطبخ بموؤ�ض�ضات �لتعليم 

بخنيفرة  »يوؤجلن« م�ضيرتهن �الحتجاجية 
الطبخ  عامالت  أعلنت 
باملؤسسات  والنظافة 
عن  بخنيفرة،  التعليمية  
اإلنذارية  وقفتهن  »تعليق 
خوضها،  مقررا  كان  التي 
الجامعة  لنداء  استجابة 
د(،  )ت  للتعليم  الوطنية 
أكتوبر   13 األربعاء  صباح 
املديرية  مقر  أمام   ،2021
الوطنية،  للتربية  اإلقليمية 
احتجاجية  بمسيرة  متبوعة 

صوب إدارة الضمان االجتماعي ومفتشية الشغل«، وذلك وفق بالغ 
نقابي جرى تعميمه قبل يوم واحد من تنفيذ الشكل االحتجاجي 

للمعنيات باألمر. 
اجتماعات  ثالثة  على  بناء  االحتجاجي  الشكل  تعليق  ويأتي 
املستفيد  من  بكل  الثالثاء،  املذكورة، صباح  النقابة  جمعت مكتب 
التعليمية، ورئيس مصلحة  النظافة باملؤسسات  من صفقة تدبير 
تم  فيما  االجتماعي،  الضمان  ومدير  واملالية،  اإلدارية  الشؤون 
إرجاء اجتماع رابع باملستفيد من صفقة تدبير اإلطعام بداخليات 
اإلقليم إلى يوم الخميس، حيث خلصت هذه االجتماعات ملجموعة 
النظافة  عامالت  لفائدة  اإليجابية«  والنقاط  التفاهم  »روابط  من 

والطبخ.
وفات للمكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للتعليم )ت د( أن أشار، 
في بيان له،  إلى ما وصفه ب »مظاهر استغالل فقر وعوز وحاجة 
عامالت الطبخ والنظافة باملؤسسات التعليمية، بإقليم خنيفرة، في 
ظل صمت   مفتشية الشغل وإدارة الضمان االجتماعي«، على حد 
البيان ، متوقفا عند »هزالة األجور التي تصرف للعامالت بصفة 
لعامالت  درهم شهريا   800 بني  تتراوح  والتي  كل شهر،  متأخرة 
لدفتر  سافر  »خرق  في  الطبخ«،  لعامالت  درهم  و1000  النظافة 
التصريح  عدم  إلى«  الفتا  القانونية«،   والنصوص  التحمالت 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  العامالت   بجميع 
وعدم تسلمهن لبطاقة الشغل أو ورقة األداء، وعدم استفادتهن من 

الحد األدنى لألجور«.
وبينما جدد، في بيانه السابق، »دعوته ملصلحة مفتشية الشغل، 
القانونية  بأدوارها  والقيام  كاملة،  مسؤوليتها  لتحمل  بخنيفرة، 
لضمان تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالشغل«، 
املصالح  »كل  املوالي،  بيانه  في  املذكور،  النقابي  املكتب  دعا 
لحقوق  املتكررة  االنتهاكات  »وقف  أجل  من  للتدخل  الخارجية 
املفوض  التدبير  صفقة  من  املستفيدة  الشركة  وإجبار  العامالت، 

على احترام دفتر التحمالت ومدونة الشغل«.  
أحمد بيضي

�إقليم �ضف�ضاون.. �لمطالبة بم�ضاعدة 
�لبحارة �لمت�ضررين من �الأمطار �لعا�ضفية

الصيد  غرفة  وجهت 
البحري املتوسطية، مراسالت 
الفالحة  وزارة  من  كل  إلى 
والتنمية  البحري  والصيد 
والغابات  واملياه  القروية 
طنجة  جهة  ورئيس  ووالي 
»قصد  الحسيمة،   - تطوان   –
البحارة  ملساعدة  التدخل 
سيول  جراء  املتضررين 
إقليم  شهدها  التي  األمطار 
شفشاون مؤخرا«، وتضمنت 

هذه املراسالت الدعوة »  إلى تقديم املساعدات الضرورية للبحارة 
العرقوب  مراكز  مستوى  على  املتضررة  الصيد  بنقط  والصيادين 
وجنان النيش وسيدي يحي أعرب بإقليم شفشاون«، الفتة إلى » 

أن 78 قاربا تضرر جراء سيول األمطار«.
 ووفق املصدر ذاته  ، فإن انعكاسات األمطار العاصفية جعلت 
بسبب  املهني  نشاطهم  مواصلة  على  قادرين  »غير  املتضررين   
تلف أو فقدان معدات الصيد )الشباك، املحركات، الخيوط ...(، إلى 
جانب تضرر بعض القوارب وتدهور حالة املسالك الجبلية املؤدية 

لنقط الصيد املشار إليها«.

�إقليم ورز�ز�ت.. 72221 تلميذ� 
وتلميذة �لتحقو� باأق�ضام �لدر��ضة

»التحق بأقسام الدراسة 
التعليمية  باملؤسسات 
ألفا   72 ورزازات  بإقليم 
وذلك  تلميذا،  و221 
الدراسي  املوسم  برسم 
الذي   ،2021/2022
»من  شعار  تحت  انطلق 
رائدة  تربوية  نهضة  أجل 
التعليم«.،   جودة  لتحسني 
املديرية  إحصائيات  تفيد 
الوطنية  للتربية  اإلقليمية 
أن   الى  الفتة  بورزازات، 

تلميذا  و982  ألفا   41 التحاق  سجل  الجديد  املدرسي  »الدخول 
الثانوي  بالسلك  تالميذ  و707  ألفا  و18  االبتدائي،  بالسلك 
في  التأهيلي،  الثانوي  بالسلك  تلميذا  ألفا و132  اإلعدادي، و11 
مخصصة  أقسام  أربعة  في  دراستهم  تلميذا   120 سيتابع  حني 

لشهادة التقني العالي، و280 تلميذا باألقسام التحضيرية.« 
بـ  امللتحقني  األطفال  عدد  بلغ  »فقد  نفسه،  املصدر  وحسب  
و250  آالف   10 باإلقليم،  األولي  للتعليم  مخصصا  قسما   636
الثانية  الفرصة  تلميذ لالستفادة من برنامج   300 طفال، والتحق 
»ضمن  »الجيل الجديد  الثانية  »األساس«، و45 تلميذا بالفرصة 

برامج التربية غير النظامية«.
التلقيح  حملة  بمواصلة  الجديد  املدرسي  الدخول  ويتميز 
 12 بني  ما  أعمارهم  املتراوحة  التالميذ  تستهدف  التي  الواسعة 
التعليم  مؤسسات  بمختلف  دراستهم  يتابعون  ممن  سنة،  و17 
العمومي والخصوصي بمختلف املؤسسات التربوية بجهة درعة  

- تافياللت.

�حتالل �لم�ضاكن �لوظيفية بالد�ر�لبي�ضاء يعّمق جر�ح 
�لمحرومين منها ويرفع من درجات معاناتهم للقيام بو�جبهم

وحيد مبارك

 564 من  أكثر  املغرب  في  املوظفني  عدد  يبلغ 
أن  سبق  ملعطيات  وفقا  عمومي،  موظف  ألف 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزارة  عنها  أعلنت 
90 في املئة منهم يتوزعون على  اإلدارة، آنذاك، 
منهم  األكبر  العدد  كبرى،  وزارية  قطاعات  ستة 
والداخلية  الوطنية  التربية  بقطاع  يتواجدون 
النساء  أن  البيانات  ذات  وأبرزت  والصحة. 
يشكلن نسبة 34.8 في املئة من مجموع العاملني 
في الوظيفة العمومية، بينما تصل نسبة الرجال 
إلى 65.2 في املئة من مجموع املوظفني املدنيني، 
حضور  أكبر  يعرف  الصحة  قطاع  أن  موضحة 
بنسبة  وذلك  بالرجال  مقارنة  النسوي  للعنصر 
بنسبة   العدل  بقطاع  متبوعا  املئة،  في   61.9
43.8 في املئة، فوزارة التربية الوطنية في املركز 
بوزارة  متبوعة  املئة،  في   40.3 بنسبة  الثالث 

االقتصاد واملالية بنسبة 39 في املئة.
تدبير املوظفني دفع املشّرع وإلى جانب تنظيم 
الرؤساء  بني  وما  واملوظف،  اإلدارة  بني  العالقة 
والواجبات  الحقوق  وتحديد  واملرؤوسني، 
تسهم  وآليات  في صيغ  البحث  إلى  وترسيمها، 
الشروط  وتوفير  الوظيفية  املمارسة  تجويد  في 
املرفق  مستوى  على  ليس  لذلك،  الضرورية 
مستوى  على  حتى  وإنما  فحسب،  العمومي 
العنصر البشري، ومن ضمن هذه اآلليات توفير 
به  العمل  بدايات  تعود  الذي  الوظيفي،  السكن 
وجذوره إلى البوادي املغربية منذ سنوات طويلة، 
حيث كانت القبيلة  تتكلف بتوفير مسكن للفقيه 

األطفال  إلى  الدين  وعلوم  القرآن  يدّرس  الذي 
ويقوم بإمامة املصلني وغيرها من املهام األخرى 
املقيم  قرار  في  الحقا  أثره  وجد  ثم  املجتمعية، 
 ،1951 شتنبر   19 في  وتحديدا  للحماية،  العام 
اإلطار،  في هذا  تنظيمي  أول نص  تم سن  حيث 
وأعقبته بعد ذلك خطوات أخرى لضبط وتطوير 
إدارية  ومقررات  مذكرات  خالل  من  اآللية  هذه 
لتحديد املساطر الواجب اتباعها لكي تستفيد من 
يكون  والتي  به  املعنية  الفئات  الوظيفي  السكن 

لها دور أساسي ومحوري في القطاع املعني.  
وبالعودة إلى القوانني املؤطرة، نجد  أن هناك 
الكتاب  قبيل  من  خاصة  ألنظمة  طبقا  مسّكنني 
في  ومن  العمومية  اإلدارات  ومدراء  العامني 
للوزارات،  العامني  املفتشني  جانب  إلى  حكمهم، 
الترابية  اإلدارة  ومسؤولي  والعمال  والوالة 
وغيرهم، ثم هناك فئة أخرى من املوظفني املسكنني 
وجوبا كالقباض ومدراء املراكز الرياضية ومدراء 
بحكم  وآخرون  وغيرهم،  السجنية  املؤسسات 
كراء  عقود  باإلدارة  تربطهم  الذين  أي  الواقع، 
تخضع للقواعد العامة والنصوص املنظمة لكراء 
املحالت السكنية، أو من يستفيدون من املساكن 
الوظيفية بصفة مجانية فعليا أو بحكم مهامهم. 
وإذا كان املشّرع قد حّدد الفئات املعنية بالتدقيق، 
آلخر  قطاع  من  مختلفة  مساطر  اعتماد  تم  فقد 
لتحقيق هذه الخطوة، حيث تعمل لجان مركزية 
أو جهوية، وفق االقتضاء، بتتبع مسطرة اإلسناد 
الوظيفي  السكن  تمنح  التي  اآللية  تعتبر  التي 
بدراسة  وتقوم  غيره،  عن  دونا  معني  ملوظف 
ملفات التباري بعد اإلعالن عن املساكن الشاغرة، 
وفي حالة التساوي في املجموع العام للنقط يتم 

ترجيح كّفة األقدمية، التي في حالة تساويها هي 
األخرى يتم اللجوء إلى القرعة وذلك بعد استيفاء 
شروط عديدة، من بينها عدم التوفر على مسكن 
شخصي في الدائرة الترابية لنيابة وزارة التربية 
الوطنية التابع لها، كما هو الحال بالنسبة لهذا 
تحقق  بمجرد  السكن  بإفراغ  وااللتزام  القطاع، 

مسوغات اإلفراغ وغيرها من الشروط األخرى.
قطاع  في  ممنوحة  األولوية  كانت  وإذا 
التعليمية  املؤسسات  ملدراء  الوطنية  التربية 
واملقتصدين، فإنها، في  مجال الصحة، بالنسبة 
املؤسسات  أسوار  بداخل  املتواجدة  للمساكن 
وللطبيب  واملقتصدين  للمدراء  تعود  الصحية، 
الرئيس واملتصرف املقتصد وغيرهم، طبقا للقرار 
لـ  املوافق   1374 الحجة  ذو   7 بتاريخ  الوزاري 
27 يوليوز 1957، كما تشمل االستفادة املوظفني 
الذين يؤدون خدمات مستمرة ليال ونهارا على أن 
يحصلوا على ترخيص مسبق من اإلدارة املركزية، 
في حني أنه وعلى صعيد املساكن املتواجدة على 
فيستفيد  الصحية،  املؤسسات  شبكة  مستوى 
بنطاق  العاملون  املوظفون  خاصة  بصفة  منها 

الدائرة الصحية التابعة لها.
االستفادة  شروط  لتحديد  مؤطرة  قوانني 
التي  األخيرة  هذه  إفراغها،  وكيفية  وزمنها 
حّددتها كل من املذكرة الوزارية 40  و 67 بقطاع 
التربية الوطنية على التوالي في 10 ماي و 23 
كثير  في  تجميدها  يتم  نموذجا،   ،  2004 يونيو 
من الحاالت أو القفز عليها، وهو ما تعرفه العديد 
يتم  التي  بالدارالبيضاء،  الوظيفية  املساكن  من 
منحها لغير مستحّقيها، أو يتم احتاللها ويرفض 
إلى  انتقالهم  بعد  إخالءها،  منها  املستفيدون 

حني  أو  تعيينهم  تغيير  عقب  أو  أخرى،  مناطق 
لوزارة  سبق  حيث  ذلك،  إلى  وما  إعفاؤهم  يتم 
رقم  تحمل  مذكرة  أصدرت  أن  الوطنية  التربية 
136/17 مؤرخة في 8 دجنبر 2017 ، التي أقرت 
يزال  »ما  الوظيفية  املساكن  من  مهم  عدد  بكون 
محتال من طرف املعفيني من مهامهم أو املنتقلني 
التقاعد  على  املحالني  أو  أخرى،  بجهات  للعمل 
من  ويجد  منهم«،  املتوفني  الورثة  طرف  من  أو 
يتحملون املسؤوليات واملطالبني بالتواجد الدائم 
أنفسهم يتكبدون املشاق  للقيام بواجبهم، خاصة 
الذين يقطنون بضواحي الدارالبيضاء ويعانون 

االمّرين للتنقل بني طرقاتها؟
عالمة  من  أكثر  يطرح  الوضع  هذا  استمرار 
استفهام، خاصة في قطاع التربية الوطنية التي 
تم منح مسؤوليها الجهويني واإلقليميني الضوء 
اإلجراءات  ومباشرة  محامني  النتداب  األخضر 
القضائية السترداد هذه املساكن، علما بأن هذه 
الصورة القاتمة تعيشها قطاعات أخرى كالصحة 
في  اللجوء  يتم  تجاوزها  أجل  ومن  والداخلية، 
خاصة،  بإقامات  شقق  كراء  إلى  الحاالت  بعض 
مع ما يطرحه ذلك من أسئلة »الشطط والنفوذ« 
تفادي  تجاوز  ملحاولة  بالجيران،  ارتباط  في 
املساس ببعض األشخاص، وهو ما يعني هدرا 
للمال العام، أو يتم التعامل مع مطالب املوظفني 
األحّق باالستفادة من السكن الوظيفي بنوع من 
الالمباالة، ليكونوا ضحية لتراخ أو تواطؤ لهذا 
املسؤول أو ذاك، في الوقت الذي ال يتطلب األمر 
على  والعمل  متوفر  هو  ملا  عقالنيا  تدبيرا  إال 
لهم  ملن  الوظيفي  السكن  ملنح  القانون  تطبيق 

األحقية واألسبقية في ذلك.
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء 
- سطات

عمالة مقاطعات 
ابن امسيك

الكتابة العامة 
قسم العمل االجتماعي
إعالن عن طلب إبداء 

االهتمام
مختصة  جمعيات  النتقاء 
التمدرس  دعم  مجال  في 
ومحاربة الهدر املدرسي في 
التفتح  محور  تنفيذ  إطار 
والتفوق املدرسي باألوساط 
من  واملحتاجة  الفقيرة 
للمبادرة  الرابع  البرنامج 
البشرية  للتنمية  الوطنية 
ابن  مقاطعات  بعمالة 

امسيك.
تماشيا مع أهداف و فلسلفة 
للتنمية  الوطنية  املبادرة 
مرحلتها  في  البشرية 
2023-2019 و في  الثالثة 
وفق  برامجها  تنزيل  إطار 
تعلن  الجديدة،  املنهجية 
للتنمية  اإلقليمية  اللجنة 
مقاطعات  بعمالة  البشرية 
باب  فتح  عن  امسيك  ابن 
املهتمني  أمام  الترشيح 
دعم  برنامج  في  للمشاركة 
الهدر  ومحاربة  التمدرس 
تفعيال  وذلك  املدرسي 
والتفوق  التفتح  ملحور 
الفقيرة  باألوساط  املدرسي 
البرنامج  من  واملحتاجة، 
بالدفع  املتعلق  الرابع 
لألجيال  البشرية  بالتنمية 

الصاعدة.

العام  للهدف  وتحقيقا 
وسعيا  املذكور،  للبرنامج 
االلتقائية  إلى تحقيق مبدأ 
البرامج  مختلف  بني 
الحكومية  وغير  الحكومية 
الصاعدة،  االجيال  لدعم 
سيتم تبني مقاربة رائدة من 
الجمعيات  استقطاب  أجل 
املختصة العاملة في مجال 
ومحاربة  التمدرس  دعم 
لها  والتي  املدرسي  الهدر 
هذا  في  وخبرة  تجربة 
على  الحرص  مع  املجال 

تتبع وتقييم النتائج .  
البرنامج  هذا  ويستهدف  
التالميذ  قدرات  دعم 
أسر معوزة،  املنحدرين من 
بمؤسسات  املتمدرسني 
التابعة  العمومي  التعليم 
لهذه  الترابي  للنفوذ 
االبتدائي  بالسلك  العمالة 
الثالث  املستوى  من  ابتداء 
في  السادس  املستوى  إلى 

مواد الرياضيات واللغات.
املنتقاة  الجمعيات  تلتزم 

باملهام التالية: 
الدعم  دروس  تقديم   -
لفائدة  مجانا  املدرسي 
التالميذ املستهدفني بالسلك 
وباألحواض  االبتدائي 

املدرسية املعنية؛
التجهيزات  توفير   -
الضرورية  البيداغوجية 
املدرسي  الدعم  لفضاءات 

والتوجيه واإلرشاد؛
لفائدة  تكوينات  برمجة   -
مجال  في  املتدخلني 
)املؤطرين  املدرسي  الدعم 
التربويني/  واملشرفني 

بعد  ذاتيني(  أشخاص 
موافقة السلطات واملصالح 
وكذا  املعنية  االدارية 
إشراف  تحت  تأطيرهم 
مسؤولي املديرية اإلقليمية 

للتربية الوطنية.
الدعم  دروس  توفير   -
التالميذ  لصالح  والتقوية 
في  صعوبة  لديهم  الذين 
في  خاصة  االستيعاب 
واللغات  الرياضيات  مواد 
خارج أوقات الدراسة تحت 
إشراف مؤطرين مختصني.

رقمية  أرضية  إنشاء   -
لتقديم الدعم عن بعد.

وأولياء  آباء  تحسيس   -
التالميذ باملقاربة التعليمية 

املعتمدة.
الطلب  أن  اإلشارة  وتجدر 
االهتمام  بإبداء  املتعلق 
للجمعيات  أساسا  يوجه 
للمعايير  تستجيب  التي 

التالية:
وضعية  في  االشتغال   -
التوفر  مع  سليمة  قانونية 
ملدة  وخبرة  تجربة  على 
على  سنوات)03(  ثالث 

األقل في ميدان التعليم.
التقارير  على  التوفر   -
للثالث  املالية  والبيانات 
مع  األخيرة  سنوات 
للقواعد  االستجابة 
املحاسباتية  والشروط 

والضريبية.
- التوفر على موارد بشرية 
تدبير  على  وقادرة  مؤهلة 
املدرسي  الدعم  مشروع 
على  تلميذ   500 لفائدة 

األقل؛

تامة  دراسة  تقديم   -
تتضمن  املشروع  عن 
امليزانية  التوصيف، 
وتحديد  املرصودة، 
التتبع،  واليات  وسائل 
اآلفاق  استشراف  وكذا 
مع  املنتظرة  املستقبلية 
لتتبع  مؤشرات  وضع 

املشروع.
أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
املعايير املعتمدة والتزامات 
الجمعيات، سيتم تفصيلها 
تأطيرية،  مذكرة  في 
اإلشارة  رهن  موضوعة 
قسم  بالعمالة-  للسحب 

العمل االجتماعي.
املعلومات،  من  وللمزيد 
املهتمة  للجمعيات  يمكن 
ربط  االهتمام،  إبداء  بطلب 
قسم   - بالعمالة  االتصال 

العمل االجتماعي 
الجمعيات  على  يجب 
إيداع  الطلب،  بهذا  املهتمة 
داخل  ترشيحها  ملفات 
أكتوبر  أقصاه..27  أجل 
2021 على الساعة الرابعة 
بمكتب  زواال  والنصف 
مقاطعات  بعمالة  الضبط 

ابن امسيك.
ع.س.ن/3779/ا.د

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

والية جهة مراكش - أسفي
إقليم أسفي
دائرة عبدة
قيادة العامر
جماعة شهدة

إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح
رقم: 2021/04

على   2021/11/11 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
بقاعة  سيتم  صباحا 
شهدة   جماعة   اجتماعات 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
عروض أثمان مفتوح ألجل 
أشغال تهيئة وتأهيل مركز 
جماعة شهدة. يمكن سحب 
من  العروض  طلب  ملف 
للجماعة  التقنية  املصلحة 
الكترونيا من  نقله  يمكن  و 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspu-

blics.gov.ma
األعمال  تقدير  كلفة  ـ 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  في  املشروع 
مع  1.222.008,00درهم 

احتساب الرسوم.           
- حدد مبلغ الضمان املؤقت   
ألف    ثالثون  مبلغ:    في 

درهم)30000درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى  
مطابقني  املتنافسني 
 27 املواد:  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 
2.12.349صادر  رقم 

األولي  جمادى  8من  في 
 )2013 20مارس (1434
وأشكال  شروط  بتحديد 
وكذا  الدولة  صفقات  إبرام 
املتعلقة  القواعد  بعض 

بتدبيرها ومراقبتها، 
ويمكن للمتنافسني:

ملفاتهم  يرسلوا  أن  إما   -
إلى  الكترونية  بطريقة 
أو  املشروع  صاحب 
ورقي  حامل  على  تقديمها 
املنصوص  للشروط  طبقا 
31من  املادة  في  عليها    

املرسوم املشار إليه أعاله.
إما إيداع اظرفتهم مقابل   -

التقنية   باملصلحة  وصل 
للجماعة. 

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

وقبل فتح االظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  املادة04من  في 

االستشارة.
ع.س.ن/3781/ا.د

ع.س.ن /3772/ إد ع.س.ن /3771/ إد

ع.س.ن /3773/ إد

ع.س.ن /3774/ إد

ع.س.ن /3768/ إد

بوشناق،  حميد  المغربية،  األغنية  نجم  يجدد 
الوصل مع محبيه بألبوم جديد، تحمل أغنيته األولى 
عنوان »بال بيك«، والتي يعتزم إطالقها يوم 16 

أكتوبر الجاري.
ويتغنى الفنان حميد بوشناق، المعروف بأدائه 
للون الموسيقي المسمى »وورلد«، في أغنيته التي 
بين  تسجيلها  وتم  ثانية،  و33  دقائق  لـ3  تمتد 
مراكش والصويرة ولبنان، بمحبوبته التي يخاطبها 
االحتفاء  مع  بيك«،  بال  انــا  نكون  »واش  قائال 
بالطبيعة، التي يرى أنها استعادت سكينتها في 

سياق تفشي وباء كورونا.
بوشناق  حميد  من  كل  األغنية  تلحين  وتولى 
وياسين بنعلي، وتم وضع كلماتها وتوزيعها من قبل 
هذا الوجه المعروف في األغنية المغربية العصرية، 
فنانين  إلى جانب  المرموقة  مكانته  يؤكد  والذي 
والعالمية،  الوطنية  الساحة  في  اإلنتاج  غزيري 
مع الحرص على الحفاظ على أسلوبه الموسيقي 
الخاص، ومزجه بعبقرية مع اإليقاعات العالمية.

ومن أجل إطالق أغنيته »بال بيك«، قرر هذا الفنان 
المنفتح دائما على موسيقى العالم، تصوير أغنيته 
على شكل فيديو كليب بالشاطئ الثاني للصويرة، 

المدينة الملهمة بامتياز.
وقال الفنان حميد بوشناق، بخصوص الفيديو 
كليب، الذي أخرجه محمد أقنيق، في هذه الفترة 
االستثنائية المطبوعة بتفشي )كوفيد19-(، »كنت 
أبدو وحيدا في الحجر الصحي، في انتظار هذه 

المحبوبة«، مضيفا أن الرسالة التي يحملها هذا 
العمل الموسيقي هي تكريم الطبيعة، مع التركيز 
التي وجدتها مجددا في أوقات  »السكينة«  على 

الجائحة.
بالمناسبة،أن  صحافي  تصريح  في  وأوضــح، 
لآلثار الجانبية  األمر يتعلق بــ »جانب إيجابي« 

لتفشي الفيروس.
أن  يمكننا  ال  الطبيعة،  »بدون  أنــه  وأضــاف 

نعيش«، مبرزا أن صور الفيديو الكليب، التي يظهر 
فيها رفقة حصانه أمام البحر وعلى شاطئ نظيف، 
»تعكس الجانب الهادئ والعاطفي لألغنية، ولكن 
أيضا العالقة بالغة األهمية، التي يتعين تأملها، 
مع الطبيعة، في أفضل حاالتها، وفي سكينة تامة«.
وفي بداية ظهور الجائحة، السيما خالل فترة 
الجذري  التغيير  »هذا  لوحظ  الصحي،  الحجر 
الذي طال الطبيعة، إذ عديدة هي الفضاءات التي 
كانت متسخة وأضحت نقية بفضل الراحة التي 
استفادت منها الطبيعة، وكذا مع إقرار إجراءات 

وقائية للتصدي لتفشي الوباء«.
وفي معرض حديثه عن اختيار مدينة الصويرة 
لتصوير أغنيته الجديدة، وهي الـ 18 في مسيرته 
الفنية الغنية واالستثنائية، أوضح حميد بوشناق 
أن األمر مرده إلى أن أغنية )بال بيك( هي من النوع 
الموسيقي »األفرو-بوب-كناوي«، مشيرا إلى أن 
كناوة،  بموسيقى  عالميا  الرياح مشهورة  مدينة 

وب«معلميها«.
بـ«مفاجأة«  األغنية  تحتفظ  أخــرى،  جهة  من 
للجمهور العريض وللمتتبعين الشغوفين، الذين 
للفنان  الكبيرة  والقدرات  الفنية  البراعة  يعرفون 
حميد بوشناق، الذي باح لنا بأنه »لم يسبق لهم 

أن رأوني في حالة من هذا القبيل«.
في مسيرته،  وحول ما تمثله أغنية »بال بيك« 
كما  أنه،  أكد  سنة،  أربعين  مدى  على  تمتد  التي 
يدل على ذلك بوضوح عنوانها، »بدون موسيقى ال 

أستطيع العيش، وبدون موسيقى ال يوجد حميد«.
وبشأن األغنية التي طبعت مسيرته الفنية، كشف 
بوشناق، بنوع من الحنين إلى الماضي، أن »كولي 
أنه  إلى درجة  لديه،  تحتل مكانة خاصة  عالش« 
أعاد غناءها بتوصية من والده الراحل، بنيونس، 
الموسيقي المشهور في أوساط الموسيقى العربية 
- األندلسية )الغرناطي(، وكذا أغنية »الموسم« التي 
القت نجاحا كبيرا، وصدى واسعا لدى الجمهور.
واستطرد قائال »عندما ننصت لهذه األغنية، فإن 
األمر يتعلق بالهوية المغربية التي يتم التغني بها«.
وأعرب حميد بوشناق عن اعتزازه الكبير بكونه 
فنانا من »شمال إفريقيا«، مؤكدا أن األلبوم الجديد 
الذي يتألف من عشر أغان، وهو الــ 14 في مسيرته 
الغنية، سيكون، بذلك، ذي حلة تغلب عليها األلوان 

اإلفريقية.
مواليد  من  وهو  بوشناق،  حميد  الفنان  وكان 
الركائز  مدينة وجدة، والمنتمي لعائلة فنية، من 
األساسية للمجموعة التي ضمت إخوانه عمر ورضا 

ومحمد، والتي كانت تلقب ب«فرسان الراي«.
ومن المؤكد أن الفنان حميد بوشناق ما فتئ 
يثبت، على مر السنين، في إبداعاته القيمة، والتي 
التي  النجاحات  وبفضل  أسرارها،  وحده  يملك 
راكمها من خالل ألبوماته الــ 13 السابقة، أنه بلغ 
مرحلة النضج الفني، ويكرس شهرته باعتباره أحد 
أبرز الوجوه األكثر حضورا على مستوى الساحة 

الموسيقية المغربية.

أحمد سيجلماسي
تحت عنوان »خصائص الفكر النقدي وفلسفة 
الدين  نــور  تجربة  في  السينمائية  الكتابة 
الصايل«، تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بنمسيك والجامعة الوطنية  لألندية السينمائية 
بالمغرب ندوة فكرية صباح الجمعة 22 أكتوبر 
هلل  عبد  بمدرج  العاشرة  من  ابتداء   2021
العروي بكلية بنمسيك بالدار البيضاء. يشارك 
في هذه الندوة النقاد والباحثون السينمائيون 
حميد اتباتو والمختار آيت عمر وحمادي كيروم 
الدامون. وقد وضعت  ومحمد باكريم وخليل 
أعدها  الندوة  لهاته  أرضية  المنظمة  اللجنة 

الدكتور حميد اتباتو  ما يلي:
المؤسسين  أحد  الصايل  نورالدين  »يعد 
من  المغربية  السينما  فــي  النظري  للفكر 
الذي  النظري  اإلطــار  منها  متنوعة،  مداخل 
في  نشرت  فكرية  إسهامات  من خالل  ترجمه 
منابر وإصدارات مختلفة، واإلسهامات النقدية، 
المكتوبة منها والشفوية، التي عكست الكثير 
بمجاالت  العالقة  ذات  النظرية  ــر  األط مــن 
سينمائية عديدة منها النقد لسينمائي نفسه 
واإلبداع  واإلنتاج والتسويق وعالقة اإلنتاج 
والتظاهرات  األجــنــبــي  بــاإلنــتــاج  الــوطــنــي 
خاصة  السينمائية،  والكتابة  السينمائية... 
فلسفة  على  أسسها  التي  السيناريو،  كتابة 
تربط  واضحة  فكرية  لخلفية  تحتكم  خاصة 
اإلبداع السينمائي باألساس المعرفي الصلب.

الفكر النظري هو ما احتكم إليه نور الدين 
على  اإلشراف  لمسؤولية  تحمله  في  الصايل 
تظاهرات  أو  برامج  أو  مشاريع  أو  قطاعات 
والسمعي  السينمائي  بالمجال  عالقة  ذات 
الوطنية لألندية  البصري، من قبيل الجامعة 
السينمائية والقناة التلفزيونية الثانية )دوزيم( 
والمركز السينمائي المغربي ومجلتي »سينما 
»شاشة  وبرامج  سينمائية«  و»دراسات   »3
باإلذاعة  السينمائية«  و»المجلة  سوداء« 
وغيره  الليل«  منتصف  »سينما  أو  الوطنية 

بالتلفزة المغربية ومهرجان السينما اإلفريقية 
األفالم  بعض  سيناريوهات  وكتابة  بخريبكة 

السينمائية... إلخ...

كل  في  وعمليا  نظريا  الصايل  عكس  لقد 
هذه المجاالت والمساهمات قناعاته الفكرية، 
هذه  لمحورة  مشروعية  يعطي  ما  هذا  ولعل 

الندوة حول موضوع« خصائص الفكر النقدي 
وفلسفة الكتابة السينمائية في تجربة نورالدين 

الصايل«.
الفكر  فــي  النظرية  الخصائص  تجلت 
النقدي لنور الدين الصايل من خالل الطابع 
في  واقترحه  ناقشه  ما  لمجموع  اإلشكالي 
ومــن خالل  وحــواراتــه وسجاالته،  دراســاتــه 
لصياغة  اعتمده  الــذي  المفاهيمي  الجهاز 
المنهجي  األساس  وكذا  ومواضيعه،  أفكاره 
الذي راهن عليه في مجموع إسهاماته وبناؤه 
لمجموع ما انشغل به على فرضيات واضحة 
تم االشتغال عليها بشكل جدي ومنهجي أوصله 

بشكل طبيعي للنتائج المحددة في البدء.
النظرية  الخلفية  بمتانة  يشي  هــذا  كــل 
خالل  مــن  بــرزت  التي  الصايل  لنورالدين 
إسهامات عديدة له نستدل عليها بنماذج من 
الوعي الجمالي  لغته المفاهيمية التي منها: 
والوعي السينمائي والنصاعة والفيلم الخالص 
ونقد النعت والنقد التعليق ومسؤولية الكتابة 
والنقد  وصور التخلف ومراكز القوة الروائية 
والوعي الشقي والشعارات الوثوقية والممارسة 
المغايرة والوسط اإلبداعي ورأسمال الصور 

واألصوات والتسلسل والقطيعة...
الدين  نور  لدى  السينمائي،  النقد  يعتبر 
السينمائية  اإلبداعية  الكتابة  كما  الصايل، 
وتدبير الشأن السينمائي والسمعي البصري 
في  والمعرفي  والمهني  المدني  والعمل 
المجال،  ممارسة عملية لعكس األطر النظرية 
وإنتاجها وتوضيح منطلقات الفلسفة الخاصة 
لما يجب أن كون عليه هذا المكون أو ذاك فيه. 
وهذا بالضبط ما جعل مجموع التجربة بكامل 
القوة و اإلشعاع، وبكل عناصر الجاذبية للجدل 
معها،  اختلفنا  أو  بها  قبلنا  سواء  والنقاش 
وسواء في حياة صاحب التجربة أو بعد رحيله.

لقد بصم نور الدين الصايل مسار السينما 
ممارسات  مــن  بها  يرتبط  ــا  وم المغربية 
وشعارات  ومشاريع  ــداالت  باقتراحات  وإب
وأفكار متنوعة وفاعلة توفر بسخاء ما يسمح 

بإنتاج خطابات  ونقاشات مفيدة وبناءة حولها، 
وهذا من صميم ما يؤكد قوتها وفاعليتها. وألن 
الراحل الكبير نور الدين الصايل كان مؤسسا 
السينمائي  النقد  لممارسة  األصيل  للمعنى 
والفعل الخالق لألندية السينمائية بالمغرب، 
ب«الفكر  الندوة  هذه  ورقة  في  نسميه  ولما 
هذا  يأتي  بالمغرب«،  السينمائي  النظري 
اللقاء الثقافي والفني، المنظم من طرف الجامعة 
وكلية  بالمغرب  السينمائية  لألندية  الوطنية 
بالدار  بنمسيك  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
عبور  وبهاء  فاعلية  لتأكيد  صيغة  البيضاء، 
الراحل في زمن السينما والسمعي البصري 
بالمغرب، وشكال من االعتراف بآثاره وذاكرته 
واستمرار حضوره بمجموع ما ساهم به، ومن 
ذلك أساسا فكره النقدي وفلسفته اإلبداعية، 

وهو ما نقترح لمقاربته المحاور التالية:
- مرتكزات الكتابة النظرية في تجربة نور 

الدين الصايل.
-النظرية في الممارسة العملية لنور الدين 

الصايل.
النقدية  للكتابة  الموجهة  النظرية  - األطر 

لنور الدين الصايل.
الفكر  في  السينمائية  الصناعة  -مشروع 

النظري لنور الدين الصايل.
- المنطلقات النظرية الموجهة لماهية الكتابة 

السينمائية لدى نور الدين الصايل.
التجربة  في  والممارسة  التنظير  جدلية   -

السينمائية لنور الدين الصايل؛
- مفهوم النقد في الكتابة السينمائية لنور 

الدين الصايل.
- ممارسة األندية السينمائية من منظور نور 

الدين الصايل.
- خصائص الممارسة اإلعالمية في تجربة 

نور الدين الصايل.
إضافة  الندوة  في  للمشاركين  ويمكن  هذا 
)انتهى  موضوعها«  إلغناء  أخــرى  محاور 

نص  الدكتور اتباتو(.  
الفكرية  الندوة  أن هذه  إلى  تجدر اإلشارة 

تدخل في إطار األنشطة الثقافية والسينمائية 
السينمائية،  للجامعة  عشرة  الحادية  للدورة 
والمحمدية  البيضاء  بالدار  تنظيمها  المزمع 
من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تحمل 
إسم »دورة الراحل نور الدين الصايل« )-1947 
السينمائية  للثقافة  الروحي  األب   ،)2020
الوطنية  للجامعة  رئيس  وأول  بالمغرب 
لألندية السينمائية من 1973 إلى 1983، وهي 
بمثابة تكريم لروحه الطاهرة واحتفاء بجانب 
من عطاءاته المتعددة فكريا ونقديا وإبداعيا 

وإعالميا وتدبيريا...
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن أشغال الندوة 
الفايسبوكية  الصفحة  على  مباشرة  ستبث 
https://www.( السينمائية  للجامعة 
facebook.com/fnccm1973( وعلى الموقع 

.)SNRTNEWS( اإللكتروني
وبالمناسبة تخبر إدارة الجامعة السينمائية 
كل المتتبعين والمشاركين في دورتها 11، من 
من  أو  ومنخرطيها  السينمائية  األندية  أطر 
في  الراغبين  وثقافتها،  بالسينما  المهتمين 
بإمكانية  برنامجها،  فقرات  مختلف  مواكبة 
السينمائية«  »الجامعة  االشتراك في صفحة 
)المشار إلى عنوانها أعاله( ليصلهم كل جديد، 
علما بأن أغلب الفقرات سيتم بثها عبر هذه 

الصفحة بشكل مباشر وبمقاييس احترافية.
راغــب  كــل  الــمــهــرجــان  إدارة  تــذكــر  كــمــا 
أن  وغيرها  المسابقة  أفــالم  مشاهدة  فــي 
منصة  إلى  الولوج  برابط  لتوافيه  يراسلها 
المشاهدة لحظة البث الواقعي لألفالم بقاعة 
اإللكتروني  العنوان  على  ــك  وذل السينما، 

.cineuniversite@gmail.com  :التالي
الحادية  الدورة  فعاليات  ستنطلق  و  هذا، 
عشرة للجامعة السينمائية عشية يوم الخميس 
السادسة  الساعة  على   2021 أكتوبر   21
كلوب«  »إيدن  سينما  بقاعة  مساء  والنصف 
البيضاء،  بالدار  المعاني  مصطفة  بشارع 
ويتضمن االفتتاح فقرة تأبينية لروح الراحل 

نور الدين الصايل.. 

 سامي باي يطلق »جدي الغزالن«مهرجان حي تالبرجت الدولي للقيتارة بأكادير
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أطلق  الفنان المغربي سامي باي مساء الجمعة الماضية، عبر قناته الرسمية بموقع تنزيل الفيديوهات الشهير 
»اليوتيوب«، جديده الغنائي تحت عنوان »جدي الغزالن«.

واشتغل سامي في أغنيته الجديدة مع كل من  أشرف بنصفية، وزكرياء الريحي ويوسف بابور.
وصاحب سامي باي رابط أغنيته على »اليوتيوب« بمنشور جاء  فيه: “أتذكر أنني كنت أستمع لهذه األغنية في 
وجدة والسعيدية عندما كنت صغيرا..«. وأبرز: »تذكرني هذه األغنية بطفولتي والمشي الطويل في السعيدية مع 
أداها العديد من الفنانين كل  األصدقاء والعائلة..«. واوضح سامي باي، في المنشور ذاته، إلى أن »جدي الغزالن« 

بطريقتهم الخاصة، متمنيا أن تحظى نسخته بإعجاب الجمهور.
تجدر الغشارة إلى أن أغنية »جدي الغزالن« استطاعت، في ظرف أقل من 24 ساعة على طرحها، أن تحصد نسب 
مشاهدة مهمة تخطت 10 آالف. آخر أعمال سامي باي أغنية بعنوان »ديري كيما ديري«، أصدرها منذ شهرين تقريبا، 

عبر قناته الرسمية على موقع “اليوتيوب”، وحققت لحد الساعة ما يقارب 500 ألف مشاهدة.

أعلن منظمو مهرجان حي تالبرجت الدولي للقيتارة ، المعروف اختصارا باسم » مهرجان 
تالكيتارت » عن موعد تنظيم الدورة الثالثة لهذا الملتقى الفني الدولي، الذي توقف بسبب 

جائحة كورونا.
وأوضح بالغ للمنظمين أن الدورة الثالثة لهذا المهرجان ستلتئم في الفترة ما بين 16 

و19 مارس 2022.
واحدا من أهم المهرجانات الفنية التي تشهدها مدينة  ويعتبر مهرجان »تالكيتارت« 
االنبعاث خالل السنوات الماضية. ويتميز هذا الملتقى الموسيقي الدولي باستضافة نخبة 

من األسماء الفنية المعروفة على الصعيد العالمي في مجال العزف على القيتارة.
بأكادير خالل أيام هذا  وتتحول مجموعة من الفضاءات العمومية في حي »تالبرجت« 

المهرجان إلى منصات عمومية مفتوحة في وجه الجمهور العاشق للفن الموسيقي.

كشفت منظمة جوائز الموسيقى اإلفريقية  
الفنانة سميرة  ترشيح  عــن    »afrima«
جوائز  على  المتنافسين  قائمة  سعيد ضمن 
يتنافس  التى   ،2021 لعام  الجديدة  الدورة 
في مختلف  30 جائزة  المطربون على  فيها 

أنواع وألوان الموسيقى.
  وجاءت الفنانة سميرة سعيد ضمن قائمة 
شمال  في  مغنية  أفضل  لجائزة  المرشحين 
شيري«  األخيرة«مون  أغنيتها  عن  أفريقيا 
منافسة بذلك العديد من الفنانات على مستوى 
الوطن العربي منهن هايدي موسى من مصر، 
والتونسية أمل المثلوثي، والمغربيات عبير 

وجيالن وسلمى رشيد.
 أغنية سميرة سعيد »مون شيري« جمعت 

العربية  الثالث  اللغات  بين  ما  أدائها  في 
كلمات  من  وهي  واإلنجليزية،  والفرنسية 
الشاعر محمد القياتي، وألحان بالل سرور، 
وتوزيع هاني يعقوب، وماستر ومكس خالد عز.

  سميرة سعيد مطربة  مغربية تعيش في 
مصر وحاصلة على الجنسية المصرية. وهي 
الفنانات  أقدم  الرباط، تعتبر من  من مواليد 

العربيات المستمرات إلى حد اليوم.
من  العاشرة  في  الفّني  مشوارها   بدأت 
للمواهب  برنامج  في  شاركت  حيث  عمرها 
بالتلفزيون المغربي وغّنت ألم كلثوم ولفتت 
طاقة  من  تمتلكه  لما  األنظار  جميع  إليها 

صوتّية.
أغانيها  أّول  أصــدرت  العاشرة  سّن   في 

الخاّصة »إلهي« والتي قدمها لها عبد النبي 
الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب 
وسجلت سميرة بعدها اغنية »سبحان االله« 

من ألحان عبد السالم عامر
 قّدمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها 
االسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي 
و500 أغنية، حصدت من خاللها العديد من 
الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية و

BBC International Music Awards، كما 
منحها الملك محمد السادس »وسام القائد« في 
احتفاالت عيد العرش 2009م. احيت سميرة 
سعيد حفالت ناجحة في مختلف دول العالم 
وصّورت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو 

كليب.

�شميرة �شعيد �شمن قائمة �لمر�شحين لجائزة �أف�شل مطربة في �شمال �إفريقيا

خ�شائ�ص �لفكر �لنقدي في تجربة نور �لدين �ل�شايل

�لفيلم �لمغربي »�لآلة« 
ي�شارك  بمهرجان �لأردن 

�لدولي لالأفالم  

�لأغنية �لجديدة للفنان حميد بو�شناق »بال بيك«، تتغنى بالمحبوب و�لطبيعة الدولي  األردن  فعاليات مهرجان  الماضي   األحد  يوم  انطلق 
التي تستمر إلى 15 أكتوبر الشهر الجاري، وذلك  لألفالم »9« 
بمشاركات هذا الموسم تنّوعت بين أفالم محلّية، عربية ودولّية.  
اختارت إدارة المهرجان أن يحمل هذا المهرجان إسم »المخرج 
األردني الراحل سعود الفياض« ، تقديرًا إلسهاماته الفنية المختلفة 
في الساحة األردنية والعربية، والذي ولد عام 1943، ورحل عن 
عالمنا هذا العام، وكان الفياض قد درس اإلخراج بين لندن وأمريكا، 
وأخرج العديد من األعمال الوثائقية أبرزها سلسلة »بوادينا«، 
كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة مهرجان شاليمار في 
باكستان عن فيلمه »القضاء العشائري«، كما حصل على جائزة 
مهرجان اتحاد اإلذاعات اآلسيوية في طوكيو عن فيلمه »حياة 
البادية«، كما حصل على جوائز في الدراما أيضا منها جائزة 
أحسن مخرج بمهرجان اإلذاعة والتليفزيون عن مسلسل »السقاية«، 
وجائزة أخرى من مهرجان المغرب عن مسلسله »وجه الزمان«.

أفالم، هي  ثمانية  العام  هذا  المهرجان  في مسابقة  وتشارك 
الصيني  A Plain day، والفيلم الهولندي Cuckoo،  والفيلم 
 ،The Camel Boy الفرنسي  والفيلم   ،Figurant التشيكي 
والفيلم المغربي »اآللة«  للمخرج أسامة لمحرزي علوي، ويحكي 
قصة شخص يدعى إسماعيل، تولى إدارة متجر بعد وفاة والده، 
ثم  والكتابة،  القراءة  على  القادر  القرية  في  الوحيد  أنه  خاصة 
الروسي  والفيلم  القرويين،  فجأة في خضم قصص  نفسه  يجد 
The Power of Childhood، الفيلم البحريني »عروس البحر«  
والفيلم األمريكي  Thick As Thieves Solo Inglés. ويرأس 
اللجنة العليا للمهرجان امين عام الوزارة هزاع البراري، ونقيب 
الفنانين االردنيين حسين الحطيب، ومدير المهرجان عبد الكريم 
الفنان  حداد،  د.مارغو  الفنانة  العبادي،  محمد  الفنان  الجراح، 

هشام الهنيدي، والفنان علي ربيعات.
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صالح لبريني )°( 

ال جدال في كون املهدي املنجرة 
الصوت  يمّثل  املستقبليات  عالم 
املثقفة  لألصوات  واملفارق  النشاز 
رؤيته  إلى  ذلك  ومرّد  العالم،  في 
ينطلق  التي  النظر،  الثاقبة وزوايا 
العالم  قضايا  تحليل  في  منها 
أساسها  علمية،  استراتيجية  وفق 
االنتصار إلى اإلنسان. كما أّنه عَلم 
للهيمنة  الرافض  الفكر  أعالم  من 
خيرات  على  واستحواذها  الغربية 
خصوصا،  الثالثية  الشعوب 
األشّداء  املعارضني  من  ويعتبر 
لإلمبريالية املتوحشة، منتقدا جشع 
النيولبيرالية الجديدة أو االستعمار 
الجديد، ومن املدافعني اأُلَصالِء عن 
حق العالم الثالث في تحقيق تنمية 
مستقلة عن سياسة الدول العظمى 
إلى  دعوته  من خالل،  الالإنسانية، 
العدالة  جوهره  عاملي  نظام  بناء 

واإلنصاف والكرامة. 
كما فضح األنظمة املتخلفة  التي 
ثقافة  ترسيخ  إلى  دائما  تسعى 
وممارسة  واالستعباد،  العبودية 
يعّدها  بل  واالستبداد،  الَجْور 
السبب الرئيس في تخلف شعوبها، 
ثقافة  تكريس  على  بالعمل  وذلك 
والتبعية  والخضوع   الخنوع 
النقد  صندوق  إلمالءات  املقيتة 
وغيرها  باريس  وبنك  الّدولي 
انتشار  إلى  يؤدي  مّما  صناديق، 
والجهل  والفقر  البؤس  أحزمة 
كل  مع  يتناقض  وهذا  والالأمن، 
إنسانية  فبدون  الدولية،  املواثيق 
اإلنسان ال يمكن الحديث عن القيم، 
جانب  إلى  الوقوف  حاول  لهذا 
اإلنسان أين ما كان بالحث عن قيمة 
القيم التي أبرز أنها املسلك الوحيد 
للقضاء على التغّول اإلمبريالي في 

دول العالم الثالث. 
بعبارة أخرى إن العمل على نشر 
رها  يتصوَّ كما   - اإلنسانية   القيم 
تعمي  بّراقة  -لكليشيهات  املنجرة 
كثوابت  وإنما  والبصيرة،  البصر 
كيفما  الناس  كل  فيها  يشترك 
لونهم  أو  جنسهم  أو  عرقهم  كان 
اإلنسان  هو  املهم  لكن  دينهم،  أو 
هذا  كان  وقد  وعمقه.  جوهره  في 
املهمة  االنشغاالت  بني  من  األمر 
والرئيسة عند املفكر املهدي املنجرة 
الذي نذر حياته وعمره وعقله لهذه 

القيم النبيلة. 
أهم  من  كذلك  املنجرة  ويعتبر 
مفاهيم  أبدعوا  الذين  املفكرين 

امليغا-  / القيم  قيمة  منها  عديدة 
بل  الجديد.  االستعمار  إمبريالية/ 
كان  الحضارات  صراع  مفهوم  إن 
سّباقا إليه قبل صامويل هنتنجتون 
فاملهدي  بهذا.  وأقّر  اعترف  الذي 
كموقف  املفهوم  هذا  وظف  املنجرة 
بغية  أصولي،  ال  بنائي  وقائي 
الوقوف إلى جانب الدول الضعيف؛ 
بأبعاده  لإلنسان  االنتصار  وإلى 
هذه  ألن  والحضارية،  التاريخية 
مشروعه  في  اإلنسانية،  الحضارة 
بل  فراغ،  من  تأت  لم  التحليلي، 

تحّققت بفضل كل البشر. 
من  رمزا  املنجرة  كان  هنا  من 
عّرت  التي  العاملية  الفكرية  الرموز 
حقيقة القوى الدولية على املستوى 
الوقوف على  السياسي، من خالل، 
والكشف  الجهّنمية  مخططاتهم 
الذي  الشيء  عميقة،  برؤية  عنها 
جعله محّط االهتمام نظرا ملا يمّيز 
نباهة  من  الدولي  للوضع  قراءاته 
كافة  من  ومتشّرب  واع  وتصّور 

العلوم واملعارف. 
بخصوص  له  تنبأ  ما   ولعل 
والثانية،  األولى  الخليج  حرب 
التي  الكوارث  إلى  أشار  حيث 
إنسانية/  كوارث   ، عنها  ستنجم 
وكل  وبيئية،  سياسية/  اجتماعية/ 
التكهنات - املبنية طبعا على قواعد 
كانت سليمة الطرح،  العلم والعقل- 
من  له  حدث  ما  للعراق  حدث  وقد 
جميع  على  والتراجعات  القهقرى  
وأن   ذلك،  على  دليل  خير  ُعد  الصُّ
املنجرة  قال  كما   - الحربني  هاتني 
كانت لصالح إسرائيل واملشروع   -
منطقة  في  الصهيوني  األمريكي 

الشرق األوسط.  
والشقاق  التشرذم  واقع  ولعل 
األعداء  اإلخوة  وصراعات  والنفاق 
إليه  أشار  ما  صحة  على  دليل 
كتاباته  جل  في  املنجرة  املهدي 
البعد  ذات  رة  واملتنوِّ النّيرة، 
تحقيق  إلى  والساعية  الكوني؛ 
التوزيع العادل للخيرات، واملساواة 
عتق  بغية  والواجبات  الحقوق  في 
اإلنسان من نظم اقتصادية عوملاتية 
واإلنسان؛  بالقيم  تؤمن  ال  جشعة، 
اقتصاد  هيمنة  تبتغي  ما   بقدر 
والغايات  املقاصد  البشع  السوق 
املتمثلة في استنزاف خيرات الدول 
بلبوسات  استعمار  عْبر  املتخلفة 
اقتصادية، وهذا ما حّذر منه املفكر 
صلة  يشّكل  الذي  املنجرة  املهدي 
والعالم،  العربي  الوطن  بني  وصل 
وأفكار  نظريات  ينقل  كان  حيث 
للعالم  جديدة  غربية  تصورات 

املغاربي والعالم العربي.
فالرجل  األمر،  في  غرابة  وال 
كما وصفه   - العالم  بآالم  ينذر  كان 
مما  وقوعها  قبل   - جوبير  ميشيل 
يزّكي قيمته املعرفية وتجربته الثرية 
هذه  إلى  أوصلته  التي  والغنية 
فيها  يتخبط  التي  املؤملة  الحقائق 
وخراب  حروب  من  الثالثي  العالم 
وتهجير الشعوب من بلدانهم تحت 
واإلخوة،  األعداء  رصاص  رحمة 
وتدمير لحضارات منحت اإلنسانية 

الشيء الكثير، لكن العقلية الغابوية 
للدول املهيمنة واملصالح كانت أكبر 
من القيم واإلنسان، مما أفضى إلى 
قتل العدل والسالم واملحبة والحياة 

في نفوس الشعوب املقهورة. 
وسائل  ينبذ  بالتالي  والرجل 
اإلعالم العميلة والساعية إلى نشر 
الفكر  وتبخيس  التسطيح  ثقافة 
من  وموقفه  واإلنساني،  امللتزم 
إياها  معتبرا  الفضائية  القنوات 
وهذا  والتسطيح،  للضحالة  وسيلة 
دليل  على رفضه لكل ما يمس قيمة 
اإلنسان. إضافة إلى امتالكه بصيرة 
املستّبدة  الدول  بأن  تنّبَأْت  ثاقبة 
انتفاضات  ستعرف  والديكتاتورية 
الرؤساء  العديد  وجوه  من  ستغّير 
الحاكمني، و«الربيع العربي« تعبير 
انتفاضة  املنجرة«  املهدي  قاله  عما 
شعبية تنعش الفكر الثوري العربي 
وتحيي حلم الحرية املوؤود وتعيد 

وهج ستينيات القرن املاضي«.
املفكر  هذا  عبقرية  تجّلت  هنا 
كتبه  في  تنبؤاته  عن  عّبر  إذ 
زمن  في  »االنتفاضة  منها  العديدة 
الحضارية  و«الحرب  الدمقراطية« 
عمودها  كتابات  كلها  األولى« 
املستقبلي؛  االستشراف  الفقري 
املنبني على املقارنة ومؤّشر التطور 
والبشري  واالقتصادي  االجتماعي 
والحكامة  املوارد  إلى حجم  إضافة 
وقد  املعقلن.  والتدبير  الجّيدة 

عرضة  الفذ  العالم  املفكر  هذا  كان 
واملضايقات  واإلقصاء  للتهميش 
من لدن السلطة، من خالل التضييق 
عليه، بمنع محاضراته ولقاءاته مع 
املغربي  املجتمع  جعل  مّما  محّبيه، 
كان  وفكرية،  علمية  ثروة  يخسر 
وتيسير  احتضانها  األولى  من 
العام  الرأي  لتنوير  مهاّمها 
فإن  ذلك  ومع  والعربي،  املغربي 
املهدي املنجرة ترك أثره في أجيال 
وحتى  والثمانينيات  السبعينيات 
مظاهر  رغم  التسعينيات،  بداية 

التغييب التي مورست عليه.
املنجرة  املهدي  استرجاع  إن 
رحيله،  على  الرابعة  ذكراه  في 
فيه  نوع من االعتراف بهذا العاِلم 
الفذ، املختلف واملتنوع أوال، وثانيا 
أصبحت  التي  املواقف  رجل  لكونه 
غالبية  النبطاح  نظرا  اليوم  نادرة 
املال  سلطة  أمام  والعلماء  املثقفني 
واالستبداد، واستسالمهم والهروب 
وثالثا  واهية.  بدعاوى  األمام  إلى 
من  والِعَبر  الدروس  نستلهم  حتى 
والغنية  العميقة  الكثيرة  نتاجاته 
ورابعا  واألفكار،  بالطروحات 
الذي  املنجز  في  التفكير  إلى  دعوة 
وتفكيكه  مدارسته  أجل  من  خّلفه 
يطرحه  عّما  والكشف  وتحليله، 
املقهور،  تنتصر لإلنسان  أفكار  من 
الدول  لسياسة  نقدي  وخطاب 
العظمى تُّجاه العالم الثالثي، ولعل 

ما  يثبت  التحليلي  النقدي  منجزه 
خبيرا  كان  أنَّ  اعتبار  على  نقوله 
بُمجريات ما ُيحاك من مشاريع ضد 
التحرر  في  الراغبة  الشعوب  إرادة 
وتحقيق االستقالل التام، والساعية 

إلى التقدم والتطور.
إن درس املهدي املنجرة ال يمكن 
أن يستوعبه إال املؤمنون بأهمية علم 
االستشرافي  وبالفكر  املستقبليات 
لقياس  الّتْرُموِمتر  دور  يلعب  الذي 
والوقوف  االجتماعي،  التوتر 
التي  االقتصادية  املؤشرات  على 
ألي  األولى  الشرارة  بمثابة  تكون 
في  تقع  قد  قالقل  أو  اضطرابات 
التي تعرف  املجتمعات  مجتمع من 
ركودا اقتصاديا واستبدادا سياسيا 
يدعونا  إنه درس عميق  وسلطويا، 
متأنية  قراءة  قراءته  إعادة  إلى 
حتى ندرك األوضاع والوقائع التي 
يشهدها العالم العربي؛ املتمثلة في 
معالم  تعكس  حضارية  انتكاسة 
كعنوان  الضحالة  وهيمنة  الترّدي 
ال  بما  ويؤّكد  الثالثة،  األلفية  ُيميُِّز 
املهدي  كون  في  للشك  مجاال  يدع 
من الذين دقوا جرس اإلنذار إلثارة 
حتى  العربية  املجتمعات  انتباه 
دورها  وتؤدي   ، عافيتها  تستعيد 
التحوالت  ومواكبة  الحضاري 
البشري،  للعقل  واملربكة  الرهيبة 
حتى ال يبقى خارج أسئلة الحاضر 

والتاريخ. 
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االشتراكي

رابطة كاتبات املغرب تدعو احلكومة 
اإلى ت�سجيع اال�ستثمار يف املجال الثقايف  

»رابطة  لـ  التنفيذي  املكتب  إثر اجتماع جمع مجلس حكيمات ورئيسة املجلس اإلداري وعضوات  على 
املنعقد يوم السبت 09 أكتوبر 2021 بنادي الصحافة بالرباط  ترأسته الحكيمة االستاذة  كاتبات املغرب« 
االجتماع، وفي  أعمال  املُدرجة ضمن جدول  القضايا  تدارس مجموعة من  تم خالله  الذي  بلعربي   عائشة 
مقدمتها مجريات الدخول السياسي الجديد ببالدنا ورهانات وتحديات املرحلة وكذا تقييم النتائج النهائية 
لالستحقاقات االنتخابية، سواء املحلية أو الجهوية أو التشريعية؛ هذه االستحقاقات التي أفرزت حكومة 

جديدة تنتصر للخيار الديمقراطي »والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام«.
كما تم في هذا االجتماع، استحضار الخطاب امللكي السامي الذي وجهه جاللة امللك إلى أعضاء البرملان 
بغرفتيه بمناسبة افتتاح الدورة األولى من الوالية التشريعية الحالية ، إذ أعربت رابطة كاتبات املغرب للرأي 
العام الثقافي عن  تثمينها لحضور الكفاءات النسائية الوازنة في الحكومة الجديدة ،والتي حظيت املرأة 

فيها بسبع حقائب وزارية نوعية وُمهمة.
املغربية،  للثقافة  الالزمة  العناية  إيالء  إلى  الجديدة  املغربية  الحكومة  املغرب  كاتبات  رابطة  ودعت   

باعتبارها مدخال استراتيجيا لكل إصالح تنموي؛ ضمان مشاركة املرأة في تدبير الشأن الثقافي؛
تشجيع االستثمار في املجال الثقافي ودعم املبادرات النسائية التي تعمل على صيانة التنوع الثقافي 

واللغوي بمختلف روافده العربية، األمازيغية، الحسانية، العبرية اإلفريقية واألندلسية واملتوسطية ؛
اعتبار النساء قيمة قائمة داخل الهياكل املنتخبة وليس فقط تأثيثا لها.

كما ُتسّجُل رابطة كاتبات املغرب في نفس الوقت استغرابها من غياب »املساواة« والريع السياسي الذي 
مورس داخل االحزاب السياسية  األمر الذي خّيب أفق انتظارات الحركات النسائية املغربية التي ناضلت من 
أجل تحقيق االنتقال، والعمل على املناصفة كما أقّرها دستور اململكة  لسنة2011، والنهوض بحقوق املرأة 

املغربية وتعزيز قيم املساواة وتمكني املرأة ومكافحة كل أشكال التمييز بني الجنسني .
وسجلت الرابطة كذلك: رفضها إلقصاء العديد من الكفاءات النسائية داعية األحزاب للتعامل وفق آليات 
الترابية   للمجالس  رئيسات  لينتخنب  النساء  وتشجيع  محاباة؛  أو  تحيز  دون  التزكيات  منح  في  معقولة 
وضمان  واملحلي  العام  الشأن  تدبير  في  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجهوية؛  و  واإلقليمية  الجماعية 
داخل  فروعها  كافة  مع  موعدا  ؛ضاربة  الوطنية  لألحزاب  املنظم  القانون  مراجعة  إلى  دعت  كما  الشفافية؛ 

اململكة وخارجها على البصم بدخول ثقافي يحمل انتظارات وانشغاالت الكاتبة املغربية .

االإعالن عن اأ�سماء 
الفائزين بجائزة الثقافة 

االأمازيغية بر�سم �سنة 
 2020

عن  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  كشف 
أسماء الفائزين بجوائز الثقافة األمازيغية برسم 
الـ  الذكرى  التي سيتم تسليمها في   ،2020 سنة 
20 للخطاب امللكي السامي ألجدير التي تصادف 

17 أكتوبر الجاري. 
وأوضح املعهد على موقعه اإللكتروني أن الجائزة التقديرية لهذه الدورة عادت إلبراهيم املزند، فيما عادت 
الجائزة الوطنية للترجمة للعربي موموش عن ترجمته إلى األمازيغية رواية الكاتب الروسي ليون تولستوي 

.»La mort d›Ivan Ilitch«
وأضاف املصدر ذاته أن الجائزة الوطنية لإلبداع األدبي األمازيغي عادت لكل من لحسني أسعيد في صنف 
الكتابة النثرية عن مجموعته القصصية »Turtut n yidil«؛ وللحسن بنسعيد في صنف أدب الطفل عن 

.»Urtan n tumrt« مجموعة األناشيد املوجهة لألطفال بعنوان
روبورتاجات  عن  عبارة  هو  الذي  عمله  عن  وزيك،  للحسني  واالتصال  لإلعالم  الوطنية  الجائزة  وآلت 
الثانية، حول وباء كورونا بالعديد من املختبرات واملستشفيات، فيما آلت الجائزة  القناة  باألمازيغية في 
الوطنية للدراسات واألبحاث والبرامج املعلوماتية لبدر بودهان الذي تقدم بمجموعة من الدعامات الرقمية 

لتعلم وتعليم األمازيغية بطريقة الرسوم املتحركة.
Rif Expérience(، عن أغنية  )مجموعة  البوزاختي  العصرية سفيان  لألغنية  الوطنية  بالجائزة  وفاز 
»tarifit«؛ فيما عادت الجائزة الوطنية لألغنية التقليدية لعلي آيت بوزيد، عن أغنيته »لعادات«. أما الجائزة 

.»Drz n tmazgha« الوطنية للفيلم، فقد عادت لطارق اإلدريسي في صنف الفيلم التخييلي، عن فيلمه
عبر  وذلك  تجلياتها،  مختلف  في  األمازيغية  بالثقافة  النهوض  إلى  األمازيغية  الثقافة  جائزة  وتهدف 

تشجيع منتجيها ومبدعيها وفنانيها ومفكريها وباحثيها.

املهدي املنجرة املنذر باآالم العامل

بمراكش  الشريفة  دار  فضاء  احتضن 
فردي    افتتاح معرض تشكيلي  مؤخرا حفل 
للفنانة التشكيلية واألديبة لبابة لعلج، حيث 
رافق االفتتاح توقيع كتابها الجديد » أفكار 

شاردة »في نسختيه الفرنسية والعربية.
هذا املؤلف الجديد، هو عبارة عن تأمالت 
شعرية وتشكيلية بليغة وموحية من تقديم 
كل من الباحث والناقد الفني حسن لغدش، 

والكاتب والناقد الفني حسن نرايس.
الفنية  االحتفالية  هذه  تميزت  كما   
واألدبية والثقافية، بتنظيم بندوة صحفية، 
واإلعالم   للصحافة  العالي  باملعهد  أقيمت  
و  اإلعالميني  من  عدد  بحضور  بمراكش، 
وسلطت  والفني،  الثقافي  بالشأن  املهتمني 
الفنية  تجربتها  على  الضوء  فيها  الفنانة 
أسئلة  مختلف  عن  اإلجابة  مع  الخصبة 
ممثلي وسائل االعالم املواكبة لهذا الحدث 

الفني والثقافي.
حول هذه املحطة اإلبداعية واألدبية، تقول 
تراودني  الكون،  متأملة شساعة   « الفنانة: 
شراك  دون  آخر  إلى  فكر  من  الشرود  فكرة 
أو عقال. بال خيط أحمر! مع »أفكار شاردة« 

يتواصل السفر بوتيرة الترحال«.
الثقافي  الحدث  هذا  حول  ورقة  وفي 
البحث  عنونها ب«منجز  الحمراء،  باملدينة 
إن   لغدش  قال  األصلية«،  األبجدية  عن 
الكتابة  لنا  تتيح  التي  الحقيقية  »التجربة 
الشاعرة  الفنانة  عمل  ففي  القراءة،  هي 
الخطوط  تحديد  يستوجب  لعلج،  لبابة 
إمكانية  لفكر جوال ومثير للشجون  العامة 

بتلوينه  شخصي.  تغيير  حسب  قبض  كل 
العام، يتعارض هذا املنجز مع هم العرض 
فهو  املشابهة،  منطق  ومع  التمثيلي، 
املحدث  بالتسلسل  الحلم  منطق  يستبدل 

للوقائع، ويفضل املصادفة«.
جغرافيا  يخص  ما  في  لغدش،  ويضيف 
املنجز، فهو يسلك مسارا يمكن من إبراز أن 
العالم،  لتحليل  طريقة  هي  األفكار  مغامرة 
لتعلم ولبلوغ الهوية األصيلة. تبقى مغامرة 
املوحى  العوالم  تخيل  هي  الكبرى  القارئ 
بها وتدبر الدرسني الوجودي وامليتافيزيقي 

الناجمني عنها.
الكاتب والناقد حسن نرايس في معرض 
كاألفكار  ليست  أفكار  ب«  املوسوم  تقديمه 
والزمن  قصيرة،  »الحياة  قال:  األخرى«    
وزمن  طويلة،  القصائد  وحياة  محدود، 
تملك  الفنانة  ان  مؤكدا  محدود،  ال  اللوحة 
ألوان الكون، وفي ديوانها تسلط النصوص 
طافح  مجتمع  على  الكاشفة  األضواء 
الذين  والشياطني  واملهزومني  بالضعاف 

يحلمون بالفردوس املفقود«.
املعرض  هذا  خالل  من  املبدعة  ارتأت 
الحمراء  مراكش  مدينة  تكرم  أن  الفردي 
بقصيدتني من وحي مخيلتها تقول في جزء 

األولى:

على آثار ابن عربي

دار الشريفة رياض تاريخي
فتنة فن السعديني

يغوص بنا في تضاعيف القرن السادس 
امليالدي

إنه مسكن مسالم
تتالقى في رحابه الفنون

إنه فضاء للسفر
سفر »سلطان السالطني«:

األندلس، املغرب العربي، الشرق...
ال يمكن خوضه إال في ذاته  

كشفا  األكبر  الشيخ  تلقى  بفاس، 
صوفيا

رؤيا نبوية

االنبعاث«  »رمز  وعنوانها  الثانية  وفي 
تقول في جزء منها:

محمولة من قبل صقر إليونور
التقيت باللقلق في املدينة الحمراء

مراكش، مدينة إمبراطورية
إنها لعبة نارية

تطفح باألسرار الخفية
تاريخها مجيد

هل هناك حاجة لتعداد معالم بهائها؟
هل هناك حاجة لذكر تجلياتها؟

إنها باب الجنوب
تلهم الفنانني

حرارتها تستميل اللقالق
تقدم من رحلة طويلة

فنانة  لعلج  لبابة  أن  الى  يشار 

توج  فاس.  مواليد  من  وأديبة،  تشكيلية 
بالدكتوراه   2019 عام  اإلبداعي  مسارها 
الفخرية من طرف منتدى الفنون التشكيلية 
اإلبداعية  تجربتها  حول  صدرت  الدولي. 
عدة منشورات من بينها: »بزوغ غرائبي«، 
متعددة  بأصــوات  »املادة  »عواملي«، 
العالم:  »سيدات  وإيحاء«،  »،«تجريد 
األدبية:  مؤلفاتها  من  والنور«.  الظل  بني 
»تصوف  شاردة«،  »أفكار  »شذرات«، 
،«أيقونات  وتشكيل«  ملحون  وتشكيل«،« 

)كتابات  املؤنث«  بصيغة  التشكيل 
ولوحات(.   من مؤلفاتها قيد الطبع)كتابات 
»موسيقى  الصمت«،   »همس  لوحات(:  و 
موسيقى  األول(،«  )الجزء  وتشكيل« 
مع  »العيش   ، الثاني(  )الجزء  وتشكيل« 
الذات«، »العيش املشترك«، »صوت باطني 
 « وتشكيل«،  »رقص  والحب«،  ،«الفن   «
املعرض  والجمال«...  ،«الفن  النور«  طريق 

ا سيستمر إلى غاية 30 أكتوبرالجاري. 

املبدعة لبابة لعلج تكرم مدينة مراك�ش بدار ال�سريفة
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب-
قطاع املاء

ONEE-Branche Eau
مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض 

املفتوح  الدولي
رقم: 12/م.ت.ص/

ت.د/2021
اقتناء ثالث وحدات 

متنقلة ملراقبة عن بعد 
بواسطة كميرة فيديو 

لفائدة مصالح التطهير 
السائل ملراكز: ترجيست ـ 

ورززات ـ بركان
التزويد  مديرية  تعلن 
للمكتب  والصفقات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء، 
الكائن مقرها بالرباط، عن 
املفتوح  العروض  طلب 
قصد  أعاله  إليه  املشار 
االستغالل  معدات  اقتناء 
مصالح  لفائدة  والصيانة 
ملراكز:  السائل  التطهير 
ترجيست ـ ورززات ـ بركان 
طلب  عن  اإلعالن  هدا 
أربع  سيعطي  العروض 
اقتناء  صفقة  صفقات: 
عن  ملراقبة  متنقلة  وحدات 
بعد بواسطة كميرة فيديو 
التطهير  مصالح  لفائدة 
عقود  صفقات  وتالتة 

صيانة
يتعني  التي  املستندات 
على املتنافسني اإلدالء بها 
من   10 الفصل  في  مقررة 

نظام االستشارة.
من  املشروع  تمويل  سيتم 
اليابانية  الوكالة  طرف 

)JICA( للتعاون الدولي
التقديري  الثمن  يحدد 

إلنجاز الخدمات:
7.200.000,00درهم   *
ثالث  القتناء  )م.ا.ر( 

وحدات متنقلة
252.000,00درهم   *

)م.ا.ر( للعقود صيانة   
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 
أو  74.500,00درهم  ب  
العمالت  من  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل.
ملف  سحب  -يمكن 
العنوان  من  االستشارة 
الصفقات  مكتب  التالي: 
ملديرية التزويد والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب- الصالح  واملاء 

قطاع املاء.
محطة   ،)G( مبنى 
محمد  شارع  املعالجة، 
الرقم  الوزاني،  بالحسن 

البريدي،-10220الرباط.
الهاتف:

0537667305/06
الفاكس:0537667513 

ملف  على  االطالع  يمكن 

بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية:

www.marchespu-
 blics.gov.ma

االستشارة  ملف  يسلم 
مجانا.

العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:
مقابل  العروض  تودع   -
الضبط  مكتب  إلى  وصل 
ملديرية التزويد والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  وللماء 
)ج(،  عمارة  املاء  قطاع 
بلحسن  محمد  شارع 
البريدي  الرمز   - الوزاني 
تاريخ  قبل   -  10220
الجلسة  عقد  وساعة 

العلنية لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
البريد املضمون مع إشعار 
مكتب  إلى  بالتوصل 
الوطني  للمكتب  الضبط 
الصالح  وللماء  للكهرباء 
عمارة  املاء  للشرب-قطاع 
)ج(، شارع محمد بلحسن 
البريدي  الرمز   - الوزاني 
على   - الرباط   -  10220
األقصى قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
الخميس   02 دجنبر2021 
التاسعة  الساعة  على 

صباحا )توقيت محلي(
على  األغلفة  تفتح   

مرحلتني.  
التزويد  مديرية  بمقر 
للمكتب  والصفقات 
وللماء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء 
محمد  شارع   )G( -عمارة 
الرمز   - الوزاني  بلحسن 
البريدي 10220 - الرباط.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
مشاريع  مشتريات  بقسم 
ملديرية  السائل  التطهير 
التزويد والصفقات للمكتب 
وللماء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب-قطاع املاء 
محمد  شارع   )C( -عمارة 
الرمز   - الوزاني  بلحسن 
البريدي 10220 - الرباط.

الفاكس:
+2120537667221

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

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3780/ا.د

ع.س.ن /3775/ إد

ع.س.ن /3765/ إدع.س.ن /3777/ إد

ع.س.ن /3776/ إد

ع.س.ن /3766/ إد
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

41106:0413:2216:3319:0620:20اإلثنين

51206:0513:2216:3219:0520:18الثالثاء

61306:0613:2216:3119:0420:17األربعاء

71406:0713:2216:3019:0220:16الخميس

81506:0713:2116:2919:0120:15الجمعة

91606:0813:2116:2919:0020:14السبت

101706:0913:2116:2818:5920:12األحد

خاص04
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السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

رئيس  السيد  عرض  إلى  استمعنا  أن  بعد 
اليوم  استمعنا  أن  وبعد  أمس،  أول  الحكومة 
لتدخالت فرق األغلبية الحكومية، تدخالت أخذت 
لتعرض تصوراتها ووجهات  الوقت ما يكفي  من 
نظرها، يأتي دور املعارضة التي لم يتم تمكينها 
تفاصيل  ملناقشة  املماثلة  الزمنية  املساحة  من 
مشروع البرنامج الحكومي املعروض على أنظار 

البرملان. 
في  تدعونا  مطمئنة،  غير  إشارة  بمثابة  إنها 
الفريق االشتراكي للتعبير عن أسفنا لضيق الوقت 
املخصص للمعارضة التي أوالها الدستور مكانة 

قوية في املؤسسة البرملانية. 
السياق  بحكم  مطمئنة  غير  إشارة  وهي 
وبحكم  الحكومة،  فيه  تشكلت  الذي  السياسي 
التي  الطريقة  بها، وأيضا  تشكلت  التي  الكيفية 
تشكلت بها هياكل مجلسنا هذا، حيث استحوذت 
املراقبة  يجعل  مما  املكتب  مناصب  على  األغلبية 
واملحاسبة املالية متمركزة لدى املنتسبني لألغلبية 

الحكومية.
 8 استحقاقات  مرت  كيف  جميعا  شهدنا  فقد 
شتنبر في أجواء إيجابية مشحونة بحس وطني 
واضح، مما فسح املجال لتناوب جديد انبثق من 
االنتخابية  بالشرعية  متمتعا  االقتراع  صناديق 

والشرعية الدستورية.
لقد سجلت محطة 8 شتنبر مشاركة غير مسبوقة 
فاقت نسبتها 50 %، وأثبتت أن الكتلة الكبرى من 
الناخبات والناخبني عبرت عن رغبتها في تغيير 
واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
ومن غير املقبول، في مشروع البرنامج الحكومي 
لتطلعات  لالستجابة  يتفرغ  أن  ينبغي  الذي 
املغاربة  كل  حكومة  رئيس  يقحم  أن  املواطن، 
غير  سياسية  بقراءة  للقيام  دقيقة  غير  عناصر 

محايدة للنتائج االنتخابية. 
إن املواطنات واملواطنني، حينما صوتوا لفائدة 
أحزابا  عاقبوا  وحينما  مواقعها،  أحزاب حسنت 
االستحقاقات  في  حققته  عما  تراجعت  أخرى 
الديمقراطي  للخيار  صوتوا  فإنهم  السابقة، 

االجتماعي وللتعددية السياسية.
املواطن  بعثها  التي  الرسائل  التقاط  وبدل 
كيف  املتوقع،  غير  على  شاهدنا،  شتنبر،   8 في 
التاريخية  اللحظة  هذه  مخرجات  استثمار  تم 
األمر  فرض  سياسة  إلى  أحزاب  سعت  كيف   ..
على   القسرية   الهيمنة  من   نوع   وتكريس  الواقع 
كل  املؤسسات  املنتخبة لتخضع بالقوة لتوافقات  
في  األحزاب،  لهذه   املركزية   األجهزة   من  قبلية  
تناقض تام مع إرادة تطوير  تجربة  الجهوية  التي  
مازالت  في  بداياتها. األمر الذي شكل تشويشا  على  
اآلمال  التي  عقدها  املغاربة  على التناوب الجديد 
الذي صنعوه. وضدا على الرغبة في التوجه نحو 
من  انتقلنا  ومتوازنة،  تعددية  سياسية  ممارسة 
إلى مرحلة »التغول  مرحلة »االستقواء باألعداد« 
على العباد« والهيمنة على الحياة السياسية بكل 

الطرق.
لذلك، وإن كنت، السيد رئيس الحكومة، فضلت 
بشكل خاص التوجه لفرق األغلبية مستثنيا فرق 
املعارضة، فإننا نتوجه إليك كفريق في املعارضة 
على   التضييق   مع  املهادنة  نرفض  أننا  لنعلن 
سنبقى  وأننا  السياسية،   التعددية  مساحات  
والتنوع  االختالف  عن  للدفاع  األصيل  الصوت 

والتعدد داخل املؤسسة البرملانية. 
الدورة  هذه  افتتاح  في  امللك  جاللة  قال  كما 
ومبادرة،  مسؤولة  معارضة  سنكون  البرملانية، 
وحريصة  الكاملة،  حقوقها  عن  بالدفاع  متمسكة 
على القيام باملهام الدستورية املنوطة بها من أجل 

اإلسهام في إنجاح املرحلة املقبلة.

سنكون معارضة مسؤولة، واعية ويقظة. 
مسؤولون بمبادراتنا ورقابتنا الجادة.

الفقر،  مع  واضح:  الخصام  حقل  بأن  واعون 
الفكر  مع  واالجتماعي،  االقتصادي  التقهقر  مع 
املنطق  طغيان  مع  األعمى،  والتقليد  الالعقالني 

املالي وانحراف السياسات العمومية.
االجتماعية   املكتسبات   عن   للدفاع   يقظون 
ومواجهة  أي  قوانني  تمس  بالحقوق  االجتماعية 

للمواطنات   والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  
واملواطنني.  

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب ؛

الحكومي  لتصريحكم  جيدا  استمعنا  لقد 
الحكومي،  برنامجكم  مشروع  بإمعان  وتفحصنا 
مستحضرين مقتضيات الفصل 88 من الدستور. 
وحصلت لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة 
لم  للتنفيذ،  آلية  باعتبارها  الحالية،  وهندستها 
تكن في مستوى رهانات املرحلة الراهنة، وخاصة 

ما يتعلق بتفعيل النموذج التنموي. 
األقطاب  اعتمدت  التي  السابقة  التجربة  فبعد 
املتكاملة  أو  املتقاربة  القطاعات  وتجميع  الكبرى 
من أجل نجاعة أفضل، رجعتم إلى التشتيت وفصل 
عن  بعضها  املتجانسة  االستراتيجية  القطاعات 
العمومي  العمل  يؤثر على طبيعة  قد  بعض، مما 
ويضعف الحكامة املؤسساتية. كما أنه بعد تجربة 
الحكومة املقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة 
باألداء  االرتقاء  أجل  من  مكوناتها  بني  للتنسيق 
التخلي  نحو  اتجاها  هناك  أن  يبدو  الحكومي، 
الحكومات  نمط  إلى  والرجوع  االختيار  هذا  عن 
إلحداث  املجال  فسح  مع  خاصة  املتضخمة، 
التمثيلية  طغيان  ذلك  إلى  أضف  الدولة.  كتابات 
التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير 
القطاعات الحكومية، األمر الذي ينعكس سلبا على 
السياسية  الحياة  في  للمشاركة  الشباب  تشجيع 

والحزبية.      
إن هذا النوع من الهندسة الحكومية قد ال يالئم 
تحديات الظرفية الحالية، وخاصة في ظل إطالق 
بتفعيل  املتعلق  الكبير  االستراتيجي  الورش 
النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك 

وواعد.  
إن النموذج التنموي الذي اعتبره جاللة امللك، 
عاما  إطارا  الحالية،  البرملانية  الدورة  افتتاح  في 
مفتوحا للعمل يكتسي بعدا استراتيجيا، متوسط 
وبعيد املدى، يجعل تفعيله ممتدا ألكثر من والية 
الحكومة  من  يتطلب  ما  وهو  واحدة.  حكومية 
الحالية الوضع الدقيق والواضح لألولويات التي 
تراها أساسية خالل واليتها في أفق سنة 2026، 
يستعرض  أمامنا  املعروض  املشروع  أن  غير 
محاور النموذج التنموي دفعة واحدة دون اعتماد 
برمجة  أية  تحديد  ودون  لإلجراءات  ترتيب  أي 

زمنية واضحة.      
الحكومة،  رئيس  السيد  طرحتم،  بالفعل، 
ركائز  »تدعيم  في  حددتموها  عامة  أولويات 
الوطني  االقتصاد  و«تحفيز  االجتماعية«،  الدولة 
لفائدة التشغيل«، و«تكريس الحكامة الجيدة في 
التدبير العمومي«، وكلها في الواقع أهداف كبرى 
نجد  لم  وواقعية  عملية  بإجراءات  إال  تتحقق  لن 
ولعل  الحكومي.  البرنامج  مشروع  في  أثرا  لها 
الدولة االجتماعية التي وضعتموها في الصدارة، 
والتي لم تحددوا طبيعتها وتوجهاتها، تثير أكثر 
الدولة  ركائز  سنقوي  هل  استفهام:  عالمة  من 
التوازن  هددت  لطاملا  بمرجعيات  االجتماعية 
والرأسمالية  الليبرالية  هيمنة  بفعل  االجتماعي 

التي تجعل االقتصاد محكوما بمنطق السوق؟ 
إننا، في الفريق االشتراكي، مع اإلرساء القوي 
تكون  أال  ينبغي  التي  للدولة  االجتماعية،  للدولة 
واجتماعي  تحفيزي  بدور  تقوم  والتي  محايدة، 
في  تضررا  األكثر  االجتماعية  الفئات  لصالح 
الكريم  العيش  شروط  توفير  خالل  من  املجتمع 

والحماية االجتماعية العادلة واملنصفة. 
إننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة آثار 
الفقر  من  املزيد  إنتاج  في  املتمثلة  العوملة  نظام 
االقتصاد  تنافسية  غياب  ظل  في  والهشاشة 

الوطني القادرة على تحقيق التوازن االجتماعي.
الدولة  مع  ديمقراطيني،  كاشتراكيني  ونحن، 
العادلة والقوية ومع املجتمع الحداثي املتضامن، 
السياسية  الشروط  توفير  شأنهما  من  اللتان 
أجل  من  استباقية،  مقاربة  وفق  واالجتماعية، 
مواكبة التحوالت الوطنية والدولية.  بهذه املقاربة 
نحو  التطلعات  إهمال  مخاطر  درء  نستطيع  فقط 
لحقوق  ضامنة  ومؤسساتية  سياسية  منظومة 
الحق  دولة  مقومات  توطيد  عبر  املواطن  وكرامة 
لخصوصية  ملموس  مضمون  وإعطاء  والقانون 
النظام السياسي املغربي بوصفه ملكية ديمقراطية 

واجتماعية.
الذي برهنت عليه بالدنا من  النموذج  هذا هو 
الدولة  بني  تمت  التي  املتناغمة  العالقة  خالل 
الدولة  الوبائية:  األزمة  لحظة  في  واملجتمع 
وأجهزتها  املدنية  وسلطها  مؤسساتها  بمختلف 
العسكرية واألمنية التي تحرص على حماية حياة 
ومصالح مواطنيها، واملجتمع الذي يحترم قرارات 
مؤسساته ويبرهن على الحس التضامني الراقي.

التنموي  النموذج  وروح  الحالية،  الظرفية  إن 
القطائع  وضع  يقتضي  يسودها،  الذي  الجديد 
في  املعتمدة  العمومية  السياسات  من  العديد  مع 
بإجراءات  أتيتم  لألسف  لكن  االجتماعي.  املجال 
تعد استمرارا، بشكل أو بآخر، للمراحل السابقة. 
املساعدة  منطق  وفق  العمل  في  سنستمر  هل 
نظام  إقرار  نحو  التوجه  بدل  االجتماعية 
أساس  على  يقوم  االجتماعية  للعدالة  مؤسساتي 
جاللة  أعلنها  كما  املوسعة  االجتماعية  الحماية 

امللك؟
تعلنون عن دعم مالي مباشر ال يقدم أي برمجة 
زمنية واضحة، 400 درهم سنة 2022 لكبار السن 
في وضعية هشة و1.000 درهم سنة 2026، وال 
بالتدرج واالنتظام  للتفصيل في ما يتعلق  وجود 

في تفعيل اإلجراء. 
تغلبون التدبير املالي لقضايا اجتماعية متعددة 
سياسية وحقوقية ومؤسساتية وثقافية،  األبعاد: 
من قبيل األمازيغية، والنساء، والشباب، واإلعاقة، 
القضايا  هذه  تدبير  يكون  أن  واألجدر  واملسنني. 

األساسية شامال ومندمجا.
في  التربوية  املنظومة  تهم  بالتزامات  تقدمتم 
وتعزيز  الجودة  وتحسني  باالستثمار  يتعلق  ما 
الكفاءة وتطوير القدرات التكوينية، ولم تطرحوا 
تصورا للحلول املناسبة لبعض املشاكل التي ما 
أغلبيتكم  في  أطراف  وعدت  والتي  قائمة  زالت 

بحلها، وعلى رأسها ملف األساتذة املتعاقدين.  
لكنكم  املتوسطة،  بالطبقة  عناية  عن  أعلنتم 
السياسات  بني  التقاطعات  طبيعة  في  تدققوا  لم 
القطاعات  مختلف  في  إليها  املوجهة  العمومية 

مصدر  وهذا  بينها،  التناسقية  ضمان  وكيفية 
تخوفنا من عدم إعطاء هذه الفئة ما تستحق وهي 
التي عانت األمرين خالل العشر سنوات األخيرة.  
رهني  العمومي  األداء  تقوية  أن  تعلمون  إنكم 
نسجل،  وإذ  الجدي.  املؤسساتي  باإلصالح 
حقوق  إبعاد  أهمية  الحكومة،  رئيس  السيد 
اإلنسان واملجتمع املدني عن التشكيلة الحكومية 
واعتبارهما شأنا عرضانيا بني مختلف القطاعات، 
فإننا نؤكد على أهمية اإلسراع بتفعيل املقتضيات 
الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن، لكننا 
لم نجد أي التزام في مشروع البرنامج الحكومي. 
ومن هنا ضرورة اإلسراع في إخراج هيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز واملجلس االستشاري 
الوجود،  حيز  إلى  الجمعوي  والعمل  للشباب 
والعمل على تقوية مهام املندوبية الوزارية لحقوق 
اإلنسان. وال بد أيضا من تجديد السياسات العامة 
والعمومية املتعلقة باملنظومة الحقوقية، وبالتالي 
وحقوق  للديمقراطية  جديدة  وطنية  خطة  إعداد 
وليس  السابقة  التشاركية  الروح  بنفس  اإلنسان 

فقط االكتفاء بتحيينها.       
لن يسعفنا الوقت املخصص للفريق االشتراكي 
لنتطرق إلى كل املجاالت التي استعرضها مشروع 
فقرة  وجود  نستغرب  لكننا  الحكومي،  البرنامج 
عن  فيها  السكوت  تم  العالم  ملغاربة  مخصصة 
الدستور،  عليها  التي نص  السياسية  مشاركتهم 
للعالقات  يتيمة  فقرة  تخصيص  أكثر  ونستغرب 
الوقت  في  جريئة،  التزامات  دون  الخارجية، 
من  مدروسة  لهجمات  بالدنا  فيه  تتعرض  التي 
الذي  الوقت  وفي  والحاقدين،  الحاسدين  طرف 
جهويا  والثقة  باملصداقية  اململكة  فيه  تحظى 
الرائدة دفاعا عن  ودوليا بفضل املبادرات امللكية 

مصالحنا العليا ووحدتنا الترابية.  

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

بتحسني  رهني  االجتماعي  األداء  نجاح  إن 
مشروط  لكنه  الوطنية،  املالية  املوارد  تعبئة 
وتوجيه  العمومي  اإلنفاق  عقلنة  بضرورة  أيضا 
نتائجه  تجعل  بطريقة  االقتصادي  االستثمار 
حاسمة في تحسني شروط عيش املواطن. فاإلقالع 
في  التمادي  عدم  يتطلب  الحقيقي  االقتصادي 
في  ألنها  املالية،  واملصرفية  النقدية  السياسة 
املقاوالتي،  اإلفالس  عوامل  تنعش  املطاف  نهاية 
وبالتالي فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن 
ذلك من تقهقر للمستوى املعيشي لألسر املغربية، 
وتفاقم عجز صناديق االحتياط االجتماعي بسبب 
تراجع نسبة التشغيل. كما أن التحول االقتصادي 
الذي تتحدثون عنه لن يتم إال من خالل الحد من 
مما  الريع،  ومصالح  واالحتكارات  املضاربات 
مناخ  في  شامل  تغيير  على  اإلقدام  يستوجب 
الصغرى  املقاوالت  عمل  وتسهيل  االستثمار، 
غير  للقطاع  التدريجي  واإلدماج  واملتوسطة، 

املهيكل. 
الحكومي  البرنامج  مشروع  استعرض  لقد 
نعلم  ال  التي  واإلجراءات  التدابير  من  العديد 
الجبائي  اإلصالح  خالل  من  هل  تمويلها.  كيفية 

وتحسني املداخيل الضريبية؟ هل بالتمويالت في 
والخاص؟ هل  العام  القطاعني  بني  الشراكة  إطار 

باللجوء إلى املديونية؟   
من  بالرفع  الحكومة،  رئيس  السيد  التزمتم، 
وتيرة النمو إلى معدل 4 % خالل الخمس سنوات 
ضمنيا  تقرون  التوقع  بهذا  هل  نعلم  وال  املقبلة، 
من النمو التي   %  5,5 بالعجز عن تحقيق نسبة 
أعلنها جاللة امللك في خطابه السامي الفتتاح هذه 
الدورة البرملانية. لم تلتزموا بنسبة نمو سنوية، 
وفضلتم االلتزام بمعدل سنوي أقل ما يقال عنه أنه 
النموذج  من  املنتظرة  النتائج  على ضوء  خجول 
بعد  االقتصادي  االنتعاش  ضوء  وعلى  التنموي 

محاصرة وباء كوفيد 19. 
الوالية  في  تحققت  أشياء  بتحقيق  تلتزمون 
الحكومية السابقة، فكيف لكم العمل على »التسريع 
االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث 
املؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  ملساهمات 
واملقاوالت العمومية«، وقد تم إحداثها بمقتضى 
القانون 82.20 والذي صدر ظهير شريف بتنفيذه 

بتاريخ 26 يوليوز 2021. 
التناوب  ملغزى  تام  تجاهل  في  كذلك،  اعتبرتم 
دعم  اختارت  الناخبني  غالبية  بأن  الجديد، 
طموحة  برامج  قدمت  التي  السياسية  األحزاب 
وواقعية تضم إجراءات مرقمة ومحددة، في حني 
عجز مشروع التصريح الحكومي عن إعطاء أرقام 
وإجراءات مفصلة لتحقيقها. ففي الحاالت النادرة 
التي قدمتم فيها أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون 
منصب شغل، وخلق ما ال يقل عن 250.000 فرصة 
 125.000 )أي  سنتني  غضون  في  مباشر  شغل 
فرصة عمل سنويا، وهو ما يعني 625.000 فرصة 
آليات؟  وبأية  كيف؟  سنوات(.  خمس  خالل  عمل 

ووفق أي تخطيط؟ ال نجد جوابا.
حذاري من األرقام الحاملة، ألن البرنامج الحكومي 
تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية .. وأملنا أن 
تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حفاظا على 

السلم االجتماعي واالستقرار املجتمعي.    

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة املعني؛

السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات النائبات، السادة النواب؛

الفريق  في  نعتبر  االعتبارات،  هذه  لكل 
لم  الحكومي  البرنامج  مشروع  أن  االشتراكي 
يستجب لالنتظارات املأمولة ولم يرق إلى مستوى 

لحظة التناوب الجديد، ونعتبر أن تصريحكم:  
االجتماعية  بالقضايا  اهتم  وإن  تصريح، 
اللحظة  مستوى  إلى  يرقى  ال  واالقتصادية، 
النموذج  تفعيل  بإطالق  املوسومة  التاريخية 

التنموي ؛
تصريح نوايا ال يكشف عن آليات التنفيذ، وال 
عن البرمجة الزمنية ضمن الوالية املمتدة لخمس 

سنوات.   
لكنه  االبتكار،  عن  يتحدث  ملتبس  تصريح 
في  »مكملة«  استراتيجيات  عن  أيضا  يتحدث 
طريقة  مع  القطع  تتطلب  استراتيجية  مجاالت 

تدبيرها خالل العقد األخير. 
واعية،  مسؤولة،  معارضة  سنظل  أننا  ونعلن 
وتحصني  السياسية،  التعددية  لحماية  يقظة، 
والحقوقية  واالجتماعية  السياسية  املكتسبات 

التي تحققت في بالدنا.
ضد  سنصوت  أننا  نعلن  هذا،  موقعنا  ومن 
مشروع البرنامج الحكومي، وسنحرص، ليس فقط 
السيد  تفضلتم  كما  التشريعية  مهامنا  أداء  على 
رئيس الحكومة، بل سنحرص على القيام بمهامنا 
الرقابية على الوجه األكمل بما فيه تسهيل مهام 
حكومتكم في كل ما يخدم املصالح العليا لبالدنا، 
اعتبار،  أي  فوق  العامة  املصلحة  بأن  منا  قناعة 

وأن »املغرب أوال«. 

p نعلن رف�صنا للت�صريح احلكومي النه جمرد 

اأماين غري مرتبة وغري مماأ�ص�صة مبعطيات علمية

الفريق االشتراكي بمجلس النواب في مناقشة مشروع البرنامج الحكومي

عبد الرحيم �صهيد:
انتقلنا من مرحلة 

»اال�صتقواء باالأعداد« 
اإلى مرحلة »التغول على 

العباد« والهيمنة على احلياة 
ال�صيا�صية بكل الطرق

�صنكون معار�صة م�صوؤولة ومبادرة، متم�صكة بالدفاع عن حقوقها 
الكاملة، وحري�صة على القيام باملهام الد�صتورية املنوطة بها
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 وحيد مبارك
أصيب عدد كبير من املهنيني والفاعلني 
عريضة  أمل  بخيبة  الصحة  مجال  في 
الحكومي  التصريح  يتابعون  وهم 
كان  فقد  املاضي،  االثنني  يوم  لرئيسها 
أخنوش  عزيز  إعالن  ينتظرون  الجميع 
حيث  من  الدقيقة،  الطبية  الوصفة  عن 
الزمني،  والسقف  واملحتوى  املكونات 
التي سيعمل على تطبيقها من أجل عالج 
أمراض املنظومة الصحية املعتلة، وإعادة 
الذي أتخنثه الجراح،  الروح إلى جسدها 
األساسي  بمكونها  األمر  تعلق  سواء 
بالشق  أو  البشري  العنصر  في  املتمثل 
والتجهيزات،  التحتية  بالبنيات  املتعلق 
عن  بعيدا  مجالية  صحية  عدالة  لضمان 
كل التفاوتات، وتمكني املغاربة جميعا من 
الولوج إلى العالجات بشكل سلس وعلى 

قدم املساواة ضدا عن كل تمييز.
والعاملني  الفاعلني  من  عدد  وأكد 
بقطاع الصحة في تصريحاتهم لـ »االتحاد 
التصريح  تقديم  عقب  االشتراكي«، 
العموميات  في  غارقا  جاء  أنه  الحكومي، 
وتم تحريره بلغة إنشائية تفتقد للمعطيات 
العلمية الدقيقة وللغة األرقام حتى يتسنى 
سبل  وبحث  ملحتواه  بدراسة  القيام 
وردت  التي  التعهدات  تنزيل  وإمكانيات 
رئيس  لحزب  االنتخابي  البرنامج  في 
بإصالح  تعّهد  قد  كان  الذي  الحكومة، 
عدد  وشدد  كامل.  بشكل  الصحي  النظام 
من املختصني على أن املقترحات التي تم 
تكرارا  وتعتبر  متجاوزة  جد  هي  إعالنها 
ملا تم التعهد به منذ أكثر من 10 سنوات 
في غياب أي تفعيل، في حني أّكد بعضهم 

تقوم  التي  للركائز  الفعلي  التنزيل  أن 
إشراك  يتطلب  الصحية  املنظومة  عليها 
التدبير  أطر ذات كفاءة عالية في مجاالت 
االعتبار  إعادة  على  والعمل  والتأطير، 
العمومية  للصحة  الوطنية  للمدرسة 
وخريجيها، مبرزين على أنه ال يمكن تقديم 
بإعالن  ملا تمت تسميته  قراءة موضوعية 
النوايا، في ظل غياب آليات دقيقة تسمح 
بذلك، وهو ما يتطلب انتظار عرض قانون 
املالية من جهة، ومتابعة مسارات التنزيل 
عمل  على  فعال  للحكم  ثانية  جهة  من 
على  والوقوف  أدائها،  وتقييم  الحكومة 

مدى التزامها بتعهداتها من عدمه.
بالشأن  املهتمني  من  عدد  وأوضح 
يجب  العمومي  القطاع  أن  على  الصحي 
وهو  الصحية،  املنظومة  قاطرة  يكون  أن 
لتأهيل  فعلية  إرادة  وجود  يتطلب  ما 
أن  على  مشددين  العمومي،  املستشفى 
أخنوش في تصريحه الحكومي أشار إلى 
وبأنه  حكومية  أولوية  تأهيله سيكون  أن 
املدى  على  الصحي  العرض  تعزيز  سيتم 

فضفاضا  خطابا  يعتبر  ما  وهو  البعيد، 
ويفتح الباب على مساحة زمنية مفتوحة 
مجرد  منه  يجعل  مما  محدد،  غير  بسقف 
الطمأنة.  على  يبعث  ال  بمضمون  تعابير 
املعضالت  من  أن  إلى  املتحدثون  ونّبه 
التي يجب االنكباب على معالجتها بشكل 
األطباء  هجرة  بنزيف  املتعلقة  تلك  كبير 
الكفاءات  من  االستفادة  وعدم  سنة،  كل 
وإشكالية  الخارج،  في  املتواجدة  املغربية 
مهنية  هيئات  وإحداث  العاطلني،  توظيف 
لهيئة  بالنسبة  الشان  هو  كما  حقيقية 
تعزيز  وضرورة  واملمرضات،  املمرضني 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  وتطوير 
البالد  والخاص، كما حث على ذلك عاهل 
في أكثر من مناسبة، والعمل على إخراج 
املجلس األعلى للصحة، الذي من شأنه سّن 
والحرص  املعالم  سياسة صحية واضحة 
املخططات  عن  بعيدا  تنفيذها  تتبع  على 
إغراق  التي تزيد في  املتناقضة  والبرامج 
التيه  من  دوامة  داخل  والقطاع  املنظومة 

والتخبط واالرتجالية.

دون تحديد سقف زمني وبعيدا عن لغة األرقام 

اأخنو�ش يعلن عن تعّهدات متقادمة وف�ضفا�ضة
لعالج قطاع ال�ضحة

عماد عادل
 

رفع صندوق النقد الدولي يوم الثالثاء توقعاته 
من   ،2021 سنة  برسم  باملغرب  النمو  بخصوص 

4,5 في املائة إلى 5,7 في املائة.
في  النمو  معدالت  أقوى  بأحد  األمر  ويتعلق 
وقت  في  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة 

كوفيد19-.
تقريره  في  الدولي  النقد  صندوق  وتوقع 
بمناسبة  الصادر  العاملي«،  النمو  »توقعات  حول 
سنة   3,1 بنسبة  نمو  معدل  الخريف،  اجتماعات 
تقريره  في  مرتقبا  كان  كما   3,9 مقابل   2022

األخير.
نسبة  أن  إلى  الصندوق  أشار  أخرى  من جهة 
البطالة سترتفع إلى 12 في املائة سنة 2021 قبل 
أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في املائة خالل 

السنة املقبلة.
مؤشر  سيستقر  نفسها،  التوقعات  وحسب 
األسعار عند االستهالك على التوالي عند 1,4 في 

املائة سنة 2021 و1,2 سنة 2022. 
وسيبلغ رصيد الحساب الجاري املغربي حسب 
تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3,1 في املائة 

سنة 2021 وناقص 3,3 في املائة سنة 2022.
النقد  صندوق  خفض  العاملي،  الصعيد  وعلى 
الدولي من توقعاته للنمو االقتصادي العاملي للعام 
الجاري إلى 5.9 %، مرجعًا قراره إلى »الغموض 
جائحة  على  التغلب  إمكانية  سرعة  مدى  حول 

كورونا«.
توقعاته  أحدث  في  الصندوق  وخفض 
توقعها خالل شهر   التي  النمو  االقتصادية نسبة 
ويرجع  مئوية،  نقطة   0.1 بواقع  املاضي  يوليوز 
املتقدمة«  »االقتصاديات  تضرر  إلى  جزئيًا  ذلك 
تفشي  فاقمها  التي  االمداد  سالسل  عرقلة  من 
فيروس كورونا في املراكز الصناعية بآسيا خالل 
األشهر األخيرة. وقالت جيتا جوبيناث مديرة قسم 
األبحاث بصندوق النقد: »التعافي العاملي مستمر، 

ولكن الزخم أصبح ضعيفا«.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد 
في  اقتصاد  أكبر  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
نسبة  مخفضا  العام،  هذا   %  6 بنسبة  العالم، 

النمو التي توقعها في يوليوز املاضي بواقع نقطة 
مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصني بنسبة 8 ٪. 
ومن املتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5 %، 
على الرغم من أنه من املتوقع نمو اقتصاد أملانيا، 
قاطرة النمو في املنطقة بنسبة 3.1 %، في حني 
وإيطاليا  فرنسا  من  كل  اقتصاد  نمو  املتوقع  من 

بنسبة 6 ٪.
تقدما  األقل  الدول  تسجل  أن  املرجح  ومن 
الصندوق  وصفه  ما  بسبب  منخفضة  نمو  نسب 
»باالنقسام الكبير املتعلق باللقاحات« و»الفوارق 
النقدي  لإلنفاق  الدعم«  سياسة  في  الكبيرة 
الالزم ملواجهة تداعيات القيود املرتبطة بكورونا 

وإنعاش االقتصاديات.
املواطنني  من  كبيرة  أعداد  تطعيم  ظل  وفي 
حذرت  أخرى،  بدول  مقارنة  الغنية  الدول  في 
جوبيناث من »اختالف خطير« في توقعات النمو 
ووفقا  تقدما.  واألقل  املتقدمة  االقتصاديات  بني 
االنتاج«  »إجمالي  فإن  الدولي،  النقد  لصندوق 
 2022 عام  سيعود  املتقدمة  االقتصاديات  في 
بنسبة  ويتجاوزها  الجائحة،  قبل  ما  ملستويات 

0.9 % خالل عام 2024«.

�ضندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بالمغرب اإلى 5,7 %
اعتبر أحد أقوى معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإجها�ش عملية للتهريب 
الدولي للمخدرات 

والموؤثرات العقلية بميناء 
طنجة المتو�ضط

طنجة  بميناء  الوطني  األمن  عناصر  تمكنت 
إجهاض  من  الثالثاء،  أمس  أول  ،صباح  املتوسط 
عملية للتهريب الدولي للمخدرات واملؤثرات العقلية 
6300 قرص طبي مخدر كانت  وحجز ما مجموعه 

موجهة نحو املغرب انطالقا من إسبانيا.
أنه  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر 
تم توقيف املتورط في هذه القضية، وهو سائق من 
مباشرة  سنة،   53 العمر  من  يبلغ  مغربية  جنسية 
بعد وصوله على منت رحلة بحرية قادمة من ميناء 
عملية  أسفرت  حيث  بإسبانيا،  الخضراء  الجزيرة 
هذه  على  العثور  عن  الوقائي  والجس  التفتيش 
بشريط  ملفوفة  املهلوسة  األقراص  من  الشحنات 
تحت  بإحكام  ومدسوسة  السائق  جسد  في  الصق 

مالبسه الشخصية.
به  باملشتبه  االحتفاظ  البالغ،  وفق  تم،  وقد 
البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت 
للشرطة  الوالئية  املصلحة  تجريه  الذي  القضائي 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  بطنجة  القضائية 
املحلية  االمتدادات  جميع  لتحديد  وذلك  املختصة، 
للحدود  العابر  اإلجرامي  النشاط  لهذا  والدولية 
الضالعني  املتورطني  جميع  توقيف  وكذا  الوطنية، 

في ارتكابه.
األمنية  العملية  هذه  أن  إلى  البالغ  وخلص 
تبذلها  التي  املكثفة  املجهودات  سياق  في  تندرج 
ملكافحة  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  مصالح 
غير  االتجار  وتحديدا  للمخدرات،  الدولي  التهريب 
من  انطالقا  املهربة  العقلية  املؤثرات  في  املشروع 

خارج املغرب.

جالل كندالي 
 في رد فعل لها ضد التصريح الحكومي، انتقدت حركة »املغاربة الديمقراطيني 

املقيمني بالخارج«، ما أسمته 
التصريح  تضمنها  التي  العالم،  بمغاربة  الصلة  ذات  بضعف اإلجراءات 

الحكومي.
وأوضحت هذه املنظمة باسم مغاربة العالم، أنهم تلقوا بصدمة كبيرة التصريح 
11 أكتوبر  البرملان يوم  الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام 
الفقرة املخصصة ملغاربة العالم تعبر عن مدى استهزاء  2021، مشددين على أن 

األغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ماليني مغربي مقيم بالخارج.
لسان  على  ماجاء  بالخارج«،أن  املقيمني  الديمقراطيني  حركة« املغاربة   ورأت 
الهيكلة  من  بالخارج  املقيمني  املغاربة  قطاع  حذف  على  »يدل  الحكومة  رئيس 
الحكومية في الوقت الذي انتظرنا أن يكون القطاع مستقال عن أية وزارة ويتحمل 

حقيبته كفاءة من مغاربة العالم«.
للصعوبات  عاجلة  حلول  إيجاد  ضرورة  لها، إلى  بالغ  في  الحركة،  ونبهت 
اإلدارات  أو  الخارج  في  القنصلية  سواء  املعنية،  واإلدارات  بالقطاعات  املرتبطة 
املغربية  واإلدارات  للقنصليات  التحتية  بالبنية  واالعتناء  الداخل،  في  املعنية 
الطاقم  وتأهيل  تكوين  وإعادة  العالم،  مغاربة  إقامة  ببلدان  البشرية  ومواردها 
القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات املغربية 
ببلدان اإلقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية ألبناء مغاربة العالم وتحيينها 
عربية  من  األصل  والثقافة  اللغة  تعليم  في مجال   2011 مع دستور  يتماشى  بما 

وأمازيغية.
ورأى مغاربة العالم أن الحكومة مطالبة بتجميد اتفاقية التبادل األوتوماتيكي 
للمعلومات املالية والضريبية، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم إليجاد حل لهذه 
االتفاقية وإعادة النظر في البنود التي تسبب ضررا لهذه الفئة، متسائلني في نفس 
الوقت عن مصير اتفاقية الشراكة التي تجمع القطاع الوزاري الوصي على املغاربة 
املقيمني بالخارج مع شركة الخطوط امللكية املغربية، مثيرين أيضا وفق وصفهم، 
لها  تعرض  التي  واالحتيال  النصب  ملفات  من  اآلالف  عن  الحكومة  صمت 

مغاربة العالم من طرف مافيات العقار بعدد من املدن املغربية.

   حل   املدير   العام   لوكالة   املغرب   العربي  
 لألنباء،   خليل   الهاشمي   اإلدريسي،   أول   أمس  
 الثالثاء   بالرباط،   ضيفا   على   املعهد   العالي  
 لإلعالم   واالتصال   حيث   ألقى   الدرس   االفتتاحي  

 للموسم   الجامعي   ) 2021 / 2022 ( .     
وقدم   الهاشمي،   في   املدرج   الرئيسي  
 للمعهد،   املؤسسة   املرموقة   في   مجال   التكوين  
 الصحافي   باملغرب،   درسا   أكاديميا   تناول  
 موضوع "    تحديات   صحافة   اليوم   في   مواجهة  
 مناخ   إعالمي   متغير " ،   أمام   جمهور   مكون   من  
 طلبة   وأساتذة   وصحافيني   قدموا   لإلنصات   إليه  
 والتحاور   معه   حول   وجهات   نظره   بخصوص  

 قطاع   الصحافة   والتحديات   التي   تواجهه . 
وألزيد   من   ساعتني   من   الزمن،   تقاسم  
 الهاشمي   اإلدريسي،   الذي   يمارس   مهنة  
 الصحافة   منذ   ما   يزيد   عن   ثالثني   سنة،   تجاربه  
 والدروس   التي   استخلصها   خالل   مساره   املهني  
 الغني   مع   جمهور   متشوف   لإلنصات   إلى   خبير  

 ومهني   متمرس   في   مجال   الصحافة . 
وخالل   عرضه،   أكد   الهاشمي   اإلدريسي،  
 الذي   سبق   وترأس   الفيدرالية   املغربية   لناشري  
 الصحف،   أن   الصحافة   مدعوة   للتطور   واألخذ  
 في   االعتبار   التحوالت   الراهنة   والتأقلم   معها،  
 وذلك   في   مواجهة "    تسونامي   رقمي    " خلط  

 أوراقها   وغير   معاييرها . 
وأبرز   في   هذا   الصدد،   أن   الصحافة   تواجه  
 في   عصر   الرقمنة   ووسائل   التواصل   االجتماعي  

 تحوالت   هيكلية   غيرت   العديد   من   معاييرها . 
ويرى   الهاشمي   أن   هذا   أحدث   تحوال   على  
 مستوى   نظرة   املجتمع   للصحافي   املهني،   وهو  
 ما   يدعو   إلى   التساؤل   بإلحاح   حول   مسألة  
 مشروعية   ممارسة   املهنة،   مبرزا   أن   اكتساب  
 هذه   الشرعية   يتأتى   عبر   التوفر   على   الشروط  
 الضرورية   ملمارسة   مهنة   الصحافة،   وفي  

 مقدمتها   التكوين   األساسي،   والثقافة   العامة . 
وأكد   أنه "    بدون   ثقافة   عامة،   فال   سبيل  
 للذهاب   بعيدا   في   ممارسة   الصحافة    . إنها   رافعة  
 املستقبل " ،   مضيفا   أن   التمكن   من   التقنيات  

 واألجناس   الصحافية   ضروري   ملمارسة   املهنة . 
كما   توقف   املدير   العام   لوكالة   املغرب   العربي  
 لألنباء   عند   خصائص   مميزة   أخرى   مهمة  
 بدورها،   من   قبيل   أخالقيات   املهنة؛   مجموع  
 القواعد   املرتبطة   بممارسة   املهنة،   والتمكن   من  
 أدواتها،   السيما   التحقق   من   املعلومة،   ونقلها،  

 وذكر   املصادر . 
وشدد   الهاشمي   اإلدريسي   على   أن   الصحافي  
 ليس   شاعرا   غاويا   وال   روائيا   هائما،   وإنما   هو  
 مهني   يشتغل   بتقنيات   وباحترافية " ،   في   إطار  

 تنظيم   للعمل   يجب   احترامه . 
من   جهة   أخرى،   سلط   الهاشمي   اإلدريسي  
 الضوء   على   أهمية   تعدد   املعارف   والتخصصات  
 بالنسبة   لصحافة   اليوم،   معتبرا   أن   الصحافي  
 سيكون   مدعوا   إلى   كتابة   النص   والتقاط   الصور  

 وتصوير   املشاهد،   وتوضيب   الصوت . 
وقال   الهاشمي   اإلدريسي،   وهو   مؤسس  
 جريدة )    أوجوردوي   لوماروك    ( الناطقة  

 بالفرنسية،   إنه "    في   املجمل،   فإن   املواد   اإلعالمية  
 في   املستقبل   ستكون   متعدده   الوسائط ". 

كما   تطرق   الهاشمي   اإلدريسي   في   عرضه  
 ملسألة   النموذج   االقتصادي   الحالي   للصحافة،  
 مشيرا   إلى   أن   هذا   النموذج   الذي   يعود   إلى  
 القرن   التاسع   عشر   سيختفي   عما   قريب،   وأن  
 "  الصحافة   في   صيغتها   املطبوعة   من   املحتمل  
 أن   تندثر " ،   معتبرا   أن   الصحافي،   على   العكس  
 من   ذلك،   سيواصل   ممارسة   مهنته   ألن   املجتمع  
 في   حاجة   إلى   أشخاص   يملكون   الشرعية   على  

 املستوى   املهني . 
واعتبر   أن "    صحافي   الغد   مدعو   قبل   كل  
 شيء   إلى   املساعدة   على   الفهم    . وليس   مطلوبا  
 منه   السعي   وراء   اإلثارة   أو   النقرات   التي   تقود  

 عموما   إلى   مأزق   مهني ". 
وعقب   تقديم   هذا   الدرس   االفتتاحي،   الذي  
 حضره،   بالخصوص،   مدير   املعهد   العالي  
 لإلعالم   واالتصال،   عبد   اللطيف   بن   صفية،  
 والكاتب   العام   لقطاع   التواصل،   مصطفى  
 التيمي،   قدم   وسيط   وكالة   املغرب   العربي   لألنباء  
 إدريس   اجبالي،   كتاب "    وجوه   من   الصحافة  
 املغربية " ،   وهو   عبارة   عن   دليل   للسير   الذاتية  
 للصحافيني   الذين   بصموا   املشهد   اإلعالمي  

 الوطني . 
واستعرض   اجبالي،   بهذه   املناسبة،   املراحل  
 املختلفة   التي   مر   منها   إنتاج   هذا   العمل،   الذي  
 يقع   في   حوالي   600   صفحة،   ويضم   بورتريهات  
 حول   270   شخصية   إعالمية   تمت   معالجتها  
 على   قدم   املساواة   سواء   من   حيث   الحجم   أو  

 الصورة . 
يشار   إلى   أن   كتاب "    وجوه   من   الصحافة  
 املغربية    " يهدف   إلى   أن   يكون   مساهمة   في  
 "  دراسة   اجتماعية    " و"تصنيف   مهيكل    " لرجال  

 الصحافة   املغربية . 

مغاربة العالم غا�ضبون من ا�ضتهزاء 
الأغلبية الحكومية بهذه الفئة في 
الت�ضريح الحكومي وهذه مطالبهم

خليل   الهاشمي   اإلدريسي   في   الدرس   االفتتاحي   للمعهد   العالي   لإلعالم   
   بدون   ثقافة   عامة،   ل   �ضبيل   للذهاب   بعيدا   في   ممار�ضة   ال�ضحافة    

مبارك وحيد
جانب  إلى  صحيون  فاعلون  استقبل 
الصحة  بمجال  مهتمة  مدنية  فعاليات 
وزارة  أطلقتها  التي  الحملة  النفسية، 
االستفهام،  عالمات  من  بموجة  الصحة 
الصحة  تدهور  سبب  عن  تتساءل  التي 
بالدنا،  في  وبنياتها  والعقلية  النفسية 
كبيرا  خصاصا  هناك  أن  على  مشددين 
في هذا الباب، بسبب قلة املوارد البشرية 
وضعف املؤسسات الصحية، وعدم قدرتها 
وندرة  املرضى،  أعداد  استيعاب  على 
األدوية وانعدامها في الكثير من الحاالت، 
أجل  من  األسر  تعترض  التي  والعراقيل 
الصور  عن  فضال  والعالج،  االستشفاء 
الشوارع  أغلب  تعيشها  باتت  التي  املؤملة 
التي تحتضن مشردين يعانون من أمراض 
حالة  في  الطرقات  بني  يهيمون  نفسية، 
جد مزية، ويهددون سالمة الغير في حالة 

انتابتهم نوبة من النوبات.
في  خاصة  املنتقدين،  من  عدد  واعتبر 
الوزارة،  أوساط مهنيي الصحة، أن حملة 
املرضى  وصم  مكافحة  شعار  رفعت  التي 
اإلجابة عن  إلى  أن تتجه  النفسيني، يجب 
الصحة  تعرفها  التي  العميقة  اإلشكاالت 
بتوفير  بالدنا،  في  والعقلية  النفسية 
بهذا  بالنهوض  تسمح  محترمة  ميزانيات 
مستشفيات  إحداث  من  وتمّكن  املجال، 
بمواصفات ومعايير دولية والرفع من عدد 
األسّرة وتوظيف املهنيني. ودعا عدد منهم 
الوزارة  نشرته  الذي  امللصق  على  تعليقا 
إعادة  إلى  األزرق  بالفضاء  صفحتها  على 
النظر في الكيفية التي يتم بها تدبير ملف 
األدوية الخاصة بعالج األمراض النفسية، 
كما  الجميع،  متناول  في  ليست  هي  التي 

وإلى  الفصام،  ألدوية  بالنسبة  الحال  هو 
حصص  من  االستفادة  من  الجميع  تمكني 
الدعم النفسي، الذي يعتبر أولوية كبيرة، 
الجميع  بات  التي  الضغوطات  ظل  في 

يعيش تحت رحمتها.
من  سعت،  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
تصحيح  محاولة  إلى  مطويات،  خالل 
باملرضى  املرتبطة  األفكار  من  العديد 
مشددة  عام،  بشكل  النفسية  واألمراض 
مثل  مرض  هو  العقلي  املرض  أن  على 
كل  يصيب  األخرى،  األمراض  سائر 
وليس من شخصيتهم ضعيفة  األشخاص 
اإلطار  هذا  في  مبرزة  البعض،  يعتقد  كما 
أن شخصا من بني اثنني في املغرب، ممن 
15 سنة فما فوق يصابون  أعمارهم  تبلغ 
بأحد االضطرابات النفسية أو أكثر، مقّدرة 
أن  حني  في  املئة،  في   48.9 بـ  نسبتهم 
املئة  في  و9  باالكتئاب،  مصابون   26.5
باضطرابات القلق، فضال عن 6.5 في املئة 

ممن يعانون االضطرابات الذهانية.  
األمراض  أن  على  الوزارة  وشددت 
العقلية تنشأ من مزيج من العلوم الجينية 

الحياة  وتجارب  والبيئية  والبيولوجية 
معنية،  فئة  تعتقد  كما  وليس  الشخصية 
بالسحر واملّس،  األمراض  تربط هذه  التي 
كما أنها يمكن أن تصيب األطفال إذ أن 50 
سن  قبل  تبدأ  األمراض  هذه  من  املئة  في 
يجب  التي  املساعدة  غياب  في  سنة،   14
توفيرها للمعنيني، رافضة بعض التعليقات 
التي تذهب إلى تحميل مسؤولية اإلصابة 
بدعوى  اآلباء  إلى  األمراض  هذه  بأحد 
ضعف مهاراتهم التربوية، مؤكدة في نفس 
السياق على أن هؤالء املرضى ليسوا أكثر 
من  يتعافوا  أن  ويمكنهم  عنفا من غيرهم، 

املرض الذي أصابهم. 
يوم  ستنتهي  التي  التواصلية  الحملة 
17 من الشهر الجاري شددت كذلك على أن 
يسبب  أن  يمكنه  من  فقط هو  واحدا  دواء 
اإلدمان إذا ما تم تناوله بدون إشراف طبي 
يقولون  الذين  البعض،  يعتقده  ما  عكس 
بأن األدوية املستخدمة في عالج األمراض 
األفكار  من  وغيرها  ذلك،  تسبب  العقلية 

املتداولة البعيدة كل البعد عن الحقيقة.

األطفال عرضة لإلصابة بها انطالقا من 14 سنة من عمرهم
اإطالق حملة وطنية �ضد و�ضم الم�ضابين بالأمرا�ش 

النف�ضية ودفاعا عن كرامتهم

بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين 
إلى الدور النهائي من التصفيات اإلفريقية 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفوزه 
ضمن   1  –  3 ناميبيا  مضيفته  على 
للمجموعة  الرابعة  الجولة  منافسات 
الثامنة، ليحقق العالمة الكاملة من أربع 

مباريات.
ويدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز 
إلى العب أالنياسبور التركي فامارا ديديو 
84(، فيما   ،51  ،22( الذي أحرز ثالثية 
سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب 
ناميبيا  هدف  شالوليلي  بيتر  إفريقي 

اليتيم )27(.
وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها 
عن  نقاط  ثماني  بفارق  نقطة،   12 إلى 
قبل  الثاني،  المركز  صاحبة  ناميبيا 

جولتين من انتهاء المنافسات.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، 

حققت توغو فوزها األول في التصفيات على حساب الكونغو 2 – 1.
وفي المجموعة السابعة، استعادت جنوب إفريقيا الصدارة من غانا بعدما حققت فوزا بشق النفس على مضيفتها إثيوبيا 1 – 0 

بفضل النيران الصديقة، بعدما أودع غيتاني كيبيدي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 11.
وعاد منتخب جنوب إفريقيا بفضل انتصاره الثالث إلى المركز األول برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن غانا الفائزة في 

وقت سابق على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف أيضا.
وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج المنافسة، حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وفي المجموعة األولى، تابع المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية مكررا فوزه على مضيفه النيجر برباعية 
نظيفة، وذلك بعد ثالثة أيام من اكتساحه على أرضه بنتيجة 6 – 1.

واستعاد »محاربو الصحراء« صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق األهداف عن منتخب بوركينا فاسو الثاني، في انتظار 
الحسم المرتقب خالل اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في 16 نونبر المقبل.

ووفقا لتقارير إعالمية، سيحل نجم مانشستر 
يونايتد بمراكش، خالل األيام القليلة المقبلة )قبل 
 ،»Pestana CR7« نهاية أكتوبر(، الفتتاح فندقه

وهو األول من نوعه في القارة اإلفريقية.
وسيكون رونالدو مصحوبا بخطيبته جورجينا 
وبعدد من نجوم العالم، الذين سيحضرون حفل 

افتتاح الفندق الجديد.
غرفة،   164 لرونالدو  الفخم  الفندق  ويضم 
يحتوي  أنه  كما  للتسوق،  مركز  من  جزء  وهو 
على محالت للبيع بالتجزئة تعرض سلع لماركات 
عالمية في عالم األزياء والعطور وكذا السيارات، 
موزعة على مساحة 20 ألف متر مربع، باإلضافة 
إلى 153 شقة سكنية ومركز أعمال بمساحة 4500 

متر مربع ومصحة فاخرة.
العام  في  الفندق  يفتتح  أن  المقرر  من  وكان 
2020، لكن ظروف وباء كورونا حالت دون ذلك.

وكان رونالدو قد زار مراكش في العام 2019 
للوقوف على سير أشغال بناء فندقه، وكتب حينها 
في تعليقه على الصور الخاصة بعمليات البناء 
للفندق الجديد: »زيارة للفرع الجديد في مراكش، 
 ،2020 افتتاحه مع بدايات عام  أن يتم  الخطة 

سيكون محطة جديدة لسلسلة الفنادق التي أشارك فيها، وسيضم 164 غرفة«.
يذكر أن رونالدو، افتتح أول فنادقه في مسقط رأسه في فونشال بالبرتغال عام 

2016، ثم في العام التالي افتتح فرعا للفندق في العاصمة لشبونة.

بن حليمة يفوز بميداليته 
الثالثة ببطولة إفريقيا 

للسباحة 
النسخة  في  ميدالية  خامس  الثالثاء  يوم  المغرب  أحرز 
الرابعة عشرة من البطولة اإلفريقية للسباحة، التي تقام حاليا 

في العاصمة الغانية أكرا. 
ويواصل البطل حمزة بن حليمة حصد الميداليات في هذا 
الحدث الرياضي، حيث فاز مرة أخرى بالميدالية الفضية في 
الحر  التتابع  سباق  وفي  متنوعة.  سباحة  متر   400 سباق 
المختلط 4 × 100 متر، حصل إلياس الفلكي وإيناس العلوي 
وصوفيا الغرنوسي وحمزة بن حليمة على الميدالية البرونزية. 
ويوم االثنين حصل حمزة بن حليمة على الميدالية الذهبية 
الظهر. كما تمكن أيضا من  50 متر سباحة على  في سباق 
حرة.  سباحة  متر   200 سباق  في  برونزية  بميدالية  الفوز 
مريم  المغربيات  السباحات  فازت  السيدات  وضمن مسابقة 
وإيناس  القماح،  وسوسن  الغرنوسي،  وصوفيا  باحجوب، 
 ×  4 الحر  التتابع  سباق  في  البرونزية  بالميدالية  العلوي 

200 متر سيدات. 
وتشارك في هذه البطولة اإلفريقية للسباحة حوالي خمسين 
دولة. وتستضيف غانا ألول مرة هذا الحدث الذي ينظمه االتحاد 

اإلفريقي للسباحة هواة.

جيد مشرفا على غرفة 
الفار بكأس العرب

الدولي  الحكم  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اختار 
المغربي رضوان جيد ضمن الئحة الحكام الذين سيشرفون 

على مباريات كأس العرب للمنتخبات قطر 2021.
وسيكون رضوان جيد ضمن الحكام المشرفين على تقنية 
الفيديو خالل هذه المسابقة العربية، التي ستقام بدولة قطر، 
خالل الفترة الفاصلة بين 20 نونبر و18 دجنبر 2021، بمشاركة 

16 منتخًبا.

برنامج الدورة السادسة من 
البطولة االحترافية 

-- السبت 16 أكتوبر
سريع وادي زم – المغرب الفاسي )س 16(

الدفاع الجديدي – الشباب السالمي )س18.15(
 األحد 17 أكتوبر

يوسفية برشيد – شباب المحمدية )س 16(
الفتح الرياضي – حسنية أكادير )س18.15(

 الثالثاء 19 أكتوبر
اتحاد طنجة – الجيش الملكي )س 30 .20(

 األربعاء 20 أكتوبر
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة )س18.15(

مولودية وجدة – الرجاء الرياضي )س 30 .20(
الخميس 21 أكتوبر

الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي )س 30 .20(

حجز المنتخب الوطني المغربي رسميا بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم من 
التصفيات اإلفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر متم العام المقبل، 
بعد انتصاره العريض على خصمه الغيني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 
مساء أول أمس الثالثاء بمجمع األمير موالي عبد اهلل بالرباط، في لقاء مؤجل 

عن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة.
أيوب  من  كل  إل��ى  االنتصار،  بهذا  المغربي  الوطني  المنتخب  ويدين 
)د  ب��وف��ال  وس��ف��ي��ان   ،)65 د  و   42 )د  أم���الح  وس��ل��ي��م   ،)21 )د  الكعبي 
.)31 )د  ك��ان��ي  م��ام��ادو  ال��الع��ب  الغيني  المنتخب  ه��دف  وق��ع  فيما   ،)89"

هذا  خالل  مقبوال  أداء  الوطنية  العناصر  النهج وقدمت  تغيير  رغ��م  اللقاء، 
ف�����ي التكتيكي من طرف المدرب وحيد خاليلوزيتش، الذي أدخل ثالثة العبين 

العمق الدفاعي، بعدما دأب على االعتماد على ثنائية سايس وأكرد، لكنه أضاف 
لهما في هذه المواجهة سفيان شاكال، مضحيا بإلياس شاعر كصانع ألعاب، 
البدينة  وقوة  شراسة  العبوه  أظهر  الذي  الغيني،  المنتخب  خنق  إلى  ساعيا 
ملحوظة، حيث وقفوا ندا قويا للمجموعة الوطنية، خاصة خالل الجولة األولى، 
حيث أغلقوا منطقة وسط الميدان، وقاموا ببعض المحاوالت الخطيرة، السيما 

بعد الخروج االضطراري لالعب خط الوسط أيمن برقوق، في الدقيقة 14، بعد 
ليترك  غينيا،  العبي  أحد  من  خشن  تدخل  بفعل  الركبة،  مستوى  على  إصابة 

مكانه لسليم أمالح.
وبدأ الفريق الوطني بإيقاع جيد، مظهرا انضباطا تكتيكيا وانتشارا جيدا فوق 
رقعة الميدان، ما أثمر عدة محاوالت سانحة للتهديف، خاصة تلك التي أتيحت لعمران 
لوزا، الذي نقش اسمه بقوة داخل التشكيلة الوطنية، وكاد يسجل في الدقيقة 16، 
 بعد تمريرة لريان مايي، لكن كرته مرت فوق مرمى الحارس الغيني غينيا كايتا ألي.

وواصل الفريق الوطني ضغطه على الخط الخلفي للمنتخب الغيني، لينجح الالعب 
أيوب الكعبي في هز الشباك في الدقيقة 21، بعد متابعة لكرة قادمة من الحارس 
الذي صد رأسية ريان مايي، التي استقبل بها تمريرة عرضية من أشرف حكيمي. 
ولم تدم الفرحة المغربية سوى عشر دقائق، إذ أدرك الخصم الغيني التعادل 
عن طريق ممادو كاني، الذي استغل خطا من أمالح وأرسل كرة قوية اصطدمت 
بالعميد رومان سايس، وهزمت الحارس ياسين بونو، ليكون الهدف األول في 

مرمى األسود خالل هذه التصفيات القارية.
المنتخب  معترك  على  ضغطا  م��ارس  ال��ذي  الغيني،  الفريق  ح��رك  ه��دف 
االرت��ب��اك  ح��ال��ة  مستغال  ال��م��ي��دان،  وس��ط  خ��ط  ف��ي  تحكم  بعدما  ال��وط��ن��ي، 
قبل  ال��خ��اط��ئ��ة،  ت��م��ري��رات��ه  ك��ث��رت  ال���ذي  أم����الح،  سليم  عليها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
قوية. ت��س��دي��دة  م��ن   42 الدقيقة  ف��ي  جميل  ب��ه��دف  ت��وازن��ه  يستعيد   أن 
وخالل الجولة الثانية، تحسن أداء العناصر الوطنية بعض الشيء، وأظهرت جرأة 

أكبر، فتأتي لها تعزيز الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 65 بواسطة سليم أمالح، التي 
 توصل بكرة ذكية من عمران لوزا، الذي خدع الدفاع الغيني حين تنفيذه لركنية.
ورغم تخلفهم بثالثة أهداف إال أن العبي الخصم الغيني اندفعوا نحو مرمى 
في  الدخول  ذل��ك  في  بما  طريقة،  ب��أي  التسجيل  وح��اول��وا  بونو،  الحارس 
 مشاحنات مع العبي المنتخب الوطني، الذين عانوا من كثرة التدخالت الخشنة.
وكانت فاكهة هذه المباراة هي هدف سفيان بوفال، الذي هز الشباك من كرة 

أكروباتية، اكتفى الحارس الغيني بمتابعتها تتهادى في الشباك.
وعلى العموم، فقد كشف المنتخب الغيني بعض العيوب أمام الناخب الوطني، 
الذي يتعين عليه االشتغال عليها خالل المسقبل، والسيما في خط االرتكاز، حيث 
بدا واضحا حاجة الفريق الوطني إلى العب ارتكاز إضافي، يمكنه أن يساند 

سفيان أمرابط، الذي تحمل ثقل المباراة لوحده، خاصة بعد خروج برقوق.
وبهذا االنتصار يكون المنتخب الوطني قد حقق العالمة الكاملة، في مبارياته 
األربع، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ليكون بذلك أول منتخب عربي يبلغ الدور 
الحاسم، وثاني المتأهلين قاريا إلى هذا الدور، بعد السنغال التي حققت أيضا 

العالمة الكاملة في المجموعة الثامنة.
الحاسم  الدور  في  والسنغال  بالمغرب  أخرى  منتخبات  ثمانية  وستلتحق 
لتصفيات المونديال، حيث سيتم تحديد المواجهات باعتماد آخر تصنيف للفيفا، 
إذ ستكون المنتخبات الخمسة األولى في مواجهة األدنى، لتبلغ في النهاية خمس 

منتخبات إفريقية إلى مونديال قطر.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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سفيان أمرابط صامم أمان خط الوسط املغريب

المنتخب 
الوطني ي�ضيف 

غينيا اإلى الئحة 
�ضحاياه ويتاأهل 

ر�ضميا اإلى 
الدور الحا�ضم

تصفيات مونديال قطر 2022

أثبتت الفحوصات األولية أجريت 
ل��الع��ب ال����وداد ال��ب��ي��ض��اوي، رضا 
الجعدي، احتمال غيابه عن الميادين 
لمدة شهرين على األقل، بعد إصابته 
على مستوى الكاحل، خالل المباراة 
ضد  ال��م��ح��ل��ي  للمنتخب  ال���ودي���ة 

السيراليون، أول أمس الثالثاء.
الجعدي  يكون  أن  المنتظر  ومن 

األربعاء لفحوصات  قد خضع أمس 
جديدة، تحت إشراف الطاقم الطبي 
لفريق الوداد، بغاية التأكد من درجة 
مدة  تحديد  وكذا  اإلصابة،  خطورة 
الغياب بشكل رسمي، حيث يحتمل 
جدا أن تحتاج هذه اإلصابة إلى أكثر 
موجعة  ضربة  يعد  ما  شهرين،  من 

للفريق األحمر.

مدرب  عموتة،  الحسين  واضطر 
المنتخب الوطني الرديف، إلى تغيير 
مباراة  من   78 الدقيقة  في  الجعدي 
السيراليون، علما بأنه دخل احتياطيا 
في الشوط الثاني. وفي سياق متصل، 
أجل فريق الوداد   سفر ه نحو غانا 
إلى يوم الجمعة، عبر طائرة خاصة، 
بعدما كان مقررا اول أمس الثالثاء 

عبر رحلة عادية.
يوم  موعد  على  ال��وداد  وسيكون 
قلوب  أمام  قوية  مواجهة  مع  األحد 
الصنوبر الغاني، ضمن ذهاب الدور 
التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا.
االستعانة  األحمر  الفريق  وق��رر 
ب��ط��ائ��رة خ��اص��ة ل��ت��ف��ادي إره���اق 

منهم  ع��ددا  وأن  خاصة  الالعبين، 
شارك في التجمع التدريبي للمنتخب 

المحلي.
يشار إلى أن الوداد كان قد أعفي 
من خوض الدور التمهيدي األول بقرار 
الفرق  الكاف، الذي فضل إراحة  من 
المحتلة للرتب األولى على الصعيد 

القاري.

الوداد يفقد الجعدي ألكثر من شهرين

رونالدو يحل بمراكش الفتتاح فندقه الفخم

أسود التريانغا تعرب إىل امللحق دون متاعب

رونالو رفقة صديقته وابنه عند افتتاح أحد فنادقه سابقا

السنغال أول المتأهلين األفارقة
 إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال



CMJN

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki

الخميس 14 اكتوبر 2021 املوافق 7 ربيع االول 1443العدد12.967  

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

خالد الطويل
عقد فريق الوداد الرياضي الفاسي، أول أمس االثنين، جمعه العام العادي 
السنوي، عبر تقنية المناظرة المرئية، بجدول أعمال تضمن تالوة التقريرين 

األدبي والمالي والمصادقة عليهما.
ورحب رئيس النادي، حسن الجامعي، في كلمة له بكل من ممثل الجامعة 
أن  قبل  والصحافة،  والمنخرطين  المسير  المكتب  وأعضاء  المحلية  والسلطة 
يتقدم الكاتب العام بتالوة التقرير األدبي، الذي تناول حصيلة الموسم الرياضي 
الماضي، والذي ظهر خالله الفريق بمستوى جد متميز، حيث ضاع منه الصعود 

في آخر لحظة، بعدما أنهى الموسم في المرتبة الثالثة.
 كما تطرق التقرير للنتائج المتميزة التي حصلت عليها مختلف فئات مدرسة 
الواف، وكانت متألقة على المستوى الوطني، حيث دأبت على تزويد الفريق األول 
كل سنة بعدد من الالعبين الشبان، كما هو الحال خالل الموسم الماضي، حيث 

ارتقى خمسة العبين شبان إلى الفريق األول.
التقرير المالي جاء معززا باألرقام، حيث استطاع المكتب المسير من تأدية كل 
مستحقات الالعبين والمستخدمين ومنح المقابالت، مما جعل النادي بتدبيره 
العقالني في حل من المشاكل مع الالعبين، وال يوجد لديه أي ملف بلجنة النزاعات.

 وبلغت مصاريف الواف خالل الموسم الماضي ما قدره 6353923.21 درهما، 
في حين بلغت المداخيل مبلغ 5769439.81 درهما، ليسجل الحساب المالي 

للواف حجزا يناهز 50 مليون سنتيم.
في الوقت الذي الزال المكتب المسير ينتظر منحة المجالس المنتخبة، والتي 
تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، وهو مبلغ يمكنه حل جميع المشاكل المادية 
للواف مستقبال.   وبعد المصادقة على التقريرين األدبي والمالي باإلجماع، فتح 

البروفيسور ميلود  الشرفي  الرئيس  أكد  المنخرطين، حيث  أمام  النقاش  باب 
بلحاج على اعتزازه بما قدمه المكتب المسير للوداد الفاسي وكذلك الالعبين 
وكل مكونات الواف، معتبرا أن النتائج كانت في غاية األهمية، قبل ان يهنئ 
شبان الفريق على مستواهم الجيد. مضيفا أنه يضع نفسه، أكثر من أي وقت 
مضى، رهن إشارة الوداد الفاسي من أجل بلوغ األهداف المسطرة رفقة الربان 
الجديد اإلطار مراد فالح، كما طلب من الجميع وضع اليد في اليد من أجل غد 

رياضي أفضل وأحسن للوداد الرياضي الفاسي.
وفي ختام هذا الجمع العام العادي أعطيت الصالحية للرئيس حسن الجامعي 

من أجل تكون مكتبه الجديد.

الواف يعقد جمعه العام وينتظر دعم الجهات المنتخبة

 مراد فالح مدرب الوداد الفاسي

االتحاد االشتراكي

نظيره  على  ال��ق��دم  لكرة  ال��ردي��ف  المغربي  الوطني  المنتخب  تفوق 
جمعتهما  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  ال��م��ب��اراة  ف��ي  ل��واح��د،  بهدفين  السيراليوني 
 أول أم����س ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى أرض���ي���ة م��ل��ع��ب ال��ب��ش��ي��ر ب��ال��م��ح��م��دي��ة.
الوطني  المنتخب  اس��ت��ع��دادات  إط��ار  في  ال��ودي��ة  المباراة  ه��ذه  وت��ن��درج 
عموتة،  الحسين  الوطني  التقني  االط��ار  يقوده  ال��ذي  ال��ردي��ف،  المغربي 
ستجرى  التي   ،2021 قطر  فيفا   – العرب  ك��أس  منافسات  في  للمشاركة 
المقبلين. دج��ن��ب��ر  و18  ن��ون��ب��ر   20 ب��ي��ن  م��ا  ال��م��ت��راوح��ة  ال��ف��ت��رة   ف��ي 
وسجل هدفي المنتخب الوطني الرديف كل من المدافع مروان سعدان في الدقيقة 12، 
والعب خط وسط الميدان يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 90+4، في حين 
 أحرز منتخب سيراليون هدفه الوحيد في الدقيقة 60 عبر المهاجم كوسي كوامي.
وخ����الل ه����ذه ال���م���ب���اراة ع��م��ل ال��ن��اخ��ب ال��وط��ن��ي ال��ح��س��ي��ن ع��م��وت��ة 
ع��ل��ى ت��ج��ري��ب أك��ب��ر ع���دد م���ن ال��الع��ب��ي��ن ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ؤه��الت��ه��م، 
 وم����دى ج��اه��زي��ت��ه��م ل��دخ��ول غ��م��ار االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��ك��روي��ة ال��ق��ادم��ة.
المنتخب  ي��ج��ري��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ودي���ة  ال���م���ب���اراة  ه����ذه  وت��ع��د 
بسبعة  غامبيا  منتخب  ع��ل��ى  ف���از  أن  س��ب��ق  ح��ي��ث  ال��ردي��ف  ال��وط��ن��ي 
نظيفة. بثنائية  ال���س���ودان  ج��ن��وب  منتخب  وع��ل��ى  الث��ن��ي��ن،   أه����داف 
وكان المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم، قد دخل في الفترة من 4 إلى 12 
أكتوبر الجاري في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة 
– سال، بحضور 27 العبا غالبيتهم يمارسون في البطولة الوطنية االحترافية 

وفي عدد من أبرز الدوريات العربية.
في  التي سيتعمدها  األسماء  في  عموتة  المدرب  يحسم  أن  المنتظر  ومن 
قبل  المقبل،  الشهر  مطلع  الئحته  سيقلص  حيث  العربية،  البطولة  هذه 
الدوحة. إلى  التوجه  قبل  له  األخير  تدريبي سيكون هو  في تجمع   الدخول 
يذكر أن المنتخب الوطني الرديف سيخوض غمار منافسات كأس العرب فيفا 
قطر 2021 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية واألردن 

وفلسطين.

المنتخب الرديف يحقق فوزا ثالثا قبل دخول التح�ضيرات النهائية لكاأ�س العرب

المنتخب الرديف أصبح شبه جاهز لمونديال العرب

ال

ع.س.ن3782 ا.د

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم الجديدة
دائرة الحوزية

قيادة أوالد رحمون
جماعة اوالد رحمون

اعالن بايداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي ألوالد رحمون الى علم 
العموم ان مشروع تصميم تهيئة مركز جمعة الحوزية 
تم  قد   UEJSB/2021/03 عدد  والضابطة(  )التصميم 
ايداعه بمقر الجماعة الترابية ألوالد رحمون وذلك خالل 
فترة مدتها شهرا )وثالثة ايام( تبتدئ من 25/10/2021 
الى غاية 26/11/2021 وان ملفا وسجال سيوضعان لهذا 
الغرض في متناول العموم قصد ادراج مالحظاتهم وذلك  

بنفس المقر واثناء فترة العمل الرسمية..

ع.س.ن /3770/إ.د

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم الجديدة
دائرة الحوزية

قيادة اوالد رحمون
جماعة اوالد رحمون

اعالن بايداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي الوالد رحمون الى علم 
العموم ان مشروع تصميم تهيئة مركز الدخلة )التصميم 
عدد UEJSB/2021/02 قد تم ايداعه بمقر  والضابطة( 
فترةمدتها  وذلك خالل  رحمون  الوالد  الترابية  الجماعة 
تبتدئ من 25/10/2021 الى غاية  شهرا )وثالثة ايام( 
26/11/2021 وان ملفا وسجال سيوضعان لهذا الغرض 
في متناول العموم قصد إدراج مالحظاتهم وذلك بنفس 

المقر وأثناء فترة العمل الرسمية.

ع.س.ن /3764/إ.د

ع.س.ن3764 ا.د

 16 يومي  المغرب«،  ترايل  »جمعية  تنظم 
و17 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الثالثة من 
لحاق أمزميز اإليكولوجي، في تحد جديد للسياحة 

الرياضية والبيئية والتضامنية.
وأكد بالغ ل� »جمعية ترايل المغرب« أن لحاق 
هذه السنة، المنظم تحت شعار »البيئة والتنمية 
المستدامة واكتشاف نظام بيئي طبيعي خالب«، 
يتضمن سباقات عبر مسارات تمنح المشاركين 
الطبيعة،  قلب  في  لحاق  روعة  اكتشاف  فرصة 
وأيضا لحظة إلطالق تحد جديد لمنظمي الحدث.

خمسة  سيخوضون  المتسابقين  أن  وأضاف 
 9 س��ب��اق  منها  أم��زم��ي��ز،  منطقة  ف��ي  سباقات 
بينما  الهواة،  وجه  في  المفتوح  كيلومترات، 
يمكن لألكثر خبرة المشاركة في سباقي 19 و29 
كيلومترا عبر مسارات ذات تضاريس تتنوع بين 

الغابات والمنحدرات والمرتفعات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السباقين األصعب 
سيخصصان للعدائين األكثر قدرة على التحمل، 
ويتعلق األمر على التوالي بمسافتي 66 كلم و95 

كلم، الذي يجرى على مرحلتين.
والعمل  والمتعة  الرياضة  بين  الرياضي،  الحدث  هذا  وسيجمع 
البيئي واالجتماعي، حيث سيتم تنظيف المسار لمسافة 66 كلم بفضل 

مساعدة المتطوعين، إلثبات أن حماية البيئة ضرورية لتوفير مواقع 
الطبيعة وتنوعها  الرياضة في ظروف أفضل تحترم فيها  لممارسة 

البيولوجي ونظامها البيئي.

اأمزميز الإيكولوجي لحاق  في  �ضباقات   5

رئي�س الوزراء الجزائري يثير حالة من ال�ستياء بين الأفارقة
في أحدث مثال على الموقف المتعالي والمتغطرس والمحتقر 
للبلدان اإلفريقية ومنظمتهم، وضربا في الصميم وفي وضح 
النهار، للمبادئ األساسية لألعراف الدبلوماسية، أعلن النظام 
الجزائري عن رغبته في استضافة القمة المقبلة لحركة دول عدم 
االنحياز، متغافال تأييد ترشيح أوغندا الحتضان هذا الحدث.
 وبإعالنه نية بالده استضافة القمة المقبلة لدول حركة عدم 
االنحياز، خالل االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 للمؤتمر األول 
لدول الحركة، االثنين في بلغراد، أثار رئيس الوزراء الجزائري 
حالة من االستياء، وحتى غضب المشاركين، السيما الوفود 
اإلفريقية التي ترى في النهج الجزائري إنكارا جادا وغير مقبول 
لروح الوحدة والتضامن التي ينبغي أن تسود بين دول القارة.
 وألسباب وجيهة، فقد تقرر بالفعل اختيار الدولة المضيفة 
للقمة الـ 19 لحركة دول عدم االنحياز، غير أن الجزائر، التي 
أعماها طموحها المرضي والمجنون لفرض أجندتها المهيمنة، 
تناست أن مكتب الحركة، المنعقد في يناير 2020، قد وافق 
على ترشيح أوغندا الستضافة القمة، وهو القرار الذي أكده 
في ما بعد وزراء المنظمة خالل اجتماع افتراضي في يوليوز 

من سنة 2021.
وفي مواجهة ردود الفعل المتعددة الرافضة وأمام التوتر 
الذي طبع االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، 
لم يجد رئيس الوزراء الجزائري أفضل تبرير للموقف الدنيء 

لبالده من التضليل بوقاحة وبذرائع كاذبة ادعى فيها للمندوبين 
األوغنديين بعدم علمه بأن هذا البلد سيستضيف االجتماع 

القادم لدول حركة عدم االنحياز.
ها هو رئيس حكومة يتغنى برغبته في تسجيل عودة بالده 
للساحة الدولية، ويقر بجهله لألجندة الدبلوماسية والتزامات 

حكومته.
ومن خالل تصرفه هذا، أبان النظام الجزائري، على األقل 
ألولئك الذين ال يعرفون ذلك بعد، أنه ال يحترم التضامن اإلفريقي 
وال القمم التي يشارك فيها، وأنه مستعد دائما للدوس على كافة 
المبادئ وحقوق اآلخرين إلرضاء غروره المتضخم ومصالحه 

الخاصة.
في  الحاكم  العسكري  السياسي  النظام  أن  بالذكر  وحري 
الجزائر يجد نفسه في المأزق، يهرع لتبني المواقف الفاشلة 
من أجل تلميع صورته، باستخدام كل الحيل بما في ذلك تلك 
التي يدوس بها على القواعد الدبلوماسية وقرارات الهيئات 

اإلقليمية والدولية.
وردا على هذا السطو الجزائري، أكد وزير الخارجية األوغندي 
أمام المؤتمر الوزاري في بلغراد أن بالده »عازمة على استضافة 

القمة المقبلة في كمباال سنة 2023، تفعيال لقرار الحركة«.
وتعبيرا عن استيائهم الشديد لهذا التجاوز لقرارات حركة 
إلى  عدم االنحياز، وجه األوغنديون رسالة احتجاج رسمية 

الجانب الجزائري.
من جانبهم، اعتبرت العديد من الوفود اإلفريقية الحاضرة أن 
الموقف المتعجرف للجزائر التي تتنازع مع العديد من البلدان 
بما في ذلك أقرب جيرانها، ليس مفاجئا. وليس أكثر من الدعم 
متعدد األوجه الذي يقدمه نظام الجزائر، في تحد لقواعد حسن 
الجوار واحترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، لميليشيات 

»البوليساريو« المسلحة.
من الواضح إذن أن النظام الجزائري، الذي كان قد استضاف 
اجتماعا للحركة سنة 1973، والذي استغله لمهاجمة ثوابت 
المغرب، يحاول مرة أخرى التحامل عليه، من خالل الحركة 

وغرضه الوحيد خدمة أجندته المعادية ضد المغرب.
ودون أدنى اعتبار للطبيعة الخاصة لهذا االجتماع المخلد 
للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، سمح المسؤول الجزائري مرة 
أخرى لنفسه بمهاجمة المغرب ووحدة أراضيه، أمام دهشة 
الوفود المشاركة التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع الوفد 

المغربي.
كما أعربت هذه الوفود عن رفضها للتصريحات غير الالئقة 
لرئيس الوزراء الجزائري، الذي ينقل نزاعا ثنائيا إلى عمل 
الحركة، دون أي تقدير لروح الوحدة والتضامن التي تم االحتفاء 
بها بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة التي ناضل مؤسسوها من 

أجل احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها.

عبد اللطيف الكامل

المنسقة  الميدانية  التحريات  أسفرت 
ــر  ــادي أَك بمدينة  ـــن  األم مــصــالــح  بــيــن 
وعناصر الدرك الملكي بجماعة الدراركة 
المتورطين  الجانحين  هوية  معرفة  عن 
وسرقة  شرطي  على  االعتداء  عملية  في 
 12 الثالثاء  فجريوم  الوظيفي  سالحه 
األمني  التنسيق  قاد  أكتوبر2021،حيث 
إلى محاصرة شريك الفاعل الرئيسي الذي 
كان على متن سيارة خفيفة وسط الجماعة 

المذكورة.
إفادة مصادر مطلعة وجدت   وحسب 
قبل  األمنية مقاومة عنيفة من  العناصر 
ب«بوكيو«بعدما  والملقب  به  المشتبه 
من  سيف  بواسطة  األمـــن  رجـــال  هــدد 
السيارة،  من  ترجل  الكبيرعندما  الحجم 
من  مكن  شرطي  من  بطوليا  تدخال  لكن 
تحييد الخطر دون اللجوء للسالح، ليتم 
توقيف المتهم رفقة شخص آخر وحجز 
التزال  فيما  والسيارة،  األبيض  السالح 
العصابة  زعيم  لتوقيف  جارية  األبحاث 

الذي مازال في حالة فرار. 
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير 
الحراسة النظرية رهن إشارة األبحاث التي 
المختصة  العامة  النيابة  عليها  تشرف 
هذه  وتفاصيل  حيثيات  كافة  لمعرفة 
الجريمة التي خلفت استياء عميقا لدى 

المواطنين.
للشرطة  الوالئية  المصلحة  وكانت 
تمكنت،  قد  أكــاديــر  بمدينة  القضائية 
زوال يوم الثالثاء 12 أكتوبر2021، من 
استرجاع وحجزالسالح الوظيفي الخاص 

بشرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة 
تحت  سرقة  ضحية  كان  والــذي  أكادير، 
التهديد بالعنف في الساعات األولى من 

فجر يوم الثالثاء.
وجاء في بالغ للمديرية العامة لألمن 
الوالئية  المصلحة  »عناصر  أن  الوطني 
للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت 
، زوال أول أمس الثالثاء، من استرجاع 
وحجز السالح الوظيفي الخاص بشرطي 
أكادير،  بمدينة  الحضرية  بالهيئة  يعمل 
التهديد  تحت  سرقة  ضحية  كان  والذي 
فجر  من  ــى  األول الساعات  في  بالعنف 

الثالثاء«.
لألمن  العامة  المديرية  وأوضــحــت 
والتحريات  »األبحاث  أن  الــوطــنــي  
التقنية  بالخبرات  مدعومة  الميدانية 
مكنت من حجز السالح الوظيفي والدراجة 
النارية المملوكة للشرطي بمنطقة قروية 
تبعد بحوالي ثالثين كيلومترا من مدينة 

أكادير، بينما أسفرت إجراءات التشخيص 
عن تحديد هوية المشتبه بهما المتورطين 
في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية، حيث 
أجل  من  والتحري  البحث  حاليا  يجري 

ضبطهما وتقديمهما أمام العدالة«.
وأشار المصدر ذاته إلى أن »المصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية بمدينة أكادير 
مواصلة  على  الراهن  الوقت  في  تعكف 
تحت  القضية  هذه  في  البحث  إجراءات 
وذلك  المختصة،  العامة  النيابة  إشراف 
للكشف عن جميع خلفيات ودوافع ارتكاب 
توقيف  وكــذا  اإلجرامية،  األفــعــال  هــذه 
المشتبه بهما اللذين أوضحت المعلومات 
األولية أنهما من ذوي السوابق القضائية 
في جرائم الحق العام، وأنهما يشكالن معا 
موضوع بحث على الصعيد الوطني من 
طرف مصالح الدرك الملكي من أجل تكوين 

عصابة إجرامية تنشط في السرقة«.

في الواجهة02
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خالل  االجتماع المخلد للذكرى الـ 60 للمؤتمر األول لدول حركة عدم االنحياز

االستشارية  المغربية  الجمعية  رئيس  أكد   
الستعماالت القنب الهندي، البروفيسور رضوان 
ربيع، أن استعمال القنب الهندي في الصناعات 
الطبية والصناعية الرامية لالستفادة من مختلف 
مميزات النبتة المتوفرة بالمغرب قد أصبح "قاطرة 

لنشاط صناعي متجدد".
وقال رضوان ربيع، في بالغ صحافي بمناسبة 
دولي حول  مؤتمر  مدينة طنجة ألول  احتضان 
استعماالت القنب الهندي ألغراض علمية وطبية 
بين 22 و 24 أكتوبر الجاري، إننا "نتوقع من 
هذا اللقاء أن نثير االنتباه إلى أهمية التسريع 
باستعمال القنب الهندي في الصناعات ذات الصلة 
والهادفة إلى االستفادة من مختلف المميزات التي 

تعرفها هذه المادة المتوفرة بالمغرب".
"قد  النبتة قد  وأبرز أن حسن استغالل هذه 

يصبح قاطرة لنشاط صناعي متجدد، وذلك في اإلطار 
الجديد  النموذج  في  عنه  المعبر  المنشود  التنموي 

للتطور االقتصادي بالمغرب".
"الوقت يداهمنا وعلينا  وتابع رئيس الجمعية أن 
مباشرة اإلجراءات العلمية بعد أن توفرت لدينا الجوانب 
القانونية التي تتيح فرصة تحقيق مكاسب متعددة سيما 
بالنسبة للمناطق المغربية حيث تتوفر زراعة هذه النبتة 
بشكل فريد وملحوظ"، معربا عن األمل في أن "تولي 
الحكومة الجديدة إلى هذا الموضوع ما يستحق من 
رعاية ومواكبة للشروع في اتخاذ التدابير العلمية من 
أجل تحقيق النتائج المتوخاة من استغالل هذه المادة 

على مستويات متعددة".
وتنظم الجمعية المغربية االستشارية الستعماالت 
القنب الهندي من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤتمرا 
دوليا حول االستعماالت العلمية والصناعية والعالجية 
للقنب الهندي، وهو المؤتمر الدولي األول من نوعه الذي 

القنب  استعمال  تقنين  بعد صدور  المغرب  في  يعقد 
الهندي بالمغرب.

وتكمن أهمية هذه التظاهرة العالمية في عدد ونوعية 
المشاركين فيها والذين ينتمون إلى عدة دول، السيما من 
الواليات المتحدة وكندا وإسبانيا وهولندا، إضافة إلى 
شخصيات علمية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة 

العلمية، وباحثين ورجال أعمال وصناعة.
وينتظر أن يشكل هذا اللقاء الدولي مختبرا للتجارب 
التي تم القيام بها حول استخدام هذه النبتة الطبية 
وإعطائها  والصناعية  العالجية  إمكانياتها  وتطوير 

القيمة العلمية واالقتصادية والتنموية المناسبة.
ثالثة  مــدى  على  المؤتمر  هــذا  أشــغــال  وستمتد 
التي ستستقبل ضيوفا  بمدينة طنجة  المصنفة  أيام 
متميزين من باحثين ورجال األعمال والصناعة، عالوة 
على شخصيات مغربية ستساهم في إغناء هذا اللقاء 
وتنشيط الورشات العلمية التي سوف تنظم خالل هذا 

المؤتمر.

المجل�س التنفيذي لليون�سكو.. 
المجموعة العربية ت�سيد بجهود 

جاللة الملك الحثيثة من اأجل 
الدفاع عن القد�س

  أشادت المجموعة العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( بالجهود الحثيثة التي يبذلها 
جاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل 
الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويات الدبلوماسية، 

السياسية واالقتصادية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس 
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، خالد عبد الغفار، في 
الـ  الدورة  أمام  العربية  الدول  بالنيابة عن مجموعة  كلمة 
212 للمجلس التنفيذي للمنظمة األممية،  في مستهل هذا 
األسبوع، إن »المجموعة العربية تشيد بالجهود الحثيثة التي 
يبذلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة 
القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويين 
الدبلوماسي والسياسي وأيضا االقتصادي، من خالل تمويل 
وتنفيذ المشاريع في مدينة القدس عبر وكالة بيت مال القدس 

الشريف«.
واستحضر، في هذا السياق، على سبيل المثال، البرنامج 
المسمى » مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية 
البشرية في القدس 2020-2021«، والذي يروم دعم مشاريع 
ينفذها المجتمع المدني في المدينة المقدسة، والتي تهم 
على الخصوص مجاالت التكوين، تطوير الكفاءات في المهن 

المدرة للدخل وتمكين المرأة.
وشدد الوزير المصري على أن »المجموعة العربية تؤكد 
أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة للشعب 

الفلسطيني تظل أولوية بالنسبة لألمة العربية«.
وافتتحت الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي لليونسكو، 
يوم االثنين، بمشاركة المغرب الذي يترأس سفيره المندوب 

الدائم سمير الظهر المجموعة العربية حاليا.

بعث جاللة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم 
السفير أحمد السنوسي.

ومما جاء في هذه البرقية »تلقينا ببالغ التأثر واألسى نعي المشمول بعفو اهلل 
تعالى ورضاه السفير المرحوم أحمد السنوسي تغمده اهلل بواسع رحمته وغفرانه«.

وأعرب جاللة الملك، بهذه المناسبة األليمة، ألفراد أسرة المرحوم، ومن خاللهم 
لكافة أهلهم وذويهم، »عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان وطني 
المصالح  في خدمة  الذات  ونكران  بالتفاني  له  مقتدر مشهود  دولة  غيور، ورجل 
العليا للوطن في مختلف المسؤوليات السامية التي تقلدها، سواء في خدمة األعتاب 
الشريفة أو في المناصب الحكومية أو الديبلوماسية، حيث كان، رحمه اهلل، نعم 
السفير والممثل المشرف للدبلوماسية المغربية في المحافل األممية، وفي العديد 
من الدول، وكان مثاال لالنفتاح والعطاء الصادق، والدفاع المستميت عن القضايا 

العادلة لوطنه وعن ثوابت األمة ومقدساتها«.
وأكد جاللة الملك »وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الذي ال راد لقضاء 
اهلل فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل الكبير من دماثة الخلق 
ومن كفاءة مهنية عالية، ومن خصال الوفاء والوالء المكين للعرش العلوي المجيد، 
لندعو العلي القدير أن يجزيه الجزاء األوفي على ما أسداه من أعمال جليلة لوطنه، 
ويتقبله في عداد الشهداء الصالحين، ويمطر عليه شآبيب رحمته، وأن يعوضكم 

عن فقدانه جميل الصبر والسلوان«.

برقية تعزية وموا�ساة من جاللة الملك اإلى اأفراد اأ�سرة المرحوم ال�سفير اأحمد ال�سنو�سي

بالرباط  الخامس  محمد  جامعة  ظفرت   
االختراعات  بميداليتين ذهبيتين في معرض 
الدولي إلسطنبول )تركيا( في دورته السادسة 

التي نظمت من 21 إلى 26 شتنبر الماضي.
عمور  حسن  للباحث  الميداليتان  ومنحت 
وفريقه من المدرسة المحمدية للمهندسين عن 
اختراعهم »الجهاز الهوائي المجهري الذكي 

في G4 وGSM 3G  لمكافحة الغش عن طريق 
الهاتف المحمول في مراكز االختبار، و«نظام 
مصفاة هوائية مبتكرة للكشف المبكر عن سرطان 

الثدي عن طريق التصوير بالميكروويف«.
أمس  أول  بــالغ،  في  الجامعة  وأوضحت 
الثالثاء، أن المنتوجين المتوجين كان قد تم 
اختيارهما للمشاركة في هذه المسابقة الدولية 

الدولي  المعرض  فعاليات  في  تقديمهما  بعد 
كان  الذي   »2021 بإفريقيا  االبتكار  »أسبوع 

أقيم بالرباط من 8 إلى 12 شتنبر 2021.
وعبرت جامعة محمد الخامس عن شكرها 
الخالص لألستاذ الباحث حسن عمور وفريقه 
عن هذا التتويج، متمنية لهم النجاح في مسار 

االختراع على الصعيد الوطني والدولي.

جامعة محمد الخام�س تظفر بميداليتين ذهبيتين بمعر�س اإ�سطنبول لالختراعات

 تبحث عنه »األنتربول« في قضية اتجار في المخدرات 

توقيف مواطن فرن�سي بمطار 
محمد الخام�س 

عناصر  تمكنت   
األمن الوطني بمطار 
ــس  ــخــام ــد ال ــحــم م
الدولي بمدينة الدار 
زوال  الـــبـــيـــضـــاء، 
الثالثاء،  أمــس  أول 
مواطن  توقيف  مــن 
فــرنــســي يــبــلــغ من 
العمر 65 سنة، والذي 
موضوع  يشكل  كان 
ـــر دولــــي بــإلــقــاء  أم
عن  صـــادر  القبض 
القضائية  السلطات 
ــة الــبــنــيــن في  ــدول ب
قضية تتعلق باالتجار 

الدولي في مخدر الكوكايين.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن توقيف هذا 
المواطن األجنبي المبحوث عنه قد جاء في سياق تدعيم إجراءات 
المراقبة األمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز 
عالقات التعاون األمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في 

مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
 وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات المتوفرة في األمر 
الدولي بإلقاء القبض، فإن المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في 
ارتباطه بقضية حجز 145 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من 
طرف السلطات األمنية لدولة البنين، بعدما تم ضبطها في ماي 

المنصرم في حاوية قادمة من أحد الموانئ بأمريكا الالتينية.
 وخلص إلى أنه قد تم اخضاع المشتبه به إلجراءات الوضع 
النيابة العامة  النظرية في انتظار إحالته على  تحت الحراسة 
بالرباط  الوطني  المركزي  المكتب  تكليف  تم  بينما  المختصة، 
التابع للمديرية العامة لألمن الوطني بإشعار  )مكتب أنتربول( 
نظيره بدولة البنين بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

اعتقال اأحد اأفراد ع�سابة خطيرة اعتدت 
على �سرطي باأَكادير و�سرقت �سالحه الوظيفي

البروفي�سور ر�سوان ربيع:ال�ستعمالت الطبية وال�سناعية 
للقنب الهندي ت�سكل قاطرة ل�سناعة جديدة بالمغرب 
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ن�سبة 
النمو… 

وروحه!

عندما خطب ملك البالد أمام البرلمان وضع منطقا إيجابيا  
للعمل الحكومي، وهو ُيعّدُد النقط اإليجابية التي يسجلها 

االقتصاد الوطني، بالرغم من الجائحة. 
ويستفاد من منطوق الخطاب الملكي ومعناه أن بالدنا 
حققت  شرطا مريحا لبداية عمل الحكومة، وذلك بالمنجزات 
اإليجابية من قبيل ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة، 
المقيمين  المغاربة  تحويالت  وزي��ادة   %  16 يقارب  بما 
بالخارج، بحوالي 46 % والتحكم في التصخم بنسبة 1 %  
وارتفاع الصادرات واالحتياط المريح من العملة الصعبة 
عالوة على تحديد نسبة النمو في 5،5 لهذه السنة، وهي 
النسبة ذاتها زائد 0،02 التي أكدها صندوق النقد الدولي.

الحكومة  أن  غير 
أقل،  سقفا  وضعت 
النسبة،  ح��ددت  بل 
ال��ع��ام،  المعدل  ف��ي 

في حدود 4 %!
االكتفاء  يمكن  ال 
باعتبار نسبة النمو 
مسألة تقنية، ورقمية، 
ما  بقدر  وإجرائية، 
ال��روح  تكشف  أنها 
التي تحرك صاحبها 
وواضع هذا السقف 
المنخفض كمعدل عام 

للوالية الحكومية.
أوال: للبقاء في هذا 
السقف المنخفض، ال 
تقر  الحكومة  أن  بد 

باعتبار أن  بأن النسبة في لحظة ما ستصل إلى 2،5 % 
5،5 + 2،5  تساوي 8، وقسمتها على اثنين تحقق للحكومة 

نسبتها)4 %(
وهذا التمرين الفكه والفكاهي هو في الحقيقة، للداللة 
أن الحكومة تدخل بروح أقل طموحا وتستعد إلنجاز أقل 

من اإلنجاز الوارد بالنسبة للسنة التي نودعها.
والحال أن خطاب الملك دعا صراحة إلى أن تشكل هذه 
الوالية التشريعية، منطلقا »لمسار إرادي وطموح«، وال 

يستفاد من مقترح الحكومة في بدايتها أنها طموحة..
ثانيا: النموذج التنموي الجديد ذاته، والذي شكل عصب 
التصريح الحكومي ينصح بنسبة نمو ال تقل عن 5 %، 
أفق  من  أقل  سيكون  الحكومي  التصريح  فإن  وبالتالي 
األغلبية  تتوالها  التي  الوالية  طوال  التنموي،  النموذج 

الحالية..
البرنامج  عصب  هو  التنموي  النموذج  يكون  كيف 
الحكومي، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة إنجازه بنسبة 

نمو أقل من التي يراها التقرير نفسه؟
إن الوظيفة الرئيسية للنموذج التنموي، ذات صلة وثيقة 
بنسبة للنمو، بل إنها تكمن في تحديد أو تفسير الوصول 

إلى نسبة نمو معينة على مدى طويل!
ثالثا:  إقرار النسبة المعلنة لن يكون كافيا حتى بالنسبة 
المكونة  واألحزاب  األغلبية  قدمتها  التي  الوعود  إلنجاز 
لها.. وبالتالي فطموحها ومنَجُزها لن يسعفا في البلوغ 
وعود  تحقيق  في  يسعفا  ولن  المطلوب،  المستوى  إلى 

الحكومة نفسها..
وخالصة القول في مضمار نسبة النمو المطلوبة، هي 
التنموي يريد وصندوق  أن جاللة الملك يريد والنموذج 

النقد يريد والحكومة ال تريد…!

الفريق االشتراكي مبجلس النواب يف مناقشة مشروع البرنامج احلكومي

�سنكون معار�سة م�سوؤولة ومبادرة، متم�سكة بالدفاع عن حقوقها 
الكاملة، وحري�سة على القيام بالمهام الد�ستورية المنوطة بها

انتقلنا من مرحلة »ال�ستقواء بالأعداد« اإلى مرحلة »التغول
على العباد« والهيمنة على الحياة ال�سيا�سية بكل الطرق

نعلن رف�سنا للت�سريح الحكومي لأنه مجرد اأماني غير مرتبة 
وغير مماأ�س�سة بمعطيات علمية 

محمد الطالبي – مكتب الرباط

أكدت الحكومة الجديدة على استمرار مكوناتها في نهج 
التغول العددي القسري في محاولة إلقصاء المعارضة، من 
خالل تخصيص زمن أقل لتدخالت فرقها، وهو ما اعتبره 
بالغرفة  االشتراكي  الفريق  الرحيم شاهيد، رئيس  عبد 
التصريح  لمناقشة  الفريق  باسم  تدخله  خالل  األولى، 
أن  بل  غير مطمئنة«،  إشارة  بمثابة  أنها   « الحكومي، 
التغول سجل حتى على مستوى تبرير التحالفات وتشكيل 
هياكل مجلس النواب إذ استولى هذا » التحالف المتغول« 
على منصب محاسب المجلس ضدا على النظام الداخلي 

الذي يمنحه للمعارضة .
كانوا يسبحون ضد  البعض ممن  يحاوله  ما  وكذا   
التغيير حتى األمس القريب وكانوا ينساقون ويتحالفون 
مع المحافظة وضد التغيير الذي اختاره المغاربة وتمت 

قرصنة التناوب الجديد الذي صنعوه، وضدا على الرغبة 
في التوجه نحو ممارسة سياسية تعددية ومتوازنة، حيث 
مرحلة  إلى  باألعداد«  »االستقواء  مرحلة  من  انتقلنا 
»التغول على العباد« والهيمنة على الحياة السياسية .

والسياسية  الثقافية  بمرجعياته  االشتراكي  االتحاد 
وبخطه السياسي الذي جعل من لحظة االنتخابات السابقة 
فرصة للتأكيد أن« المغرب أوال« لم يفوت الفرصة للتعبير، 
وبكل قوة، عن رفضه التصويت على برنامج الحكومة 
ألنه ببساطة ال يجيب على انتظارات المغاربة في العيش 

بحرية وكرامة .
وقال رئيس الفريق نحن » كاشتراكيين ديمقراطيين، مع 
الدولة العادلة والقوية ومع المجتمع الحداثي المتضامن، 
اللذين من شأنهما توفير الشروط السياسية واالجتماعية، 
وفق مقاربة استباقية، من أجل مواكبة التحوالت الوطنية 
والدولية.  بهذه المقاربة فقط نستطيع درء مخاطر إهمال 

التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة 
لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق 
والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام 
السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية.
وألن المغاربة يريدون حلوال جذرية فقد تساءل االتحاد 

وساءل الحكومة الليبرالية:
المساعدة  منطق  وف��ق  العمل  ف��ي  سنستمر  »هل 
االجتماعية بدل التوجه نحو إقرار نظام مؤسساتي للعدالة 
االجتماعية يقوم على أساس الحماية االجتماعية الموسعة 

كما أعلنها جاللة الملك؟«.
الفريق االشتراكي دق ناقوس الخطر خوفا على إجهاض 
التجربة والعبث بها وأعلن في نفس الوقت، أنه واثق 
في الديمقراطية والتعددية السياسية وعازم على الدفاع 

عنهما.

النص الكامل بالصفحة 4

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أك��د 
حول  األم��ن  مجلس  إلى  تقريره  في  غوتيريس، 
ال تتمتع  الصحراء المغربية، أن »البوليساريو« 

بأي وضع قانوني لدى األمم المتحدة.
فإن  السابقة،  تقاريره  وبالفعل، وكما جاء في 
غوتيريش، أشار في ثالث مناسبات، إلى »ممثل 
البوليساريو في نيويورك« وليس مطلقا إلى »ممثل 

باألمم المتحدة«.
وهذا التأكيد المتجدد الصادر من مسؤول رفيع 
قاطع  بشكل  ينفي  المتحدة  األمم  في  المستوى 
االنفصالية  للجماعة  الزائفة  االدع��اءات  ونهائي 
لدى  مزعومة  تمثيلية  على  بتوفرها  المسلحة 

المنظمة األممية. وتكشف هذه اإلشارة الواضحة 
من األمين العام لألمم المتحدة، مرة أخرى، إقدام 
عضو في »البوليساريو« بنيويورك على انتحال 
أنه  على  نفسه  تقديم  خالل  من  ووظيفة،  صفة 
االنفصالية  المسلحة  المجموعة  لهذه  »ممثل« 

لدى األمم المتحدة.
وتؤكد هذه اإلشارات الواردة في تقرير األمين 
العام لألمم المتحدة، مجددا، أن »البوليساريو« ال 
يتمتع بأي صفة قانونية أو حتى سياسية لتعيين 
أي ممثل في منظمة دولية تتألف من دول أعضاء، 
االنفصالية  للجماعات  مكان  أي  يوجد  ال  حيث 

المسلحة.

�سندوق النقد الدولي يرفع توقعاته 
 للنمو بالمغرب اإلى 5.7 %

البروفي�سور ر�سوان ربيع:ال�ستعمالت الطبية وال�سناعية 
للقنب الهندي ت�سكل قاطرة ل�سناعة جديدة بالمغرب

النمو  بخصوص  توقعاته  الثالثاء  يوم  الدولي  النقد  صندوق  رفع 
المائة. في   7.5 إلى  المائة  في   5.4 من   ،2021 سنة  برسم   بالمغرب 
  ويتعلق األمر بأحد أقوى معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد19-.

  وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول »توقعات النمو العالمي«، 
الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 

مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره األخير.

 أكد رئيس الجمعية المغربية االستشارية 
البروفيسور  الهندي،  القنب  الستعماالت 
رضوان ربيع، أن استعمال القنب الهندي 
في الصناعات الطبية والصناعية الرامية 
النبتة  مميزات  مختلف  م��ن  لالستفادة 
المتوفرة بالمغرب قد أصبح »قاطرة لنشاط 

صناعي متجدد«.
صحافي  بالغ  في  ربيع،  رضوان  وقال 

بمناسبة احتضان مدينة طنجة ألول مؤتمر 
الهندي  القنب  استعماالت  ح��ول  دول��ي 
ألغراض علمية وطبية بين 22 و 24 أكتوبر 
الجاري، إننا »نتوقع من هذا اللقاء أن نثير 
االنتباه إلى أهمية التسريع باستعمال القنب 
الهندي في الصناعات ذات الصلة والهادفة 
إلى االستفادة من مختلف المميزات التي 

02تعرفها هذه المادة المتوفرة بالمغرب«.
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غوتيري�س يوؤكد اأن »البولي�ساريو« ل تتمتع باأي و�سع قانوني لدى الأمم المتحدة

دون حتديد سقف زمني وبعيدا عن لغة األرقام 

للقوات  الشبيبة االتحادية لحزب االتحاد االشتراكي  وقعت 
الشعبية واتحاد شباب النضال الفلسطيني جبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني اتفاقية شراكة لدعم المواقف السياسية التي تخص 
الطرفين وتنفيذ البرامج الشبابية واالجتماعية والثقافية المتبادلة 

وترسيخ قيم التضامن المشتركة .
النضال  شباب  واتحاد  االتحادية  الشبيبة  منظمة  وجددت 
الفلسطيني جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الشراكة التي 
وقعها كل من عبد اهلل الصيبري ومراد حرفوش دعم القضية 
الفلسطينية وطنيا وإقليميا ودوليا من جهة ومن جهة أخرى 
جدد شباب النضال الفلسطيني دعمهم للوحدة الترابية المغربية 
وتجسيد المسؤولية المتقاسمة بين المنظمتين للمواقف الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
كما تم دعم موقف المنظمتين في المنظمات العربية والدولة، 
والقيام بالبحوث والدراسات حول القضايا ذات االهتمام المشترك 
بين المنظمتين والتي تهم القضايا المشتركة والتعاون ونقل 
وتبادل  مشتركة  بمخيمات  والقيام  العمل  وورشات  الخبرات 
دراسية  الحصول على منح  الطرفين، وكذا دعم  بين  الزيارات 
جامعية و«إجازة دراسات عليا« للرفاق في اتحاد شباب النضال 

الفلسطيني في الجامعات الحكومية المغربية.
والرياضي  والتعليمي  الثقافي  ال��ت��ق��ارب  على  والعمل 
والمؤسساتي بين المؤسسات الفلسطينية والمغربية بجهود 

من الطرفين.

دعم الق�سية الوطنية والفل�سطينية في اتفاقية �سراكة 
بين ال�سبيبة التحادية واتحاد �سباب الن�سال الفل�سطيني
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اأخنو�س يعلن عن تعّهدات متقادمة 
وف�سفا�سة لعالج قطاع ال�سحة

خالل  االجتماع املخلد للذكرى الـ 60 للمؤمتر األول لدول حركة عدم االنحياز

رئي�س الوزراء الجزائري يثير حالة
من ال�ستياء بين الأفارقة

في أحدث مثال على الموقف المتعالي والمتغطرس 
والمحتقر للبلدان اإلفريقية ومنظمتهم، وضربا في 
الصميم وفي وضح النهار، للمبادئ األساسية لألعراف 
الدبلوماسية، أعلن النظام الجزائري عن رغبته في 
االنحياز،  المقبلة لحركة دول عدم  القمة  استضافة 
متغافال تأييد ترشيح أوغندا الحتضان هذا الحدث.
المقبلة  القمة  استضافة  ب��الده  نية  وبإعالنه   
المخلد  االجتماع  خالل  االنحياز،  عدم  حركة  لدول 
للذكرى ال� 60 للمؤتمر األول لدول الحركة، االثنين 
في بلغراد، أثار رئيس الوزراء الجزائري حالة من 
االستياء، وحتى غضب المشاركين، السيما الوفود 
اإلفريقية التي ترى في النهج الجزائري إنكارا جادا 
وغير مقبول لروح الوحدة والتضامن التي ينبغي 

أن تسود بين دول القارة.
وألسباب وجيهة، فقد تقرر بالفعل اختيار الدولة 

المضيفة للقمة ال� 19 لحركة دول عدم االنحياز، غير 
أن الجزائر، التي أعماها طموحها المرضي والمجنون 
لفرض أجندتها المهيمنة، تناست أن مكتب الحركة، 
المنعقد في يناير 2020، قد وافق على ترشيح أوغندا 
الستضافة القمة، وهو القرار الذي أكده في ما بعد 
وزراء المنظمة خالل اجتماع افتراضي في يوليوز 

من سنة 2021.
الرافضة  المتعددة  الفعل  ردود  مواجهة  وف��ي 
للذكرى  المخلد  االجتماع  طبع  الذي  التوتر  وأمام 
ال��وزراء  رئيس  يجد  لم  الحركة،  لتأسيس   60 ال� 
من  لبالده  الدنيء  للموقف  تبرير  أفضل  الجزائري 
التضليل بوقاحة وبذرائع كاذبة ادعى فيها للمندوبين 
البلد سيستضيف  هذا  بأن  علمه  بعدم  األوغنديين 

االجتماع القادم لدول حركة عدم االنحياز.

تصفيات مونديال قطر 2022 

المنتخب الوطني ي�سيف غينيا اإلى لئحة 
�سحاياه ويتاأهل ر�سميا اإلى الدور الحا�سم

تصوير: محسن االدريسي
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خالصة القول 
يف مضمار نسبة 
النمو املطلوبة، 
هي أن جاللة امللك 
يريد والنموذج 
التنموي يريد 
وصندوق النقد 
يريد واحلكومة ال 
تريد…!

األخ عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق االحتادي مبجلس النواب

فيسبوك تعلن عن إجراءات جديدة 
مرتقبة إلبعاد المراهقين عن 

»المحتوى الضار«
شركة  ف��ي  تنفيذي  م��س��ؤول  ق��ال 
الشركة  إن  األح��د،  اليوم  ”فيسبوك“ 
سُتدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها 
لصرف المراهقين بعيدا عن ”المحتوى 
الضار“ بينما يدقق مشرعون أمريكيون 
والوحدات  في كيفية تأثير ”فيسبوك“ 
التابعة لها مثل ”إنستغرام“ على الصحة 

العقلية لصغار السن.
وعّبر نيك كليج، نائب رئيس شركة 
”فيسبوك“ للشؤون العالمية، أيضا، عن 
للمنظمين  السماح  فكرة  االنفتاح على 

بالوصول إلى خوارزميات ”فيسبوك“ المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع.
لكن كليج قال إنه ال يستطيع اإلجابة على سؤال عما إذا كانت خوارزمياته أوصلت 
األشخاص، الذين هاجموا مبنى الكابيتول في ال�6 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 

لعدد كبير من المستخدمين.
أن  )سي.إن.إن(،  شبكة  تبثه  ال��ذي  االتحاد“،  ”حالة  برنامج  في  كليج  وأوض��ح 
”الخوارزميات يجب أن تخضع للتدقيق إذا لزم األمر من خالل اللوائح بحيث يمكن 

مطابقة ما تقول أنظمتنا إن من المفترض أنها تفعله بما يحدث بالفعل“.
وجاءت تصريحات المسؤول التنفيذي بعد أيام من إدالء موظفة ”فيسبوك“ السابقة 
الشركة  إغراء  كيفية  بخصوص  الكونغرس  مبنى  في  بشهادتها  هوجين،  فرنسيس 

المستخدمين باالستمرار في التصفح، األمر الذي يضر بسالمة المراهقين العقلية.
أضاف كليج لشبكة )سي.إن.إن(: ”سنقدم شيئا أظن أنه سيحدث فارقا كبيرا، إذ 
عندما ترى أنظمتنا أن المراهق يتابع المحتوى نفسه مراًرا وتكراًرا، وهو محتوى قد 

ال يفيده، فسندفعه لمتابعة محتوى آخر“.
وذكر أن إضافة إلى ذلك فإن الشركة ”ستستحدث شيئا ُيسمى ) خذ استراحة( ، إذ 

سندفع المراهقين ببساطة إلى أخذ استراحة من تصفح إنستغرام“.
واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي، األسبوع الماضي، شركة ”فيسبوك“ 
بخصوص خططها لتوفير حماية أفضل للمستخدمين الشبان على تطبيقاتها، وذلك 
عقب تسريب بحث داخلي أظهر أن عمالق وسائل التواصل االجتماعي كانت على دراية 

بكيفية إلحاق تطبيق ”إنستغرام“ ضررا بالصحة العقلية للشباب.
اآلونة  في  أوقفت  ”فيسبوك“  أن شركة  إلى  كليج،  التنفيذي،  المسؤول  أشار  كما 
األخيرة خططها لتطوير ”إنستغرام كيدز“، الذي يستهدف األطفال قبل سن المراهقة، 

وأنها تقدم ضوابط اختيارية جديدة للبالغين لإلشراف على المراهقين.
وقبل أيام، تعطلت ”فيسبوك“ ومنصاتها األخرى، بسبب خطأ في بروتوكول بوابة 

الحدود )BGP( المسؤول عن تنظيم كيفية اتصال مكونات الشبكة ببعضها بعضا.

اليوم العالمى للبيض.. أغلى أنواعه فى 
العالم يصل سعره ألكثر من مليون يورو

يعتبر البيض من األطعمة المفيدة 
إلح��ت��وائ��ه  وذل���ك  اإلن��س��ان  لصحة 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  على 
تساعد الجسم على الشعور بالنشاط 
أخرى  أنواع  يوجد  ولكن  والحيوية، 
البعض  صممه  ال���ذى  البيض  م��ن 
لذلك  الكريمة  واألحجار  الذهب  من 
مليون  من  أكثر  إلى  أسعارها  تصل 
العالمى  ال��ي��وم  وبمناسبة  ي���ورو، 
التقرير،  هذا  في  نستعرض  للبيض، 
العالم،  ف��ي  البيض  أن���واع  أغ��ل��ى 
.« catawiki « م���������وق���������ع  ذك�����������������ره  ل�������م�������ا   وف����������ق����������ًا 
 يعتبر البيض الذهبى، أغلى بيضة شوكوالتة غير مرصعة بالجواهر وبيعت في المزاد 
بسعر 8400 يورو، وصنعها فريق من صانعي الشوكوالتة خالل 72 ساعة لتصميم 
من  والكمأ،  وهى  الفاخرة  بالشوكوالتة  ومليئة  107 سم  يبلغ طولها  التي  البيضة 
 ،»World Record London »إنتاج شركة فابرجيه لصناعة المجوهرات كجزء من
و استمرت الحملة نفسها أيًضا لتحطيم الرقم القياسي ألكبر عملية بيضة على اإلطالق.

الفصح  عيد  إبدعات  من  وهى   ،« Choccywoccydoodah « بيضة   يبلغ سعر 
وتحتوى بالداخل على تمثال لحصان مستوحى من شخصية كرتونية شهيرة 31,000 

يورو.
 يعتبر كافيار بيلوجا اإليراني من أغلى أنواع بيض األسماك في العالم، ألنه يتم 
جمعه من أسماك البيلوجا التي عاشت حياة صحية وطويلة، تتراوح أعمارهم ما بين 
60-100 عام، وتحتاج هذه النوعية من األسماك أيًضا إلى السباحة في جنوب بحر 
قزوين ، لنظافة البحر وتبلغ قيمة البيض المنتج حوالي 23000 يورو للكيلو، لذلك 

فهو معروف باسم »الذهب األسود«.
ويبلغ سعر البيضة العمالقة التي وضعها طائر الفيل المنقرض 116,000 يورو، و 
ُيعتقد أن هذا الطائر انقرض في القرن السابع عشر وكان يعيش في الغالب في مدغشقر، 

و يبلغ طول البيضة عشرة أقدام .
صنعت الساعة الشبيهة بالبيض من قبل الصائغ، فابرجيه، والساعة مرصعة باألحجار 
الكريمة النادرة والمعادن الثمينة وصنعت البيضة تحت إشراف بيتر كارل فابرجيه 

لعائلة القيصر ألكسندر الثالث، حتى تنازلهم عن العرش وإعدامهم في عام 1917.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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االيطالي الفائز بجائزة نوبل لعام 
2021 يندد بها

الحائز  باريزي،  جورجو  اإليطالي  العالم  ندد 
جائزة نوبل الفيزياء للعام 2021 بنقص تمويل 
األبحاث في بلده، الذي يأتي بين األواخر في هذا 

المجال على الصعيد األوروبي.
و قال باريزي إن األبحاث تعاني من نقص في 
التمويل، و قد ازداد الوضع سوءا في السنوات 

العشر إلى الخمس عشرة األخيرة.
و بحسب معطيات مكتب اإلحصاءات األوروبية 
 45 فاصل  واحدا  إيطاليا  يوروستات، خصصت 
بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي لألبحاث، مقابل 
اثنين فاصل 19 بالمئة كمعدل أوسط على الصعيد 

األوروبي و 3  فاصل 17  بالمئة مثال أللمانيا.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  األكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنتفي  الخامس 
من أكتوبر  2021 عن  فوز العالم األلماني كالوس 
سيوكورو  األمريكي  الياباني  والعالم  هاسلمان، 
 2021 ل��ع��ام  الفيزياء  ن��وب��ل  بجائزة  مانابي 
باريزي  جورجيو  اإليطالي  العالم  مع  مناصفة 
لألنظمة  فهمنا  في  الرائدة  وذلك »لمساهماتهم 

الفيزيائية المعقدة.«
وحصل مانابي )90 عاما( وهاسلمان )89 عاما( 
على الجائزة عن »النمذجة الفيزيائية لمناخ األرض 
ولقياس تقلباته وتوقع االحترار المناخي بشكل 
باريزي  أما  التحكيم.  للجنة  وفقا   ، به«  موثوق 
الفوضى  تفاعل  »اكتشاف  فنالها عن  )73 عامًا( 
والتقلبات في األنظمة الفيزيائية من النطاق الذري 

إلى المقياس الكوكبي«.

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

الجمال بالوراثة.. 
فتاة تحصل على 
لقب ملكة جمال 

بعد 29 عاما من فوز 
والدتها

مغامر مصري 
يسجل رقما جديدا 
بموسوعة غينيس

نجح مغامر مصري في تسجيل رقم قياسي 
جديد بموسوعة غينيس لألرقام القياسية من 
خالل قطع مسافة 920 كم بدراجته الكهربائية 

على مدار 24 ساعة متواصلة.
وأوضح المغامر علي عبده أن »الرحلة تمت 
لعدد  كيلومترات   8 بطول  مغلق  طريق  داخل 
 920 تقدر بحوالي  113 مرة بإجمالي مسافة 
األمن  لدواعي  الجديدة  العلمين  بمدينة  كم 
موسوعة جينيس  لشروط  وتطبيقا  والسالمة 

لألرقام القياسية«.
فيه  أكدت  غينيس بيانا  وأصدرت موسوعة 
تحقيق المغامر المصري أكبر مسافة على دراجة 
يوم 17  نارية كهربائية في 24 ساعة )فردي( 

سبتمبر 2021.

العثور على مخلوق 
غريب في البحر األحمر

البحرية  األحياء  علماء  يضم  فريق  ش��رع 
وصحفيين وصناع األفالم، عام 2020، في مهمة 
الستكشاف أعماق البحر األحمر، لكن المفاجأة 

هي »مخلوق ضخم أكبر من اإلنسان«.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن الفريق كان 
يحقق في حطام سفينة »بيال«، التي غرقت في 
نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عمالق.
وذكر ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم في 
فريق »OceanX«: »لن أنسى أبدا ما حدث.. 
بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا 

المخلوق الضخم«.
وبعد أبحاث وتحقيقات، اكتشف الفريق، في 
سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه 
هو »الشكل العمالق« للحبار الطائر البنفسجي.
ويتوفر هذا الحبار العمالق النادر على زعانف 
قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم. ويمكن 
أن يصل طوله في بعض األحيان إلى 20 مترا.
يشار إلى أن آخر حبار عمالق تم اكتشافه كان 

في أكتوبر 2016، وكان طوله 9 أمتار.

شركة  ف��ي  تنفيذي  م��س��ؤول  ق��ال 
الشركة  إن  األح��د،  اليوم 
دخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها 
المحتوى 
بينما يدقق مشرعون أمريكيون 
والوحدات 
على الصحة 

ر نيك كليج، نائب رئيس شركة 
للشؤون العالمية، أيضا، عن 
للمنظمين  السماح  فكرة  االنفتاح على 

فيسبوك“ المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع.

في ظل المساعي المستمرة للتوصل إلى 
منشأ كورونا، توصلت دراسة فرنسية إلى 
أن الخفافيش »بريئة« من نقل الفيروس إلى 

اإلنسان، مثلما كان البعض يعتقد سابقا.
أب�����ح�����اث س����اب����ق����ة أن  ورج�����ح�����ت 
نقل  وراء  ن��اء  كهف  تكون الخفافيش في 
العدوى إلى عمال مناجم، أصيبوا عام 2012 

غامض يشبه اإلنفلونزا.ب�����م�����رض 
وأرسل معهد ووهان للفيروسات علماء إلى 
الكهف الذي يبعد عنه أكثر من 1500 كيلومتر، 
حيث جمعوا عينات من الخفافيش للتحقق 

من مزاعم كونها مصدر الفيروس.
في  ظهر  ال���ذي  ال��ف��ي��روس  أن  ويعتقد 
الخفافيش، تسرب من مختبر ووهان أثناء 

إجراء تجارب عليه.
لكن باحثين فرنسيين يقولون اآلن إن هذه 
المزاعم غير صحيحة، بعد دراسة بأثر رجعي 

للتقارير الطبية لعمال المناجم.
دورية  في  نشرت  التي  الدراسة  وكشفت 
»أبحاث البيئة«، أن »األعراض التي ظهرت 
على العمال كانت مختلفة تماما عن أعراض 

)كوفيد 19(«.
وأشار الباحثون إلى أن »أحد األعراض 
الرئيسية لكورونا السعال الجاف، في حين 
عانى عمال المناجم نوعا مختلفا تماما من 

السعال. كانوا يسعلون مع الدم أو المخاط«.
كما أظهرت األشعات الضوئية أن ندبات 
الرئة المميزة لمصابي فيروس كورونا، لم 

تكن موجودة.
وتساءل العلماء أيضا عن سبب عدم إصابة 
أي من العاملين في المستشفى الذي احتجز 
به العمال، أو المخالطين لهم، بالمرض ذاته.
»على المرء أيضا أن  وأضافت الدراسة: 
يسأل نفسه: الفيروس الذي قتل أكثر من 4 
ماليين وأصاب أكثر من 200 مليون في 18 

شهرا، لماذا لم يتسبب في أي مرض خالل 
7 سنوات من 2012 إلى 2019؟«.

وكتب الباحثون في ورقتهم إنهم يرفضون 
بالتالي مزاعم كون خفافيش كهف موجيانغ، 

أصل فيروس كورونا.
مناكفة  ورقة  إلى  فيروس  أصل  وتحول 
المتحدة  الواليات  اتهمت  حيث  سياسية، 
الصين مرارا بتسريب الفيروس إلى العالم، 
القوتين  بين  الخالف  تعميق  إلى  أدى  مما 

العظميين.

دراسة فرنسية: الخفافيش »بريئة« من 
نقل فيروس كورونا إلى اإلنسان

بحلول العام 2050 من المتوقع أن يعاني ما يقرب من نصف 
سكان العالم من قصر النظر. هذا ما تكشفه دراسة علمية حديثة 
حول تداعيات خطيرة لزيادة وقت التعرض للشاشات بالنسبة 

لألطفال والشاشات.
وكشفت الدراسة، التي أجريت في معهد أبحاث الرؤية والعيون 
»ذا النسيت  نتائجها في  ، ونشرت  أنغليا روسكين  في جامعة 
ديجيتال هيلث«، أن »المستويات العالية من التعرض للشاشات 
يمكن أن تزيد من خطر قصر النظر بنسبة تصل إلى 80 بالمئة«.
وأكد الباحثون االرتباط بين وقت الشاشات وزيادة مخاطر وشدة 
قصر النظر لدى كل من األطفال والشباب، وذلك عبر دراستهم التي 
شكلت جهدًا دوليًا ضم مساهمات من علماء من المملكة المتحدة 
والصين وسنغافورة وأستراليا. وتم تحليل أكثر من 3000 دراسة 
سابقة تركز على العالقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. 
شملت جميع هذه البيانات أفرادًا ال تزيد أعمارهم عن 33 عامًا.

أدت هذه العملية التحليلية إلى استنتاج مفاده أن المستويات 
العالية من وقت استخدام شاشة الجهاز الذكي لها صلة بنسبة 

تزيد بنسبة 30 بالمئة تقريبًا باإلصابة بقصر النظر.
كما أفاد الباحثون بأنه عندما يقترن المستخدمون كثيرًا من 
وقت استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي مع االستخدام المفرط 
للكمبيوتر، فإن هذا الخطر يقفز بنسبة تصل إلى حوالي 80 بالمئة.
ويقول أستاذ طب العيون بمعهد أبحاث الرؤية والعيون، روبرت 
بورن، في بيان، إن نصف سكان العالم معرضون لإلصابة بقصر 
النظر بحلول العام 2050، موضحًا أن تلك األزمة الصحية تتصاعد 
بشكل كبير، وبالتالي فإن الدراسة األخيرة تعتبر األكثر شمواًل في 
هذا الصدد، وتبين بشكل واضح مدى العالقة المحتملة بين قضاء 
وقت أطول أمام الشاشات المختلفة وخطر قصر النظر بالنسبة 

للشباب )بشكل خاص(.
وتبزغ أهمية تلك النتائج في وقٍت يقضي فيه األطفال والشباب 
وقتًا أطول أمام الشاشات المختلفة، ال سيما في ظل جائحة كورونا، 
واإلجراءات التي اتخذت في ذلك الصدد، من بينها »التعليم عن 
بعد«، مما أسهم في زيادة وقت البقاء أمام الشاشات والتحديق فيها.
ويقول بورن إن زيادة نسب التعرض للشاشات والتحديق بها 

أسهم في وجود حاجة ملحة إلجراء أبحاث مرتبطة بمدى تأثير 
التعرض للشاشات واألجهزة الرقمية على العين، موضحًا أن كثيرًا 
من الناس ال يعون ذلك األمر، ومن ثم يقللون من شأن مسألة زيادة 
الدراسات  تركز  أن  بما يحتم ضرورة  للشاشات،  التعرض  وقت 
المستقبلية على مقاييس موضوعية للتعامل مع تلك المعلومات.
وفي العام 2019، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير 
عالمي عن الرؤية، أحصت فيه وجود أكثر من مليار شخص بجميع 
أنحاء العالم من المتعايشين مع ضعف البصر؛ ألنهم ال يحصلون 
على ما يلزمهم من رعاية لعالج حاالت صحية من مثل قصر النظر 

وبعده والزرق وإعتام عدسة العين.
وإجمااًل، يوجد ما ال يقل عن 2.2 مليار شخص مصابين بحاالت 
ضعف البصر أو العمى، منها أكثر من مليار حالة كان من الممكن 

تالفيها أو أنها لم ُتعالج بعد.
وذكر تقرير المنظمة، أنه »يلزم توفير مبلغ قدره 14.3 مليار 
دوالر أميركي لعالج المتراكم من حاالت اإلصابة بضعف البصر 
أو العمى التي يعاني منها مليار شخص بسبب قصر النظر وبعده 

وإعتام عدسة العين«.

 »قصر النظر« يهدد نصف سكان العالم بحلول 2050.. والسبب؟
 من المتوقع أن يعاني ما يقرب من نصف 
سكان العالم من قصر النظر. هذا ما تكشفه دراسة علمية حديثة 
حول تداعيات خطيرة لزيادة وقت التعرض للشاشات بالنسبة 

وكشفت الدراسة، التي أجريت في معهد أبحاث الرؤية والعيون 
ذا النسيت 
المستويات العالية من التعرض للشاشات 
.»

وأكد الباحثون االرتباط بين وقت الشاشات وزيادة مخاطر وشدة 
قصر النظر لدى كل من األطفال والشباب، وذلك عبر دراستهم التي 
 ضم مساهمات من علماء من المملكة المتحدة 
 دراسة 
سابقة تركز على العالقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. 
.ً

سابقة تركز على العالقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. 
ً

سابقة تركز على العالقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. 
 عاما

أدت هذه العملية التحليلية إلى استنتاج مفاده أن المستويات 
العالية من وقت استخدام شاشة الجهاز الذكي لها صلة بنسبة 

أسهم في وجود حاجة ملحة إلجراء أبحاث مرتبطة بمدى تأثير 

شهرا، لماذا لم يتسبب في أي مرض خالل «السعال. كانوا يسعلون مع الدم أو المخاط«السعال. كانوا يسعلون مع الدم أو المخاط«.

م���������وق���������ع  ذك�����������������ره  ل�������م�������ا  وف����������ق����������ًا 

فازت أم وابنتها بلقب ملكة الجمال في مسقط رأسهما، 
بفارق 29 عاًما بين الحدثين، حيث اتبعت الشابة ماريون 
البالغة  آنا،  والدتها  ريكسهام، خطى  والية  من  إدواردز، 
من العمر 48 عاًما، والتي تدعي ريكسهام مايلور، والتي 

حصدت اللقب عام 1992.
توجت الفتاة البالغة من العمر 22 عاًما اآلن، بلقب ملكة 
جمال ريكسهام جاالكسي بعد ثالثة عقود تقريًبا من تأهل 
والدتها لنهائي ملكة جمال جاالكسي، في  المملكة المتحدة.


