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ال�شحراء
جلسة مغلقة…. بأفق مفتوح؟

عقد مجلس األمن األممي جلسة مغلقة حول الصحراء المغربية 
يوم 13 أكتوبر الجاري، في أفق اإلعداد لجلسة السابع والعشرين 

منه، قصد التصويت على قرار يخص بعثة المينورسو.
وإذا لم يكن قد صدر أي شيء رسمي عن االجتماع، فقد تفاعلت 
كل األطراف المعنية بالملف، مع هذه الجلسة، من زاوية ما تريد 

من مجلس األمن ومن األمم المتحدة.
أن  المغربي  العام  الرأي  يستحضره  أن  يجدر  شيء  وأول 
في  دائمة  غير  حاليا عضوية  تشغل  التي  ال��دول،  من  العديد 
مجلس األمن، تنتصر ألطروحة خصوم المغرب، ومن هذه الدول 
كينيا، وفييتنام والمكسيك، اللتان تقيمان عالقات ديبلوماسية 
مع دولة الوهم في تندوف، إضافة إلى النرويج التي تتحرك 
ضمن الدول اإلسكندنافية، وهي دائرة تقع تحت تأثير السويد، 

النشيطة في دعم االنفصاليين.
األمر الثاني هو أن االجتماع يتزامن مع تعيين مبعوث أممي 
جديد هو اإليطالي السويدي ستافان دي ميستورا،  الذي سيتسلم 

مهامه في األول من نوفمبر القادم.
وقد جاء التعيين بعد سنتين تقريبا من شغر المنصب، بعد 

استقالة األلماني هورست كولر في ماي 2019.
ويعني التعيين الجديد الشروع في الحديث عن استئناف 

المفاوضات السياسية من حيث انتهت مع كولر. 
ويمكن أن نخمن أن الجلسة تناولت هذا الموضوع باعتباره 
المستجد اإليجابي في سياق متوتر، في غرب المتوسط وفي 
شمال إفريقيا، منذ تطهير الكركرات، واالعتراف األمريكي بمغربية 

الصحراء..
استئناف  إزاء  تفاؤله  يسجل  أن  األمن  مجلس  يفوت  ولن 
المسلسل السياسي إثر تعيين المبعوث الشخصي الجديد كما 
أن أعضاهء »سيدعون المبعوث الشخصي الجديد إلى استئناف 
المسلسل السياسي في أقرب اآلجال الممكنة من حيث انتهى 

سلفه«.
فهذا هو منطق األشياء، ولن يعيد الكرة من الصفر، كما قد 

يدعوه إلى ذلك أنصار االنفصال والنزاع.
هذا هو مسعى الجزائر وبطوشها المدلل...

ففي أول خروج له بعد فضيحة تهريبه سرا إلى إسبانيا، وما 
تسبب فيه من أمواج ديبلوماسية عاتية، عقد رئيس الجبهة، عبد 
العزيز بن بطوش ندوة صحافية يوم السبت أراد من خاللها 
سرد إمالءاته على مجلس األمن، وعلى المبعوث الجديد وتحديد 

مهامه قبل بدايتها.
)الوكالة شبه الرسمية الثانية  ونقلت وكالة فرانس بريس 
للبوليزاريو(، هذا اللقاء الذي حضره صحافيون صحراويون 

وإسبان فقط!
ويبدو أنه كان يجيب على ما توصل به من معلومات قد يكون 

سربها مصدر إفريقي  أو مكسيكي، عن اتجاه المشاورات.
فهو يريد من المبعوث الخاص أن يقوم بما لم يستطع أنصاره 

فرضه على المغرب، أي:
-  تحديد جدول زمني لمهمة المبعوث األممي الجديد وتقديم 
كان  مهما  المصير،  تقرير  استفتاء  تنظيم  أجل  من  ضمانات 
الحل  متالشيات  من  وأصبح  إقباره  تم  االستفتاء  بأن  يعرف 

الجيواستراتيجي في المنطق.
- جدول زمني لعملية التطبيق وضمانات قوية من قبل مجلس 

األمن من أجل االنخراط في العملية….
- مواصلة الحديث عن مواجهات وحروب ضارية في الصحراء 
وفي المنظومة الدفاعية الحدودية، والتي وصلت بالغاتها عددا 
سرياليا) 339 بالغا!(، لم تبلغه ربما الحروب الدائرة في النصف 

الثاني من القرن العشرين!
وهو مسعى يريد أن يدوم الوضع متدهورا وغير متحكم فيه، 
وأن الجبهة قادرة على تأزيمه وفرض توازن من جهتها يفرض 

على العالم أخذ إعالناتها مأخذ الجد!
- البوليساريو كان موضوع إدانة أممية بخصوص تسليح 
منطقة الكركرات حيث أشار التقرير إلى »أنه في الفترة من 22 
إلى 29   أكتوبر، الحظ استطالع بطائرة هليكوبتر تابعة للبعثة 
فوق منطقة الكركرات وجود ما يصل إلى 12 فردا مسلحا من 
جبهة البوليساريو يرتدون الزي العسكري في القطاع العازل 
وما يصل إلى ثماني مركبات خفيفة من الطراز العسكري، اثنتان 

منهم تحمالن أسلحة ثقيلة«. 
- التقرير أخذ علما بما قدمه الجيش المغربي من معطيات 
تهم التحرشات المجانية لالنفصال، حيث قال التقرير إن الفترة 
ما بين 13 نوفمبر 2020 و 31 غشت 2021،  عرفت »1099 
أو  في  وحداته  على  بعيد(  )من  مسافة  من  نار  إطالق  حادثة 
المحبس،  في  منها   %  83 تركز  الترابي،  الستار  من  بالقرب 
وقال التقرير إنه أبلغ بعثة األمم المتحدة بوجود 22 »محاولة 
بواسطة  استطالعية  رحلة  و724  الرملي  الجدار  في  تسلل« 
طائرات بدون طيار تديرها جبهة البوليساريو، أبلغ عن 88 % 
منها في منطقتي المحبس وأوسرد«، بدون أن يعني ذلك أن 

منطقا حربيا ساد في المنطقة!
البوليساريو كان موضع نقد حاد في التقرير الذي تقدم   -
به األمين العام غوتيريس، ال سيما في ما يتعلق بعرقلة مهام 
المينورسو، وهي موضوع الحديث األممي ، وال سيما في المنطقة 
الشرقية من منظومة الدفاع، والتي كانت موضوع فقرات واضحة 

في التقرير األممي...
في الطرف الجزائري، ال شك أن التوتر الذي تدفع به الجزائر 

سيكون حاضرا في الجلسة، على األقل العتبارين اثنين:
الجزائر كطرف رئيسي في كل محادثات تهم  إقرار  أوال،   -

الوضع النهائي.
والكفيل  الرسمي  الحاضن  ه��ي  ال��ج��زائ��ر  ك��ون  ثانيا،   -

الجيواستراتيجي لالنفصاليين وهي عاصمة االنفصال.
ولعل الجزائر، التي تتوقع إعادة تركيز مجلس األمن على 
شراكتها في الحل ومسؤوليتها في األزمة، تريد أن تدفع بالتوتر، 
بعد قطع العالقات والتمرينات الحربية وإغالق األجواء وتوزيع 
عن  باإلعالن  لها  يسمح  وضعا  لتلقى  ويسارا،  يمينا  االتهام 

مقاطعتها للجلسات التشاورية حول الصحراء.
نفس  وفي  األسلوب  نفس  في  البوليزاريو  مع  تلتقي  فهي 
الرسالة : الحرب على األبواب، وال معادل لها سوى العودة إلى 

نقطة الصفر، والشروع في مفاوضات االستفتاء...
- الجزائر طالبت بانسحاب المغرب من الكركرات، وهو الطلب 
الذي تم الرد عليه عبر تقرير األمين العام، والذي استشهد برسالة 

لملك البالد يعبر فيها عن »قرار ال رجعة فيه«!
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يونس مجاهد

اإعالم الحرب 
الإ�شباني

إطار عدائها المستحكم، واصلت جل مؤسسات الصحافة 
األيام  في  اتخذت  التي  المغرب،  ضد  حملتها  اإلسبانية، 
األخيرة، صفة إعالم حرب، منتهكة بشكل صارخ األعراف المهنية، 

التي من المفترض أن يلتزم بها الصحافيون.
تدافع في حماس منقطع النظير،  عدد كبير من وسائل اإلعالم 
جبهة  لهم  وجهتها  التي  للدعوة  االستجابة  إل��ى  اإلسبانية، 
البوليزاريو، لزيارة مخيمات تندوف، بمناسبة ما يسمى ب »يوم 
الوحدة الوطنية الصحراوية«، قصد »تخليص الشعب الصحراوي 
من الحصار المضروب عليه«، كما كتبت ذلك صحيفة »البايس« 

اإلسبانية.
وقد تكلفت بالرحلة المجانية شركة الخطوط الجوية الجزائرية، 
التي خصصت لذلك طائرة خاصة، كما وفرت لهم الطغمة العسكرية 
الحاكمة في الجزائر كل ظروف اإلقامة، على حسابها، بينما اشتغلت 
جبهة البوليزاريوعلى السيناريو واإلخراج والتمثيل، تحت إشراف 

المخابرات العسكرية للطغمة.
الصحف  كل  غ��ردت  حيث  منتظرا،  كان  ذل��ك،  بعد  حصل،  ما 
والمؤسسات اإلعالمية اإلسبانية، التي استجابت للدعوة، في نفس 
االتجاه، دون خجل، إذ رافقت قوات البوليزاريو في »هجومها« على 
القوات المغربية، وخصصت لذلك مقاالت وروبورتاجات وصورا، 

كلها تمجيد للحرب على المغرب.
قامت الصحافة المكتوبة ووسائل اإلعالم، اإلسبانية، بتوفير 
التغطية والتصوير، لإلخراج الرديء لبعض اللقطات، التي تواطأ 
فيها الصحافيون مع االنفصاليين، ليقدموا للرأي العام في بلدهم، 
وفي العالم، صورة »شعب« يقاتل ضد »المحتل«، في معارك وهمية، 

لكنها بقوة الدعاية اإلعالمية اإلسبانية، ستتحول إلى واقعية.
عن  المهني،  الضمير  يتوقف  بالمغرب،  األم��ر  يتعلق  عندما 
يلحق ضررا ب«المورو«،  الصحافي  العمل  كان  كلما  االشتغال، 
فهو مستساغ ومطلوب، وال يستحضر فيه الصحافيون ومجالس 
في  اإلسبانية،  المؤسسات  ومديرو  التحرير  ورؤس��اء  التحرير 

الصحافة واإلعالم، قواعد العمل المهني وأخالقيات الصحافة.
يغيب الرأي اآلخر، أي رأي المغرب، ورأي المينورسو، على األقل، 
فال صوت يعلو فوق صوت العداء الجاهز ضد بالدنا، ما يهم هو »فك 
الحصار عن الشعب الصحراوي« كمهمة سياسية، وليست مهنية، 
ألن قواعد الصحافة الموضوعية، ال يصح تطبيقها تجاه المغرب.
ويمكن القول، إن ما حصل من نزاع بين مجلس التحرير، لإلذاعة 
والتلفزة اإلسبانية، العمومية، هو االستثناء الذي يثبت القاعدة، فقد 
رفضت إدارة هذه المؤسسة المشاركة في الرحلة المذكورة، بحجة 
أنها »مؤطرة ومؤدى عنها«، من طرف المنظمين، مما يتعارض 
مع تقاليد الصحافة، فقامت قيامة صحافيي المؤسسة ومجلس 
تحريرهم وجمعياتهم، احتجاجا على حرمانهم من المشاركة في 

الحملة الصليبية، ضد المغرب.
طبعا، يمكن القول هنا، لقد شهد شاهد من أهلها، أي من إدارة 
المؤسسة العمومية، لكن األمر يتعلق باستثناء، لن يغير من القاعدة، 

فالمغرب يواجه إعالم حرب إسباني.

في

نوفل البعمري 
قرار جديد  قليلة سيتم إصدار  أيام  بعد 
بعد  وذلك  الصحراء،  حول  األمن  لمجلس 
اإلدارة  ستعرضها  التي  مسودته  مناقشة 
األمريكية على المجلس للنقاش والتصويت، 
وهو القرار الذي يأتي في إطار عدة متغيرات 

نذكر البعض منها:
الواليات  سُتعدها  التي  القرار  مسودة 
مسودة  أول  ستكون  األمريكية  المتحدة 
الجديدة  األمريكية  اإلدارة  بإعدادها  تقوم 
في ظل الموقف األمريكي المعترف بمغربية 
للتعبير  مناسبة  بحيث سيكون  الصحراء، 
بشكل جلي وواضح عن هذا الموقف الداعم 
للمغرب، الذي جاء في إطار اإلعالن الثالثي 
والواليات  إسرائيل  المغرب،  وقعه  ال��ذي 
العتراف  أفضى  إعالن  األمريكية،  المتحدة 

الصحراوية  األق��ال��ي��م  بمغربية  أمريكي 
ف��ال��م��س��ودة ستكون  وع��ل��ي��ه  ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
تعبيرا عن هذا اإلعالن، وعن حجم الشراكة 
والواليات  المغرب  تجمع  التي  السياسية 
المتحدة األمريكية، المسودة ستكون مناسبة 
للحسم النهائي لكل الجدل الذي رافق اإلعالن 
على  للتأكيد  ومناسبة  األمريكي،  الرئاسي 
من  للخروج  األمريكية  اإلدارة  نظر  وجهة 
لن يكون سوى من خالل  الذي  النزاع  هذا 

الحكم الذاتي. 
تعيشها  أوض��اع  ظل  في  يأتي  ال��ق��رار 
أعضاء  يدفع  أن  المغرب  على  المنطقة 
المجلس لالنتباه إليها ألخذها بعين االعتبار 
وهو يناقش مشروع القرار والتصويت عليه، 
خاصة وأنه سيتم في ذات الجلسة اإلعالن عن 
دعم تعيين ستيفان دي ميستورا والعمل الذي 
سيقوم به لمحاولة إحياء العملية السياسية 
رغ��م ال��ص��ع��وب��ات ال��ج��دي��ة ال��ت��ي فرضها 
الواقع الجديد المرتبط بالمواقف العدائية 
والمستفزة التي أعلنتها الدولة الجزائرية 
تجاه المغرب، وهو واقع سيجعل من مهمة 
ستيفان دي ميستورا صعبة جدا ألن الطرف 
الذي ُينتظر منه أن ينخرط بإيجابية لحلحلة 
الملف يتخذ مواقف ديبلوماسية ال تجد أي 
لعرقلة  التصعيد  في  الرغبة  غير  لها  سند 
الوصول لحل سياسي، متوافق بشأنه، على 

قاعدة مبادرة الحكم الذاتي. 

مجلس األمن، وهو يتجه لمناقشة مشروع 
المتحدة  الواليات  ستعرضه  الذي  القرار 
إع��ادة  مناسبة  أم��ام  سيكون  األمريكية، 
التذكير بالدعم األممي للعمل الذي يقوم به 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل 
الصحراوية  األقاليم  في  الجهوية  لجانه 
حقوق  وحماية  النهوض  ف��ي  الجنوبية 
لدعم  بالمنطقة، وهو عمل يحتاج  اإلنسان 
قد  محتمل  نقاش  أي  األمن إلغالق  مجلس 
يكون تقرير األمين العام لألمم المتحدة األخير 
قد حاول فتحه في هذا الباب، خاصة وأنه ال 
يمكن االستناد لحالة فردية تتعلق ب)سلطانة 
خيا( وتقديمها كحالة عامة، وهي التي رفض 
البرلمان األوروبي قبول ترشيحها لجائزة 
الرفض  وهو  الفكر،  لحرية  »ساخاروف« 
بكون  األوروب��ي  البرلمان  وعي  عن  الناتج 
المرأة ال يدخل في مجال  به هذه  تقوم  ما 
النضال الحقوقي، وال السياسي، بالمقابل فإن 
مجلس األمن مطالب بطرح الوضع الحقوقي 
استغالل  منه  خاصة  تندوف  مخيمات  في 
األطفال في أعمال مسلحة وتجنيدهم قسرا، 
وهي كلها ممارسات ترفضها األمم المتحدة 
لحماية  الدولية  االتفاقيات  مع  وتتعارض 
حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
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قرار مجل�س الأمن المقبل حول ال�شحراء 

برنامج يستهدف اإلسالميني املتطرفني املسجونني يف قضايا اإلرهاب
عندما ي�شاعد جان جاك رو�شو وفولتير اأمراء 

02الدم على الم�شالحة مع المجتمع المغربي
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بنمو�شى ي�شتمع لمطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وي�شرب لها موعدا في القريب

أول جتمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بني منطقتي شمال إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى

ال�شبيبة التحادية ت�شت�شيف الملتقى التاأ�شي�شي الثاني ل�شبكة »المينا لتينا«

استمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم 
النقابات  مع  األول  التواصلي  لقائه  في  والرياضة،  األولي 
وقضايا  ومقترحات  مطالب  إلى  تمثيلية،  األكثر  التعليمية 
بلقاءات  التربوي، والتي تميزت  التربوية والشأن  الشغيلة 
على حدة لكل نقابة، واقتصرت على الكتاب العامين للنقابات 
التعليمية، التي بسطت أمام الوزير الذي كان مرفوقا بكل من 
يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية،ومحمد 

استقبلت الشبيبة االتحادية، أيام 6 إلى 11 أكتوبر 2021، 
الملتقى الثاني والتأسيسي لشبكة »المينا التينا«، والتي تضم 
مجموعة شبيبات حزبية اشتراكية وتقدمية تنتمي إلى دول 
شمال إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى. 
2018 بدولة كولومبيا كأول  وتم خلق هذه الشبكة سنة 
تجمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بين المنطقتين 
الشبيبة  تكليف  تم  لها  ملتقى  أول  وبعد  الذكر،  السالفتي 

بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين األطر، وعمر الماتني، 
المكلف بقسم االتصال، مشاكل المنظومة التربوية وإصالحها 
المادية  للمطالب  واالستجابة  وتحفيزه،  البشري  والعنصر 
واالجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام 
األساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج 

إلى اليوم. 

االتحادية بعقد ثاني لقاء مع االتفاق على ضرورة تأسيس 
الشبكة بشكل قانوني بما يسمح لها بممارسة دورها في خلق 
جسور التواصل بين منظمات الجهتين، وقد تمكنت الشبيبة 
االتحادية، وفي ظرف وجيز، ورغم كل إكراهات جائحة كورونا، 
من تنظيم الملتقى الثاني بمشاركة كل من: المغرب، تونس، 
فلسطين، لبنان، البحرين، مع اعتذار كل من األردن وكردستان 

العراق في آخر لحظة ألسباب لوجيستية خاصة...

الجي�س الملكي يتوا�شع بميدانه 
ويقترب من الخروج المبكر

فعاليات الندوة العلمية حول 
الجهوية المتقدمة بمراك�س
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حسب تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط
ارتفاع ن�شبة الطالق بين الن�شاء المغربيات 

البالغات ما بين 45 و49 �شنة 
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الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش( 
يقدم مذكرة مطالب النقابة الى الوزير شكيب بنموسى

فيسبوك تعلن تشديد قواعدها 
ضد المضايقات
قواعدها  ”فيسبوك“،تشديد  أعلنت 
تعمل  وقت  في  عبرها،  المضايقات  ضد 
شبكة التواصل االجتماعي العمالقة فيه 
على إقناع السلطات والرأي العام بدورها 
اإليجابي في المجتمع، وفق وكالة ”فرانس 

برس“.
وقالت مديرة السالمة في المجموعة، 
نسمح  ”ال  بيان:  في  ديفيس،  أنتيغوني 
بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث 

ذلك، نتصرف“.
وكان ما كشفته موظفة سابقة في ”فيسبوك“ من خالل وثائق داخلية للشركة سربتها، 
وشهادة أدلت بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ األمريكي، أدت إلى اهتزاز جديد لسمعة 

الشبكة التي تتعرض أصال النتقادات كثيرة من السلطات والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت الموظفة فرانسيس هوغن أن ”فيسبوك“ وتطبيقاتها، ومنها ”إنستغرام“، تغلب 

”الربح المادي“ على ”سالمة“ المستخدمين.
 وتعتزم ”فيسبوك“ حاليا التصدي لـ“جهود المضايقة الجماعية المنسقة التي تستهدف 
األفراد ذوي األوضاع الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي العنيفة أو المعارضين 

السياسيين، حتى لو كان المحتوى نفسه ال ينتهك“ قواعدها، بحسب ديفيس.
أو  الخاصة  الرسائل  حذف  إلى  أيضا  اإلطار  هذا  في  االجتماعية  الشبكة  تلجأ  وقد 

التعليقات، اعتمادا على السياق ومعلومات إضافية.
على توفير حماية أفضل للشخصيات العامة، كالسياسيين  ”فيسبوك“  كذلك ستعمل 
تركز على إضفاء  التي  المحظورات  قائمة  إلى  فئة جديدة  والمشاهير، من خالل إضافة 

الطابع الجنسي على هؤالء.
التي تشكل مضايقات“، بناء  التعليقات الجنسية  ”سنزيل  أنتيغوني ديفيس،  وقالت 

على السياق الذي يقدمه األفراد.
ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق 

اإلنسان الذين اشتهروا بعملهم.
وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من اآلن فصاعدا بحماية ”من المحتوى 

المسيء، على سبيل المثال الرسائل التي تصنفهم وفقا لمظهرهم الجسدي“.
وكانت ديفيس قد أجابت عن أسئلة البرلمانيين األمريكيين في جلسة استماع على إثر 

ما أدلت به فرانسيس هوغن.
وأكدت هوغن في شهادتها أن ”فيسبوك“ تدرك أن تطبيقها ”إنستغرام“ يشكل مخاطر 
من خاللها  بكثافة  يتعرضن  اللواتي  المراهقات  للفتيات  والبدنية  النفسية  الصحة  على 

ألسطورة الجسد األنثوي المثالي.
وتلقت هوغن دعوة أيضا من البرلمانيين األوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع 
كذلك مع مجلس اإلشراف على ”فيسبوك“، وهي هيئة مستقلة عن المجموعة تتولى تقييم 

سياسات الشبكة المتعلقة باإلشراف على المحتوى.

التركية روميزا أطول امرأة في العالم .. 
تنضم لموسوعة غينيس بـ 215.16 سم

يبلغ  التي  جيلجي،  روميزا  دخلت 
ارتفاعها 215.16 سم، موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأطول امرأة على قيد 
الحياة، وتأمل في إلهام اآلخرين لقبول 
ميل«  »ديلى  لصحيفة  وفقا  أنفسهم، 

البريطانية.
السيدة  طول  أن  الصحيفة  توضح 
فى  تتسبب  ويفروالتي  بسبب متالزمة 

نمو الطول المتسارع .
قالت الفتاة التركية البالغة من العمر 
إلى  عيب  كل  تحويل  »يمكن  عاًما:   24
ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت، 

وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك«.
هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها جيلجي رقما قياسيا عالميا بعد أن تم اختيارها 
كأطول مراهقة على قيد الحياة في عام 2014، منذ ذلك الحين، استخدمت منصتها للدفاع 
عن اآلخرين الذين يعانون من حاالت نادرة، وتستخدم في الغالب كرسًيا متحرًكا على الرغم 

من أنها تستطيع المشي بمساعدة إطار المشي.
 قال كريج جلينداي ، رئيس تحرير موسوعة جينيس لألرقام القياسية:«إنه لشرف كبير 
التي ال تقهر واعتزازها  القياسية، إن روحها  إلى دفاتر األرقام  أن أرحب بعودة روميزا 

بالتميز عن اآلخرين هو مصدر إلهام«
»وأضاف:«فئة المرأة األطول عمرًا ليست هي الفئة التي تتغير في كثير من األحيان، 

لذلك أنا متحمس لمشاركة هذه األخبار مع العالم.«
 جدير بالذكر، ان أطول رجل في العالم، يدعى سلطان كوسين، تم قياس طوله على ارتفاع 

8 أقدام و 2.8 بوصة )2.51 متر( في عام 2018.
أطول امرأة عاشت هي تسنج جينليان، من الصين، والتي تم قياسها على ارتفاع 8 

أقدام و 1 بوصة )2.463 متر( قبل وفاتها في عام 1982
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الصحة العالمية: تراجع حاالت كورونا 
عالميا وتزايد وفياتها بأوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في العالم انخفض 
األسبوع الماضي، في استمرار التجاه الهبوط 

الذي بدأ أواخر غشت الماضي.
و في أحدث تقييم أسبوعي للجائحة نشر ، 
أعلنت المنظمة التابعة لألمم المتحدة تسجيل 
و  جديدة،  إصابة  حالة  مليون   2.8 حوالي 
46000 حالة وفاة مؤكدة األسبوع الماضي، 

بانخفاض %7 و10 % على التوالي.
و أعلنت أوروبا عن ارتفاع بنسبة %7 في 
العالم  أعلنت جميع مناطق  بينما  الحاالت، 

األخرى عن انخفاض.
و قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا 
شهدت، أيضا، أكبر ارتفاع للوفيات األسبوع 
الماضي، بلغ %11 في الوفيات بكوفيد19-، 
الجديدة  اإلصابات  من  عدد  أكبر  أن  مبينة 
في أوروبــا تم اإلعــالن عنه في بريطانيا و 

تركيا و روسيا.
في  االصابات  في  انخفاض  أكبر  جاء  و 
بلغ  حيث  الهادئ،  المحيط  غرب  و  إفريقيا 
االنخفاض نسبة %32 و27 % على التوالي. 
و انخفضت الوفيات في كلتا المنطقتين بأكثر 

من الثلث.
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متحف إندونيسي مصنوع 
بالكامل من البالستيك 
المستخدم.. ما رسالته؟

»تيك توك« تزيل أكثر من 
80 مليون فيديو لـ«انتهاكها 

إرشادات المجتمع«

أصدرت منصة الفيديوهات القصيرة »تيك توك«، تقرير 
الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة 
من  إزالتها  تمت  التي  المخالفة  والحسابات  المحتوى 

المنصة في الربع الثاني من عام 2021.
ويقدم التقرير نظرة على المحتوى الذي تمت إزالته 
النتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لـ«تيك توك«، األمر 
الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي 

السياسات والمنظمات غير الحكومية.
وأزالت المنصة 81.518.334 مقطع فيديو عالميا من 
أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من %1 من إجمالي 
المحتوى الذي تم تحميله، وذلك لـ«حماية سالمة المجتمع 
ونزاهة المنصة«. ومن بين هذا تم حذف %93 في غضون 
24 ساعة من النشر و%94.1 قبل اإلبالغ عنها من قبل 
المستخدمين، فيما %87.5 من المحتوى الذي تمت إزالته 

لم يحظ بأي مشاهدات.
وعند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3٪ 
من المحتوى الذي يروج للتحرش والتنمر و%72.9 الذي 
يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية 
قبل اإلبالغ عنهم، وهي زيادة كبيرة مقارنة بــ 66.2% 

و%67 على التوالي في الربع األول من هذا العام.

.»تويتر« يحصل

 على ميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق »تويتر« عن بدء اختبار 
ميزات جديدة ستضاف إلى التطبيق ليصبح أكثر عملية 

وفائدة للمستخدمين.
»تويتر«  بدأ  التي  الجديدة  الميزات  أبرز  بين  ومن 
هي  للحواسب  المخصصة  إصدراته  على  باختبارها 
ميزة »تنظيف قائمة المتابعين«، إذ يمكن للمستخدم أن 
يختار أي حساب من قائمة متابعيه ويحذفه من القائمة 
دون الحاجة ألن يقوم بحظر هذا الحساب كما كان األمر 

يجري سابقا.
ومع هذه الميزة لن يعرف صاحب الحساب المحذوف 
ال  األخير  بأن  ما  مستخدم  لدى  المتابعين  قائمة  من 
أكبر  ما سيوفر خصوصية  قائمته،  في  بوجوده  يرغب 
للمستخدمين وحرية التحكم في صفحاتهم وحساباتهم 

على »تويتر«.
ولالستفادة من هذه الميزة يجب أن يدخل المستخدم 
إلى قائمة »المتابعين«، ومن ثم اختيار الحساب الذي 
يريده، وعن طريق القائمة التي تحوي ثالث نقاط عمودية 

الضغط على خيار »إزالة المتابع«.
 كما أشار بعض خبراء التقنية إلى أن »تويتر« يريد 
 Twitter إلى خدمات  الميزات اإلضافية  إضافة بعض 
Blue، إذ سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمة المدفوعة 

من تحميل فيديوهات أطول في منشوراتهم..

إيلون  األمريكى،  سخرالملياردير 
مــاســك، مــن رجـــل األعـــمـــال جيف 
مؤسس  وســـع  أن  بــعــد  بـــيـــزوس، 
شركة SpaceX الفرق بين تقدمه على 
في سباق أغنى  أمازون »  مؤسس » 

في  العالم.شخص 
مؤسس  بيزوس،  نشر  قد  كان  و 
عبر  أوريجن  وبلو  أمــازون  شركتى 
حسابه على تويتر، مقاال من صحيفة 
قديمة تسخر من فكرة إنشاء أمازون، 
و قال إن هذه كانت مجرد واحدة من 
اآلراء والقصص العديدة التي تخبرنا 
بكل الطرق التي سنفشل بها، مطالبا 
متابعيه باالستماع لكل اآلراء، » لكن 
ال تدع أي شخص يخبرك من أنت ».

و تابع:« أمازون تعد اليوم واحدة 
العالم  الشركات نجاحًا في  أكثر  من 
فــي صناعتين  ثــورة  أحــدثــت  قــد  و 

مختلفتين تماما«.
بوضع  عليه  رد  ماسك  إيلون  لكن 
عالمة ميدالية كتب عليها الرقم 2، في 
ليذكره  الثانية،  المرتبة  على  إشارة 

بتغلبه عليه في سباق أغنى رجل في العالم.
تبلغ الثروة الشخصية لمؤسس تسال و 
الرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس إيلون 
ماسك اآلن 222 مليار  دوالر، مما يجعله أغنى 

شخص في العالم وفًقا لوكالة بلومبرج.  

الــثــروة  ارتــفــعــت  الــتــقــريــر  بحسب  و 
الشخصية اليلون ماسك بمقدار 10.6 مليار 
دوالر، إضافية بعد بيع ثانوي  لألسهم من 
قبل المستثمرين تم اإلعالن عنه األسبوع 
الفضاء  شركة  قيمة  قــدرت  و   ، الماضي 
سبايس اكس  بما يزيد عن 100 مليار دوالر 

ويتبعه جيف بيزوس ، مؤسس أمازونماسك 
بثروة صافية قدرها 191.6  مليار دوالر. 

و بحسب الوكالة، استطاع ايلون ماسك 
جمع ثروته الهائلة بفضل حصته المملوكة 
في تسال وشركة سبايس اكس التي يشغل 

منصب رئيسهاالتنفيذي.

إيلون ماسك يتجاوز جيف بيزوس في سباق 
صدارة أغنى شخص بالعالم برصيد 222 مليار  دوالر

اإلسباني،  مانتشا“  ال  ”كاستيا  إقليم  حكومة  أعلنت 
اكتشاف موقع أثري لمسجد كامل يعود إلى القرن الحادي 

عشر، في بلدة ”ال جراخا“ التابعة لمقاطعة الباسيتي.
وقالت روسا آنا رودريجيث مستشارة التعليم والثقافة 
والرياضة بحكومة اإلقليم إن ”االكتشاف استثنائي بسبب 
فريد  وهو مسجد  عليها،  كان  التي  الجيدة  الحفظ  حالة 
من نوعه في مقاطعة الباسيتي، حيث ال توجد في اإلقليم 

مساجد مكتشفة سوى في مدينة توليدو“.
وبحسب ما ذكرته صحيفة اإلسبانيول اإلسبانية، فإن 
يقع وسط مساحة فارغة كبيرة على  مسجد ”ال جراخا“ 
شكل مربع يقع وسط منطقة غير مأهولة، حيث تلتقي بعض 
الشوارع التي تعبر النسيج الحضري، ولذلك يمكن استنتاج 
أن بناءه يعود إلى مرحلة مبكرة من تاريخ وجود المسلمين.
ويشمل المسجد المكتشف مساحة كبيرة للصالة، ذات 
مخطط أرضي مستطيل، تبلغ مساحتها تسعة أمتار في 
3 أمتار. باإلضافة إلى أحد الجدران الطويلة الذي يعتقد 
أنه جدار القبلة ألنه موجه إلى الجنوب الشرقي في اتجاه 

مكة المكرمة.وتم بناء المسجد بالكامل من حجارة ملصقة بمواد 
طينية، والذي كان يهدف إلى إعطاء األهمية من خالل استخدام 
القوائم  وعلى  الزوايا  في  موجودة  كبيرة  عمودية  كتل حجرية 

وكذلك في منتصف الجدران.
وعلى الرغم من عدم إمكانية التنقيب في محيط المسجد حتى 
اآلن، إال أن المسح السطحي يكشف عن وجود غرفة ملحقة بالجدار 
الغربي للمصلى وكان هناك فناء مسور أمام باب الوصول من 

الشارع.
ومن المحتمل أن تكون هناك مقابر موجودة في جوار المسجد، 

كما هو الحال في العديد من المساجد المكتشفة سابًقا، وهو ما 
سيتم التحقق منه في حمالت االستكشاف المستقبلية.

وعقب حروب االسترداد، تم هدم معظم المساجد وهي ظاهرة 
أكثر وضوًحا في حالة المساجد الريفية التي اختفت تماًما، فيما 
نجا القليل منها وتم الحفاظ عليه وتحويله في بعض المدن إلى 

كنائس.
وتم تطوير مشروع االستكشاف هذا، في إطار مشروع بحثي 
مرخص وممول من قبل مجلس إقليم كاستيا ال مانتشا، ومعهد 

دراسات الباسيتي ”دون خوان مانويل“.

 اكتشاف آثار مسجد يعود لبداية حكم المسلمين في إسبانيا

حماية  دعاة  أنشأ 
البيئة في إندونيسيا، 
الذين يحرصون على 
حول  رسالة  إيصال 
أزمــــة الــبــالســتــيــك 
ــمــتــفــاقــمــة حــول  ال
الـــمـــحـــيـــطـــات فــي 
ـــم، مــتــحــًفــا  ـــال ـــع ال
بالكامل  مصنوًعا 
من البالستيك، إلقناع 
الناس بإعادة التفكير 
ورفض  عاداتهم  في 
والعبوات  األكياس 
لمرة  ُتستخدم  التي 

واحدة.
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رحيمي يقود العين
الإمارتي اإلى تحقيق الفوز

العين  ف��ري��ق  ف���از 
اإلمارتي، تحت قيادة 
نجمه المغربي سفيان 
ضيفه  على  رحيمي، 
فريق اإلمارات بنتيجة 
المباراة  في   ،0  –  2
التي جمعتهما مساء 
ملعب  على  الجمعة، 
»هزاع بن زايد«، في 

ذهاب الدور األول من كأس رابطة المحترفين اإلماراتية.
وتقدم العين بهدف أول في الدقيقة 73 عبر العبه األرجنتيني 
كريستيان جوانكا، قبل أن يحرز سفيان رحيمي الهدف الثاني في 

الدقيقة 82 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
وشارك رحيمي في التشكيل األساسي للعين، وخرج في الدقيقة 
85، كما شارك الالعب المغربي وليد الصبار في التشكيل األساسي 
لفريقه اإلمارات، الذي يشرف على تدريبه أيضا المدرب المغربي 

طارق السكتيوي. 
ومن المقرر أن تقام مباراة اإلياب بين الفريقين يوم 26 أكتوبر 
الجاري على ملعب اإلمارات، حيث أصبح العين يحتاج للتعادل أو 
الخسارة بهدف دون رد لضمان التأهل للدور المقبل، فيما سيحتاج 

اإلمارات لتحقيق الفوز بثالثية نظيفة للتأهل.

المغرب ثالثا ببطولة
اإفريقيا لل�سباحة 

للسباحة  اإلفريقية  البطولة  في  الثالث  المركز  المغرب  احتل 
و7  وفضيتان  واحدة  ذهبية  منها  ميداليات   10 على  بحصوله 

ميداليات برونزية. 
مريم  منحت  اإلفريقية  البطولة  هذه  من  األخير  اليوم  وخالل 
بحايجوب يوم السبت الميدالية الفضية الثانية للمغرب في سباق 
200 متر فراشة. وفاز حمزة بن حليمة بالميدالية البرونزية في 

سباق 200 متر سباحة متنوعة. 
وفي مسابقات السيدات، فازت السباحات ريمي جنات وإيناس 
العلوي ومريم بحايجوب وصوفيا القرنوسي بميدالية برونزية 

في سباق التتابع المتنوع 4x100 متر. 
البطولة  األول من  اليوم  في  انتزع  قد  بن حليمة  وكان حمزة 

الميدالية الذهبية في 50 متر سباحة على الظهر.

اأنوار ادبيرى يقدم ر�سميا ا�ستقالته 
من رئا�سة اأولمبيك اآ�سفي

ادبيرى  أن��وار  القدم،  لكرة  آسفي  أولمبيك  نادي  رئيس  قدم 
التلمساني، يوم الخميس، استقالته خالل الجمع العام السنوي 

للنادي برسم موسم 2020 – 2021.
وقال أنوار ادبيرى التلمساني، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن هذا القرار اتخذ ألسباب شخصية وأخرى موضوعية، 

كاشفا أنه تم قبول استقالته خالل هذا الجمع العام.
وكان ادبيرى التلمساني يشغل هذا المنصب منذ 2014، السنة 

التي انتخب فيها أول مرة رئيسا للنادي المسفيوي.
وخالل والية الرئيس المستقيل، خاض »القرش المسفيوي« 
محمد  كأس  نهائي  ربع  وبلغ   ،2016 سنة  العرش  كأس  نهائي 

السادس لألندية العربية األبطال سنة 2021.
كما تم االتفاق خالل هذا الجمع العام السنوي، على عقد جمع 
عام انتخابي، يوم 28 أكتوبر الحالي، يتم خالله انتخاب رئيس 

جديد، ومكتب مسير جديد للنادي.
زكار،  الرحيم  عبد  للرئيس،  األول  النائب  العام  الجمع  وكلف 

بتسيير شؤون النادي إلى غاية انعقاد الجمع العام االنتخابي.
وتمت خالل الجمع العام ذاته، المصادقة على التقريرين األدبي 

والمالي لموسم 2020 – 2021.
يذكر أن نادي أولمبيك آسفي يحتل المرتبة الثامنة في البطولة 
)3 تعادالت،  6 نقاط  الوطنية االحترافية ألندية القسم األول، ب� 

وانتصار واحد، وهزيمة واحدة(.

الـريـــا�سي
االثنني 4 أكتوبر 2021 املوافق 26 صفر 1443 العدد 12.958 15
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الفريق العسكري يقلص حظوظه في العبور

عبد المجيد النبسي

انهزم فريق الجيشالملكي بهدف واحد أمام ضيفه شبيبة القبائل 
الجزائري، في ديربي مغاربي، عن ذهاب الدور التمهيدي الثاني 
لمسابقة كأس الكونفدرالية اإلفريقية، مساء أول أمس السبت، 

بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط.
الملكي قد صعب عليه مهمة  الجيش  الهزيمة، يكون  وبهذه 
مباراة اإلياب بتيزي وزو بالجزائر نهاية األسبوع الجاري، حيث 
سيتعين عليه تحقيق الفوز إن أراد تحقيق التأهل، خاصة وان 

العديد من العبيه يدخلون المغامرة القارية ألول مرة.
 وأدى الفريق العسكري ثمن أخطائه الدفاعية القاتلة، والتي 
كانت دائما نقطة ضعفه، وهو الخلل الذي لم يستطع المدرب 
البلجيكي »سفين فاندنبروك« تصحيحه، رغم أنه كان وعد بذلك 

أكثر من مرة.
فمن خطإ دفاعي قاتل، تجاوز المهاجم هارون ثالثة مدافعين، في 
الدقيقة 19، واستغل ارتباك الخط الخلفي، وغياب تركيز العبيه، 
حيث اصطدمت كرته بمحمد مفيد وتستقر في شباك الحارس 

أيوب لكرد الذي صد المحاولة الجزائرية في الوهلة األولى.
بخبايا  العارف  هنري سطنبولي،  الفرنسي،  المدرب  ونجح 

الكرة اإلفريقية والمغربية على وجه الخصوص، في بعثرة كل 
أوراق مدرب الجيش الملكي، الذي وجد نفسه بال حلول، رغم 
التغييرات التي قام بها في وقت متقارب جدا، وهو ما يفسر بأنه 
كان في ورطة كبيرة، وعجز عن فك شفرة مدرب شبيبة القبائل.

الملكي،  الجيش  معترك  على  القبائل  شبيبة  العبو  وضغط 
بشكل قوي منذ بداية المباراة، إلى حد بدوا فيه وكأنهم أكثر 
عددا من الالعبين المغاربة، فعرفوا كيف يستغلون المساحات 
الكثيرة التي كان يتركها العبو الجيش الملكي في وسط الميدان، 

وتحكموا في الكرة بشكل منظم جدا.
وحتى يزيد المدرب »سطنبولي« من إرباك مدرب الجيش الملكي، 
كان يغير طريقة لعبه، ليعتمد على اللعب في مساحات ضيقة 
استغل فيها العبوه مهاراتهم الفردية، ولياقتهم العالية، والتي 
لم تتأثر بعدم انطالقة البطولة الجزائرية بعد، وكذا التغييرات 
الكثيرة التي عرفها الفريق )مغادرة 6 العبين إضافة إلى الطاقم 

التقني(.
وأمام انعدام الحلول، اعتمد العبو الجيش الملكي على الكرات 
الوقت  الخصم   للفريق  الغالب  أنها تعطي في  العرضية، رغم 
الكافي للتراجع  إلى خط الدفاع، حيث أن كل الكرات الساقطة 
في مربع العمليات كانت تجد الحارس«سيدي صالح« بارتقائه، 
أو 10العبين يتقمصون كلهم دور المدافعين، بقاماتهم الفارهة، 

وتدخالتهم المحسوبة، وليحولوا هجمات الجيش الملكي الفاشلة، 
إلى مرتدات سريعة، وبكثرة عددية ،خلقت الكثير من المتاعب 
لدفاع الفريق العسكري، خاصة وأن العبي وسط ميدانه، كانوا 

غائبين ومتواضعين بدنيا.
وقال مدرب الجيش الملكي في تصريح خص به قناة الرياضية، 
بعد هذه الهزيمة المخيبة لآلمال، إن فريق شبيبة القبائل »إذا كان 
قد انتصر علينا هنا، فيمكن أن ننتصر عليه نحن في الجزائر. ليس 
لدي ما ألوم العبي فريقي عليه، ألنهم خلقوا مجموعة من الفرص، 
كما أنهم قاوموا دفاعيا، ولكن في لحظة يسجل هدف ضدنا. »

المباراة  أطوار  كانت  »لقد  الملكي  الجيش  مدرب  وأضاف 
لصالحنا، ولكن النتيجة عاكستنا وسنقضي ليلة صعبة.«

ويظهر من خالل هذا التصريح بان المدرب« فاندنبروك« لم يكن 
صريحا، كما كانت عادته، خاصة وأنه يتحمل كامل المسؤولية 

في الهزيمة، بعد أن فشل في إدارة المباراة بطريقة جيدة.
وإذا كان فريق الجيش الملكي قد خيب آمال أنصاره، فإن فريق 
نهضة بركان، وبتجربته في المنافسات اإلفريقية، عاد من ملعب 
 المنستير بانتصار ثمين على نظيره اتحاد بنقردان بهدف لصفر.
ووقع الهدف الوحيد بالمباراة الالعب يوسف الفحلي في الدقيقة 
التاسعة، ليضع فريقه على مشارف الدور الملحق المؤهل إلى 

دور المجموعات.

الجي�ش الملكي 
يتوا�سع 
بميدانه 
ويقترب 

من الخروج 
المبكر

للجامعة  رئيسا  بلحاج  الجواد  عبد  انتخاب  أعيد 
أربع  مدتها  جديدة  لوالية  للمالكمة  المغربية  الملكية 
سنوات، أول أمس السبت بالرباط، وذلك خالل الجمع 
العام العادي للموسم األولمبي 2017 – 2021 والجمع 

العام غير العادي واالنتخابي.
وصوت 139 عضوا على الالئحة التي قدمها بلحاج، 
المرشح الوحيد لرئاسة الجامعة، فيما اعترض واحد فقط.
وكان بلحاج قد انتخب رئيسا لجامعة المالكمة ألول 

مرة في سنة 2002.
وتم خالل هذا اللقاء مناقشة والمصادقة باإلجماع على 
 –  2017 الرياضية  للمواسم  التقارير األدبية والمالية 
2018 و2018 – 2019 و2019 – 2020 و2020 – 2021.

وتطرق التقرير األدبي، الذي تلته نائبة الكاتب العام، 

زبيدة وسام، إلى الحضور المتميز للمغرب في الهيئات 
اإلقليمية والقارية والدولية، فضال عن األهمية التي يتم 
إيالؤها لمقاربة النوع بغية النهوض بالمالكمة النسوية.
وبالحديث عن المسابقات التي شاركت فيها مختلف 
المنتخبات الوطنية ما بين 2017 و2021، تم التأكيد 
على أن النتائج التي سجلها المالكمون المغاربة تدل 

على فعالية االستراتيجية التي اعتمدتها  الجامعة.
وبخصوص دورة األلعاب األولمبية األخيرة التي أقيمت 
بطوكيو، أشارت زبيدة وسام إلى أن هذه األلعاب شكلت 

خيبة أمل كبيرة لرياضة الفن النبيل المغربي.
وقالت، في هذا الصدد، إن النتائج لم ترق إلى مستوى 

التطلعات، رغم المجهودات التي بذلتها األطر التقنية 
والجامعة واللجنة األولمبية الوطنية المغربية والوزارة 
الوصية، مبرزة أن فيروس +كوفيد – +19 كان إلى حد 

كبير سببا في هذا اإلخفاق.
وأوضحت أن مراكز التدريب اضطرت لهذا السبب إلى 
إغالق أبوابها مما أثر سلبا على استعدادات المالكمين، 
في حين لم يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في 

المسابقات الدولية استعدادا ألولمبياد طوكيو.
،الذي يغطي الفترة  وفي ما يتعلق بالتقرير المالي 
من 31 غشت 2017 إلى غاية 31 غشت 2021، فقد تمت 
اعتراض  مقابل  138 جمعية،  لدن  عليه من  المصادقة 

صوت واحد.
وتشير هذه التقارير، التي تبين اإليرادات والنفقات 
خالل هذه الفترة، إلى وجود فائض مالي في الميزانية 

يقدر بحوالي 19.5 مليون درهم.
من جهة أخرى، اطلع الجمع العام على تقرير مراقب 
الحسابات قبل مالءمة النظام األساسي للجامعة مع النظام 
األساسي النموذجي للجامعات الرياضية وتحديث األنظمة 

العامة للجامعة.
إلى  باإلضافة  الجديد،  الجامعي  المكتب  ويتشكل 
رئيسه، من 14 عضوا، يمثلون عصب الشاوية »ألف« 
)4( والساحل الجنوبي )1( والشاوية »باء« )3( ووجدة 
أنجاد )1( والوسط )2( والساحل الشمالي )2( واألطلس 

الكبير )1(.

بلحاج رئيسا لجامعة المالكمة لوالية جديدة

تفا�سيل ب�سيطة تمنح الدفاع الجديدي فوزا ثمينا وال�سريع ي�سقط من جديد
مصطفى الناسي 

سعادته  الجديدي،  الدفاع  مدرب  شيخة،  بن  الحق  عبد  أبدى 
باالنتصار الذي حققه فريقه بنتيجة )3 – 2(، على ضيفه الشباب 
الرياضي السالمي، مساء أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 

السادسة من الدوري المغربي للمحترفين.
وقال بن شيخة، في تصريح صحافي، إن االنتصار أمام السوالم، 
والذي مكنه من اعتالء صدارة الترتيب ولو مؤقتا، مستحق، وجاء 

بعد جهد كبير من العبيه«.
واعترف المدرب الجديدي، بالمعاناة التي خلقها له منافسه السوالم 
على مدار اللقاء، موضحا »نعم هو انتصار مستحق وال أحد يمكنه 
أن يدعي عكس ذلك، لكن المنافس أتعبنا كثيرا وفرض علينا بذل 

المزيد من المجهود لحسم المباراة«.
وأضاف »الجولة األولى كانت متكافئة والهدف األول حرر الالعبين، 
وال يمكن أن أقيم تقنية الفيديو وما ترتب عنها خالل هذه المباراة، 

ألنني تعودت على عدم الخوض في قرارات الحكام«.
وختم بن شيخة بالتأكيد على أن »ما يهم هو االنتصار الذي جاء 
مكافأة لما بذلناه من مجهودات مع االحترام المكفول للمنافس الذي 

كان خصما قويا لنا طيلة المباراة«.
واستعاد الدفاع الجديدي نغمة االنتصارات، بعد فوزه على الشباب 
السالمي، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، 

لحساب الجولة السادسة من البطولة االحترافية.
وتقدم الفريق السالمي أوال في الدقيقة 56عبر مصطفى الصهد، 
قبل أن يعدل أصحاب األرض النتيجة في الدقيقة 61 عبر المصطفى 

شيشان.
وكثف أبناء المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة من هجماتهم 
عبر شعيب  وثالثا  ثانيا  هدفا  جهودهم  لتثمر  الدقائق،  باقي  في 

المفتول في الدقيقتين 67 و81.

وفي الدقائق األخيرة، أضاف الشباب السالمي الكثير من بهارات 
اإلثارة على أجواء المباراة بتوقيعه الهدف الثاني في الدقيقة 87، 
لكن دون نجاحه في معادلة الكفة، لتنتهي المواجهة بانتصار أصحاب 
األرض، وبالتالي تصدر جدول الترتيب مؤقتا برصيد 14 نقطة، في 
حين تجمدت حصيلة الشباب السالمي عند النقطة التاسعة من ثالث 

انتصارات و3 هزائم.
رضوان الحيمر، مدرب الشباب السالمي، أكد في تصريح صحافي 

على أن مباراة فريقه أمام الجديدة هي صورة طبق األصل لمباراة 
اتحاد طنجة، حيث أهدر العبوه العديد من الفرص التي كانت سانحة 
للتسجيل. مضيفا أنه كان بإمكان فريقه العودة بنتيجة إيجابية، إال 

أن تفاصيل صغيرة قادت الدفاع إلى الفوز في اللقاء. 
وختم تصريحه باإلشارة إلى أن التوقف أثناء العودة إلى الفيديو 
هزيمة  إلى  اليوم  قاد   ما  وهو  المباراة،  أطوار  على  سلبا  يؤثر 

الشباب السالمي. 
وفي لقاء آخر، فاز المغرب الفاسي خارج ميدانه على سريع وادي 
زم بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على أرضية 

ملعب الفوسفاط بخريبكة.
وسجل هدفي المغرب الفاسي محمد الفقيه )د 20 و 9+45 ض ج(.
واحتل فريق المغرب الفاسي، عقب هذا الفوز، المركز الخامس 
إلى جانب مولودية وجدة بثماني نقاط، فيما ظل نادي سريع وادي 

زم في أسفل الترتيب بنقطتين.

نتائج وبرنامج باقي املباريات
سريع وادي زم – المغرب الفاسي..........................................0 – 2 
الدفاع الجديدي – الشباب السالمي.......................................3 – 2  

الثالثاء 
اتحاد طنجة – الجيش الملكي......................................)س 20.00(

 األربعاء 
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة...................................)س 18.15(
مولودية وجدة – الرجاء الرياضي................................)س 20.30(

اخلميس 
الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي.................................)س 20.30(
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قرار جمل�س 
الأمن املقبل حول 

ال�صحراء
تابع ص1

الوضع  تطورات  ملناقشة  يتجه  وهو  األمن  مجلس 
امليداني سيكون مطالبا أيضا بطرح ارتباطات البوليساريو 
بالتنظيمات اإلرهابية، خاصة في شمال مالي، وما األحداث 
األخيرة التي تعرض لها السائقون املغاربة بمالي إال واحدة 
بني  العضوي  الترابط  لهذا  الواضحة  التجليات  هذه  من 
مليشيات الجبهة والحركات اإلرهابية، مع ما أصبحت تشكله 
من  واإلحباط  اليأس  حجم  تزايد  ظل  في  تندوف  مخيمات 
املخيمات،  شباب  الستقطاب  التنظيمات  لهذه  خصبة  أرض 
على  ويطرح  ككل  املنطقة  يهدد  اليوم  أصبح  الترابط  هذا 
مجلس األمن مسؤولية ضمان األمن والسلم في املنطقة وعدم 
االستخفاف بمثل هذه الوقائع واألحداث، التي راح ضحيتها 
مدنيون أبرياء من سائقي الشاحنات، وهي نفس الخطة التي 
كان يريد تنظيم البوليساريو ومليشياته تنفيذها بالكركرات 
لكن بفضل سرعة دقة التحرك األمني املغربي تم تأمني املنطقة 
ومعها تأمني تحرك املركبات، العربات والسائقني لتنتقل هذه 
العناصر املليشياتية بتنسيق مع التنظيمات اإلرهابية للقيام 

بأعمال قرصنة في شمال مالي العتراض السائقني. 
من  ينطلق  قراره،  الستصدار  يتجه  وهو  األمن،  مجلس 
التراكم السياسي الذي أقرته قراراته السابقة الصادرة منذ 
سنة 2007 وصوال لقرار 2548 الصادر في أكتوبر املاضي، 
الحل  مع  التعاطي  في  نوعية  تطورات  قرارات شهدت  وهي 
إقبار  تم  النزاع، بحيث  لحل هذا  ُيفضي  قد  الذي  السياسي 
الذاتي  بالحكم  تعويضه  وتم  املصير  تقرير  استفتاء  طرح 
تقرير  لفكرة  الديموقراطية  السياسية  التعبيرات  من  كواحد 
املصير، وارتباط الحل ككل بتطور الوضع امليداني خاصة منه 
داخل األقاليم الصحراوية الجنوبية التي تشهد قفزة وثورة 
نوعية في مختلف املجاالت املرتبطة بالتنمية والديموقراطية 
املحليتني، في انتخابات كانت محط أنظار املراقبني الدوليني، 
الناخبني  اختيار  حرية  وعلى  نزاهتها،  على  أكدوا  الذين 
ملمثليهم ليس في املؤسسات املنتخبة فحسب بل هم ممثلوهم 
اليوم في املسار السياسي باعتبارهم معبرين عن مصالحهم 
املحلية، وممثليهم الشرعيني، لذلك فمجلس األمن وهو يتجه 
سيكون  ميستورا،  دي  لستيفان  سياسي  دعم  عن  لإلعالن 
داعما لعملية سياسية تجعل من الحكم الذاتي املخرج الوحيد 

إلنهاء هذا النزاع املفتعل حول الصحراء. 
في الختام، من املؤكد أن دبلوماسية املغرب تتحرك من أجل 
تحرك  وهو  بالدنا،  حققتها  التي  املكاسب  مختلف  تحصني 
يجب أن يتم تفاديا ألي مفاجأة وضمانا لالستمرار في نفس 
األمريكية  اإلدارة  أما  الذاتي،   للحكم  الداعم  األممي  املسار 
فستكون  أمام امتحان املطالبة بترجمة موقفها الداعم ملغربية 
مجلس  على  ستعرضه  الذي  قرارها  مسودة  في  الصحراء 

األمن.

مشاورات   مجلس   األمن 
 حول   الصحراء

جل�صة   مغلقة …
 ب�أفق   مفتوح؟

تابع ص1
    البوليزاريو   أعلنت،   منذ   نونبر   املاضي،   خروجها   من  
 اتفاق   إطالق   النار   املوقع   منذ   ،1991   وهي   بذلك   ترى   أن  
 من   مصلحتها   أن   يكثر   الحديث   عن   تردي   الوضع   وعن   عودة  

 السالح   وعن   مواكب   القتلى   املجروحني  .. إلخ   إلخ . 
والحال   أن   إصرارها   على   ذلك،   يعني   في   اللغة   الديبلوماسية  
 أنها   من   يدفع   باتجاه   التأزيم   وخرق   االتفاقات   األممية   املؤطرة  
 للوضع   في   الصحراء   املغربية،   وفي   املقابل   يلتزم   املغرب  

 بوقف   إطالق   النار   وباتفاقياته   الدولية .  … 
بالنسبة   للمغرب،   يمكن   االستئناس   بقصاصة   وكالة   املغرب  
 العربي "  الماب  " حول   املوضوع،   لكي   نستشف   الروح   التي  
 يتفاعل   بها   املغرب   مع   الجلسة   املغلقة،   وهي   روح   األفق  
 املفتوح،   حيث   ركزت   املصادر   املغربية   على   النقاشات   التي  
 جرت   في   جو   يطبعه   الهدوء   والتفاؤل   الستئناف   املسلسل  
 السياسي   وبالثوابت   األممية   أيضا،   من   حيث »    وصف   مبادرة  
 الحكم   الذاتي   التي   تقدم   بها   املغرب   سنة   ،2007   مرة   أخرى،  
 باعتبارها   مقترحا   جديا   وذا   مصداقية،   واإلشادة   بااللتزام  
 املتواصل   للمغرب   باحترام   وقف   إطالق   النار ... واإلشارة   إلى  

 الهدوء   الذي   يسود   الصحراء  .  
طبعا   يبقى   املوقف   األمريكي   محددا   في   قضية   تعتبر  
 واشنطن   فيها   هي   حاملة   القلم،   بالتالي   ال   يمكنها   أن   تمر  

 بدون   إثارة   األسئلة . 
لم   يرشح   شيء   عن   موقف   أمريكا،   في   ثاني   جلسة   حول  
 الصحراء   بعد   جلسة   أبريل،   والتي   كانت   قد   حاولت   فيها  
 تمرير   نص   يطالب   بـ"تجّنب   التصعيد    ". وهذا   املشروع   رفضته  
 الصني   والهند   ولم   يوافق   عليه   املغرب،   الذي   استشارته   أمريكا  

 في   الصياغة،   وتم   العدول   عنه   في   النهاية .  … 
للمرة   الثانية   لم   تتقدم   أمريكا   بنص   بعد   املشاورات،   لكن  
 الذي   يمكن   تسجيله   هو   أن   الجهود   الخارقة   التي   بذلتها  
 دول   من   حجم   أملانيا   وإسبانيا،   وبعض   الدول   اإلسكندنافية  
 من   أجل   حث   واشنطن   على   التراجع   عن   االعتراف   لم   تكلل  
 بالنجاح،   بل   صارت   موضوع   توتر   بني   عواصم   هذه   الدول  

 وبني   واشنطن . 
وفي   غياب   تراجع   تم   التعويل   عليه   كثيرا،   ينتطر   أن   تواصل  
 أمريكا   دعم   التوجه   العام   ملجلس   األمن   بخصوص   الحل  
 السياسي   املتوافق   عليه   وعدم   العودة   إلى   نقطة   الصفر   التي  

 تريدها   الجزائر   والبوليزاريو ... 
في   األخير،   كان   الفتا   ما   قامت   به   الجهات   املساندة  
 للبوليزاريو   والجزائر،   ضمن   ما   يسمى   مجموعة   جنيف،  
 والتي   شنت   هجوما   حادا   على   غوتيريس   وتقريره،    وعلى  

 فرنسا   والواليات   املتحدة   وعلى   مجلس   األمن   برمته . 
ويستفاد   من   لغة   الهجوم   أن   كل   املسارات   التي   سلكتها  
 البوليزاريو   ومن   يسير   سيرها   قد   منيت   بالفشل،   ولم   تبق  
 إال   الورقة   الحقوقية   يريدون   أن   يجعلوا   منها   حصان   طروادة  

 األخير ... 

بنمو�صى ي�صتمع ملط�لب النق�ب�ت التعليمية الأكرث متثيلية وي�صرب له� موعدا يف القريب 

برنامج يستهدف اإلسالميين المتطرفين المسجونين في قضايا اإلرهاب 

عندم� ي�ص�عد ج�ن ج�ك رو�صو وفولتري اأمراء 
الدم على امل�ص�حلة مع املجتمع املغربي 

n مصطفى اإلدريسي

الوطنية  التربية  وزير  بنموسى،  شكيب  استمع 
التواصلي  لقائه  في  والرياضة،  األولي  والتعليم 
إلى  تمثيلية،  األكثر  التعليمية  النقابات  مع  األول 
مطالب ومقترحات وقضايا الشغيلة التربوية والشأن 
التربوي، والتي تميزت بلقاءات على حدة لكل نقابة، 
التعليمية،  للنقابات  العامني  الكتاب  على  واقتصرت 
بكل  مرفوقا  كان  الذي  الوزير  أمام  بسطت  التي 
التربية  لقطاع  العام  الكاتب  بلقاسمي،  يوسف  من 
البشرية  املوارد  مدير  بنزرهوني،  الوطنية،ومحمد 
االتصال،  بقسم  املكلف  املاتني،  وعمر  األطر،  وتكوين 
والعنصر  وإصالحها  التربوية  املنظومة  مشاكل 
املادية  للمطالب  واالستجابة  وتحفيزه،  البشري 
وعلى  التعليمية،  للشغيلة  واملهنية  واالجتماعية 
بشأنه  الحوار  انطلق  الذي  األساسي  النظام  رأسها 

الصادق  ونوه  اليوم.   إلى  نتائج  دون   2014 منذ 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب  الرغيوي، 
املنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، 
بمبادرة الوزير لعقد لقاءات بالكتاب العامني للنقابات 
الوطنية  التربية  بقطاع  تمثيلية  األكثر  التعليمية 
تنفيذ  بينها  ومن  التعليمية  الشغيلة  مطالب  مقدما 
عليها  املتوافق  األربعة  املراسيم  بإصدرار  االلتزامات 
خالل سنتي -2019 2020 ومرسومي االدارة التربوية 
ومواصلة  العليا  الشعادات  وحاملي  ومسلكا  إسنادا 
ملحقو  العالقة  والقضايا  امللفات  كل  حول  الحوار 
واملبرزون  التربويون  وامللحقون  واالقتصاد  االدارة 
واملستبرزون والدكاترة وأطر التسيير املادي واإلداري 

وأساتذة الزنزانة 10 وفوج 1993 و 1994.
 كل هذه املطالب واملشاكل التي استعرضها الكاتب 
العام للنقابة الوطنية للتعليم أمام الوزير، على الوزارة 
أن تجد لها حال في القريب العاجل بعد توقف الحوار 
القطاعي منذ سنتني مع الوزير السابق لحكومة سعد 

مذكرة  الرغيوي  قدم  االخير  وفي  العثماني  الدين 
مكتوبة فيها أهم نقط امللف املطلبي.  

من جهتها عبرت النقابة الوطنية للتعليم املنضوية 
تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحاجة 
امللحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم 
من  وتحفيزه،  البشري  العنصر  وتثمني  اإلجابات، 
خالل االستجابة للمطالب املادية واالجتماعية واملهنية 

للشغيلة التعليمية.
أولية،  مذكرة  للتعليم  الوطنية  النقابة  وقدمت 
 26 في  بمقترحاتها  مختصرا  أوليا  جردا  تتضمن 
الذين  األساتذة  األساسي،  النظام  وهي:  عالقا،  ملفا 
فرض عليهم التعاقد، املقصيون من خارج السلم ومن 
التربوية)إسنادا،ومسلكا  اإلدارة  الجديدة،  الدرجة 
وتدريبا(، املساعدون التقنيون واملساعدون اإلداريون، 
املكلفون  والتخطيط،  التوجيه  أطر  الشهادات،  حاملو 
واملالي،  املادي  التسيير  أطر  الدكاترة،  خارج سلكهم، 
واإلدارة،  االقتصاد  وملحقو  التربويون،  امللحقون 

العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، املفتشون، 
املبرزون واملستبرزون، ملف ضحايا النظامني، ضحايا 
املتصرفون،  األمازيغية،  أساتذة   ،9 الزنزانة  ملف 
أساتذة  واملرسبون،  املعفيون  املشتركة،  األطر  وباقي 
اللغة العربية والثقافة املغربية بالخارج، الزنزانة 10، 
فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، املقصيون من 
الحركات  األولي،  التعليم  ومربو  مربيات  املباريات، 

االنتقالية واإلدارية .
وفي جواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة، في لقائه التواصلي األول 
مع النقابات التعليمية األكثر تمثيلية، أكد أن عقد هذه 
الشركاء االجتماعيني  التواصلية األولية مع  اللقاءات 
للوزارة يأتي من أجل التأسيس للمستقبل، عبر رسم 
وبناء  النقابات،  هذه  بمساهمة  مشتركة،  طريق  ورقة 
تصور يساهم في بناء الثقة، وكذا تيسير مسار الحوار 
بشكل يساهم في تحسني وضعية نساء ورجال التعليم 

واالرتقاء باملستوى الدراسي للمتعلمات واملتعلمني.

في  عاما   30 بالسجن  املحكوم  صالح  يأمل 
املغرب على خلفية قضية إرهاب، معانقة الحرية 
قريبا بعد "مصالحته" مع ذاته واملجتمع، بفضل 
املتطرفة  األفكار  مراجعة  على  ساعده  برنامج 

التي قادته إلى السجن.
أيامه وراء القضبان  يقضي الرجل) 50عاما( 
باإلعدام  وإدانته   2002 العام  اعتقاله  منذ 
بسبب "االنتماء لخلية إرهابية وتمويل مشروع 
إرهابي"، قبل أن يخفض الحكم إلى السجن 30 

عاما إثر استفادته من "مصالحة".
تنظمه  الذي  "املصالحة"  برنامج  ويستهدف 
رسمية  ومؤسسات  للسجون  العامة  املندوبية 
أخرى منذ 2017، الراغبني في مراجعة أفكارهم 

بني املدانني في قضايا التطرف الديني.
ويقول صالح من داخل مكتبة سجن القنيطرة 
الواقع شمال الرباط "آمنت بأفكار اعتقدت أنها 
الصواب بما فيها العنف... أحمد اهلل أن يدي لم 

تتلطخ بالدماء".
وهو تعرف على هذه األفكار في إيطاليا التي 
شيخ  خالل  "من  التسعينيات  في  إليها  هاجر 
املصرية"، كما  مسجد من +الجماعة اإلسالمية+ 
يقول، بعدها، قرر تغيير حياته لتبدأ "بهجر بالد 
كانت  التي  اإلسالم"  دار  نحو  أسرته  مع  الكفر 

آنذاك "إمارة طالبان في أفغانستان".
الحكام  محاربة  بوجوب  ويضيف"آمنت 
التي  والدول  الشريعة  يعطلون  الذين  الظاملني 
تحارب املسلمني، استنادا إلى آيات وأحاديث لم 

أكن مؤهال لفهمها الفهم الصحيح".
العنيفة  املتطرف  اإلسالم  أفكار  وتستند 
عموما، إلى تأويل حرفي لبعض نصوص القرآن 
منزوعة  واألحاديث املنسوبة للنبي محمد )ص( 
من سياقاتها التاريخية، وبما ال يتوافق غالبا مع 
تأويالت أخرى معتدلة يزخر بها تاريخ املسلمني.
واسعا  انتشارا  تلقى  األفكار  هذه  وبدأت 
قتال  مع  الخصوص،  على  الثمانينيات  منذ 
"املجاهدين" ضد السوفيات في أفغانستان آنذاك 
رئيسيا  تهديدا  تصبح  أن  قبل  أمريكي،  بدعم 

لألمن في العاملني العربي والغربي.
العداء  إجماال على  اإليديولوجية  وتحث هذه 
املطلق لكل املخالفني لها أكانوا مسلمني أم غير 

مسلمني، والجهاد إلقامة "دولة الخالفة".
في املغرب، اعتقل منذ 2002 أكثر من 3500 
من  خلية  ألفي  من  أكثر  تفكيك  وتم  شخص 
رسمية،  أرقام  بحسب  املتشددين،  اإلسالميني 
إلى  باالنتماء  مختلفة  اتهامات  إليهم  ووجهت 
تزعزع  لعمليات  والتخطيط  إرهابية"  "تنظيمات 
مغربيا  مقاتال   1662 والتحق  إلخ،  األمن، 
في  الحرب  اندالع  منذ  املتطرفة  بالتنظيمات 

سوريا، وفق مصدر أمني بالرباط.
عام  باإلعدام  أدين  الذي  دمير،  محمد  ويقول 
بزعامة  "إرهابية"  خلية  إلى  باالنتماء   2003
بأفكاره  اليوم  حتى  املتمسك  فكري  يوسف 
"يكتشفون  اعتقالهم  يتم  ممن  عددا  إن  العنيفة، 
حاجتهم للتخلص من األفكار التي تسيطر عليهم 

عندما يختلون بذواتهم".
ملساءلة  بالحاجة  47عاما(  دمير)  يشعر  ولم 
معتقداته إال بعد سبعة أعوام على توقيفه، لكن 
كنت  كما  نفسي  مع  صادقا  "كنت  املراجعة  في 

صادقا حني آمنت بتلك األفكار املنحرفة".
املسؤولني  إلقناع  طويال  مسارا  حينها  وبدأ 
"بأن يمدوا لنا يد املساعدة"، ما قاد إلى خفض 
عقوبته عام 2011 إلى 30 عاما سجنا، ثم أفرج 
دورات  أولى  في  مشاركته  بعد   2017 في  عنه 

برنامج "مصالحة".
العامة  املندوبية  في  املسؤول  ويوضح 
للسجون موالي إدريس أكلمام أن البرنامج كان 
تتبع  شملت   2015 منذ  جديدة  مقاربة  "ثمرة 
تطور هؤالء السجناء وسلوكياتهم، وفتحت باب 
ملن  حاجتهم  عن  عبروا  الذين  ملساعدة  التفكير 

ينير الطريق أمامهم".
واستفاد من البرنامج حتى اآلن 207 معتقلني 
منهم وخفضت   116 عن  وأفرج  نساء،   8 بينهم 
عقوبات 15 آخرين، ويستمر البرنامج لكل معتقل 

قرابة ثالثة أشهر.

مثل دمير، كان صالح بدأ مساءلة أفكاره تلقائيا 
"دون أن أهتم في البداية ببرنامج مصالحة، لكن 
في  فيه  للمشاركة  دفعتني  اإليجابية  أصداءه 

2019 ألكتشف عاملا جديدا".
يلقيها  دينية  محاضرات  البرنامج  يشمل 
وأخرى  للعلماء  املحمدية  الرابطة  من  مؤطرون 
في القانون واالقتصاد ومرافقة نفسية للمعتقلني 
ولكن ال يقتصر عليها، ويقول صالح إنه اكتشف 
غريبا  ليس  جلها  و"أن  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
هناك  "صحيح  مضيفا  اإلسالم"،  جوهر  عن 
بعض التحفظات مثل الحق في اإلجهاض، لكنها 

موجودة أيضا لدى مجتمعات غير مسلمة".
في  محاضرات  أيضا  البرنامج  ويشمل 
للمعتقلني.  نفسية  ومرافقة  واالقتصاد  القانون 
ويتابع أكلمام "الحظنا اهتمام شركائنا األجانب 
بالبرنامج"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون مصدر 

إلهام لبرامج مماثلة تناسب خصوصياتهم".
وقرر دمير بعد انضمامه إلى البرنامج دراسة 

القانون بالفرنسية من داخل السجن.
ويقول "كنت أكفر بالقانون الوضعي، فإذا بي 
أكتشف فكرة العقد االجتماعي التي تتيح للجميع 

العيش في سالم، ما دمنا مختلفني بالضرورة".
روسو  جاك  جان  قرأت  "عندما  ويضيف 
وفولتير وجدت أن أفكارهما غير بعيدة في العمق 

عن مقاصد اإلسالم".
من  الخروج  رحلة  في  بعيدا  دمير  وسار 
التطرف ليلتحق بعد اإلفراج عنه بطاقم الرابطة 
املحمدية للعلماء الذي يشرف على الشق الديني 
مساعدة  اليوم  ويحاول  "مصالحة"،  لبرنامج 
متطرفني يرغبون في التحرر من األفكار املتشددة.
في  "هم  عنيدين  أشخاصا  أحيانا  يواجه 
فيضطر  محدودة"  دينية  معرفة  ذوو  الغالب 
التراث  من  وتفاسير  بنصوص  ملحاججتهم 
في  الصدق  "مساءلة  على  يركز  لكنه  الديني، 
اهلل  رضى  ينالوا  لن  أنهم  إلقناعهم  نفوسهم 
باتباع هذه الطريق، إذا كانوا فعال صادقني في 

ابتغائه"، على حد تعبيره.

ال�صحراء املغربية: تف�وؤل ع�م مبجل�س الأمن اإزاء ا�صتئن�ف 
امل�صل�صل ال�صي��صي اإثر تعيني املبعوث ال�صخ�صي اجلديد

الجاري،  الدولي، خالل األسبوع  األمن  عقد مجلس 
مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء املغربية، 
تلقى خاللها أعضاء املجلس إحاطة من مساعدة األمني 
وعمليات  السياسية  الشؤون  إلدارة  إلفريقيا  العام 
السالم،مارثا بوبي، واملمثل الخاص لألمني العام لألمم 
ألكسندر  املينورسو،  بعثة  ورئيس  للصحراء  املتحدة 

إيفانكو.
النقاشات جرت في  أن  وأفادت مصادر دبلوماسية 
جو يطبعه الهدوء، وتميزت بتفاؤل عام إزاء استئناف 
مسلسل املوائد املستديرة قريبا إثر تعيني ستافان دي 
العام لألمم  ميستورا مؤخرا مبعوثا شخصيا لألمني 

املتحدة إلى الصحراء املغربية.
وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس األمن الدولي 
املسلسل  استئناف  إلى  الجديد  الشخصي  املبعوث 
انتهى  حيث  من  املمكنة  اآلجال  أقرب  في  السياسي 

سلفه.
كرست  األمن  ملجلس  األخيرة  القرارات  أن  يذكر 
والجزائر  املغرب  بمشاركة  املستديرة  املوائد  مسلسل 
وموريتانيا و«البوليساريو«، باعتبارها اإلطار الوحيد 
ودائم  وبراغماتي  واقعي  سياسي  حل  إلى  للتوصل 
هذه  وخالل  اإلقليمي.  النزاع  لهذا  بشأنه  ومتوافق 
املشاروات، تم وصف مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم 
بها املغرب سنة 2007، مرة أخرى، باعتبارها مقترحا 
النزاع  لهذا  حل  بلوغ  من  يمكن  مصداقية  وذا  جديا 

اإلقليمي الذي طال أمده .
املتواصل  بااللتزام  أعضاء  دول  عدة  وأشادت 
تعاونه  وكذلك  النار،  إطالق  وقف  باحترام  للمغرب 
ملراقبة  واليتها  تفعيل  أجل  من  املينورسو  مع  الكامل 
به  قام  ما  غرار  على  أعربوا،  كما  النار.  إطالق  وقف 
عن   ، األخير  تقريره  في  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
املينورسو ضد  بعثة  عناصر  لتلقيح  للمغرب  شكرهم 

كوفيد 19-.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  توصيات  مع  وتماشيا 
دعا أعضاء مجلس األمن إلى رفع جميع القيود التي 
فرضتها »البوليساريو« على املينورسو شرق منظومة 

الدفاع .
العدائية  األعمال  أن  إلى  األعضاء  بعض  وأشار 
العام،  إليها في تقرير األمني  الحدة، املشار  منخفضة 
الصحراء،  يسود  الهدوء  وأن  كبير  بشكل  تقلصت  قد 
لوقف  الكامل  االحترام  على  »البوليساريو«  وحثوا 

إطالق النار.
وفي الختام، أعرب األعضاء الخمسة عشر عن قلقهم 
تندوف،  مخيمات  في  اإلنساني  الوضع  تدهور  بشأن 

والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد - 19.
هذا الوضع ناجم عن تنصل الجزائر من مسؤولياتها 
من  جزء  على  سيادتها  عن  التنازل  خالل  من  الدولية 
لديها  ليست  مسلحة  انفصالية  ملجموعة  أراضيها 

القدرة وال الصفة والخبرة لتدبير الجائحة.

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

المكتب ال�صي��صي يعزي ر�صيدة 
بنم�صعود  في والدته� 

نبأ  تلقينا  واألسى  الحزن  وببالغ  وقدره  بقضاء هلل  مؤمنة  بقلوب 
وفاة والدة األستاذة الجامعية رشيدة بنمسعود برملانية سابقة وعضو 

املكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية سابقا. 
وعلى إثر هذا املصاب الجلل، يتقدم االتحاديون واالتحاديات بأحر 
التعازي وأصدق املواساة إلى رشيدة بنمسعود وزوجها أنور املرتجي 
أن  سبحانه  هلل  سائلني  والعائلة،  األسرة  باقي  إلى  خاللهما  ومن 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها 
وذويها جميل الصبر والسلوان، ويسكنها فسيح جناته رفقة األنبياء 

والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

لكبيرة مديد  في ذمة اهلل
بقلوب مؤمنة بقضاء هلل وقدره وببالغ الحزن 
واألسى تلقينا نبأ وفاة لكبيرة مديد بعد مرض 

لم يمهلها طويال .
يتقدم  الجلل،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
االتحاديون واالتحاديات بأحر التعازي وأصدق 
املواساة إلى أخيها عبد هلل مديد ومن خالله إلى 
أن  سائلني هلل سبحانه  والعائلة،  األسرة  باقي 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها 
وذويها جميل الصبر والسلوان، ويسكنها فسيح جناته رفقة األنبياء 

والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

الح�ج اأحمد اأونج�ر لمزالي في ذمة اهلل
أحمد  الحاج  ورحمته،  هلل  عفو  إلى  انتقل 
آيت  لجماعة  السابق  الرئيس  ملزالي،  أونجار 
أمزال، الذي وافته املنية صباح يوم الجمعة 16 

أكتوبر 2021.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم أسرة ندير حسن 
ولشكر إبراهيم، بأحر التعازي إلى زوجة الفقيد 
وأبنائه وإخوته، راجني من هلل تعالى أن يلهمهم 

فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  وأن  والسلوان،  الصبر 
جناته مع الصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا. `

إنا هلل وإنا إليه راجعون

حسب تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط

ارتف�ع ن�صبة الطالق بني الن�ص�ء املغربي�ت الب�لغ�ت م� بني 45 و49 �صنة
أن  للتخطيط  السامية  للمندوبية  تقرير  أفاد 
الطالق ارتفع بني النساء البالغات ما بني 45 و49 
سنة في املغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم 

القروي أو الحضري.
وذكر التقرير،  الذي يحمل عنوان »املرأة املغربية 
املطلقات  عدد  أن  التطور«،  من  سنة   20 أرقام:  في 
شكل 77.0 في املئة من إجمالي املطلقني سنة 2014، 
سنة  املسجلة  املئة  في   79.1 من  بذلك  منخفضا 
2004، بينما نسبة الرجال من املطلقني بلغت 23.0 

في املئة، بعدما كانت 20.9 في املئة سنة 2004.
وتتقارب نسبة الطالق في صفوف الجنسني في 
صفوف  في  بلغت  إذ  والحضري،  القروي  العاملني 
املجال  في  املئة  في   77.6  ،2014 سنة  النساء، 
الحضري، و74.5 في املئة في املجال القروي، بينما 
العالم  22.4 في املئة في  بلغت في صفوف الرجال 
الخضري، و25.5 في املئة في املجال القروي، وفقا 

ملوقع »هسبريس«.

األرامل  النساء  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  وفي 
)من 60 سنة فما فوق( سنة 2014، 91.29 في املئة؛ 
 8.71 الرجال  النسبة في صفوف  لم تتجاوز  بينما 

في املئة.
في  فوق  فما  سنة   60 من  األرامل  نسبة  وبلغت 
املجتمع املغربي 50.1 في املئة، ونسبة الذكور ضمن 

هذه الفئة 4.9 في املئة، سنة 2014.
بلغت  الجنس،  حسب  األسر  أرباب  وبخصوص 
نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2014، 

20.9 في املئة، مقابل 16.3 في املئة سنة 2004.
معدل  أن  نفسه  التقرير  كشف  أخرى،  جهة  من 
إلى  ارتفع  والكتابة  القراءة  يجدن  اللواتي  النساء 
53,9 في املئة سنة 2019، مقارنة ب39,6 في املئة 

سنة 2004.
وأوضحت املندوبية أن هذا املعدل يتجاوز 74,6 
ب65,6  مقارنة   ،2019 سنة  الرجال  عند  املئة  في 
في املئة سنة 2004، في حني أن املعدل العام للذين 

سنة  املئة  في   64,1 بلغ  والكتابة  القراءة  يعرفون 
2019، مقابل 52,3 في املئة سنة 2004.

أظهرت  التعليم،  إلى  بالولوج  يتعلق  ما  وفي 
النشرة التحاق ٪90.5 من الفتيات اللواتي تتراوح 
أعمارهن ما بني 15 و 17 عاما عام 2020 في الوسط 
الحضري و ٪39.2 في الوسط القروي مقابل 56.3 ٪ 

و ٪6.1 على التوالي سنة 2000. 
 ٪  85.7 بمعدل  األطفال  يتمدرس  املقابل،  في 
العمرية في الوسط الحضري  الفئة  بالنسبة لنفس 
و 50.5 ٪ في الوسط القروي، مقابل 70.3  ٪ و14.7 

٪ على التوالي عام 2000.
التي  للتخطيط،  السامية  املندوبية  وأصدرت 
للمرأة،  تتابع تطور الوضعية السوسيو-اقتصادية 
التي  أرقام  في  املغربية  »املرأة  السنوية  النشرة 
اإلحصائية  البيانات  من  مجموعة  بتوفير  تتميز 
تخص عدة مجاالت ورسوم بيانية تؤشر على تطور 

وضع املرأة املغربية.

نسبة النساء 
اللواتي يجدن 

القراءة والكتابة 
ارتفعت 

إلى 53,9 %
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 11 إلى   6 أيام  االتحادية،  الشبيبة  استقبلت 
أكتوبر 2021، الملتقى الثاني والتأسيسي لشبكة 
»المينا التينا«، والتي تضم مجموعة شبيبات حزبية 
اشتراكية وتقدمية تنتمي إلى دول شمال إفريقيا 

والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى. 
وتم خلق هذه الشبكة سنة 2018 بدولة كولومبيا 
بالتواصل  يسمح  يساري  شبابي  تجمع  ك��أول 
وبعد  الذكر،  السالفتي  المنطقتين  بين  والتفاعل 
أول ملتقى لها تم تكليف الشبيبة االتحادية بعقد 
ثاني لقاء مع االتفاق على ضرورة تأسيس الشبكة 
بشكل قانوني بما يسمح لها بممارسة دورها في 
خلق جسور التواصل بين منظمات الجهتين، وقد 
تمكنت الشبيبة االتحادية، وفي ظرف وجيز، ورغم 
الملتقى  تنظيم  من  كورونا،  جائحة  إكراهات  كل 
الثاني بمشاركة كل من: المغرب، تونس، فلسطين، 
لبنان، البحرين، مع اعتذار كل من األردن وكردستان 
العراق في آخر لحظة ألسباب لوجيستية خاصة، 
ومن الضفة األخرى عرف الملتقى حضور كل من 
كولومبيا، البرازيل، الشيلي، المكسيك، نيكارغوا، 
كوستاريكا والدومينيكان، وهي تمثيليات جد وازنة 
ألحزاب سواًء في الحكم أوأحزاب تقود المعارضة 
إلى جانب تجمعات بيئية كبرى وشبكات نسائية 

فاعلة وحاضرة بقوة داخل القارة األمريكية.
الثاني  الملتقى  عرف  ه��ؤالء  لكل  وباإلضافة 
مشاركة وازنة من قيادة االتحاد  لل«مينا التينا« 
العالمي للشباب االشتراكي ممثلة بكل من كاتبه 
العام برونو گونزالڤيز من دولة البرتغال وكاتبته 
العامة السابقة والكاتبة العامة للشباب االشتراكي 
دولة  من   Ana Pirtskhalava حاليا  األوروبي 
جورجيا، كما شارك كل من سيف عقيل، نائب رئيس 
المنظمة من فلسطين وسارينييه ابرهميان، نائبة 
إلى ضيوف  باإلضافة  أرمينيا،  الرئيس من دولة 
الديموقراطية  الكونغو  دول��ة  من  كل  من  شرف 
)عضو كامل العضوية في االتحاد العالمي للشباب 
االشتراكي(، ومن نيوزيالندا ممثلة في ماكنلي ايفا 
كاسي، وهي باحثة مهتمة بقضايا منطقة شمال 

إفريقيا والشرق األوسط.
ولقاءات  ن��دوات  عدة  الملتقى  أشغال  وعرفت 
الكاتب األول لحزب االتحاد  واستقباالت، دشنها 
االشتراكي للقوات الشعبية باستقباله قيادة االتحاد 
العالمي للشباب االشتراكي، مرورا بالندوة حول 
المغربية،  تاريخ وآخر تطورات قضية الصحراء 

وانتهاًء بورشات موضوعاتية.
 وتناولت الورشات مواضيع متنوعة كاألوضاع 
السياسية بالمغرب، وقراءة في الوضع السياسي 
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد الربيع العربي، 
السياسية  التطورات  وآخر  بالقوقاز،  والوضع 
تطورات  آخر  إلى  باإلضافة  األمريكيتين  بمنطقة 
والسالم،  الحلول  وآف��اق  الفلسطينية  القضية 
والمشاركة  والتنمية  المناخ  ح��ول  وورش���ات 

السياسية للنساء.
إلى جانب هذه الندوات عرف الملتقى عقد عدة 
العمل  تعزيز  أجل  من  ثنائية  ولقاءات  اتفاقيات 
المشترك، باإلضافة إلى جوالت سياحية بكل من 
الرباط طنجة شفشاون وتطوان كان لها أثر كبير 
في تغيير نظرة المشاركين للمغرب كقوة صاعدة 
ودولة قوية ببنيات تحتية رائدة ومجتمع منفتح 
ومتضامن، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى الجميع 
من  تبقى  المغربية  التجربة  بأن  عميقا  واقتناعا 

التجارب الرائدة لدول المنطقة والعالم.
وبإجماع  ال��م��ش��ارك��ون،  ات��ف��ق  األخ��ي��ر  وف��ي 
الحاضرين، على تكليف الشبيبة االتحادية باإلعداد 
للهيكلة القانونية والمادية للشبكة، من أجل إطالق 
خطة العمل السنوية التي تضم عدة أنشطة ومحطات 
اليمكن إال أن تساهم في تبادل التجارب والخبرات 
وتسهيل فهم القضايا المختلفة، وتقوية النضال 
المشترك دفاعا عن الحقوق والحريات وانتصارا 

للموضوعية والمبادئ المشتركة.
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أول تجمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بين منطقتي شمال إفريقيا 
والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى

 ال�شبيبة االتحادية ت�شت�شيف الملتقى التاأ�شي�شي الثاني ل�شبكة«المينا التينا«  

عرف الملتقى الثاني 
لل«مينا التينا« مشاركة 
وازنة من قيادة االتحاد 

العالمي للشباب 
االشتراكي ممثلة بكل 
من كاتبه العام برونو  

ونزالڤيز من دولة البرتغال 
وكاتبته العامة السابقة 
والكاتبة العامة للشباب 
االشتراكي األوروبي حاليا 

Ana Pirtskhalava من دولة 
جورجيا، كما شارك كل من 

سيف عقيل، نائب رئيس 
المنظمة من فلسطين 

وسارينييه ابرهميان، نائبة 
الرئيس من دولة أرمينيا، 

باإلضافة إلى ضيوف 
شرف من كل من دولة 
الكونغو الديموقراطية 

)عضو كامل العضوية في 
االتحاد العالمي للشباب 

االشتراكي(، ومن نيوزيالندا 
ممثلة في ماكنلي ايفا 

كاسي، وهي باحثة 
مهتمة بقضايا منطقة 
شمال إفريقيا والشرق 

األوسط
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 19/6101/95
إعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2021/11/11 يوم  ستجر 
بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 
يلي: العقار املسمى »الورد« 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
23/5396، مساحته 1 هكتار 
84 آر 30 سنتيار وهو عبارة 
الجزء  عارية،  أرض  عن 
عبارة  العقار  هذا  من  االوفر 
الستخراج  منجم  بقايا  عن 
دار  بطريق  والكائن  الطني. 

القائد سي عيسى اسفي
هو:  عرض  اخر 

1.235.000,00 درهما
لفائدة السيد: محمد غنيم

ارطيلي  ذان  عنه  ينوب 
بهيئة  املحاميان  والكبناني 

اسفي 
بوعالم  ورثة  السادة:  ضد 

غنيم
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
الخزينة العامة. وللمزيد من 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنيفذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /3848/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء
اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من ق.م.م

ملف التبليغ رقم: 
2020/8401/3314

رقم البحث القيم:
228 ب / 2021

بناءا علي الدعوى املقدمة 
من طرف شركة شاميونغ 

في شخص ممثلها 
القانوني، بواسطة االستاذ 

توفيق شقرون املحامي 
بهيئة الدار البيضاء

في مواجهة:
شركة امبريماريوم كوم 
IMPRIMARIUM.

COM
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
الكائن مقرها االجتماعي 

9/7 زنقة 29 تجزئة سيدي 
عبد الرحمان األلفة 

الدار البيضاء
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
التجارية  املحكمة  لدى 

حكما  ان  البيضاء  بالدار 
املحكمة  هذه  عن  صدر 
 2020/10/19 بتاريخ: 
رقم:  امللف  في   4897 رقمه: 
 2 0 1 9 / 8 2 3 5 / 1 0 9 1 1
بقبول  شكال  والقاضي 
واالضافي  االصلي  الطللبني 
املدعى  بأداء  املوضوع  في 
مبلغ  املدعية  لفائدة  عليها 
درهم   488.285,79 قدره: 
من  القانونية  الفوائد  مع 
تاريخ الطلب الى غاية تاريخ 
التنفيذ مع تحميلها الصائر.
كما يعلن رئيس كتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار 

قد  الحكم  هذا  ان  البيضاء 
القيم  في شخص  تبليغه  تم 
السيد سعيد رحبي املنصب 
عليها شركة  املدعى  في حق 
IMPRI� كوم  امبريماريوم 
MARIUM.COM بتاريخ 
املحكوم  وان   2021/04/12
الطعن  حق  لها  عليها 
 30 باالستئناف داخل أجل  
يوما من تاريخ اشهار الحكم 

وتعليقه.
تحت عدد: 917/2021

علق بتاريخ: 10/09/2021
مدة التعليق

ع.س.ن /3857/إ.د

ع.س.ن /3881/ إد

ع.س.ن /3882/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم ورزازات 
دائرة أمرزكان 

قيادة اغرم نوكدال 
 جماعة تيدلي

إعـــالن تتبع استشارة معمارية
SA/2021/04 :رقم

على   2021/11/23 يوم  في 
سيتم  صباحا    11 الساعة 
تيدلي  جماعة  رئيس  بمكتب 
بتتبع  املتعلقة  األظرفة  فتح 
الخاصة  املعمارية   االستشارة 
بجماعة  بناء مستودع   بأشغال 

تيدلي.
من  الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
الضرائب  من  خالية  باملشروع 
498.370,00درهم  مبلغ:  في 
وتسعون   وثمانية  مائة  )أربعة 
ألف وثالثة مائة وسبعون درهم، 

00 سنتيم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 

املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  مرسوم  من  و102  و101 
349.12.2 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب ضبط  جماعة لتيدلي. 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح االظرفة-
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املغربية  البوابة  االلكتروني عبر 

للصفقات العمومية
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 6 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

من نظام االستشارة املعمارية. 
ع.س.ن/3859/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية واللوجيستيك
مصلحة امليزانية و الصفقات
إعالن عن استشارة معمارية
رقم: 2021/09/ص.ت.ق 

على   2021/11/11 يوم  في 
سيتم  عشر  الحادية  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات   قاعة  في 
الرحامنةفتح  لعمالة  العامة  
املعماريني  املهندسني  أظرفة 
املعمارية  باالستشارة  املتعلقة 
وتتبع  املعمارية  الدراسة  ألجل: 
وحدات  خمسة  بناء    أشغال 
للتعليم االولي بالجماعة بوروس 
اقسام  وثالثة  بكر   بو  وسيدي 
العظم    نزالة  بجماعة  مدرسية 

باقليم الرحامنة 
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  املعمارية 
بعمالة  والصفقات  امليزانية 

الرحامنة.
من  الكترونيا  نقله  يمكن  كما 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
باملشروع  املتعلقة  لألشغال 

في:1750000.00درهم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابقني ملقتضيات املواد: 100، 
رقم  املرسوم   من   102 و   101
2.12.349  الصادر في 8 جمادى 
االولى 1434 )20 مارس 2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني :

- إما إرسال اظرفتهم  عن طريق 
البريد املضمون بإفادة االستالم 
امليزانية  مصلحة  املكتب  إلى 

والصفقات.
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  -إما 
مصلحة  رئيس  بمكتب  وصل، 

امليزانية والصفقات.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب لجنة االستشارة املعمارية  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchéspublics.

gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بهاهي تلك املنصوص عليها في 

املادة 5 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/3877/ا.د

ع.س.ن /3875/ إد

ع.س.ن /3876/ إد

ع.س.ن /3878/ إد

ع.س.ن /3879/ إد

ع.س.ن /3880/ إد

من بينها مشاركة مغربية 
اختيار 41  عر�ضا باأيام قرطاج 

المو�ضيقية

الموسيقية مؤخرا عن نتائج فرز  المديرة أليام قرطاج  الهيئة  أعلنت 
الترشحات للمشاركة في الدورة السابعة المقررة من 18 إلى 23 ديسمبر 

القادم حيث تم اختيار 41 عرضا من مجموع 148 ملفا.
أيام قرطاج  الواردة على  الملفات  الفنية قد نظرت في  اللجنة  وكانت 
العربية  البلدان  ترشح من مختلف  148 ملف  البالغ عددها  الموسيقية 
ملفا  تونس و85  من  ملفا   63 اختيار  تم  وقد  والمتوسطية.  واإلفريقية 

من بقية البلدان.
وفي ما يلي قائمة االعمال : من تونس / وجدي الرياحي تريو/ و/نبيل 
و/نورو كوانتات  و/نور عرجون وسليم عرجون/  عبد المولى كوارتات/ 
وميرورز لشيماء  و/دنيا لمحمد بن صالحة ودالي شبيل/  الحمد اليتيم/ 
قدور/ و/قيس فريحات كوراتر واصدقاؤه/ و/سامي اللوز/ و/عبور لمنير 
بن حبل/ و/كانتات لسليم عبيدة/ و/طريق/ و/الكاسات/ و/بن جميع/ و/

امل النيس بصيلة/ و/عزة/ و/تيغا بالك نا اند باند/ وبازمان اليف باند 
لهيثم خماجة/ و/ذي كروز/ و/اسالم جامعي تونس/فرنسا/ وحاتم فريخة 

واصدقاؤه/.
من مصر/ نور بروجكت لنور عاشور/ و/هاي دام باند/

من المغرب / ذي ليال لحمزة اياللج/ و/صونيا نور/ 
من الجزائر / افريقيا سبيريث/ وربيع الحوطي/

من االردن / بشر
من سوريا / دفى تريو لغيث الماغوط

من موريتانيا / خوديا اكوستيكس
من فلسطين / جسور لعيسى مراد وشادي زقطان

من مدغشقر / ماشمانجاكا و/اولو بالكي
من السنيغال / شيخ ابراهيم فام وماريا سيفا من الطوغو / اليدي ابوك

من مالي / دمبالي ماري فيرجيني
من الكاميرون / مارسي الصومبا/ و/لو برجي/

من الراس االخضر / ايلينا المايدا

عبد الرحيم الراوي

أحمد صبري المبدع قلم رفيع خط في قلوبنا 
وأذهاننا عبارات المحبة واإلخاء ..، كثير منا 
ورواياته  أشعاره  بقراءة  يزال،  وال  استمتع، 
ومقاالته وتعليقاته الرياضية..  رجل ألف بين 
اللحن والكلمة فأطربته، وأقام الصالة فطهرته، 
وامتهن  فأطاعته،  المستديرة  الكرة  وداع��ب 

الصحافة والسياسة .. فتيسرت له..
آثارها  تعد  ولم  الجبال  اختفت  وإن  فحتى 
تظل  الرجال  قيمة  فإن  شموخها،  على  تشهد 
راسخة، ولن يجرؤ أحد على محوها من الذاكرة، 
وإن كان سي أحمد صبري غادر المكان، الذي 
»عاشره« منذ أكثر من   نصف قرن من الزمن، 
سيبقى اسمه خالدا في الذاكرة، وفي مؤلفاته 
الشعرية والروائية، وعلى صفحات المجلدات 
جريدة  أرشيف  برفوف  تامة   بعناية  المرتبة 

»االتحاد االشتراكي«.
في  دائما،  يتواجد،  صبري  أحمد  األستاذ 
اليوم  الصحي  ، وضعه  ذاكرتنا..  في  قلوبنا، 
األنظار فظله يعيش  يزعجنا، وإن اختفى عن 
بين ظهرانينا.. بالرغم من ابتعاده عن أعيننا ..

كيف  المعرفة،  حق  أبناءه  يعرف  فالمكان   
واحد  فمات«  خوخة  »أهداني  وصاحب  ال 
ممن وضعوا أول حجر لبناء جريدة »االتحاد 
االشتراكي« بزنقة األمير عبد القادر، وواحد من 
مؤسسي صحافة االتحاد وأعمدتها منذ العدد 

األول من جريدة » التحرير.«
تلك المؤسسة التي علمتنا كيف نحضن وكيف 
نمسح الدموع، وكيف نؤمن بالقيم والتضحيات، 
وكيف نحترم اإلنسان ككيان بغض النظر عن 
صفته أو مركزه االجتماعي، وبغض النظر عن 
انتمائه السياسي أو العرقي أو الديني.. تلك 
رحمة  االختالف  أن  علمتنا  التي  المؤسسة 
علمتنا  حكمة،  والسكوت  نعمة  والتسامح 

أيضا كيف نحصن ذاكرتنا، وكيف نحترم ونقدر 
ونعترف بالجميل.. لمن علمنا حرفا ولن ننساه.

هو اآلن طريح الفراش، ال يقوى على النهوض، 
األسماء  تمييز  على  تقوى  ذاك��رت��ه  تعد  ول��م 
والوجوه، يستعمل فقط كرسيه المتحرك عندما 
بؤس  ومن  الفراش  من  التخلص  إلى  يحتاج 
داخل  الحركة  بخفة  ُعرف  الذي  وهو  المرض، 
المتفردة  وتقنياته  البدنية  وبقوته  الميادين، 
طويال  الرياضية  الجماهير  لها  صفقت  طالما 
فريق  ضمن  الميدان  وسط  يلعب  كان  عندما 
»الحياة  وفي  القدم  لكرة  البيضاوي«  »النجم 
البيضاوية« بدرب غلف، قبل أن يصبح مسؤوال 

في مكتبها المسير.
في  السلة  ك��رة  صبري  أحمد  سي  م��ارس   
خمسينيات القرن العشرين، وكانت واحدة من 
الرياضات التي استهوته وهو مازال شابا يافعا 
متعدد المواهب.. تألق في كل أنواع الرياضات.. 
يبدع فيمتع، لهذا أطلق عليه جيله من أبناء درب 

غلف لقب »الجن«.
الميادين،  في  الكبار  تجربة  راكم  أن  وبعد   
أصبح الحاج صبري مدربا على أعلى مستوى من 
االحترافية، فدرب فرقا في القسم الوطني األول، 
كنهضة سطات 1977 والمغرب التطواني 1979-
1981،ثم مدربا للمنتخب الوطني للشبان، قبل أن 
يدخل عالم االحتراف كأول مدرب مغربي محترف 

صحبة فريق الوحدة السعودي لموسمين.
 كما عمل مسؤوال باإلدارة التقنية لفريق الرجاء 
وزارة  في  ديوان  كمدير  واشتغل  البيضاوي، 
الشباب والرياضة، وبالمناسبة هو من بين من 
أشرف على اإلعداد و التخطيط والبرمجة أللعاب 
 ،1983 سنة  البيضاء  بالدار  المتوسط  البحر 
كما تم توشيحه بملعب العاصمة األرجنتينية 
بوينوس آيريس من قبل الرئيس السابق لالتحاد 
الدولي لكرة القدم »الفيفا« والعضو السابق في 

لجنة األولمبياد جو هافالنج.

مشترك  مليون   111 أن  »نتفليكس«  أعلنت 
حضروا مسلسل«سكويد غايم« الكوري الجنوبي 
الذي وفرته على منصتها للبث التدفقي قبل أربعة 
أسابيع، وهو ما يشكل رقما قياسيا لعدد مشاهدات 
مسلسالتها في األسابيع األولى التي تلي انطالقها.

يمزج المسلسل بين الرمزية االجتماعية والعنف 
الشديد من خالل رؤية بائسة للمجتمع، ويتناول 
قصة شخصيات من الفئات األكثر عرضة للتهميش 
في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب 
من كوريا الشمالية، يشاركون في ألعاب األطفال 
التقليدية أمال في الفوز ب� 45,6 مليار وون )38,1 
مليون دوالر(. ويقتل الخاسرون في هذه األلعاب.

وأفادت »نتفليكس« في تغريدة أن«سكويد غايم« 
وصل »إلى 111 مليون مشاهد، محققا أكبر انطالق 

لمسلسل ما« على المنصة.
استقطب المسلسل جمهورا كبيرا جدا من كل 
أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعه 
بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة 
الضخمة.  والسينوغرافيا  المتقن  اإلنتاج  إلى 
وتصدر هذا العمل ترتيب مسلسالت »نتفليكس« 

في أكثر من 80 بلدا.
يحمل  األمريكي  »بريدجرتون«  مسلسل  كان 
مليونا   82 إذ شاهده  القياسي  الرقم  اآلن  حتى 
في األسابيع األربعة األولى لبدء عرضه في نهاية 

ديسمبر 2019.
وال تخضع اإلحصاءات التي تنشرها »نتفليكس« 
لتدقيق أي طرف ثالث، خالفا لما هي الحال في ما 
يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي.

وتشكل ظاهرة »سكويد غايم« أحدث التجليات 
المعبرة عن تأثير كوريا الجنوبية المتزايد على 
المشهد الثقافي العالمي، بعد النجاح الهائل الذي 
وفوز  »بي تي اس«  حققته فرقة البوب الكورية 
بالسعفة الذهبية في مهرجان  فيلم »باراسايت« 
كان، وتمكنه من أن يصبح أول عمل بغير اللغة 

اإلنكليزية ينال جائزة األوسكار ألفضل فيلم.
الكورية لن تتالشى قريبا،  الموجة  ويبدو أن 
إذ أعلنت »نتفليكس« في فبراير الفائت عن خطة 
الستثمار 500 مليون دوالر خالل السنة الجارية 
كوريا  في  منتجة  وأفالم  مسلسالت  في  وحدها 

الجنوبية.

الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبحرتونس ترشح فيلم »فرططو الذهب« للمنافسة على جائزة األوسكار
أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس ترشيح فيلم )فرططو الذهب( للمخرج عبد الحميد بوشناق، 

للمنافسة في فئة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالدورة الرابعة والتسعين للجائزة األبرز عالميا.
الفيلم من بطولة فتحي الهداوي ومحمد السويسي، وهو ثاني األفالم الروائية الطويلة في مشوار المخرج 
الشاب. وكلمة ”فرططو“ تعني في دول شمال أفريقيا الفراشة، وهي مأخوذة من اللغة األمازيغية ليصبح المعنى 

األقرب لعنوان الفيلم ”فراشة الذهب“.
 وكتب بوشناق على صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك: ”تمثيل تونس بفيلم ‘فرططو الذهب‘ في 
سباق األوسكار !!! ما زلت ال أستطيع أن أدرك، أنا فخور وسعيد، هذا عمل فريق آمن بي“. وأضاف: ”أنا الذي 

أحب كثيرا الكلمات.. ال يمكنني العثور عليها بعد اآلن.. مبروك لكل عضو في هذا الفريق الرائع“.
ومن المنتظر إعالن األفالم المقبولة بهذه الفئة في ديسمبر بينما ستعلن القائمة المختصرة في فبراير 2022. 

ويقام حفل توزيع جوائز األوسكار في 27 مارس بمدينة لوس أنجليس بالواليات المتحدة.
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أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما والبحر بسيدي إفني، عن فتح باب التسجيل 
للمشاركة في النسخة الثامنة للمهرجان ) دورة نصف حضورية(.

وذكر بالغ للمنظمين أن هذا اإلعالن موجه لصناع األفالم، مغاربة و أجانب، من مبدعي 
وصناع الفيلم التخيلي القصير والوثائقي بكل أصنافه، لتقديم ترشيحاتهم التي ستتنافس 
على الجوائز الثالث للمهرجان ) الجائزة الكبرى، وجائزة سينما البحار، و جائزة الوثائقي(.
وأوضح المصدر أنه يشترط في األفالم المرشحة إلزاميا االرتباط بتيمة البحر و البيئة، 
كما ينبغي أال تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة. وأضاف البالغ أن المشاركة في المهرجان 
 ، JPEG A4 تقتضي بعث عبر البريد االلكتروني للجهة المنظمة، ملصق الفيلم من حجم
وملخص عن الفيلم و سيرة ذاتية للمخرج، وأن يكون الفيلم بجودة جيدة. وحددت إدارة 

المهرجان تاريخ 25 أكتوبر 2021 كآخر أجل للمشاركة.

نزار الفراوي

شعلة  الشامات«  »مسرح  فرقة  رفعت 
تدشين الموسم الثقافي والمسرحي على 
صعيد جهة فاس مكناس، بتقديمها لعرض 
مديرها،  إخراج  من  عنوان«عدم«  يحمل 

بوسلهام الضعيف.
أمام جمهور كبير متعطش لتقاسم فرجة 
جماعية حية، وبحضور نخبة من رجاالت 
الحركة المسرحية بالعاصمة االسماعيلية 
محمد  الثقافي  المركز  احتفى  وغيرها، 
المنوني بعودة الحياة الى المؤسسات 
الثقافية وعانق فيه الفنان المسرحي مكانا 
ينبض بحرارة التفاعل الحي مع المنتوج 

الفني المقترح.
عنوان العرض المسرحي »عدم«، رامز 
دقيق ووفي لمضمون العمل الذي يغوص 
في عباب األسئلة الوجودية الملحة التي 
تواجه الكائن االنساني في كل زمان ومكان، 
وخصوصا في الزمن الراهن الملبد بالشك، 
تلك األسئلة التي هي في نفس الوقت سالح 
االنسان إلثبات وجوده ومعاندة اإللغاء 

واالحتفاء بالكينونة نشيدا للعالم.
العرض ابن السياق الفلسفي واالنساني 
الوطني والعام الذي فرضه زمن الجائحة 
في  نوعيا  المسبوقة  غير  بتحدياتها 
وبالعالم.  وباآلخر  بذاته  االنسان  عالقة 
يضرب الوباء فينتشل االنسانية الالهية 
يوميات  م��ن  التفاهة  ف��ي  المستغرقة 
بإنذار  ليصفعها  وج��وده��ا  استسهال 
االضمحالل وشؤم الموت ويزج بها في 

نفق التيه ومساءلة الراهن والمآل.
مشاهد مفتوحة متحررة من قيود كتابة 
كالسيكية أحادية الموضوع، ومن ترتيبات 
الدراما الخطية المغلقة ببدايتها ونهايتها 
وتطور أحداثها. على الركح، يتألق النص 

الشعري والتأملي، بالدارجة والفصحى 
والفرنسية على ألسنة ستة ممثلين، يؤدون 
يتظافرون  أو  متشظية  حوارية  مقاطع 
الهشاشة  بأنين  جماعية  صرخات  في 
وفضح  الوباء  فاقمها  التي  االنسانية 
أبعاد مغمورة منها، وإن كانت معطى أزليا 
يطارد االنسان. طبيعة الموضوع وأسلوب 
المعالجة اقتضى نوعا من التقشف في 
تأثيت الفضاء، بينما تمركز فن اإلضاءة 
على وجوه الممثلين ألنها موطن إطالق 

الصرخة وإنشاد الوضع المأزوم.
فاضحة  نصوصا  »عدم«  يستدعي 
للشرط االنساني المشروخ، في زمن الوهم 
حامال  بالعلم  واللوذ  الطبيعة  بترويض 
للحلول الناجزة. غسيل أدمغة ناعم يحفر 
بالحرية،  سطحي  شعور  خلف  باطراد، 
من  سجن  في  االن��س��ان  ت��ورط  »دائرة« 
صنيع سلط غير مرئية، فردانية مجنونة 
تفضي الى انفصال الذات عن محيطها في 
زمن التواصل والعولمة، حتى يغدو الفرد 
متحدثا عن نفسه بصيغة ضمير منفصل 

ل »آخر« غريب عنه.
رسائل قوية تسافر الى الجمهور عبر 
موسيقية  بظالل  تعبيري  صوتي  أداء 
موحية، وبتوظيف حيوي لحركة الجسد، 
بوصفه آلة الممثل، واألثر البصري للكلمة.

يشكل »عدم« من ناحية إدارة الممثل 
على  االعتماد  غياب  في  واعدة،  تجربة 
أسماء محترفة ممن سبق أن ساهم في 
الممثلين  أن  اعتبار  على  الفرقة،  تألق 
هم  وإن��اث،  ذكور  بين  مناصفة  الستة، 
»استوديو  مشروع  خريجي  أوائل  من 
الممثل« الذي يتوخى استكشاف وصقل 
العاصمة  في  المسرح  شباب  مهارات 
طويال  الجمهور  صفق  االسماعيلية. 
الحيبور،  الكبابري، أشرف  إيمان  ألداء 
فكير جمال، عمر فرموج، فردوس بلخير 

وهالة السنتيسي.
جاءت تجربة هذه المحطة من مسار 
تصريح  ح��س��ب  »الشامات«،  ف��رق��ة 
المغرب  لوكالة  الضعيف  بوسلهام 
الذي  اإلحباط  سليلة  لألنباء،  العربي 
وباء  بقيود  مكبلين  مسرحيين  تملك 
التهم الفضاء العام والخاص، غير قادرين 
على ممارسة مهنتهم وشغفهم األول. في 
زمن المسارح المغلقة والنشاط الثقافي 
مع  االشتغال  فكرة  تمخضت  المشلول، 
شباب مدينة مكناس، من خالل تداريب 

في الهواء الطلق والساحات.
يتفاعل العرض مع اللحظة لكن ليس 
بطريقة مباشرة، يقول المخرج، »لقد عدنا 
الى نصوص شعرية وأدبية عالمية، مع 
اليومية  اللحظة  يعكس  بما  مسرحتها 
في  ال��وب��اء  ع��ن  يتحدث  ال  المباشرة. 
حد ذاته، بل عن هشاشة وعزلة الكائن 
أنها  مع  الوباء  كشفها  التي  واألشياء 

قديمة متجذرة في الوجود االنساني«.
العرض الذي هو انتاج ذاتي للفرقة، 
بمثابة افتتاح للموسم المسرحي بمدينة 
في  الفنون  أب  معاقل  من  واحدة  ظلت 

أن  ولو  ونقدا،  وتأليفا  فرجة  المغرب، 
من  بنوع  يتسم  العام  الثقافي  الفضاء 
إنه  الضعيف.  تعبير  البرودة، على حد 
األمل  جذوة  على  يشد  »مقاومة«  فعل 
في انطالقة حقيقية ومستدامة للنشاط 

الثقافي.
نوعيا  فرجويا  تراكما  »عدم«  ويعزز 
أثمرت  التي  الشامات  فرقة  إب��داع  من 
من  العديد   1998 ع��ام  تأسيسها  منذ 
المسرحيات الناجحة والمتنوعة من حيث 
النصوص واألشكال، من قبيل »العوادة« 
بوسلهام  واقتبسها  أخ��رج��ه��ا  ال��ت��ي 
الضعيف عن نص »ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف« لاليطالي لويجي بيراندللو، 
التي  ليون االفريقي«  و »حسن الوزان- 
ألفها أنور المرتجي، و«كل شيء عن أبي« 
المقتبسة عن رواية »بعيدا من الضوضاء 
قريبا من السكات« للكاتب المغربي محمد 
برادة و«الموسيقى«، المقتبسة عن رواية 
الياباني يوكيو ميشيما. اختيارات تعكس 
هاجسا مزمنا في مسار فرقة مسرحية 
باستكشاف عوالم أدبية ابداعية وازنة 

من هنا وهناك.

»عدم«.. عر�ض م�ضرحي طافح باأ�ضئلة تعري ه�ضا�ضة الكائن وتقاوم انهياره »�ضكويد غايم« يحطم الرقم القيا�ضي لعدد 
م�ضاهدي م�ضل�ضالت »نتفليك�ض« في �ضهره الأول

اأحمد �ضبري .. المبدع المتعددة الألوان
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االشتراكي

الرتجمة الأدبية يف املغرب:
م�سارات ورهانات

ترجمة  نسبة  تطور  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الدراسات األدبية في األلفية الثالثة - مع تسجيل 
الحضور املحتشم للمرأة في هذا املجال، مقارنة 
بحضورها املتزايد في مجال نقل اإلبداع عن لغات 
مختلفة، تطور مواز لتنامي الخطاب النقدي حول 
الترجمة في هذه الحقبة. ففي األلفية الثالثة شهد 
الحقل الثقافي املغربي تزايدًا ملحوظًا في نسبة 
ترجمة الدراسات األدبية، إذ صدر تقريبًا ما بني 
كتابًا  وستون  ثمانية   2011 وسنة   2000 سنة 
مترجمًا في مجال الدراسات األدبية، مع العلم أن 
الترجمات املغربية الصادرة في املجالت املغربية 

والعربية، تفوق هذا العدد بكثير. 
العزيز،  عبد  امللك  مؤسسة  إحصاءات  وحسب 
من  األدبية  الدراسات  ترجمات  عدد  يشكل 
من  مهمة  نسبة   2018 سنة  إلى   2015 سنة 
اإلنسانية  العلوم  في  املغربية  الترجمات  مجموع 
اللغتني  التحاق  تسجيل  مع  واالجتماعية، 
بقائمة  رمزية(  بنسبة  )وإن  العبرية  و  اإليطالية 
املغاربة،  للمترجمني  بالنسبة  املصدر  اللغات 
على  الحرص  بفضل  اإلنجليزية  حضور  وتنامي 
ترجمات األصول. والحال أن بيان نشر الكتب في 
املغرب خالل 2018-2017 السالف الذكر، أكد أن 
اإلسبانية،  تتقدم  أن  استطاعت  اإلنجليزية  اللغة 
بنسبة  الفرنسية  بعد  الثانية  املرتبة  تحتل  وأن 
فيها  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم   ،18،54

النصيب األكبر .
ترجمات  في  االنتباه  يسترعي  ما  أهم  ولعل 
التنويع  جانب  إلى   – تعميما  الثالثة  األلفية 
في  املنخرطني  املترجمني  عدد  وتزايد  اللغوي، 
عملية النقل من مختلف املعاهد واألقسام الجامعية 
في ظل استمرار حضور األسماء السابقة، تركيزها 
 – بعد  ما  والنظرية  الفكرية  االتجاهات  على 
الحداثية والتيارات النقدية ما بعد البنيوية وما 
بوتور، خورخي  الكولونيالية  )ميشيل   - بعد 
هارلند، إيتالو  ريتشرد  بورخيس،  لويس 
مارينو، بيير  أدريان  بالنشو،  كالفينو، موريس 
شارتييه، ماري جوزي مونزاين، ميالن كونديرا، 
خالد أمني، حسن  الطالب،   / دافيد لوبروتون… 
نزهة حفو، عبد النبي ذاكر، نعيمة بنعبد العالي، 
الرامي،  محمد مساعدي، محمد مخطاري، محمد 
إلى  الغني….  عبد  النوسي، محمود  املجيد  عبد 
جانب عبد السالم بن عبد العالي، سعيد علوش، 
املديني،  أحمد  بنكراد،  سعيد  بوحسن،  أحمد 
باملجال  ملحوظ  اهتمام  مع  مشبال،…(،  محمد 
السيميائي، وتخصيصًا كتابات أمبرطو إيكو التي 
افتتحت بها األلفية الثالثة عهدها )األثر املفتوح(، 
العالقة مع  املغربية  الترجمة  وربطت من خاللها 
ترسخ  وهي  السرد  عالم  أضاءت  كما  التفكيكية، 
املجال، بواسطة ترجمة كتابات من قبيل التأويل 

عالم  في  والتفكيكية ونزهات  السيميائيات  بني 
أليريك  تجديدية  كتابات  إلى  إضافة  السرد، 
غريماس، وجاك  وألجيرداس جوليان  بويسنس، 

فونتيني، ويوري لوتمان.
ويندرج هذا االهتمام ضمن العناية القصوى بفن 
ياوس،  روبرت  )هانس  تعميمًا  والقراءة  التأويل 
إيزر، سيغــــــفريـــــد  إيجلون، فولفغانغ  تيري 
روالن  صورلس،  فورمالي، فيليب  شميدت، مارك 
جنب  إلى  كيليطو،…(، جنبًا  الفتاح  عبد  بارط، 
القصيدة  وشعرية  الترجمة  بشعرية  العناية  مع 
املسرحية  الدراسات  في  الجديدة  والشعريات 
األمريكية  النقدية  املنظورات  إلى  وااللتفات 
املستحدثة  األنواع  مفاهيم  وتحديد  الالتينية، 
جديدة  حقول  فاستنبات  العلمي(،  )التخييل 
)املتخيل السياحي،  وفتح اآلفاق على جغرافيات 
النسبي  الحضور  مع  بالتوازي  مغايرة،  ثقافية 

لترجمات الشكالنية والبنيوية.
املطرد  النمو  تأثير  مدى  على  أخيرًا  وللتدليل 
واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  األدب  لترجمة 
حقل  في  اليوم  إلى  السبعينيات  منذ  تعميمًا، 
واملعوقات،  النقص  رغم  باملغرب،  التأليف 
العربية  بني  املعادلة  قلب  في  نجاحه  وعلى مدى 
رسمته  الذي  املشهد  على  نحيل  والفرنسية، 
للغات  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  إحصائيات 
 ،2018  2017- خالل  املجاالت  هذه  في  اإلنتاج 
بنسبة  القائمة  رأس  على  العربية  يضع  والذي 
الفرنسية  تليها   ،18,12% إلى  تصل  إنتاج 
بنسبة  واألمازيغية   ،16,25% بنسبة  بعيد  من 
%1,37، واإلنجليزية بنسبة %0,87، فاإلسبانية 
 .0,13% بنسبة  والبرتغالية   ،0,26% بنسبة 
العلوم  حقل  في  بالعربية  التأليف  أن  العلم  مع 
منعدم  وشبه  نادرًا  كان  واالجتماعية  اإلنسانية 
عرفتها  التي  الطفرة  عن  السابقة  الحقب  خالل 

الترجمة في مغرب الثمانينيات تخصيصًا.

4 -  تركيب

وازنة من مشهد  ثقافية  رغم غياب جغرافيات 
تمثيلية  ،وضعف  املغرب  في  اإلبداعية  الترجمة 
والهند،  األنتيل،  جزر  )إنتاج  أخرى  جغرافيات 
جنوب  إفريقيا  وإنتاج  الشرقية،  وأوروبا 
يعد   ،)… والقوقاز،  األنجلوفونية،  الصحراء 
باختراق  مفتوحًا  ورشًا  يشبه  الذي  املشهد  هذا 
الثقافات بواسطة  أكبر في املستقبل لعوالم هذه 
ولو  وسيطة،  لغة  طريق  عن  أو  الخاصة  لغاتها 
بتمثيلية رمزية، تدل على ذلك الترجمات األخيرة 
الثقافة  روائيي وشعراء  أعمال  إلى  التفتت  التي 
يتم  أن  نتوقع  -التي  الصينية  والثقافة  اليابانية 
التي  الدينامية  بفعل  قريبًا  بعمق  معها  التفاعل 
يعرفها تدريس الصينية بالجامعة املغربية – إلى 
جانب االلتفات – ولو بشكل تمثيلي– إلى إنتاجات 
كتاب ينتمون إلى الثقافات: اليونانية، واإليطالية، 
والنمساوية، والنرويجية، والتركية، والبرازيلية، 
من  فالجورجية…،  والهولندية،  واألنتيلية، 
جاو،  ماي  هاروكي،  موراكامي  إنتاجات:  قبيل 
نيكوس  سوكيغاوا،  دوريان  هيغاشينو،  كيغو 
دومبادزي،  نودار  زفايغ،  ستيفان  كازنتزاكيس، 

نيكو لوكيبانيدزي، أوالف هاوكه، ….(.
الدراسات  ترجمة  مشهد  يؤكد  املقابل،  في 
في   – املغاربة  األكاديميني  استمرار  األدبية 
وتجديد  تحديث  مسؤولية  تحمل  في  الغالب- 
على  باالتكاء  الترجمة،  بواسطة  الثقافة 
عصاميتهم وعلى جهودهم الفردية في البحث عن 
املغربية  الثقافة  لفائدة  الفرص  واستثمار  الدعم 
حكومية  غير  أو  حكومية  منظمة  أي  توفر  لعدم 
مغربية خاصة داعمة لحركة الترجمة ومساهمة 
مواكبة  إلى  واضح  سعي  مع  تقنينها،  في 
التيارات واالتجاهات املختلفة وإلى تعزيز تنويع 
املصادر النظرية واملنهجية ببوادر االنفتاح على 
أخرى…، مما سيؤدي مستقباًل إلى مزيد  لغات 
املشهد  على  الفرنسية  اللغة  هيمنة  تقليص  من 
الترجمي املغربي بفعل سلطة اإلرث االستعماري، 
وسيلة  عقود  مدى  على  شكلت  التي  اللغة  وهي 
التاريخي.  التأخر  لتدارك  املغربي األولى  املثقف 
نسبة  تنامي  أن  إلى  نشير  السياق،  هذا  وفي 
املغربية  األدبية  الترجمة  في  اإلنجليزية  حضور 
مع توجه واضح نحو نقل الدراسات األدبية في 
اإلبداع،  ترجمة  في  اإلسبانية  انحصار  مقابل 
يعد مؤشرًا دااًل على تأثير مركزية اللغة املصدر 
دوليًا في تنوع الحقول واألجناس التي يتم نقلها 

عنها.
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إيتالو 
بيير 
شارتييه، ماري جوزي مونزاين، ميالن كونديرا، 
 الطالب، 
نزهة حفو، عبد النبي ذاكر، نعيمة بنعبد العالي، 
الرامي،  محمد مساعدي، محمد مخطاري، محمد 
إلى   .
جانب عبد السالم بن عبد العالي، سعيد علوش، 
املديني،  أحمد  بنكراد،  سعيد  بوحسن،  أحمد 
باملجال  ملحوظ  اهتمام  مع   ،
 كتابات أمبرطو إيكو التي 
 ،
العالقة مع  املغربية  الترجمة  وربطت من خاللها 
ترسخ  وهي  السرد  عالم  أضاءت  كما  التفكيكية، 
التأويل 

يعد هذا المشهد
 الذي يشبه ورشًا 

مفتوحًا باختراق أكبر 
في المستقبل لعوالم 
هذه الثقافات بواسطة 

لغاتها الخاصة أو عن 
طريق لغة وسيطة، ولو 

بتمثيلية رمزية 

توقيع »طعنات يف ظهر الهواء« مب�سرح حممد 
اخلام�س بالرباط

التشكيلي  الفكر  جمعية  تنظم 
 2021 أكتوبر   21 الخميس  يوم 
، حفل توقيع ديوان »طعنات في 
ظهر الهواء« للشاعر محمد بلمو 
أصدرته ضمن منشوراتها  الذي 
إقامة  وتعذر   2019 دجنبر  في 
وباء  بسبب  لتوقيعه  حفالت 

كورونا.
مع  بتعاون  املنظم،  اللقاء 
مسرح محمد الخامس وبدعم من 
الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية 
القنيطرة،  سال  الرباط  بجهة 
سيحتضنه بهو املسرح بالرباط 
مساء  الخامسة  الساعة  في 
املجموعة  في  قراءة  ويتضمن 

من  وقراءات  الشيكر،  محمد  د.  الجماليات  باحث  طرف  من  الشعرية 
الديوان بصوت الشاعر، بينما تسير حفل التوقيع الشاعرة واإلعالمية 

فتيحة النوحو.
.

»�سعـرية الت�سـوف« للناقد حممد حمي الدين 
جديد عن دار ال�شعر مبراك�س

الشعر«  »دار  أصدرت 
الجماعي  الديوان  بمراكش، 
لينضاف   ،)2( شعرية  إشراقات 
محمد  للناقد  ثان  إصدار  إلى 
كتابه  خالل  من  الدين  محي 
في  التصـوف  »شعـرية  النقدي 
إبط  تحت  من  »العـبور  ديوان: 
للشاعر أحمد بلحاج آية  املوت« 
بجائزة  توج  والذي  وارهـام«، 
النقد الشعري للنقاد والباحثني 
الثانية  دورتها  في  الشباب، 

)أكتوبر 2019(.
الشعر  دار  وأوضحت 
هذا  أن  بيان،  في  بمراكش، 
جانب  إلى  »يشكل  املؤلف 

راهن  على  تطل  نوافذ  معا  يؤسسان  موازيا  أفقا  النقدي،  التفكير 
ومستقبل الشعر املغربي«، مشيرا إلى أن األمر يتعلق بـ«خطوة ثانية، 
النقد الشعري، وحاجة معرفية ملواكبة هذا  في مسالك ودروب أسئلة 
املنجز الشعري املغربي الغني بتجاربه وحساسياته وأجياله، وانفتاح 
شباب،  مغاربة  وباحثني  لنقاد  جديدة،  ومقاربات  استبصارات  على 
يحملون هم السؤال النقدي واملعرفي، ويحاولون إضاءة هذا املشهد، 

في أفق تحيني إشكاالته وأسئلته«. 
وأضاف املصدر ذاته، أن لجنة التحكيم اختارت لجائزة النقد الشعري 
للنقاد والباحثني الشباب، النقاد محمد زهير، و حسن املؤدن، وخديجة 
الدين،  الناقد محمد محي  اللجنة توجت كتاب  إلى أن  توفيق، مشيرا 

وذلك ملا رأته فيه »من معالم باحث قادم«. 

جملة » عبور« ت�شدر يف عددها 
الرقمي الأول

أوطاط الحاج ــ االتحاد االشتراكي:
من  األول  اإللكتروني  العدد  والنشر صدر  للثقافة  عبور  عن جمعية 

مجلة »عبور« التي يرأس تحريرها الشاعر عبد العزيز الطوالي. 
وقد كتب افتتاحية العدد مدير التحرير الشاعر والناقد املغربي أحمد 
مشيرا   « حداثية  بعيون  والتراث  الثقافة   « عنوان  تحت  الشيخاوي 
إلى أهداف هذه املجلة الثقافية الواعدة.كما شاركت في العدد نخبة من 
األسماء من داخل املغرب وخارجه ، فكتب في الشعر والزجل والقصة 
كل من محمد السراوي واصغيري مصطفى والطوالي زروال وملنيصري 
أمحمد ، وفي فقرة ملف العدد كتبت الدكتورة سامية غشير من الشقيقة 
ضرورة دعم املواهب اإلبداعية في األرياف«،  الجزائر مقالة بعنوان » 
املغربي  املسرحي  عن  التيجاني  الدين  نور  كتب  رموز  صفحة  وفي 
الفلسطيني  األكاديمي  فنون  صفحة  وكتب  التهامي،  الوردي  الراحل 
الروائي غارسيا ماركيز، وكتبت  النابلسي عن  األردن مهند  املقيم في 
في » محليات« الشاعرة واألديبة املغربية فريدة مزياني مقالة عنونتها 
التبريحة{«، في الفقرة التربوية  : »األبعاد السوسيوثقافية لخطاب } 
كتب كل من الدكتور رشيد طلبي وعبد الرحيم عيسوي مقالة مشتركة 

تحت وسوم » إثنا عشرة طريقة لتحفيز دماغ املتعلم«.
العرابي  محمد  واملترجم  الشاعر  من  كل  العدد حضور  عرف  مثلما 
وحسن ملني عبر دراسة أدبية وأحمد رجب شلتوت من خالل مادة ثقافية 

عن جائزة نوبل.
تجدر اإلشارة إلى أن العدد أعّده ونسقه أحمد الشيخاوي، ومن أجل 

مراسلة أسرة عبور موقعا ومجلة، يرجى اعتماد اإليميل التالي:  
Magazine.ob.21@gmail.com
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للترجمة  العليا  فهد  امللك  مدرسة  1956(، منشورات 

بطنجة، 1990.
-4 مزوار اإلدريسي:

العربي  الشعرية،  الحداثة  -“املعتمد”: منسيات 
الجديد، 17 نوفمبر 2015، الرابط:

 https://www.alaraby.co.uk › culture ›
2015/11/17

– “كتامة” تاريخ قصير لترجمة ضد التيار، العربي 
الجديد، 28 نوفمبر 2015، الرابط:

https://www.alaraby.co.uk
مانويل، ضون  فرانسيسكو  سييرا  رودريغيز   5-
مشروع ترجمة بتطوان في ظل  كيخوطي في الريف: 

الحماية اإلسبانية، الرابط:
https://www.academia.edu

 
6-Edition et Livre au Maroc-        
 Rapport annuel )2016-2017(, op.cit., en

: ligne
https://www.academia.edu › Edition_et_

livre_au_Maroc_2016-2017
 7-Mohamed -Sghir Janjar, L’édition
 au Maroc: 1955-2003. Etat des
 lieux,  Références maghrébines,

.Casablanca ,juin 2005
العمد، أوضاع  اهلل  عبد  الشأن:  هذا  في  -8انظر 
الوطنية  الخطة  إقرار  املغرب)في سبيل  في  الترجمة 

للترجة، دار باملاريس بالرباط، 2012.
وأية  ؟  أية وضعية  املغرب:  : الترجمة في  -9انظر 

استراتيجية ؟، منشورات وزارة الثقافة، 2003.
Richard  Jacquemond 10-.

 Les Arabes et la traduction : petite  –     
 déconstruction d’une idée reçue, La

.pensée de midi, N. 21, 02/2007
 Les flux de traduction entre le français-
 et l’arabe depuis les années 1980: un reflet
 des relations culturelles, Gisèle Sapiro,
 Translatio Le  marché de la traduction
 en France à l’heure de la mondialisation,

.)CNRS Editions, 2016 )HAL01514934
 La traduction en arabe du roman-
 mondial )1991-2015(.Jalons pour une
 enquête, Maxime Del Fiol et Claire
 Mitatre )dir(, Les Occidents des mondes
 arabes et musulmans , XIXe-XXIe siècles

.),2018)HAL01838369
 -انظر في هذا الشأن مثال :11

 Michael Peyron, Traduction en anglais-
 et en français de textes amazighs en prose

: et /ou en vers, en ligne
http://michaelpeyron2.canalblog.com/

archives/2013/01/20/26202174.htm
 Hassan Banhakeia, La traduction-

.poétique amazighe, Harmattan, 2017
 : والسلطة  واملؤسسة  ، األدب  يقطني  سعيد   12-
 ، العربي  الثقافي  املركز  أدبية جديدة،  ممارسة  نحو 

بيروت – البيضاء، 2002.
-13انظر بهذا الصدد:

الفرنسية،  لألدبيات  الترجمات املغربية  شعرية   –
بطنجة،  للترجمة  العليا  فهد  امللك  مدرسة  منشورات 

1991
– ترجمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية في العالم 
جاكمون،  ريشار  إشراف  تحت  املعاصر،  العربي 
سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  منشورات 
 / بالبيضاء  اإلنسانية  والعلوم  اإلسالمية  للدراسات 

مؤسسة كونراد أدناور بالرباط، 2008.
وانظر أيضًا:

 Mohamed -Sghir Janjar, Traduction  –
 et constitution de nouveaux champs
 des  savoirs en langue arabe, in
 Transeuropéennes, Avril /2010,en

: ligne
h t t p : / / t r a n s e u r o p e e n n e s . o r g / f r /
articles/221/Traduction_et_constitution_
de_nouveaux_champs_des_savoirs_en_

langue_arabe.html
 Akram Odeh, La traduction des  –
 connaissances scientifiques en arabe :
 état des lieux , défis et perspectives,  Meta
 , N.61, Les Presses de l’Université de

.Montréal, 2016

)°( أستاذة بكلية اآلداب بجامعة 
محمد الخامس الرباط، دكتوراه 
دولة في »األدب المقارن«، روائية 
وناقدة ومترجمة، عضو الرابطة 
العالمية لألدب المقارن، لها 
مجموعة من األعمال واألبحاث، 
شاركت في عدد من الملتقيات 
والمؤتمرات األدبية المغربية 
والعربية.
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اململكة املغربية 
وزارة الداخلية

جهة بني مالل خنيفرة
عمالة اقليم ازيالل 

جماعة ازيالل
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

رقم: 2021/05
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء      2021
سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
الجماعة  رئيس  مكتب  في 
االظرفة  فتح  ألزبالل  الترابية 
املتعلقة بطلب العروض ،بعرض 
التالي:  املرفق  أثمان ألجل كراء 
السيارات  وقوف  محطات 
والشاحنات والدراجات النارية.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
املمتلكات  مصلحة  مكتب  من 
ويمكن  ازيالل  لجماعة  التابع 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمانة املؤقتة في. 

10.000٫00درهم 
حدد الثمن التقديري لكراء املرفق 
السيارات  محطة وقوف  التالي: 
والشاحنات والدراجات النارية: 

102.820.00درهم

سنة  في:  محددة  اإليجار  مدة 
واحدة

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من   31 و   29 و 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب مصلحة املمتلكات 

بالجماعة 
البريد  إما إرسالها عن طريق   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور
لريس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
البريد  إما إرسالها عن طريق   -

االلكتروني
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3844/ا.د

*************
اململكة الـمـغـربية
وزارة الداخـــلية

عمالة إقليم شيشاوة

دائـرة مـجـاط
قـيادة ادويران
جماعة ادويران

اعالن عن طلب عرض مفتوح 
بعروض اثمان

 في جلسة عمومية
رقم: 2021/03

على   2021/11/15 يوم  في 
في  سيتم  صباحا   10 الساعة 
جلسة علنية بقاعة االجتماعات 
األظرف  فتح  ادويران،  بجماعة 
العروض  بطلب  الـمتعلقة 
ألجـــل:  أثمان  بعروض  مفتوح 
الصالح  باملاء  التزويد  اشغال 
بدوار  صهريج  وبناء  للشرب 

تمازيرت جماعة ادويران.
- ملف طلب العروض يمكن:

املصلحة  من  سحــبه  اما   *
لجماعة  التابعة  التقنية 

ادويران.
املوقع  على  تحميله  اما   *
الصفقات  ببوابة  االليكتروني 

العمومية للدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
من   148 ،31و  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
- ملف طلب العروض يمكن

البريد  طريق  عن  إرساله  اما   *
الى  التسلم  بشهادة  املضمون 

السيد رئيس جماعة ادويران.
وصــل  مــقابل  إيــداعه  اما   *
التابع لجماعة  التقني  باملكتــب 

ادويران.  
لرئيس  مباشرة  تسليمه  اما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إلى  إلكترونيا  ارساله  *إما 

حساب الجماعة.
بها  االدالء  الواجب  الوثائق   -
هي تلك املطلوبة بالفصل 9 من 

نظام االستشارة.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  آالف  خمسة  مبلغ:  في 

)5000.00درهم(
لصاحب  التقديري  املبلغ   -
في:  محدد  املشروع 
مائة  )161.500.80درهم(   
وخمسة   أالف  وستون  وواحد 

مائة درهما و 80  سنتيما.
ع.س.ن/3845/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء  
الصالح للشرب

قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم: 45/م.ت.ص/صص/2021

جلسة علنية
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
الوطني  للمكتب  املتعلق 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
العروض  املاء عن طلب  قطاع   -

املتعلق ب: 
Fourniture de l'Acide 
Sulfurique.

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال في:
األولى:  الحصة 
)مع  407.215.20درهم 

احتساب جميع الرسوم(
الثانية:  الحصة 
)مع  643.507.20درهم 

احتساب جميع الرسوم(
التالتة:  الحصة 

)مع  5.011.440.00درهم 
احتساب جميع الرسوم(.

الرابعة:   الحصة 
37.632.00درهم )مع احتساب 

جميع الرسوم(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 
الحصة األولى: 4.100.00درهم 
الحصة الثانية: 6.500.00درهم 
الثالتة:  الحصة 

50.200.00درهم
الحصة الرابعة: 3.000.00درهم

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

قطاع املاء.
الهاتف:0537667777

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
تودع العينات في نفس العنوان 
تاريخ  قبل  أعاله  إليه  املشار 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
إلى  تسلم  أو  األظرفة،  لفتح 

رئيس لجنة التحكيم عند بداية 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 16 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 نونبر 
 )G( بالبناية  صباحا  التاسعة 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 

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

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254   

الفاكس: 0537667220
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3846/ا.د

ع.س.ن /3870/ إد

ع.س.ن /3873/ إدع.س.ن /3872/ إد

ع.س.ن /3871/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة إقليم ازيالل 
جماعة ازيالل  

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/03
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 

الساعة  من  ابتداء    2021
سيتم  صباحا  العاشرة 
الجماعة  رئيس  مكتب  في 
االظرفة  فتح  ألزالل  الترابية 
العروض  بطلب  املتعلقة 
كراء  ألجل  أثمان  ،بعرض 
مرفق  إيجار  التالي:  املرفق 

السوق األسبوعي 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب مصلحة  من  العروض 

لجماعة  التابعة  املمتلكات 
ازيالل ،ويكن نقله الكترونيا 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 

في: 200.000٫00درهم.
التقديري  الثمن  حدد 
التالي:  املرافق  لكراء 

األسبوعي:  السوق 
2.052.000,00درهم

مدة اإليجار محددة في: سنة 
واحدة

يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   349-12-02 رقم 
األولى  جمادى   08 بتاريخ 

)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية 

 ويمكن للمتنافسني :
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

املمتلكات بالجماعة 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

مباشرة  تسليمها  إما   -

العروض  طلب  مكتب  لريس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -

البريد االلكتروني

الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/3843/ا.د

ع.س.ن /3867/ إدع.س.ن /3860/ إد

ع.س.ن /3868/ إد

ع.س.ن /3869/ إد

ع.س.ن /3864/ إد

ع.س.ن /3874/ إد

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :االثنني 18 أكتوبر 2021 املوافق 11 ربيع األول 1443 العدد 12.970 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 06
»المقاربة الت�ساركية«.. نهج تدبيري مغاير ي�سائل »الم�ؤتمنين« 

على ت�سيير ال�ساأن العام في اأكثر من جماعة ترابية؟
حميد بنواحمان

إرساء  أهمية   عن   مؤخرا،  الحديث،  تجدد  
العام،  الشأن  تدبير  في  التشاركية«  »املقاربة 
وذلك عقب  دورية جديدة لوزارة الداخلية، موجهة 
الترابية،  املجالس  ورؤساء  والعمال  للوالة 
الديمقراطية  آليات  إعمال  »ضرورة  على  تشدد 
تدبير  عملية  في  مزايا  من  لها  ملا  التشاركية، 
الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة 

حول العملية التنموية«.
الفصل  منطوق  من  مرجعيتها  تمتح  دورية 
يقول  الذي   ،2011 يوليوز  فاتح  12 من دستور 
»تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام، 
واملنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية 
لدى  ومشاريع  قرارات  إعداد  في  التشاركية، 
وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات 
املؤسسات  هذه  وعلى  وتقييمها،  تفعيلها  في 
شروط  طبق  املشاركة،  هذه  تنظيم  والسلطات 

وكيفيات يحددها القانون..«.
لوحظ  ذلك  ومع  فيه،  لبس  ال  واضح  كالم 
خالل واليات انتدابية سالفة، وبأكثر من جماعة 
على  »املؤتمنني«  من  العديد  إصرار  ترابية، 
أساليب  نهج   عبر  املواطنني،  شؤون  تسيير 
جمعوية  فعاليات  حق  في  واإلبعاد  االقصاء 
محلية وعدم إفساح املجال أمامها لتقديم آرائها 
بهذا   - اإلسهام   شأنها  من  التي  ومقترحاتها، 

في  التخفيف من وطأة بعض  الشكل  أو ذاك - 
مضامني  من  يستشف  كما  التنموية،  املعضالت 

شكايات عديدة تناولتها وسائل إعالم مختلفة.
الساكنة  لتطلعات  معاكس   »تدبيري«  نهج 
وملا ينادي به الخطاب الرسمي، أظهرت الظرفية 
البالد،  بها  تمر  والتزال  مرت  التي  العصيبة 
فيروس  تفشي   ضد  املتواصلة  الحرب  ظل  في 
كورونا املستجد »كوفيد 19«، مدى خطورة إبقاء 
أصحابه في منأى عن املحاسبة، في زمن يحتاج 

أفق  في  الجهود  وتضافر  الشاملة  التعبئة  إلى 
إرساء نموذج تنموي جديد؟ 

عشرات  عناوينه،   بعض  على   تؤشر  زمن 
جغرافية   امتداد  على  املواطناتية«،  »املبادرات  
البالد بحواضرها وقراها،  والتي كان هاجسها 
األوحد  »تحقيق املنفعة » املتمثلة في  التخفيف 
من حدة تداعيات هذه الجائحة ، سواء على الفرد 
أو الجماعة، بشتى تمظهراتها املادية واملعنوية.
 - تأكيد  إلى  يحتاج  ملن   - أكدت  مبادرات 

من  كثير  في  كائن  هو  مما  أفضل  بلوغ  إمكانية 
املناطق على امتداد الجهات ال 12، في ما يخص 
مستوى  وتحسني  الساكنة  بأوضاع  النهوض 
مختلف  إشراك  شريطة  إليها،  املقدمة  الخدمات 
لهذه  الترابي   بالنفوذ  املتواجدة  الفعاليات 
واملسؤول   املنصف  واإلنصات  تلك،  أو  الجماعة 
سبل  لتيسير  املتطلعة   البناءة  للمقترحات 
االنعتاق من »أصفاد«  التردي والتخلف ، بغض 
السياسية  أو »املدنية«    النظر عن  »املرجعية« 

لحامليها.
مبادرات، وتنزيال ملنطوق الوثيقة الدستورية  
بها   املستشهد  الداخلية«  »دورية  وفحوى 
من  بدال  والتشجيع،  الدعم  إلى  تحتاج  أعاله،  
هو  كما  والتشويش،  العرقلة  عوامل  اصطناع  
حال بعض العقليات  »املعمرة« في  تدبير الشأن 
العمومي، والتي ال تحسن سوى »االجتهاد«  في 
ترفض  محلية   أنشطة جمعيات  على  التضييق 
خالل  من  سواء  التبذيرية،  توجهاتها  مسايرة 
للجمعيات،  املخصص  الدعم  »سالح«  استعمال 
املحددة  املجلس  دورات  عقد  تعمد  أو  مثال، 
تحت  »األعني«   عن  بعيدا  قانونيا،  مواعيدها 
الداخلية  دورية  بأن  علما  »السرية«،  مبرر 
األخيرة أكدت استعداد الوزارة الوصية »لتقديم 
منتخبي  قدرات  تقوية  مجال  في  الالزم  الدعم 
التواصل  ميدان  في  الترابية  الجماعات  وأطر 

والديمقراطية التشاركية...«.

ينحدرون  من مختلف مناطق  إقليم  بنسليمان  

كثيرا ما خلف تغييبها  نقائص تنموية فاضحة على أكثر من صعيد خنيفرة..  تك�ين في لغة 
الإ�سارة لل�سم والبكم

  

نظمت »فيدرالية اليد في اليد للثقافة والتنمية واملحافظة على 
دورتها   ،2021 شتنبر   26 األحد  يوم  بخنيفرة،  بمقرها  البيئة«، 
للصم  اإلشارة  للغة  األساسية  »املبادئ  األولى حول  التكوينية 
والبكم«، و التي تروم » إلى تمكني املشاركني فيها من فهم أهداف 
للصم وضعاف  الخطاب  كلغة حسية، وسبل تبسيط  اإلشارة  لغة 

السمع«.
كما سجل املشاركون واملشاركات في هذه الدورة كيفية التواصل، 
بشكل مباشر، مع فئة الصم والبكم، عند التخاطب معهم ومعالجة 
باعتباره  الدورة  موضوع  مع  الجميع  تفاعل  حيث  قضاياهم، 
التعبير  إلى  الصمت  عالم  من  باألصم  للخروج  حركية  »وسيلة 

واالدماج، وتحقيق املساواة بينه وبني الناطق والسامع«.
الدورة التكوينية املنظمة تحت شعار: »لنتحدى جميعا حواجز 
الصمم«،  كانت من تأطير  الفاعلة الجمعوية، املرافقة واملترجمة 
عضوة   15 منها  استفاد  و  الرضواني،  فتيحة  ذة.  القضائية، 
تضمنت  و  شرفيني،  عضوين  جانب  إلى  بالفيدرالية،  وعضوا 

محورين أساسيني نظري و تطبيقي. 
الدورة تأتي في سياق الجهود املمكن  وحسب املنظمني ، فإن » 
القيام بها ألجل تكوين املكونني على لغة اإلشارة، وتقاسم االهتمام 
الفاعلني  وعموم  املدني،  املجتمع  مكونات  مع  بالصم  الواجب 
في  حقيقي  دمج  ضمان  أفق  في  اإلدارية،  واملصالح  واملتدخلني 
املجتمع لهذه الشريحة، بعيدا عن امليز واإلقصاء«، مع التأكيد »على 
األسابيع  من  انطالقا  التطوعي،  التكوين  مبادرات  في  االستمرار 
لغة  في  مجانية  لدورات  برنامج  رسم  املقبلة، حيث سيتم  القليلة 
العمومية،  واملؤسسات  املصالح  في  املشتغلني  لفائدة  اإلشارة 

ومنها أساسا قطاعات التعليم، الصحة، القضاء، األمن..«. 
أحمد بيضي

اأكادير.. تحرير الملك
العام بحي تالب�رجت

 باشرت السلطات العمومية، اإلثنني املنصرم، حملة لتحرير امللك 
العمومي في حي »تالبورجت« بقلب عاصمة سوس،  والذي تنامت 
فيه ظاهرة استغالل األرصفة املخصصة للراجلني من طرف بعض 
املقاهي واملطاعم، وكذا من طرف املحالت التجارية التي أصبحت 

تعرض جزءا من سلعها وسط الشارع العام.
االستغالل  من  العمومي  »وتهدف هذه الحملة إلى حماية امللك 
غير القانوني والعشوائي، والحد بالتالي من ظاهرة عرقلة السير، 
السيما بالنسبة للراجلني الذين يجدون أنفسهم في بعض األحيان 
للخطر«  حياتهم  يعرض  مما  الطريق  قارعة  الستعمال  مضطرين 

تقول مصادر قريبة من العملية.

تنغير.. التفتي�ش
في التدبير المدر�سي

نظمت املديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بتنغير، مؤخرا، لقاء 
املدرسي  التدبير  بمنظومة  التفتيش  مكون  »تفعيل  تكوينيا حول 

مسار«، وذلك لفائدة أطر هيئة املراقبة التربوية.
وأكد املدير اإلقليمي للتربية الوطنية بتنغير، محمد فاضل خالل 
اللقاء، الذي حضره ممثلو مصلحة الشؤون القانونية والتواصل 
والشراكة، ومصلحة تدبير املوارد البشرية وخلية منظومة اإلعالم،  
»أن هذه املبادرة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون 
العلمي«،  والبحث  والتكوين  بالتربية  املتعلق   51.17 رقم  اإلطار 
القدرات  تعزيز  إلى  تهدف  املبذولة  املجهودات  »أن  إلى  مشيرا  
املهنية للمفتشني في مجاالت استغالل النظم املعلوماتية، السيما 
مجال التفتيش بمنظومة »مسار«، مما سيساهم في إرساء نظام 
وفق  وتقييمها  التربوية  املنظومة  لقيادة  مؤسساتي  معلوماتي 

مؤشرات تربوية ومعطيات إحصائية جيدة«.
النظم  »مستجدات  حول  تمحور  عرض  تقديم  اللقاء  وشهد 
التفتيش  مكون  تفعيل  وسبل  استغاللها،  وبرنامج  املعلوماتية 

بمنظومة التدبير املدرسي »مسار« .

جماعات ترابية عديدة في حاجة إلى تنزيل مقاربة تدبيرية ناجعة لتحسني الخدمات املقدمة للساكنة

يف لقاء بني النيابة العامة وأكادميية التربية والتكوين سوس - ماسة

�سرورة تن�سيق الجه�د في مجال دعم الن�ساء �سحايا العنف 
ومناه�سة الم�سلكيات المعيبة بال��سط المدر�سي

عبد الجليل بتريش 

يوم   بأكادير  االستئناف  محكمة  احتضنت  
بني  تنسيقيا  لقاء    ،2021 أكتوبر   13 األربعاء 
الجهوية  واألكاديمية  العامة  النيابة  رئاسة 
من  كل  برئاسة  ماسة،  سوس  والتكوين  للتربية 
و حضور  األكاديمية  ومدير  للملك  العام  الوكيل 
لوزارة  إقليميني  ومديرين  قضائيني  مسؤولني 
الجهوي  املركز  ومنسق  الوطنية،  التربية 
»تتبع  حول  املدرسي،  بالوسط  العنف  ملناهضة 
بالنساء  للتكفل  الترابي  البروتوكول  تنزيل 

ضحايا العنف«.
»أهمية  على  أكدت  للملك  العام  الوكيل  كلمة 
اللقاء املندرج في إطار التنزيل الفعلي للبروتوكول 
الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف املنبثق عن 
إعالن مراكش،  واتفاقية الشراكة والتعاون بني 
رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية  الوطنية«، 
اتخاذ  الى  تسعى  العامة  النيابة  »أن  موضحا 
مقتضياته،  لتنزيل  الشركاء  مع  اإلجراءات  كافة 
في أفق تعزيز مكانة املرأة وصون عزتها وحماية 

حقوقها«.   
الجهوية    األكاديمية  مدير  عرض  وتناول 
بها   تقوم  التي  »العمليات  واملؤشرات،  باألرقام 

األكاديمية من أجل  توفير  عرض تربوي تعليمي 
يستجيب لحاجيات املتعلمني وأسرهم في وسط 

مدرسي آمن وخال من العنف«. 
وثمن  الوكيل العام للملك، »التفاعل اإليجابي    
إلى أهمية   املبادرة«،   الفتا  لألكاديمية مع هذه 
العمل على »تقاسمها مع باقي الشركاء من خالل 

لقاء موسع«، معربا »عن استعداد النيابة العامة 
والشركاء  الفاعلني  مختلف  مع  املشترك  للعمل 
عملية  أسس  وضع  أجل  من  األكاديمية  لدعم  
بالوسط  العنف  ظاهرة  مسببات  كل  ملحاربة 
بما  الظاهرة  هذه  وتطويق  ومحيطه  املدرسي 
يضمن الولوج اآلمن لكل أبناء الجهة  للفضاءات 

التنسيق  »ضرورة  على  مؤكدا  املدرسية«، 
حول  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  أجل  من 
األسباب  من  يعد  الذي  املدرسي  الهدر  محاربة 
الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي 
العامة  النيابة  بني  التدخالت   التقائية  تعزيز 
واألكاديمية وباقي الشركاء من خالل وضع خطة 
وترتكز  األهداف  واضحة  وفعالة  استراتيجية 
على  مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، وأهمية 
من  املؤسستني  بني  والخبرات  التجارب  تبادل 
واملمارسات  املجهودات  ورسملة   ترصيد  أجل 
واإلنصات  العنف  مناهضة  مجال  في  الفضلى 
وتعزيز  والتربوية،  االجتماعية  والوساطة 
للتكفل  الجهوية  اللجنة  بني  والتنسيق  التعاون 
االستئناف،  بمحكمة  العنف  ضحايا  بالنساء 
بالوسط  العنف  ملناهضة  الجهوي  واملركز 

املدرسي باألكاديمة«. 
التزامات  ضمن  من  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 ،   2020 مارس   8 يوم  املوقع   مراكش،  إعالن 
الجهوي  »إعداد بروتوكول ترابي على املستوى 
العنف،  بالنساء ضحايا  التكفل  لتعزيز  واملحلي 
في  الجميع  وينخرط  العامة  النيابة  تنسقه 
القانونية  الصالحيات  مع  انسجاما  تفعيله 
للنيابة العامة بمقتضى القانون 103-13 املتعلق 

بمكافحة العنف ضد النساء..«.

انطالق الم��سم  الجامعي »يجدد« معاناة  الطلبة مع النقل 
في ظل مطالب بتدخل الجهات الم�س�ؤولة

بوشعيب الحرفوي

من  ليخيم  العمومي  النقل  شبح  عاد 
من  ينحدرون  الذين  الطلبة  على  جديد 
والذين  بنسليمان،  إقليم  مناطق  مختلف 
باملعاهد  الجامعية  دراستهم  يتابعون 
والكليات واملؤسسات الجامعية املتواجدة 
والدارالبيضاء،  املحمدية  مدينتي  من  بكل 
خاصة بعد أن اتجهت السلطات الحكومية 
الحضوري  التعليم  واعتماد  إقرار  إلى 
التعليم عن بعد مع انطالق املوسم  عوض 
الوضعية  تحسن  إثر  الحالي،  الدراسي 

الوبائية ببالدنا.
العمومي  النقل  مع  املتعددة  »املعاناة 
من  املستفيدة   الشركة  كون  في  تتمثل 
النقل الحضري وما بني الحضري ، والتي 
تستعمل الخطوط الرابطة بني مدن االقليم 
ومدينة املحمدية، ال تحترم دفتر التحمالت 
رغم  العمومي،  النقل  خدمات  لتجويد 
لزبنائها،  املتكررة  واالحتجاجات  النداءات 
الخطوط  هاته  يستعملون  الذين  خاصة 
إلى   الطلبة،  مشيرين  يقول بعض  يوميا« 
الحافالت  من  الكافي  العدد  توفر  »عدم 
عليه  متفق  هو   ملا  خالفا  الركاب،  لنقل 

السلطات  مع  املبرمة  العقدة  بنود  في 
اعتماد  إلي  باإلضافة  االقليمي،  واملجلس 
الشيء  الكبيرة،  عوض  صغيرة  حافالت  
في  والفوضى  االزدحام،  في  يتسبب  الذي 
أماكن توقف هاته االخيرة، ويخلق متاعب 
معها  يجد  حيث  للركاب،  كبيرة  ومحنا 
البعض  صعوبة في امتطائها خاصة بعد 
الدراسي والجامعي، ليظل  انطالق املوسم 
ينتظرون  الطلبة  ومنهم  الركاب  بعض 
لساعات طوال في النقط املخصصة لنقلهم، 
األماكن  إلى  والوصول  التنقل  في  أمال 
املنشودة، سواء بمدينة املحمدية او مدينة 

الدارالبيضاء«.
ذاتها  املصادر  تحدثت  ذاته  السياق  في 
التي  املزرية  »الوضعية  بـ  وصفته  عما 
أصبح  عليها أسطول الحافالت، حيث أن  
الحالة امليكانيكية لعدد من الحافالت تثير 
التساؤل، جراء وضعيتها املتهالكة، وهو ما 
يزيد  من مخاوف الركاب، أثناء الرحلة عبر 
هاته الحافالت، علما بأن  بعضها تتعرض  
لألعطاب وسط الطريق، كما  سجلت،  خالل 
السنوات األخيرة،  حوادث  سير  خطيرة«.

ولإلشارة فإن عقد التدبير املفوض للنقل 
الحضري وما بني الجماعات تم في شتنبر 
2012 من طرف املجلس اإلقليمي  من سنة 

والشركة املستفيدة  على مدى 10 سنوات، 
في  سينتهي  العقد  هذا  أن  يعني  مما 
شتنبر 2022. ويأمل الطلبة، وسكان إقليم 
بنسليمان عموما، أن يستحضر املسؤولون 
خلفها  التي  واملعاناة  املحن  واملنتخبون، 
هذا التدبير املفوض ملجال النقل العمومي، 
والبحث عن بديل يكون في مستوى تطلعات 
تدبير هذا  أن  الساكنة، خاصة  وانتظارات 
الجماعات  اختصاص  من  أصبح  املجال 
 ،14-113 املنظم  القانون  وفق  الترابية 
إلى مؤسسة  لالنضمام  مطالبة  والتي هي 
قصد  البيضاء«  الجماعات«  بني  التعاون 
االستفادة من خدمات النقل التي تقوم بها 
الشركة املكلفة بهذا املجال ببعض مدن جهة 
سطات، مع العلم ان هناك  الدارالبيضاء – 
لإلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  بعض 
إلى توجيه ملتمس  بادرت في وقت سابق 
قصد االنضمام إلى املؤسسة املذكورة، ومن 
بينها املجلس اإلقليمي وجماعة املنصورية.

وفي انتظار ذلك فإن املسؤولني باإلقليم 
إلى  الشركة  ودفع   بالتدخل  مطالبون 
خدمات  لتجويد  التحمالت  بدفتر  االلتزام 
النقل خالل  الفترة املتبقية قبل إنهاء العقد.
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- إبراهيم العماري
- عبد العزيز 

بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/10/16/17

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 19/م.ت.ص/ع/2021
جلسة علنية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
بتقويم  املتعلق  العروض 
للمرشحني  املهنية  األداءات 

قصد التوظيف 
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
معرفة  هي  كما  واملتوسطة 
في املادة األولى للقانون -00
املقاوالت  بميثاق  املتعلق   53

الصغرى واملتوسطة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  للتوريدات 

432.000٫00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  يحدد مبلغ 

4.320,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
بمديرية  الصفقات  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
ملاء  وا  للكهرباء  الوطني 
الكائنة  للشرب  الصالح 
 - الوزاني  بلحسن  بشارع 

الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
مقابل  العروض  تودع   -
الصفقات  مكتب  إلى  وصل 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  واملاء الصالح للشرب- 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  املاء 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
األظرفة بتاريخ 2021/11/11 
على الساعة العاشرة صباحا 
مديرية  بمقر   )G( بالبناية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
بلحسن  بشارع  الكائنة 
شالة  الرباط  ص.ب  الوزاني 

10220 الرباط
ع.س.ن/3830/ا.د

*************
اململكة املغربية

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

املكتب الوطني للكهرباء و 

املاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

N° DT3113422 :رقم
جلسة علنية

الجهوية  املديرية  تعلن 
للمكتب  بمراكش  للتوزيع 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
أجهزة  باقتناء  املتعلق 
اإلقليمية  للمديرية  القياس 

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

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

االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  حدد 

األشغال في:  
األول:  الشطر 

471.364,00درهم )م.ا.ر(
الثاني:  الشطر 

262.440,00درهم )م.ا.ر(
الثالث:  الشطر 

192.000,00درهم )م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة: غيرمطلوبة

هذا  على  االطالع  يمكن 
االنترنت  شبكة  على  القانون 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.

gov.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب. 
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات دفتر الحمالت مللف 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الضبط ملديرية 13, 
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع 
املغرب ؛ قبل تاريخ  مراكش - 
و ساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
بمراكش  للتوزيع  الجهوية 
عقد  ساعة  و  تاريخ  قبل 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
العلنية  الجلسة  ستعقد 

بتاريخ   األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2021/11/11
صباحا  والنصف  التاسعة 
الجهوية  املديرية  بمقر 

للتوزيع بمراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
بمصلحة املشتريات باملديرية 

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

عبر بوابة:
http://www.one.ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes régle-
mentaires et tech-
niques
ع.س.ن/3831/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب الثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املديرية الجهوية فاس - 

مكناس
إعـالن عـــن استشارة 

معمارية
رقــــم: 2021/01

 2021/11/16 الثالثاء  يوم 
على الساعة عاشرة والنصف 
سيتم   )10:30( صباحا 
بمقر  االجتماعات  بقاعة 
لوزارة  الجهوية  املديرية 
فاس-مكناس،  بجهة  الشباب 
املتعلقة  الترشيحات  فتح 
ألجل:  املعمارية  باالستشارة 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
إدارية  منشآت  بناء  أشغال 
التربوي  املركب  في  وسكنية 

زواغة السفلى بفاس.
يمكن سحب ملف االستشارة 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
الجهوية لوزارة الشباب. 01 
املدينة  الشفشاوني،  شارع 

الجديدة - فاس.
الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن  و 
اإللكترونية  البوابة  من 
من  العمومية  للصفقات 

العنوان االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
املقدر  األقصى  الحد   -
األشغال  لتنفيذ  للميزانية 
هو:   إنجازها  سيتم  التي 
هم  ر 1د 0 . 9 9 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
مائة  وتسع  ماليني  )عشرة 
بدون  درهــــم(  ألف  وتسعون 

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
من  و102   101  ،100
 2-12-349 رقم:  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إمـا إيـداع أطرفتهم مـقـابـل 
الصفقات  بمكتب  وصـل 
باملديرية الجهوية للشباب 1 

شارع الشفشاوني بفاس.
طريـق  عن  إرسالـها  إمــا    -
بإفـادة  املضمـون  البريـد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكــورة.
مباشرة  تسليمها  إما    -
االستشارة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  املعمارية 

وقبل فتح األظرفة.
-  وإمــا إيــداعـها عبر البريد 
الصفقات  ببوابة  اإللكتروني 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
قد تقررت زيارة ميدانية يوم 
على   2021  /02/11 الثالثاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
اللقاء  مكان  سيكون  حيث 
زواغة  التربوي  املركب  في 

السفلى بفاس.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
6 من نظام االستشارة  املادة 

املعمارية.
ع.س.ن/3740/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب الثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املـــــديرية الجــــهوية فاس 

- مكناس
إعـالن عـــن استشارة 

معمارية
رقــــم: 2021/02

 2021/11/17 األربعاء  يوم 
على الساعةعاشرة  والنصف 
سيتم   )10:30( صباحا 
بمقر  االجتماعات  بقاعة 
لوزارة  الجهوية   املديرية 
الشباب بجهة فاس- مكناس، 
املتعلقة  الترشيحات  فتح 
ألجل:  املعمارية  باالستشارة 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
رياضة  مركز  بناء  أشغال 

التربوي  املركب  في  وترفيه 
زواغة السفلى بفاس.

يمكن سحب ملف االستشارة 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
الجهوية لوزارة الشباب. 01 
املدينة  الشفشاوني،  شارع 

الجديدة - فاس.
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
اإللكترونية  البوابة  من 
من  العمومية  للصفقات 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املقدر  أألقصى  الحد   -
األشغال  لتنفيذ  للميزانية 
هو:  إنجازها  سيتم  التي 
هم  ر 8د . 9 0 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
مائة  تسع  و  ماليني  )ثمانية 
احتساب  بدون  درهــــم(  ألف 

الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
من  و102   101  ،100
 2-12-349 رقم:  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إمـا إيـداع أطرفتهم مـقـابـل 
الصفقات  بمكتب  وصـل 
باملديرية الجهوية للشباب 1 

شارع الشفشاوني بفاس.
طريـق  عن  إرسالـها  إمــا   -  -
بإفـادة  املضمـون  البريـد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكــورة.
مباشرة  تسليمها  إما   -  -
االستشارة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  املعمارية 

وقبل فتح األظرفة.
- -وإمــا إيــداعـها عبر البريد 
الصفقات  ببوابة  اإللكتروني 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
قد تقررت زيارة ميدانية يوم 
على   2021  /03/11 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
اللقاء  مكان  سيكون  حيث 
زواغة  التربوي  املركب  في 

السفلى بفاس.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
6 من نظام االستشارة  املادة 

املعمارية.
ع.س.ن/3741/ا.د

*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة اقليم ازيالل 

جماعة ازيالل
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/04
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء   2021
صباحا  والنصف  العاشرة 
رئيس  مكتب  في  سيتم 
ألزالل  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض، بعرض أثمان ألجل 

كراء املرفق التالي: املجزرة.
طلب  ملف  سحب  يكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
لجماعة  التابعة  املمتلكات 
ازيالل ويمكن نقله الكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 
درهم   60.000.00 في 

بالنسبة للمجزرة.
لكراء  التقديري  الثمن  حدد 
املجزرة:  التالي:  املرفق 

585.000٫00 درهم.
سنة  مدة اإليجار محددة في: 

واحدة
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املواد 27 
31 من املرسوم رقم  29 و  و 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

املمتلكات بالجماعة 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم إلى املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة لريس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -

البريد االلكتروني
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3742/ا.د

ع.س.ن /3821/ إد

ع.س.ن /3858/ إدع.س.ن /3839/ إد

ع.س.ن /3822/ إد

الكلمات   المسهمة07
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

111806:1013:2116:2718:5820:11اإلثنين

121906:1013:2116:2618:5620:10الثالثاء

132006:1113:2016:2518:5520:09األربعاء

142106:1213:2016:2418:5420:08الخميس

152206:1313:2016:2318:5320:07الجمعة

162306:1313:2016:2318:5220:06السبت

172406:1413:2016:2218:5120:05األحد
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التي  الندوة  عرفته  الجهوية  مآالت  في  نقاش عميق 
نظمها بمراكش مركز أفروميد يوم الخميس 14 أكتوبر 
تأمالت في مسارات الجهوية   « الجاري  في موضوع 
شتنبر   08 انتخابات  مخرجات  ضوء  في  املتقدمة 
املسؤولني  ومن  األكاديميني  من  عدد  بمشاركة   »2021
امليدانية  الخبرة  فيها  تقاطعت  الجهوية،  مجالس  في 
هذه  يتنظيم  ويأتي  األكاديمية.  املصاحبة  بالخبرة 
انتخابات  العلمي بعد إجراء  القلق  الندوة  في سياق 
املهتمون  يعتبرها  كان  التي   2021 شتنبر   08
إبراز  في  حقيقية  انعطاف  نقطة  بمثابة  والباحثون 
وعلى  املتقدمة،  للجهوية  الجديدة  واملسارات  املآالت 
اعتبار أن تقرير اللجنة اإلستشارية للجهوية املتقدمة 
واملوسعة راهن على أن عامل النخب يبقى هو املحدد 

األساسي في إنجاح التجربة.

الجهوية خيار يصعب
التراجع عنه: 

تنزيل  و  الجهوية  عنوان«  التي حملت  مداخلته  في 
التنظيم«  و  السياسة  أدوات    : التنموي  النموذج 
السياسي  املكتب  عضو  اجماهري  الحميد  عبد  قدم 
الرابع  النائب  و  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 
لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء في الوالية السابقة  
تشخيصا ملا أسماه بمسالك ضيق التنفس الديمقراطي 
الترابي فيما يتعلق بالجهوية و تحوالت الدولة املركزية.  
و أكد أن الجهوية نقاش بدأ قبل دستور 2011 و اعُتبر 
أقصى إصالح سياسي و ترابي يمكن أن يقدمه املغرب. 
بل ربما اعتبر الوثيقة األساسية فيما يتعلق باإلصالح 
السياسي و اإلداري. موضحا أن  السقف الذي وضع له 
هو تغيير طبيعة الدولة . و قال في هذا الصدد« بالطبع 
فمهمة تغيير طبيعة دولة مركزية عريقة فيها تراكمات 
ودوائر للمشروعية) دائرة املشروعية الدستورية، دائرة 
املشروعية التاريخية، دائرة املشروعية الدينية( كل ذلك 

ظل  لكنه  جدا.  طموحا  برنامجا  املهمة  هذه  من  يجعل 
 ،2011 دستور  و  ألحداث  السابق  بالسقف  محكوما 
استكمال  ثمرة  يعتبر  التنموي  النموذج  ان  حني  في 
ما  سؤال  يطرح  ما  هو  الجديد. و  العهد  17 سنة من 
أن  يمكن  فيما  النظر  و  للتفكير  كأفق  اليوم  يجمعهما 
يقدمانه لتطوير النظام السياسي ووتجويد السياسات 
تكيف  و  تقنن  التي  املهيكلة  املفاهيم  كل  و  العمومية 

تفكيرنا السياسي ومقترحاتنا وعرضنا السياسي؟« 
والحظ اجماهري أنه في ضوء ما يحدث من تطورات 
في  ننحو  أن  فإما  التفكير،  من  مستويني  هناك  اليوم 
اتجاه التفكير العميق االستراتيجي املهيكل و إما أنننا 
السياسة  بأدوات  يتعلق  ما  أي  التطبيق  في  نسايره 

والتنظيم. 
الذي  التراب  إلعداد  تصور  غياب  اجماهري  وسجل 
للتنمية  الجهوية  للمخططات  قاعدة  يكون  أن  ينبغي 
التي من املفروض أن تستجيب ملا أسماه بالقلق الترابي 
الذي ينفجر من حني آلخر في جهة من الجهات، و هو ما 

يشكل عطبا كبيرا في فعالية األداء الجهوي. 
وأشار إلى غياب إطار تعاقدي بني الدولة و الجهات، 
الجهوية.  حول  أكادير  مناظرة  توصيات  إحدى  وهي 
حيث أن هذا اإلطار لم يحدث فيه اتفاق إال بالحد األدنى 
مرحلة  إلى  الجهوية  فانتهت  األولى،  باألحرف  موقع 
هذا  في  تقدم  أي  يحدث  لم  الذي  الوقت  في  التكريس 
اإلطار التعاقدي ليظل في مستوى املفهوم أكثر منه بنية 

دالة قانونيا وماليا. 
أن  كشفت  السابقة  الوالية  تجربة  أن  املتحدث  وأكد 
تقرير  أن  حيث  للجهة،  املالي  للتأمني  ضرورة  هناك 
للثروة  مصدرا  الجهة  ان  يعتبر  التنموي  النموذج 
ما  وهو  الثروة,  عن  تبحث  واقعها  في  أنها  حني  في 
التأمني  يطرح معضلة االستخالص أي مصدر تحقيق 
إلى  تدعو  اليوم  الحاجة  أن  موضحا  للجهة.  املالي 
في  إلى شريك  الصرف  في  من شريك  بالجهة  االنتقال 
النظام  تغيير  ضرورة  يطرح  ما  هو  و  االستخالص. 

الجبائي على أساس أن يكيف املركز نفسه مع الجهة ال 
أن تكيف الجهة نفسها مع املركز. 

للتأمني  ملحة  حاجة  هناك  أن  اجماهري  واعتبر 
الثقافي للجهة، و ذلك باعتبار الثقافة املكون األساسي 
االستجابة  دون  من  أنه  حيث  الترابية.  الوحدة  لهذه 
لهذه الحاجة ستواجه الجهة خلال هوياتيا عميق جدا. 
متنا  يمثل   2011 دستور  أن  السياق  هذا  في  مؤكدا 
إذ ألول مرة نحصل على دستور بمنزع ثقافي  ثقافيا، 
واضح وهو ما يؤكده تكرار عبارة ثقافة عدة مرات، إال 
أن هذه القوة الثقافية للدستور تضمحل على مستوى 
الجهة التي ال يشار في قانونها التنظيمي إلى الثقافة 
ولو مرة واحدة باستثناء اإلشارة إلى الترفيه و حماية 
املآثر التاريخية. يضاف إلى ذلك أن هذا التأمني الثقافي 
غير وارد لدى جزء كبير من النخبة الجهوية و ال يحظى 

لديها باهتمام جدي. 
وبالنسبة للتأمني القانوني للجهة الحظ عبد الحميد 
خيار  عن  التراجع  جدا  الصعب  من  أنه  اجماهري 
الفاعل  لدى  للتمركز  نزعات  دائما  لكن هناك  الجهوية، 

املركزي وقدرته املركزية. 
وقدم اجماهري تشخيصا للتأمني السياسي للجهوية 
في ضوء ما جرى بعد انتخابات 8 شتنبرالتي أظهرت 
وجود هندسة مؤسساتية انطلقت من الجهات باالتفاق 
على وظيفية سياسية حزبية في تدبير الجهات و هي 
التي أعطت من بعد القاعدة الترابية للحكومة. مسجال 
أن االمتداد الترابي للحكومة في الجهات يشكل تجاوزا 
لهاجس التوازن الذي كان يشغل العقول املركزية للدولة 
بني الحكومة و الجهات و الذي ظل سائدا منذ اعتماد 
وحدة املدن الكبرى في 2003 وتكرر في 2011 و2015 
يد  في  املركز  و  املعارضة  أحزاب  يد  في  املدن  حيث 
الوضع  هذا  هل  املتحدث  تساءل  و   . األغلبية  أحزاب 
الذي طرأ بعد انتخابات 8 شتنبر يجسد تخليا من قبل 
العقول املركزية للدولة عن فكرة التوازن بني الحكومة 
و الجهات؟ و عبر عن تخوفه من أن يؤدي إغالق حقل 

الحقل  إغالق  إلى  املركزي  الحقل  وإغالق  الجهوية 
السياسي كله بأن يصبح الفاعلون فيه محدودين جدا، 
مثلما تكمن خطورته أيضا في أن تصبح الجهات قاعدة 
للتمركز حيث تصبح الجهة في خدمة الحكومة عوض 
أن تكون الحكومة في خدمة الجهة، في حني أن مسلسل 
من  الصالحيات  تنتقل  أن  بقتضي  املتقدمة  الجهوية 
الحصن  إلى  الجهة  تتحول  أن  ال  الجهات،  إلى  املركز 

الترابي القريب لدعم املركز. 
اختصاصات  للجهة  تكون  أن  ضرورة  على  وأكد 
إجبارية غير قابلة للتفويت، مضيفا أن ما هو اختصاص 
من  بمجموعة  مقيدا  و  معطال  مازال  للجهة  محض 
تشريعية  مالءمة  إلى  في حاجة  التي صارت  القوانني 
الذي أظهرته  أن تدبير االستثناء  و تنظيمية. و الحظ 
حيث  مؤسساتية  و  قانونية  هشاشة  كشف  الجائحة 
إنهاء  انتظار  في  الجهوية  تعليق  لحظة  أي  في  يمكن 
على  الحكم  يمكن  ال  أنه  حني  في  االستثنائي،  الظرف 
الحاالت  تدبير  على  قدرتها  خالل  من  إال  الديمقراطية 

االستثنائية. 
إنجاح  أن  إلى  وخلص اجماهري في ختام مداخلته 
ديمقراطية  ثقافة  إلى  يحتاج  املتقدمة  الجهوية  ورش 
حقيقية تتغير فيها نظرة الفاعلني لكل مراتب القرار، بما 
يصاحب ذلك من معركة فكرية  لكل النخب و األحزاب 
كإطار  التنموي  النموذج  ليكون  التفكير  مؤسسات  و 
مرجعي وكقيم وكوثيقة رفعت شعار مغرب الجهات لكي 
 12 أمام  الرباط، و حتى ال نصبح  إلى مغرب  ال نعود 

جهة ممركزة.
ـ التناسق التشريعي غياب مكلف: 

في  االنتخابي  النظام  »حدود  بعنوان  مداخلة  وفي 
تناول   التنموي«  املسلسل  في  الجهوي  البعد  ترسيخ 
األستاذ  بجامعة القاضي عياض محمد الغالي مسألة 
الجهوية كما  أثره على ترسيخ  التشريعي و  التناسق 
التشريع  التنافي حيث نجد  بالنسبة لحالة  الحال  هو 
ينص أن أن يكون برملاني رئيسا لجماعة يفوق عددها 

في  لكنه  املسؤوليات،  لتراكب  تفاديا  نسمة  ألف   300
بماليني  جماعة  بتدبير  للوزير  يسمح  الوقت  نفس 
إشكالية  بحدة  يطرح  الوضع  هذا  أن  مؤكدا  السكان. 
التشريع  في  تحكمت  التي  للهندسة  املرجعي  اإلطار 

وتناسقها.   
له  العمومية  السياسات  مسلسل  أن  إلى  وأشار 
تفاصيل  تتضمن  علبة سوداء  و  و مخرجات  مدخالت 
النتائج الخاصة باالنتخابات  مؤثرة. مؤكدا أن إعالن 
متعددة  التفاعالت بني مستويات  من  يتعلق بمسلسل 

من موازين القوى. 
و توقف املتحدث عند مجموعة من األمثلة املرتبطة 
على  أثر  لها  التي  و  التشريعي  التجانس  بإشكالية 
بالنسبة  التزكية  اشتراط  مثل  من  املجالس  فعالية 
للمترشح للرئاسة و عدم استراطها للنواب، و كذا عدم 
تجانس النخب الجهوية بسبب اعتماد لوائح إقليمية 
جهوية.  لوائح  عوض  الجهة  مجلس  انتخابات  في 
وكذا مسألة نمط االقتراع باعتماد نظام الالئحة عوض 
في  الطعون  إلى  إضافة  الفردي.  االسمي  االقتراع 
الرؤساء من دون 21 سنة مع العلم أن الدستور يحدد 

سن الرشد في 18 سنة. 
وأكد األستاذ الغالي أنه ال يمكن الفصل بني النظام 
االنتخابي و الفصل بني السلط، مستحضرا الترتيبات 
السياسية التي جاءت بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات 
و التي لم تؤسس على التفاعالت السابقة. بل إن املركز 
انطالقا من االتفاق الثالثي الذي تأسست منه األغلبية 
قراراته  وأملى  املحلية  الشون  في  تدخل  الحكومية 
عليها بمنع َمن حصل على األغلبية في بعض املجالس 
الرئاسة.  ملنصب  للترشح  التزكية  على  الحصول  من 
وهو ما يعكس غيابا للتحرر من النسق العمودي في 
تفكير الفاعل املركزي. و خلص إلى أن غياب التناسق 
التشريعي يمس أيضا األمن القانوني في عالقته باألمن 

القضائي. 

من يحاسب ال صالحية له: 

على  تتوفر  نخب  إفراز  من  االقتراع  نمط  مكن  هل 
الكفاءة لتدبير الشأن العام و تنزيل النموذج التنموي 
هذا  تفعيل  بها  يمكن  التي  اآلليات  هي  ما  الجديد؟ 
كيف  و  السكان؟  بغاية تحسني شروط عيش  النموذج 
الجهوية  خدمة  في  املركزية  الدولة  نجعل  أن  يمكن 
املتقدمة؟ طرح هذه األسئلة عبد العالي دومو الرئيس 
السابق لجهة مراكش )2003ـ2009( في مداخلته حلو 
املجالية  النجاعة  رهان  و  التنموي  النموذج  تفعيل 

للدولة. 
واعتبر أن هناك مدخال أساسيا لحل هذه اإلشكالية 
هو وحدة املسؤولية، موضحا أن النظام املزدوج الذي 
املجالس  ثم  الترابية  الدولة  و  املركزية  الدولة  يضم 
في  وضبابية  املتدخلني  كثرة  إلى  يؤدي  املنتخبة، 
املساءلة و أزمة في املسؤولية. و يتجلى ذلك في املوارد 
املالية التي يدبر 90 باملائة منها مركزيا في حني أن 10 

باملائة فقط هي التي يدبرها املنتخبون محليا. وهو ما 
الصالحية  يتوفر على  ال  السياسي  املسؤول  أن  يعني 

اإلدارية. 
وأكد أن تقوية نجاعة الدولة الترابية ستتحقق بشرط 
جوهري  هو املحاور الواحد ترابيا بصالحيات اآلمر 
بالصرف و تدبير املوارد البشرية، و هي النجاعة التي 
يجب أن يرافقها تحسن في نجاعة املجالس الجماعية. 

كوفيد19 الدولة 
المركزية تهيمن: 

القاضي  جامعة  من  أحرشان  عمر  األستاذ  وخلص 
عياض في مداخلته حول » مخرجات انتخابات 8 شتنبر 
مجاالت التقدم والتراجع«  وترسيخ الجهوية املتقدمة: 
عن  لإلجابة  تمرين  أهم  كانت  كورونا  جائحة  أن  إلى 
هذه  كشفت  حيث  حقيقية،  المركزية  هناك  هل  سؤال 
الظرفية عن عودة ملنطق الدولة املركزية وغياب مؤسسة 

املنتخبني، مثلما كرست خضوعا لوزارة الداخلية. 
املندوب  اعتماد  الذي يمنع من  ما  املتحدث  وتساءل 
وزارة  إشراف  عن  يغني  الذي  للحكومة  الجهوي 
املغرب  أن  مؤكدا  االلتقائية؟  لتحقيق  ذلك  و  الداخلية، 

مازال  محجوزا في منطق الوزارة القوية. 
قضية  صلب  في  الجهوية  تموقع  عند  توقفه  وبعد 
الصحراء، أكد أن ال جهوية حقيقية من دون ال تمركز 
حقيقي. مسجال غياب اآلليات التشاركية التي يمكن أن 
تجلب فئات جديدة، و تهميش املجتمع املدني وإضعاف 
بالنسبة  الجهوية  جاذبية  على  يؤثر  ما  هو  األحزاب 

للشعب. 

إداري فاقد للثقة وحزبي 
بقناعة ممركزة 

مازالت الجهوية تخدم املركزية أكثر من الالمركزية، 
ذلك ما أكده األستاذ سعيد بوفروى من جامعة القاضي 
بني  باملغرب  الجهوية  بعنوان«  مداخلته  في  عياض 
8 شتنبر  انتخابات  الحزبي:  والفاعل  الرسمي  الفاعل 

أية قراءات ممكنة؟«
وبعد تسجيله أن هناك إشكال في مأسسة الالتركيز، 
ال  دون  من  حقيقية  جهوية  انطالق  الصعب  من  حيث 
تركيز فعلي، أكد أن األمر ال يتعلق بنصوص قانونية 
الفاعلني  بقدرما يخص ثقافة تقوم على عدم الثقة في 

الذين يوجدون خارج مراكز القرار بالعاصمة. 
املسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل  أن  املتحدث  واعتبر 
باملحاسبة يقتضي تحرير الفاعل الجهوي متسائال هل 

يمكن أن نحاسب من لم يتخذ القرار؟ 
لثقافة  السياسية  األحزاب  تملك  مدى  عن  وتساءل   
قناعاتها,  في  مركزية  األحزاب  أن  مالحظا  الجهوية، 
عقيدة  بني  مرتهن  الجهوية   مصير  أن  إلى  ليخلص 
املركز  خارج  آخر  فاعل  أي  في  للثقة  الفاقد  اإلداري 

وعقلية األحزاب القائمة على املركزية.

التخفيف من أزمة المركز: 

الجهوية نسق لتجاوز نمط الوحدة إلى نمط التعدد 
والتكامل، كان ذلك املدخل الذي انطلق منه األستاذ ربيع 
أوطال من جامعة السلطان موالي إسماعيل في مداخلته 
التي تناول فيها رهانات املجتمع املحلي التنموية حول 
في  الديمقراطي  الفعل  أن  موضحا  املتقدمة،  الجهوية 
الهامش  ال يعتمد على الحزب، بل إن املؤشر الحزبي 
املحدد  ألن  ثانوية،  مسالة  الفضاء  هذا  في  يعتبر 
ثمة  ومن  املحلي،  املجتمع  داخل  النفوذ  هو  الرئيسي 
فالقوة السياسية يأتي بها من املجتمع ويلبسها رداءا 
الناحية  من  تعبر  األعيان  أن  املتحدث  واعتبر  حزبيا. 
املجتمعات  في  النخب  طبيعة  عن  السوسيولوجية 
املحلية الهامشية، مشيرا إلى أن مسألة الجهوية تهم 
أي بني  املحلي،  املجتمع  و  املركز  الجدلية بني  املعركة 
سلطة التعيني و سلطة االنتخاب، مثلما ترتبط بأنسقة 

قديمة فرعية. 
من  انتقاال  أظهرت  األخيرة  االنتخابات  أن  والحظ 
القبيلة إلى املاكرو قبيلة التي أصبحت متحكمة. مؤكدا 
أن الرهان على الجهوية يتمثل في التخفيف من أزمة 
من  تنطلق  التي  املحلي  املجتمع  قدرات  بتنمية  املركز 

اإلنسان كهدف أساسي. 
موالي  بجامعة  األستاذ  أخنوش  زكريا  وتساءل 
الترابي  الفاعل  قدرة  مدى  عن  مداخلته  في  إسماعيل 
على  بالجهوية  املتعلق  التشريعي  النص  تنزيل  على 
على  تعتمد  استراتيجية  أي  أن  معتبرا  الواقع،  أرض 
أن  وأكد  ثقافي.  مدخل  و  وقانونية  مؤسساتية  أسس 
النخب  استعداد  املحك  على  يضع  الجهوية  سؤال 

الجهوية و إرادتها و الثقافة السياسية لألحزاب. 
ذلك  كان  باملغرب؟  للسلط  عمودي  فصل  هناك  هل 
األستاذ  خلفادير  هشام  الباحث  حاول  الذي  السؤال 
مداخلته  خالل  من  تحليله  عياض  القاضي  بجامعة 
التي حملت عنوان الجهوية املتقدمة باملغرب: أي فصل 

عمودي للسلط؟ 
واعتبر أن فصل السلط يمكن أن يشمل فصال زمينا 
للدين  وفصال  لالنتخابات  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
فصل  إلى  فيشير  العمودي  الفصل  أما  السياسة،  عن 
السلطة املركزية و السلط الالمركزية انطالقا من مفهوم 
املصلحة العامة املحلية. ليخلص إلى أنه يصعب القول 
الفصل  وهو  باملغرب،  للسلط  عمودي  فصل  هناك  أن 
مبدأ  من  انطالقا  كامال  ذاتيا  استقالال  يفترض  الذي 

سيادة القانون. 
القاضي  بجامعة  األستاذ  الشامخي  يونس  وتناول 
عياض موضوع الوظيفة العمومية الترابية على ضوء 
أن  مسجال  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  القوانني 
داعيا  ترابية،  عمومية  لوظيفة  يؤسس  لم  الدستور 
إلى إعادة هيكلة الوظيفة العمومية الترابية و إحداث 

هيئات تتولى مهام تدبير املوارد البشرية الترابية. 
العالم األستاذ بجامعة  الرحيم  الباحث عبد  ووضع 
القاضي عياض سؤال تحدي النخب و الجهوية املتقدمة 

في محك املفارقات التي يكشفها الواقع. و تساءل هل 
تنضبط النخب املغربية للشروط التي يتضمنها مفهوم 
اللتحول  إلحداث  عليها  التعويل  يمكن  وهل  النخبة، 
الالزم؟ مجيبا أنه من الصعب الحديث عن نخبة محلية 
أو جهوية أو وطنية باملفهوم األكاديمي، حيث أن هناك 
التي  منها مؤشرات املعطى املعرفي..(  عدة مؤشرات ) 
توضح بامللموس أن من يصل إلى البرملان أو املجالس 
الناحية  الجماعية أو الجهوية ليس األكثر تأهيال من 

املعرفية. 
هل هؤالء هم أخير  واستفاض الباحث في أسئلته : 
الناس؟ هل هم أحسن ما يوجد؟ هل من وصل باملال أو 
بدعم من جهة ذات نفوذ يمكن اعتباره يمثل فعال مفهوم 
النخبة؟ إذ هناك من صدرت في حقهم أحكام قضائية 
الذي  املشروع  عن  فكرة  أية  لهم  ليست  رؤساء  وهناك 
النخب  هذه  إن  بل  الترابي.  املستوى  على  سينفذونه 

املحلية خاضعة أكثر منها مخضعة. 
من  أهم  التعيني  سلطة  صالحيات  أن  تأكيده  وبعد 
أن تكون  العالم هل يمكن  املنتخب، تساءل  صالحيات 
لدينا جهوية بدون ثقافة جهوية؟ و هي معضلة تظهر 
عمق املشكل، فاملركز يتدخل في التعيينات الجهوية من 
الناحية اإلدارية . مثلما يتدخل حزبيا في انتخاب العمد 
ورؤساء الجهات. مشددا أنه طاملا أن رئيس الجهة ال 
فإن  بناء على تحالفات  باقتراع مباشر وليس  ينتخب 

هذا الوضع سيستمر. 
صارت  التي  األحزاب  تطال  األزمة  نفس  أن  والحظ 
يتم  الوجوه  نفس  أن  ذلك  على  والدليل  نخب  بدون 

تدويرها في مناصب مختلفة. 
ومن جهته تساءل الباحث محمد العيساوي األستاذ 
إسهامات  أية  عن  بفاس  اهلل  عبد  ابن  محمد  بجامعة 
مؤسسة للفاعل املدني و السياسي في ترسيخ الذهنية 
خصبا  مجاال  تمثل  الجهوية  أن  مؤكدا  الجهوية، 

للسياسة والتسييس. 
انتقاال  يتضمن  الديمقراطي  املسار  ان  واعتبر 
للفاعل  يمكن  كيف  متسائال  وديمقراطيا.  سياسيا 
املدني و السياسي املتشبع بثقافة تقليدانية و بعقيدة 
أن  مؤكدا  للجهوية؟  يؤسس  أن  الدغمائية  املركزية 
هناك  ألن  البنيوية،  أعطابها  لتجاوز  مدعوة  األحزاب 
عدة عقالنية ينبغي أن ترافق كل املفاهيم و الؤسسات 

التي تخص الديمقراطية و الجهوية. 
الندوة  التي جرت في ثالث جلسات علمية  وعرفت 
سيرها األساتذة توفيق عتيقي و عبد الحميد اجماهري 
من  مجموعة  عميقا حول  الصادق حيضرنقاشا  وعبد 
القضايا الشائكة التي  تهم بناء جهوية حقيقة مدعومة 
بثقافة متخلصة من أبوية املركز سواء من قبل الفاعل 
االختصاصات  تنازع  و  املحلي  الفاعل  أو  املركزي 
في  أكبر  شفافية  لضمان  التشريعي  اإلطار  وتنقيح 
املسؤوليات ونجاعة ميدانية على مستوى اتخاذ القرار 

و تنفيذه.

في ندوة علمية بمراكش عبد الحميد اجماهري: 

الجهوية المتقدمة في مواجهة مخاطر 
التمركز بعد انتخابات 8 �شتنبر

مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 
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التي  الندوة  عرفته  الجهوية  مآالت  في  نقاش عميق 
نظمها بمراكش مركز أفروميد يوم الخميس 14 أكتوبر 
تأمالت في مسارات الجهوية   « الجاري  في موضوع 
شتنبر   08 انتخابات  مخرجات  ضوء  في  املتقدمة 
املسؤولني  ومن  األكاديميني  من  عدد  بمشاركة   »2021
امليدانية  الخبرة  فيها  تقاطعت  الجهوية،  مجالس  في 
هذه  يتنظيم  ويأتي  األكاديمية.  املصاحبة  بالخبرة 
انتخابات  العلمي بعد إجراء  القلق  الندوة  في سياق 
املهتمون  يعتبرها  كان  التي   2021 شتنبر   08
إبراز  في  حقيقية  انعطاف  نقطة  بمثابة  والباحثون 
وعلى  املتقدمة،  للجهوية  الجديدة  واملسارات  املآالت 
اعتبار أن تقرير اللجنة اإلستشارية للجهوية املتقدمة 
واملوسعة راهن على أن عامل النخب يبقى هو املحدد 

األساسي في إنجاح التجربة.

الجهوية خيار يصعب
التراجع عنه: 

تنزيل  و  الجهوية  عنوان«  التي حملت  مداخلته  في 
التنظيم«  و  السياسة  أدوات    : التنموي  النموذج 
السياسي  املكتب  عضو  اجماهري  الحميد  عبد  قدم 
الرابع  النائب  و  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 
لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء في الوالية السابقة  
تشخيصا ملا أسماه بمسالك ضيق التنفس الديمقراطي 
الترابي فيما يتعلق بالجهوية و تحوالت الدولة املركزية.  
و أكد أن الجهوية نقاش بدأ قبل دستور 2011 و اعُتبر 
أقصى إصالح سياسي و ترابي يمكن أن يقدمه املغرب. 
بل ربما اعتبر الوثيقة األساسية فيما يتعلق باإلصالح 
السياسي و اإلداري. موضحا أن  السقف الذي وضع له 
هو تغيير طبيعة الدولة . و قال في هذا الصدد« بالطبع 
فمهمة تغيير طبيعة دولة مركزية عريقة فيها تراكمات 
ودوائر للمشروعية) دائرة املشروعية الدستورية، دائرة 
املشروعية التاريخية، دائرة املشروعية الدينية( كل ذلك 

ظل  لكنه  جدا.  طموحا  برنامجا  املهمة  هذه  من  يجعل 
 ،2011 دستور  و  ألحداث  السابق  بالسقف  محكوما 
استكمال  ثمرة  يعتبر  التنموي  النموذج  ان  حني  في 
ما  سؤال  يطرح  ما  هو  الجديد. و  العهد  17 سنة من 
أن  يمكن  فيما  النظر  و  للتفكير  كأفق  اليوم  يجمعهما 
يقدمانه لتطوير النظام السياسي ووتجويد السياسات 
تكيف  و  تقنن  التي  املهيكلة  املفاهيم  كل  و  العمومية 

تفكيرنا السياسي ومقترحاتنا وعرضنا السياسي؟« 
والحظ اجماهري أنه في ضوء ما يحدث من تطورات 
في  ننحو  أن  فإما  التفكير،  من  مستويني  هناك  اليوم 
اتجاه التفكير العميق االستراتيجي املهيكل و إما أنننا 
السياسة  بأدوات  يتعلق  ما  أي  التطبيق  في  نسايره 

والتنظيم. 
الذي  التراب  إلعداد  تصور  غياب  اجماهري  وسجل 
للتنمية  الجهوية  للمخططات  قاعدة  يكون  أن  ينبغي 
التي من املفروض أن تستجيب ملا أسماه بالقلق الترابي 
الذي ينفجر من حني آلخر في جهة من الجهات، و هو ما 

يشكل عطبا كبيرا في فعالية األداء الجهوي. 
وأشار إلى غياب إطار تعاقدي بني الدولة و الجهات، 
الجهوية.  حول  أكادير  مناظرة  توصيات  إحدى  وهي 
حيث أن هذا اإلطار لم يحدث فيه اتفاق إال بالحد األدنى 
مرحلة  إلى  الجهوية  فانتهت  األولى،  باألحرف  موقع 
هذا  في  تقدم  أي  يحدث  لم  الذي  الوقت  في  التكريس 
اإلطار التعاقدي ليظل في مستوى املفهوم أكثر منه بنية 

دالة قانونيا وماليا. 
أن  كشفت  السابقة  الوالية  تجربة  أن  املتحدث  وأكد 
تقرير  أن  حيث  للجهة،  املالي  للتأمني  ضرورة  هناك 
للثروة  مصدرا  الجهة  ان  يعتبر  التنموي  النموذج 
ما  وهو  الثروة,  عن  تبحث  واقعها  في  أنها  حني  في 
التأمني  يطرح معضلة االستخالص أي مصدر تحقيق 
إلى  تدعو  اليوم  الحاجة  أن  موضحا  للجهة.  املالي 
في  إلى شريك  الصرف  في  من شريك  بالجهة  االنتقال 
النظام  تغيير  ضرورة  يطرح  ما  هو  و  االستخالص. 

الجبائي على أساس أن يكيف املركز نفسه مع الجهة ال 
أن تكيف الجهة نفسها مع املركز. 

للتأمني  ملحة  حاجة  هناك  أن  اجماهري  واعتبر 
الثقافي للجهة، و ذلك باعتبار الثقافة املكون األساسي 
االستجابة  دون  من  أنه  حيث  الترابية.  الوحدة  لهذه 
لهذه الحاجة ستواجه الجهة خلال هوياتيا عميق جدا. 
متنا  يمثل   2011 دستور  أن  السياق  هذا  في  مؤكدا 
إذ ألول مرة نحصل على دستور بمنزع ثقافي  ثقافيا، 
واضح وهو ما يؤكده تكرار عبارة ثقافة عدة مرات، إال 
أن هذه القوة الثقافية للدستور تضمحل على مستوى 
الجهة التي ال يشار في قانونها التنظيمي إلى الثقافة 
ولو مرة واحدة باستثناء اإلشارة إلى الترفيه و حماية 
املآثر التاريخية. يضاف إلى ذلك أن هذا التأمني الثقافي 
غير وارد لدى جزء كبير من النخبة الجهوية و ال يحظى 

لديها باهتمام جدي. 
وبالنسبة للتأمني القانوني للجهة الحظ عبد الحميد 
خيار  عن  التراجع  جدا  الصعب  من  أنه  اجماهري 
الفاعل  لدى  للتمركز  نزعات  دائما  لكن هناك  الجهوية، 

املركزي وقدرته املركزية. 
وقدم اجماهري تشخيصا للتأمني السياسي للجهوية 
في ضوء ما جرى بعد انتخابات 8 شتنبرالتي أظهرت 
وجود هندسة مؤسساتية انطلقت من الجهات باالتفاق 
على وظيفية سياسية حزبية في تدبير الجهات و هي 
التي أعطت من بعد القاعدة الترابية للحكومة. مسجال 
أن االمتداد الترابي للحكومة في الجهات يشكل تجاوزا 
لهاجس التوازن الذي كان يشغل العقول املركزية للدولة 
بني الحكومة و الجهات و الذي ظل سائدا منذ اعتماد 
وحدة املدن الكبرى في 2003 وتكرر في 2011 و2015 
يد  في  املركز  و  املعارضة  أحزاب  يد  في  املدن  حيث 
الوضع  هذا  هل  املتحدث  تساءل  و   . األغلبية  أحزاب 
الذي طرأ بعد انتخابات 8 شتنبر يجسد تخليا من قبل 
العقول املركزية للدولة عن فكرة التوازن بني الحكومة 
و الجهات؟ و عبر عن تخوفه من أن يؤدي إغالق حقل 

الحقل  إغالق  إلى  املركزي  الحقل  وإغالق  الجهوية 
السياسي كله بأن يصبح الفاعلون فيه محدودين جدا، 
مثلما تكمن خطورته أيضا في أن تصبح الجهات قاعدة 
للتمركز حيث تصبح الجهة في خدمة الحكومة عوض 
أن تكون الحكومة في خدمة الجهة، في حني أن مسلسل 
من  الصالحيات  تنتقل  أن  بقتضي  املتقدمة  الجهوية 
الحصن  إلى  الجهة  تتحول  أن  ال  الجهات،  إلى  املركز 

الترابي القريب لدعم املركز. 
اختصاصات  للجهة  تكون  أن  ضرورة  على  وأكد 
إجبارية غير قابلة للتفويت، مضيفا أن ما هو اختصاص 
من  بمجموعة  مقيدا  و  معطال  مازال  للجهة  محض 
تشريعية  مالءمة  إلى  في حاجة  التي صارت  القوانني 
الذي أظهرته  أن تدبير االستثناء  و تنظيمية. و الحظ 
حيث  مؤسساتية  و  قانونية  هشاشة  كشف  الجائحة 
إنهاء  انتظار  في  الجهوية  تعليق  لحظة  أي  في  يمكن 
على  الحكم  يمكن  ال  أنه  حني  في  االستثنائي،  الظرف 
الحاالت  تدبير  على  قدرتها  خالل  من  إال  الديمقراطية 

االستثنائية. 
إنجاح  أن  إلى  وخلص اجماهري في ختام مداخلته 
ديمقراطية  ثقافة  إلى  يحتاج  املتقدمة  الجهوية  ورش 
حقيقية تتغير فيها نظرة الفاعلني لكل مراتب القرار، بما 
يصاحب ذلك من معركة فكرية  لكل النخب و األحزاب 
كإطار  التنموي  النموذج  ليكون  التفكير  مؤسسات  و 
مرجعي وكقيم وكوثيقة رفعت شعار مغرب الجهات لكي 
 12 أمام  الرباط، و حتى ال نصبح  إلى مغرب  ال نعود 

جهة ممركزة.
ـ التناسق التشريعي غياب مكلف: 

في  االنتخابي  النظام  »حدود  بعنوان  مداخلة  وفي 
تناول   التنموي«  املسلسل  في  الجهوي  البعد  ترسيخ 
األستاذ  بجامعة القاضي عياض محمد الغالي مسألة 
الجهوية كما  أثره على ترسيخ  التشريعي و  التناسق 
التشريع  التنافي حيث نجد  بالنسبة لحالة  الحال  هو 
ينص أن أن يكون برملاني رئيسا لجماعة يفوق عددها 

في  لكنه  املسؤوليات،  لتراكب  تفاديا  نسمة  ألف   300
بماليني  جماعة  بتدبير  للوزير  يسمح  الوقت  نفس 
إشكالية  بحدة  يطرح  الوضع  هذا  أن  مؤكدا  السكان. 
التشريع  في  تحكمت  التي  للهندسة  املرجعي  اإلطار 

وتناسقها.   
له  العمومية  السياسات  مسلسل  أن  إلى  وأشار 
تفاصيل  تتضمن  علبة سوداء  و  و مخرجات  مدخالت 
النتائج الخاصة باالنتخابات  مؤثرة. مؤكدا أن إعالن 
متعددة  التفاعالت بني مستويات  من  يتعلق بمسلسل 

من موازين القوى. 
و توقف املتحدث عند مجموعة من األمثلة املرتبطة 
على  أثر  لها  التي  و  التشريعي  التجانس  بإشكالية 
بالنسبة  التزكية  اشتراط  مثل  من  املجالس  فعالية 
للمترشح للرئاسة و عدم استراطها للنواب، و كذا عدم 
تجانس النخب الجهوية بسبب اعتماد لوائح إقليمية 
جهوية.  لوائح  عوض  الجهة  مجلس  انتخابات  في 
وكذا مسألة نمط االقتراع باعتماد نظام الالئحة عوض 
في  الطعون  إلى  إضافة  الفردي.  االسمي  االقتراع 
الرؤساء من دون 21 سنة مع العلم أن الدستور يحدد 

سن الرشد في 18 سنة. 
وأكد األستاذ الغالي أنه ال يمكن الفصل بني النظام 
االنتخابي و الفصل بني السلط، مستحضرا الترتيبات 
السياسية التي جاءت بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات 
و التي لم تؤسس على التفاعالت السابقة. بل إن املركز 
انطالقا من االتفاق الثالثي الذي تأسست منه األغلبية 
قراراته  وأملى  املحلية  الشون  في  تدخل  الحكومية 
عليها بمنع َمن حصل على األغلبية في بعض املجالس 
الرئاسة.  ملنصب  للترشح  التزكية  على  الحصول  من 
وهو ما يعكس غيابا للتحرر من النسق العمودي في 
تفكير الفاعل املركزي. و خلص إلى أن غياب التناسق 
التشريعي يمس أيضا األمن القانوني في عالقته باألمن 

القضائي. 

من يحاسب ال صالحية له: 

على  تتوفر  نخب  إفراز  من  االقتراع  نمط  مكن  هل 
الكفاءة لتدبير الشأن العام و تنزيل النموذج التنموي 
هذا  تفعيل  بها  يمكن  التي  اآلليات  هي  ما  الجديد؟ 
كيف  و  السكان؟  بغاية تحسني شروط عيش  النموذج 
الجهوية  خدمة  في  املركزية  الدولة  نجعل  أن  يمكن 
املتقدمة؟ طرح هذه األسئلة عبد العالي دومو الرئيس 
السابق لجهة مراكش )2003ـ2009( في مداخلته حلو 
املجالية  النجاعة  رهان  و  التنموي  النموذج  تفعيل 

للدولة. 
واعتبر أن هناك مدخال أساسيا لحل هذه اإلشكالية 
هو وحدة املسؤولية، موضحا أن النظام املزدوج الذي 
املجالس  ثم  الترابية  الدولة  و  املركزية  الدولة  يضم 
في  وضبابية  املتدخلني  كثرة  إلى  يؤدي  املنتخبة، 
املساءلة و أزمة في املسؤولية. و يتجلى ذلك في املوارد 
املالية التي يدبر 90 باملائة منها مركزيا في حني أن 10 

باملائة فقط هي التي يدبرها املنتخبون محليا. وهو ما 
الصالحية  يتوفر على  ال  السياسي  املسؤول  أن  يعني 

اإلدارية. 
وأكد أن تقوية نجاعة الدولة الترابية ستتحقق بشرط 
جوهري  هو املحاور الواحد ترابيا بصالحيات اآلمر 
بالصرف و تدبير املوارد البشرية، و هي النجاعة التي 
يجب أن يرافقها تحسن في نجاعة املجالس الجماعية. 

كوفيد19 الدولة 
المركزية تهيمن: 

القاضي  جامعة  من  أحرشان  عمر  األستاذ  وخلص 
عياض في مداخلته حول » مخرجات انتخابات 8 شتنبر 
مجاالت التقدم والتراجع«  وترسيخ الجهوية املتقدمة: 
عن  لإلجابة  تمرين  أهم  كانت  كورونا  جائحة  أن  إلى 
هذه  كشفت  حيث  حقيقية،  المركزية  هناك  هل  سؤال 
الظرفية عن عودة ملنطق الدولة املركزية وغياب مؤسسة 

املنتخبني، مثلما كرست خضوعا لوزارة الداخلية. 
املندوب  اعتماد  الذي يمنع من  ما  املتحدث  وتساءل 
وزارة  إشراف  عن  يغني  الذي  للحكومة  الجهوي 
املغرب  أن  مؤكدا  االلتقائية؟  لتحقيق  ذلك  و  الداخلية، 

مازال  محجوزا في منطق الوزارة القوية. 
قضية  صلب  في  الجهوية  تموقع  عند  توقفه  وبعد 
الصحراء، أكد أن ال جهوية حقيقية من دون ال تمركز 
حقيقي. مسجال غياب اآلليات التشاركية التي يمكن أن 
تجلب فئات جديدة، و تهميش املجتمع املدني وإضعاف 
بالنسبة  الجهوية  جاذبية  على  يؤثر  ما  هو  األحزاب 

للشعب. 

إداري فاقد للثقة وحزبي 
بقناعة ممركزة 

مازالت الجهوية تخدم املركزية أكثر من الالمركزية، 
ذلك ما أكده األستاذ سعيد بوفروى من جامعة القاضي 
بني  باملغرب  الجهوية  بعنوان«  مداخلته  في  عياض 
8 شتنبر  انتخابات  الحزبي:  والفاعل  الرسمي  الفاعل 

أية قراءات ممكنة؟«
وبعد تسجيله أن هناك إشكال في مأسسة الالتركيز، 
ال  دون  من  حقيقية  جهوية  انطالق  الصعب  من  حيث 
تركيز فعلي، أكد أن األمر ال يتعلق بنصوص قانونية 
الفاعلني  بقدرما يخص ثقافة تقوم على عدم الثقة في 

الذين يوجدون خارج مراكز القرار بالعاصمة. 
املسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل  أن  املتحدث  واعتبر 
باملحاسبة يقتضي تحرير الفاعل الجهوي متسائال هل 

يمكن أن نحاسب من لم يتخذ القرار؟ 
لثقافة  السياسية  األحزاب  تملك  مدى  عن  وتساءل   
قناعاتها,  في  مركزية  األحزاب  أن  مالحظا  الجهوية، 
عقيدة  بني  مرتهن  الجهوية   مصير  أن  إلى  ليخلص 
املركز  خارج  آخر  فاعل  أي  في  للثقة  الفاقد  اإلداري 

وعقلية األحزاب القائمة على املركزية.

التخفيف من أزمة المركز: 

الجهوية نسق لتجاوز نمط الوحدة إلى نمط التعدد 
والتكامل، كان ذلك املدخل الذي انطلق منه األستاذ ربيع 
أوطال من جامعة السلطان موالي إسماعيل في مداخلته 
التي تناول فيها رهانات املجتمع املحلي التنموية حول 
في  الديمقراطي  الفعل  أن  موضحا  املتقدمة،  الجهوية 
الهامش  ال يعتمد على الحزب، بل إن املؤشر الحزبي 
املحدد  ألن  ثانوية،  مسالة  الفضاء  هذا  في  يعتبر 
ثمة  ومن  املحلي،  املجتمع  داخل  النفوذ  هو  الرئيسي 
فالقوة السياسية يأتي بها من املجتمع ويلبسها رداءا 
الناحية  من  تعبر  األعيان  أن  املتحدث  واعتبر  حزبيا. 
املجتمعات  في  النخب  طبيعة  عن  السوسيولوجية 
املحلية الهامشية، مشيرا إلى أن مسألة الجهوية تهم 
أي بني  املحلي،  املجتمع  و  املركز  الجدلية بني  املعركة 
سلطة التعيني و سلطة االنتخاب، مثلما ترتبط بأنسقة 

قديمة فرعية. 
من  انتقاال  أظهرت  األخيرة  االنتخابات  أن  والحظ 
القبيلة إلى املاكرو قبيلة التي أصبحت متحكمة. مؤكدا 
أن الرهان على الجهوية يتمثل في التخفيف من أزمة 
من  تنطلق  التي  املحلي  املجتمع  قدرات  بتنمية  املركز 

اإلنسان كهدف أساسي. 
موالي  بجامعة  األستاذ  أخنوش  زكريا  وتساءل 
الترابي  الفاعل  قدرة  مدى  عن  مداخلته  في  إسماعيل 
على  بالجهوية  املتعلق  التشريعي  النص  تنزيل  على 
على  تعتمد  استراتيجية  أي  أن  معتبرا  الواقع،  أرض 
أن  وأكد  ثقافي.  مدخل  و  وقانونية  مؤسساتية  أسس 
النخب  استعداد  املحك  على  يضع  الجهوية  سؤال 

الجهوية و إرادتها و الثقافة السياسية لألحزاب. 
ذلك  كان  باملغرب؟  للسلط  عمودي  فصل  هناك  هل 
األستاذ  خلفادير  هشام  الباحث  حاول  الذي  السؤال 
مداخلته  خالل  من  تحليله  عياض  القاضي  بجامعة 
التي حملت عنوان الجهوية املتقدمة باملغرب: أي فصل 

عمودي للسلط؟ 
واعتبر أن فصل السلط يمكن أن يشمل فصال زمينا 
للدين  وفصال  لالنتخابات  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
فصل  إلى  فيشير  العمودي  الفصل  أما  السياسة،  عن 
السلطة املركزية و السلط الالمركزية انطالقا من مفهوم 
املصلحة العامة املحلية. ليخلص إلى أنه يصعب القول 
الفصل  وهو  باملغرب،  للسلط  عمودي  فصل  هناك  أن 
مبدأ  من  انطالقا  كامال  ذاتيا  استقالال  يفترض  الذي 

سيادة القانون. 
القاضي  بجامعة  األستاذ  الشامخي  يونس  وتناول 
عياض موضوع الوظيفة العمومية الترابية على ضوء 
أن  مسجال  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  القوانني 
داعيا  ترابية،  عمومية  لوظيفة  يؤسس  لم  الدستور 
إلى إعادة هيكلة الوظيفة العمومية الترابية و إحداث 

هيئات تتولى مهام تدبير املوارد البشرية الترابية. 
العالم األستاذ بجامعة  الرحيم  الباحث عبد  ووضع 
القاضي عياض سؤال تحدي النخب و الجهوية املتقدمة 

في محك املفارقات التي يكشفها الواقع. و تساءل هل 
تنضبط النخب املغربية للشروط التي يتضمنها مفهوم 
اللتحول  إلحداث  عليها  التعويل  يمكن  وهل  النخبة، 
الالزم؟ مجيبا أنه من الصعب الحديث عن نخبة محلية 
أو جهوية أو وطنية باملفهوم األكاديمي، حيث أن هناك 
التي  منها مؤشرات املعطى املعرفي..(  عدة مؤشرات ) 
توضح بامللموس أن من يصل إلى البرملان أو املجالس 
الناحية  الجماعية أو الجهوية ليس األكثر تأهيال من 

املعرفية. 
هل هؤالء هم أخير  واستفاض الباحث في أسئلته : 
الناس؟ هل هم أحسن ما يوجد؟ هل من وصل باملال أو 
بدعم من جهة ذات نفوذ يمكن اعتباره يمثل فعال مفهوم 
النخبة؟ إذ هناك من صدرت في حقهم أحكام قضائية 
الذي  املشروع  عن  فكرة  أية  لهم  ليست  رؤساء  وهناك 
النخب  هذه  إن  بل  الترابي.  املستوى  على  سينفذونه 

املحلية خاضعة أكثر منها مخضعة. 
من  أهم  التعيني  سلطة  صالحيات  أن  تأكيده  وبعد 
أن تكون  العالم هل يمكن  املنتخب، تساءل  صالحيات 
لدينا جهوية بدون ثقافة جهوية؟ و هي معضلة تظهر 
عمق املشكل، فاملركز يتدخل في التعيينات الجهوية من 
الناحية اإلدارية . مثلما يتدخل حزبيا في انتخاب العمد 
ورؤساء الجهات. مشددا أنه طاملا أن رئيس الجهة ال 
فإن  بناء على تحالفات  باقتراع مباشر وليس  ينتخب 

هذا الوضع سيستمر. 
صارت  التي  األحزاب  تطال  األزمة  نفس  أن  والحظ 
يتم  الوجوه  نفس  أن  ذلك  على  والدليل  نخب  بدون 

تدويرها في مناصب مختلفة. 
ومن جهته تساءل الباحث محمد العيساوي األستاذ 
إسهامات  أية  عن  بفاس  اهلل  عبد  ابن  محمد  بجامعة 
مؤسسة للفاعل املدني و السياسي في ترسيخ الذهنية 
خصبا  مجاال  تمثل  الجهوية  أن  مؤكدا  الجهوية، 

للسياسة والتسييس. 
انتقاال  يتضمن  الديمقراطي  املسار  ان  واعتبر 
للفاعل  يمكن  كيف  متسائال  وديمقراطيا.  سياسيا 
املدني و السياسي املتشبع بثقافة تقليدانية و بعقيدة 
أن  مؤكدا  للجهوية؟  يؤسس  أن  الدغمائية  املركزية 
هناك  ألن  البنيوية،  أعطابها  لتجاوز  مدعوة  األحزاب 
عدة عقالنية ينبغي أن ترافق كل املفاهيم و الؤسسات 

التي تخص الديمقراطية و الجهوية. 
الندوة  التي جرت في ثالث جلسات علمية  وعرفت 
سيرها األساتذة توفيق عتيقي و عبد الحميد اجماهري 
من  مجموعة  عميقا حول  الصادق حيضرنقاشا  وعبد 
القضايا الشائكة التي  تهم بناء جهوية حقيقة مدعومة 
بثقافة متخلصة من أبوية املركز سواء من قبل الفاعل 
االختصاصات  تنازع  و  املحلي  الفاعل  أو  املركزي 
في  أكبر  شفافية  لضمان  التشريعي  اإلطار  وتنقيح 
املسؤوليات ونجاعة ميدانية على مستوى اتخاذ القرار 

و تنفيذه.

في ندوة علمية بمراكش عبد الحميد اجماهري: 

الجهوية المتقدمة في مواجهة مخاطر 
التمركز بعد انتخابات 8 �شتنبر

مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- إبراهيم العماري
- عبد العزيز 

بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/10/16/17

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 19/م.ت.ص/ع/2021
جلسة علنية 

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
بتقويم  املتعلق  العروض 
للمرشحني  املهنية  األداءات 

قصد التوظيف 
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
معرفة  هي  كما  واملتوسطة 
في املادة األولى للقانون -00

املقاوالت  بميثاق  املتعلق   53
الصغرى واملتوسطة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  للتوريدات 

432.000٫00درهم )م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  يحدد مبلغ 

4.320,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
بمديرية  الصفقات  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
ملاء  وا  للكهرباء  الوطني 
الكائنة  للشرب  الصالح 
 - الوزاني  بلحسن  بشارع 

الرباط.
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس: 05.37.66.72.19

يسلم ملف االستشارة مجانا.

ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
مقابل  العروض  تودع   -
الصفقات  مكتب  إلى  وصل 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  واملاء الصالح للشرب- 
عقد  وساعة  تاريخ  قبل  املاء 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
األظرفة بتاريخ 2021/11/11 
على الساعة العاشرة صباحا 
مديرية  بمقر   )G( بالبناية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
بلحسن  بشارع  الكائنة 
شالة  الرباط  ص.ب  الوزاني 

10220 الرباط
ع.س.ن/3830/ا.د

*************
اململكة املغربية

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

املكتب الوطني للكهرباء و 

املاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

N° DT3113422 :رقم
جلسة علنية

الجهوية  املديرية  تعلن 
للمكتب  بمراكش  للتوزيع 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
أجهزة  باقتناء  املتعلق 
اإلقليمية  للمديرية  القياس 

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

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

االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  حدد 

األشغال في:  
األول:  الشطر 

471.364,00درهم )م.ا.ر(
الثاني:  الشطر 

262.440,00درهم )م.ا.ر(
الثالث:  الشطر 

192.000,00درهم )م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة: غيرمطلوبة

هذا  على  االطالع  يمكن 
االنترنت  شبكة  على  القانون 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.

gov.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 
املكتب  التالي:  بالعنوان 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 
موالي  شارع   ،13 الكهرباء 
 - مراكش   - كليز   - رشيد 

املغرب. 
الهاتف:

)212(524446040
الفاكس:

)212(524436077
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات دفتر الحمالت مللف 

االستشارة و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الضبط ملديرية 13, 
 - كليز   - رشيد  موالي  شارع 
املغرب ؛ قبل تاريخ  مراكش - 
و ساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
بمراكش  للتوزيع  الجهوية 
عقد  ساعة  و  تاريخ  قبل 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة.
العلنية  الجلسة  ستعقد 

بتاريخ   األظرفة  لفتح 
الساعة  على   2021/11/11
صباحا  والنصف  التاسعة 
الجهوية  املديرية  بمقر 

للتوزيع بمراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
بمصلحة املشتريات باملديرية 

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

عبر بوابة:
http://www.one.ma/
)Rubrique Fournis-
seurs- Textes régle-
mentaires et tech-
niques
ع.س.ن/3831/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب الثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املديرية الجهوية فاس - 

مكناس
إعـالن عـــن استشارة 

معمارية
رقــــم: 2021/01

 2021/11/16 الثالثاء  يوم 
على الساعة عاشرة والنصف 
سيتم   )10:30( صباحا 
بمقر  االجتماعات  بقاعة 
لوزارة  الجهوية  املديرية 
فاس-مكناس،  بجهة  الشباب 
املتعلقة  الترشيحات  فتح 
ألجل:  املعمارية  باالستشارة 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
إدارية  منشآت  بناء  أشغال 
التربوي  املركب  في  وسكنية 

زواغة السفلى بفاس.
يمكن سحب ملف االستشارة 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
الجهوية لوزارة الشباب. 01 
املدينة  الشفشاوني،  شارع 

الجديدة - فاس.
الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن  و 
اإللكترونية  البوابة  من 
من  العمومية  للصفقات 

العنوان االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
املقدر  األقصى  الحد   -
األشغال  لتنفيذ  للميزانية 
هو:   إنجازها  سيتم  التي 
هم  ر 1د 0 . 9 9 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
مائة  وتسع  ماليني  )عشرة 
بدون  درهــــم(  ألف  وتسعون 

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
من  و102   101  ،100
 2-12-349 رقم:  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إمـا إيـداع أطرفتهم مـقـابـل 
الصفقات  بمكتب  وصـل 
باملديرية الجهوية للشباب 1 

شارع الشفشاوني بفاس.
طريـق  عن  إرسالـها  إمــا    -
بإفـادة  املضمـون  البريـد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكــورة.
مباشرة  تسليمها  إما    -
االستشارة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  املعمارية 

وقبل فتح األظرفة.
-  وإمــا إيــداعـها عبر البريد 
الصفقات  ببوابة  اإللكتروني 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
قد تقررت زيارة ميدانية يوم 
على   2021  /02/11 الثالثاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
اللقاء  مكان  سيكون  حيث 
زواغة  التربوي  املركب  في 

السفلى بفاس.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
6 من نظام االستشارة  املادة 

املعمارية.
ع.س.ن/3740/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الشباب الثقافة 
والتواصل

قطاع الشباب
املـــــديرية الجــــهوية فاس 

- مكناس
إعـالن عـــن استشارة 

معمارية
رقــــم: 2021/02

 2021/11/17 األربعاء  يوم 
على الساعةعاشرة  والنصف 
سيتم   )10:30( صباحا 
بمقر  االجتماعات  بقاعة 
لوزارة  الجهوية   املديرية 
الشباب بجهة فاس- مكناس، 
املتعلقة  الترشيحات  فتح 
ألجل:  املعمارية  باالستشارة 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
رياضة  مركز  بناء  أشغال 

التربوي  املركب  في  وترفيه 
زواغة السفلى بفاس.

يمكن سحب ملف االستشارة 
باملديرية  الصفقات  بمكتب 
الجهوية لوزارة الشباب. 01 
املدينة  الشفشاوني،  شارع 

الجديدة - فاس.
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
اإللكترونية  البوابة  من 
من  العمومية  للصفقات 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املقدر  أألقصى  الحد   -
األشغال  لتنفيذ  للميزانية 
هو:  إنجازها  سيتم  التي 
هم  ر 8د . 9 0 0 . 0 0 0 ٫ 0 0
مائة  تسع  و  ماليني  )ثمانية 
احتساب  بدون  درهــــم(  ألف 

الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادة  ملقتضيات  مطابقني 
من  و102   101  ،100
 2-12-349 رقم:  املرسوم 
8 جمادى األولى  الصادر في 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

- إمـا إيـداع أطرفتهم مـقـابـل 
الصفقات  بمكتب  وصـل 
باملديرية الجهوية للشباب 1 

شارع الشفشاوني بفاس.
طريـق  عن  إرسالـها  إمــا   -  -
بإفـادة  املضمـون  البريـد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكــورة.
مباشرة  تسليمها  إما   -  -
االستشارة  لجنة  لرئيس 
الجلسة  بداية  عند  املعمارية 

وقبل فتح األظرفة.
- -وإمــا إيــداعـها عبر البريد 
الصفقات  ببوابة  اإللكتروني 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
قد تقررت زيارة ميدانية يوم 
على   2021  /03/11 األربعاء 
صباحا  العاشرة  الساعة 
اللقاء  مكان  سيكون  حيث 
زواغة  التربوي  املركب  في 

السفلى بفاس.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
6 من نظام االستشارة  املادة 

املعمارية.
ع.س.ن/3741/ا.د

*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة اقليم ازيالل 

جماعة ازيالل
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/04
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء   2021
صباحا  والنصف  العاشرة 
رئيس  مكتب  في  سيتم 
ألزالل  الترابية  الجماعة 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
العروض، بعرض أثمان ألجل 

كراء املرفق التالي: املجزرة.
طلب  ملف  سحب  يكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
لجماعة  التابعة  املمتلكات 
ازيالل ويمكن نقله الكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 
درهم   60.000.00 في 

بالنسبة للمجزرة.
لكراء  التقديري  الثمن  حدد 
املجزرة:  التالي:  املرفق 

585.000٫00 درهم.
سنة  مدة اإليجار محددة في: 

واحدة
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املواد 27 
31 من املرسوم رقم  29 و  و 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

املمتلكات بالجماعة 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم إلى املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة لريس 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -

البريد االلكتروني
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3742/ا.د

ع.س.ن /3821/ إد

ع.س.ن /3858/ إدع.س.ن /3839/ إد

ع.س.ن /3822/ إد

الكلمات   المسهمة07
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

اإلثنني 18 أكتوبر 2021 املوافق 11 ربيع األول 1443 العدد 12.970

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام

111806:1013:2116:2718:5820:11اإلثنين

121906:1013:2116:2618:5620:10الثالثاء

132006:1113:2016:2518:5520:09األربعاء

142106:1213:2016:2418:5420:08الخميس

152206:1313:2016:2318:5320:07الجمعة

162306:1313:2016:2318:5220:06السبت

172406:1413:2016:2218:5120:05األحد



CMJN

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اإلثنني 18 أكتوبر 2021 املوافق 11 ربيع األول 1443 العدد 12.970

اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة إقليم ازيالل 
جماعة ازيالل  

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2021/03
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 

الساعة  من  ابتداء    2021
سيتم  صباحا  العاشرة 
الجماعة  رئيس  مكتب  في 
االظرفة  فتح  ألزالل  الترابية 
العروض  بطلب  املتعلقة 
كراء  ألجل  أثمان  ،بعرض 
مرفق  إيجار  التالي:  املرفق 

السوق األسبوعي 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب مصلحة  من  العروض 

لجماعة  التابعة  املمتلكات 
ازيالل ،ويكن نقله الكترونيا 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 

في: 200.000٫00درهم.
التقديري  الثمن  حدد 
التالي:  املرافق  لكراء 

األسبوعي:  السوق 
2.052.000,00درهم

مدة اإليجار محددة في: سنة 
واحدة

يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
الصادر   349-12-02 رقم 
األولى  جمادى   08 بتاريخ 

)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية 

 ويمكن للمتنافسني :
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

املمتلكات بالجماعة 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

مباشرة  تسليمها  إما   -

العروض  طلب  مكتب  لريس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -

البريد االلكتروني

الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة.

ع.س.ن/3843/ا.د

ع.س.ن /3867/ إدع.س.ن /3860/ إد

ع.س.ن /3868/ إد

ع.س.ن /3869/ إد

ع.س.ن /3864/ إد

ع.س.ن /3874/ إد

موقع التواصل االجتماعي :البريد اإللكتروني :االثنني 18 أكتوبر 2021 املوافق 11 ربيع األول 1443 العدد 12.970 ittihadsociete@gmail.comhttps://www.facebook.com/societe.ittihad 06
»المقاربة الت�ساركية«.. نهج تدبيري مغاير ي�سائل »الم�ؤتمنين« 

على ت�سيير ال�ساأن العام في اأكثر من جماعة ترابية؟
حميد بنواحمان

إرساء  أهمية   عن   مؤخرا،  الحديث،  تجدد  
العام،  الشأن  تدبير  في  التشاركية«  »املقاربة 
وذلك عقب  دورية جديدة لوزارة الداخلية، موجهة 
الترابية،  املجالس  ورؤساء  والعمال  للوالة 
الديمقراطية  آليات  إعمال  »ضرورة  على  تشدد 
تدبير  عملية  في  مزايا  من  لها  ملا  التشاركية، 
الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة 

حول العملية التنموية«.
الفصل  منطوق  من  مرجعيتها  تمتح  دورية 
يقول  الذي   ،2011 يوليوز  فاتح  12 من دستور 
»تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام، 
واملنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية 
لدى  ومشاريع  قرارات  إعداد  في  التشاركية، 
وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات 
املؤسسات  هذه  وعلى  وتقييمها،  تفعيلها  في 
شروط  طبق  املشاركة،  هذه  تنظيم  والسلطات 

وكيفيات يحددها القانون..«.
لوحظ  ذلك  ومع  فيه،  لبس  ال  واضح  كالم 
خالل واليات انتدابية سالفة، وبأكثر من جماعة 
على  »املؤتمنني«  من  العديد  إصرار  ترابية، 
أساليب  نهج   عبر  املواطنني،  شؤون  تسيير 
جمعوية  فعاليات  حق  في  واإلبعاد  االقصاء 
محلية وعدم إفساح املجال أمامها لتقديم آرائها 
بهذا   - اإلسهام   شأنها  من  التي  ومقترحاتها، 

في  التخفيف من وطأة بعض  الشكل  أو ذاك - 
مضامني  من  يستشف  كما  التنموية،  املعضالت 

شكايات عديدة تناولتها وسائل إعالم مختلفة.
الساكنة  لتطلعات  معاكس   »تدبيري«  نهج 
وملا ينادي به الخطاب الرسمي، أظهرت الظرفية 
البالد،  بها  تمر  والتزال  مرت  التي  العصيبة 
فيروس  تفشي   ضد  املتواصلة  الحرب  ظل  في 
كورونا املستجد »كوفيد 19«، مدى خطورة إبقاء 
أصحابه في منأى عن املحاسبة، في زمن يحتاج 

أفق  في  الجهود  وتضافر  الشاملة  التعبئة  إلى 
إرساء نموذج تنموي جديد؟ 

عشرات  عناوينه،   بعض  على   تؤشر  زمن 
جغرافية   امتداد  على  املواطناتية«،  »املبادرات  
البالد بحواضرها وقراها،  والتي كان هاجسها 
األوحد  »تحقيق املنفعة » املتمثلة في  التخفيف 
من حدة تداعيات هذه الجائحة ، سواء على الفرد 
أو الجماعة، بشتى تمظهراتها املادية واملعنوية.

 - تأكيد  إلى  يحتاج  ملن   - أكدت  مبادرات 

من  كثير  في  كائن  هو  مما  أفضل  بلوغ  إمكانية 
املناطق على امتداد الجهات ال 12، في ما يخص 
مستوى  وتحسني  الساكنة  بأوضاع  النهوض 
مختلف  إشراك  شريطة  إليها،  املقدمة  الخدمات 
لهذه  الترابي   بالنفوذ  املتواجدة  الفعاليات 
واملسؤول   املنصف  واإلنصات  تلك،  أو  الجماعة 
سبل  لتيسير  املتطلعة   البناءة  للمقترحات 
االنعتاق من »أصفاد«  التردي والتخلف ، بغض 
السياسية  أو »املدنية«    النظر عن  »املرجعية« 

لحامليها.
مبادرات، وتنزيال ملنطوق الوثيقة الدستورية  
بها   املستشهد  الداخلية«  »دورية  وفحوى 
من  بدال  والتشجيع،  الدعم  إلى  تحتاج  أعاله،  
هو  كما  والتشويش،  العرقلة  عوامل  اصطناع  
حال بعض العقليات  »املعمرة« في  تدبير الشأن 
العمومي، والتي ال تحسن سوى »االجتهاد«  في 
ترفض  محلية   أنشطة جمعيات  على  التضييق 
خالل  من  سواء  التبذيرية،  توجهاتها  مسايرة 
للجمعيات،  املخصص  الدعم  »سالح«  استعمال 
املحددة  املجلس  دورات  عقد  تعمد  أو  مثال، 
تحت  »األعني«   عن  بعيدا  قانونيا،  مواعيدها 
الداخلية  دورية  بأن  علما  »السرية«،  مبرر 
األخيرة أكدت استعداد الوزارة الوصية »لتقديم 
منتخبي  قدرات  تقوية  مجال  في  الالزم  الدعم 
التواصل  ميدان  في  الترابية  الجماعات  وأطر 

والديمقراطية التشاركية...«.

ينحدرون  من مختلف مناطق  إقليم  بنسليمان  

كثيرا ما خلف تغييبها  نقائص تنموية فاضحة على أكثر من صعيد خنيفرة..  تك�ين في لغة 
الإ�سارة لل�سم والبكم

  

نظمت »فيدرالية اليد في اليد للثقافة والتنمية واملحافظة على 
دورتها   ،2021 شتنبر   26 األحد  يوم  بخنيفرة،  بمقرها  البيئة«، 
للصم  اإلشارة  للغة  األساسية  »املبادئ  األولى حول  التكوينية 
والبكم«، و التي تروم » إلى تمكني املشاركني فيها من فهم أهداف 
للصم وضعاف  الخطاب  كلغة حسية، وسبل تبسيط  اإلشارة  لغة 

السمع«.
كما سجل املشاركون واملشاركات في هذه الدورة كيفية التواصل، 
بشكل مباشر، مع فئة الصم والبكم، عند التخاطب معهم ومعالجة 
باعتباره  الدورة  موضوع  مع  الجميع  تفاعل  حيث  قضاياهم، 
التعبير  إلى  الصمت  عالم  من  باألصم  للخروج  حركية  »وسيلة 

واالدماج، وتحقيق املساواة بينه وبني الناطق والسامع«.
الدورة التكوينية املنظمة تحت شعار: »لنتحدى جميعا حواجز 
الصمم«،  كانت من تأطير  الفاعلة الجمعوية، املرافقة واملترجمة 
عضوة   15 منها  استفاد  و  الرضواني،  فتيحة  ذة.  القضائية، 
تضمنت  و  شرفيني،  عضوين  جانب  إلى  بالفيدرالية،  وعضوا 

محورين أساسيني نظري و تطبيقي. 
الدورة تأتي في سياق الجهود املمكن  وحسب املنظمني ، فإن » 
القيام بها ألجل تكوين املكونني على لغة اإلشارة، وتقاسم االهتمام 
الفاعلني  وعموم  املدني،  املجتمع  مكونات  مع  بالصم  الواجب 
في  حقيقي  دمج  ضمان  أفق  في  اإلدارية،  واملصالح  واملتدخلني 
املجتمع لهذه الشريحة، بعيدا عن امليز واإلقصاء«، مع التأكيد »على 
األسابيع  من  انطالقا  التطوعي،  التكوين  مبادرات  في  االستمرار 
لغة  في  مجانية  لدورات  برنامج  رسم  املقبلة، حيث سيتم  القليلة 
العمومية،  واملؤسسات  املصالح  في  املشتغلني  لفائدة  اإلشارة 

ومنها أساسا قطاعات التعليم، الصحة، القضاء، األمن..«. 
أحمد بيضي

اأكادير.. تحرير الملك
العام بحي تالب�رجت

 باشرت السلطات العمومية، اإلثنني املنصرم، حملة لتحرير امللك 
العمومي في حي »تالبورجت« بقلب عاصمة سوس،  والذي تنامت 
فيه ظاهرة استغالل األرصفة املخصصة للراجلني من طرف بعض 
املقاهي واملطاعم، وكذا من طرف املحالت التجارية التي أصبحت 

تعرض جزءا من سلعها وسط الشارع العام.
االستغالل  من  العمومي  »وتهدف هذه الحملة إلى حماية امللك 
غير القانوني والعشوائي، والحد بالتالي من ظاهرة عرقلة السير، 
السيما بالنسبة للراجلني الذين يجدون أنفسهم في بعض األحيان 
للخطر«  حياتهم  يعرض  مما  الطريق  قارعة  الستعمال  مضطرين 

تقول مصادر قريبة من العملية.

تنغير.. التفتي�ش
في التدبير المدر�سي

نظمت املديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بتنغير، مؤخرا، لقاء 
املدرسي  التدبير  بمنظومة  التفتيش  مكون  »تفعيل  تكوينيا حول 

مسار«، وذلك لفائدة أطر هيئة املراقبة التربوية.
وأكد املدير اإلقليمي للتربية الوطنية بتنغير، محمد فاضل خالل 
اللقاء، الذي حضره ممثلو مصلحة الشؤون القانونية والتواصل 
والشراكة، ومصلحة تدبير املوارد البشرية وخلية منظومة اإلعالم،  
»أن هذه املبادرة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون 
العلمي«،  والبحث  والتكوين  بالتربية  املتعلق   51.17 رقم  اإلطار 
القدرات  تعزيز  إلى  تهدف  املبذولة  املجهودات  »أن  إلى  مشيرا  
املهنية للمفتشني في مجاالت استغالل النظم املعلوماتية، السيما 
مجال التفتيش بمنظومة »مسار«، مما سيساهم في إرساء نظام 
وفق  وتقييمها  التربوية  املنظومة  لقيادة  مؤسساتي  معلوماتي 

مؤشرات تربوية ومعطيات إحصائية جيدة«.
النظم  »مستجدات  حول  تمحور  عرض  تقديم  اللقاء  وشهد 
التفتيش  مكون  تفعيل  وسبل  استغاللها،  وبرنامج  املعلوماتية 

بمنظومة التدبير املدرسي »مسار« .

جماعات ترابية عديدة في حاجة إلى تنزيل مقاربة تدبيرية ناجعة لتحسني الخدمات املقدمة للساكنة

يف لقاء بني النيابة العامة وأكادميية التربية والتكوين سوس - ماسة

�سرورة تن�سيق الجه�د في مجال دعم الن�ساء �سحايا العنف 
ومناه�سة الم�سلكيات المعيبة بال��سط المدر�سي

عبد الجليل بتريش 

يوم   بأكادير  االستئناف  محكمة  احتضنت  
بني  تنسيقيا  لقاء    ،2021 أكتوبر   13 األربعاء 
الجهوية  واألكاديمية  العامة  النيابة  رئاسة 
من  كل  برئاسة  ماسة،  سوس  والتكوين  للتربية 
و حضور  األكاديمية  ومدير  للملك  العام  الوكيل 
لوزارة  إقليميني  ومديرين  قضائيني  مسؤولني 
الجهوي  املركز  ومنسق  الوطنية،  التربية 
»تتبع  حول  املدرسي،  بالوسط  العنف  ملناهضة 
بالنساء  للتكفل  الترابي  البروتوكول  تنزيل 

ضحايا العنف«.
»أهمية  على  أكدت  للملك  العام  الوكيل  كلمة 
اللقاء املندرج في إطار التنزيل الفعلي للبروتوكول 
الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف املنبثق عن 
إعالن مراكش،  واتفاقية الشراكة والتعاون بني 
رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية  الوطنية«، 
اتخاذ  الى  تسعى  العامة  النيابة  »أن  موضحا 
مقتضياته،  لتنزيل  الشركاء  مع  اإلجراءات  كافة 
في أفق تعزيز مكانة املرأة وصون عزتها وحماية 

حقوقها«.   
الجهوية    األكاديمية  مدير  عرض  وتناول 
بها   تقوم  التي  »العمليات  واملؤشرات،  باألرقام 

األكاديمية من أجل  توفير  عرض تربوي تعليمي 
يستجيب لحاجيات املتعلمني وأسرهم في وسط 

مدرسي آمن وخال من العنف«. 
وثمن  الوكيل العام للملك، »التفاعل اإليجابي    
إلى أهمية   املبادرة«،   الفتا  لألكاديمية مع هذه 
العمل على »تقاسمها مع باقي الشركاء من خالل 

لقاء موسع«، معربا »عن استعداد النيابة العامة 
والشركاء  الفاعلني  مختلف  مع  املشترك  للعمل 
عملية  أسس  وضع  أجل  من  األكاديمية  لدعم  
بالوسط  العنف  ظاهرة  مسببات  كل  ملحاربة 
بما  الظاهرة  هذه  وتطويق  ومحيطه  املدرسي 
يضمن الولوج اآلمن لكل أبناء الجهة  للفضاءات 

التنسيق  »ضرورة  على  مؤكدا  املدرسية«، 
حول  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  أجل  من 
األسباب  من  يعد  الذي  املدرسي  الهدر  محاربة 
الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي 
العامة  النيابة  بني  التدخالت   التقائية  تعزيز 
واألكاديمية وباقي الشركاء من خالل وضع خطة 
وترتكز  األهداف  واضحة  وفعالة  استراتيجية 
على  مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، وأهمية 
من  املؤسستني  بني  والخبرات  التجارب  تبادل 
واملمارسات  املجهودات  ورسملة   ترصيد  أجل 
واإلنصات  العنف  مناهضة  مجال  في  الفضلى 
وتعزيز  والتربوية،  االجتماعية  والوساطة 
للتكفل  الجهوية  اللجنة  بني  والتنسيق  التعاون 
االستئناف،  بمحكمة  العنف  ضحايا  بالنساء 
بالوسط  العنف  ملناهضة  الجهوي  واملركز 

املدرسي باألكاديمة«. 
التزامات  ضمن  من  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 ،   2020 مارس   8 يوم  املوقع   مراكش،  إعالن 
الجهوي  »إعداد بروتوكول ترابي على املستوى 
العنف،  بالنساء ضحايا  التكفل  لتعزيز  واملحلي 
في  الجميع  وينخرط  العامة  النيابة  تنسقه 
القانونية  الصالحيات  مع  انسجاما  تفعيله 
للنيابة العامة بمقتضى القانون 103-13 املتعلق 

بمكافحة العنف ضد النساء..«.

انطالق الم��سم  الجامعي »يجدد« معاناة  الطلبة مع النقل 
في ظل مطالب بتدخل الجهات الم�س�ؤولة

بوشعيب الحرفوي

من  ليخيم  العمومي  النقل  شبح  عاد 
من  ينحدرون  الذين  الطلبة  على  جديد 
والذين  بنسليمان،  إقليم  مناطق  مختلف 
باملعاهد  الجامعية  دراستهم  يتابعون 
والكليات واملؤسسات الجامعية املتواجدة 
والدارالبيضاء،  املحمدية  مدينتي  من  بكل 
خاصة بعد أن اتجهت السلطات الحكومية 
الحضوري  التعليم  واعتماد  إقرار  إلى 
التعليم عن بعد مع انطالق املوسم  عوض 
الوضعية  تحسن  إثر  الحالي،  الدراسي 

الوبائية ببالدنا.
العمومي  النقل  مع  املتعددة  »املعاناة 
من  املستفيدة   الشركة  كون  في  تتمثل 
النقل الحضري وما بني الحضري ، والتي 
تستعمل الخطوط الرابطة بني مدن االقليم 
ومدينة املحمدية، ال تحترم دفتر التحمالت 
رغم  العمومي،  النقل  خدمات  لتجويد 
لزبنائها،  املتكررة  واالحتجاجات  النداءات 
الخطوط  هاته  يستعملون  الذين  خاصة 
إلى   الطلبة،  مشيرين  يقول بعض  يوميا« 
الحافالت  من  الكافي  العدد  توفر  »عدم 
عليه  متفق  هو   ملا  خالفا  الركاب،  لنقل 

السلطات  مع  املبرمة  العقدة  بنود  في 
اعتماد  إلي  باإلضافة  االقليمي،  واملجلس 
الشيء  الكبيرة،  عوض  صغيرة  حافالت  
في  والفوضى  االزدحام،  في  يتسبب  الذي 
أماكن توقف هاته االخيرة، ويخلق متاعب 
معها  يجد  حيث  للركاب،  كبيرة  ومحنا 
البعض  صعوبة في امتطائها خاصة بعد 
الدراسي والجامعي، ليظل  انطالق املوسم 
ينتظرون  الطلبة  ومنهم  الركاب  بعض 
لساعات طوال في النقط املخصصة لنقلهم، 
األماكن  إلى  والوصول  التنقل  في  أمال 
املنشودة، سواء بمدينة املحمدية او مدينة 

الدارالبيضاء«.
ذاتها  املصادر  تحدثت  ذاته  السياق  في 
التي  املزرية  »الوضعية  بـ  وصفته  عما 
أصبح  عليها أسطول الحافالت، حيث أن  
الحالة امليكانيكية لعدد من الحافالت تثير 
التساؤل، جراء وضعيتها املتهالكة، وهو ما 
يزيد  من مخاوف الركاب، أثناء الرحلة عبر 
هاته الحافالت، علما بأن  بعضها تتعرض  
لألعطاب وسط الطريق، كما  سجلت،  خالل 
السنوات األخيرة،  حوادث  سير  خطيرة«.
ولإلشارة فإن عقد التدبير املفوض للنقل 
الحضري وما بني الجماعات تم في شتنبر 
2012 من طرف املجلس اإلقليمي  من سنة 

والشركة املستفيدة  على مدى 10 سنوات، 
في  سينتهي  العقد  هذا  أن  يعني  مما 
شتنبر 2022. ويأمل الطلبة، وسكان إقليم 
بنسليمان عموما، أن يستحضر املسؤولون 
خلفها  التي  واملعاناة  املحن  واملنتخبون، 
هذا التدبير املفوض ملجال النقل العمومي، 
والبحث عن بديل يكون في مستوى تطلعات 
تدبير هذا  أن  الساكنة، خاصة  وانتظارات 
الجماعات  اختصاص  من  أصبح  املجال 
 ،14-113 املنظم  القانون  وفق  الترابية 
إلى مؤسسة  لالنضمام  مطالبة  والتي هي 
قصد  البيضاء«  الجماعات«  بني  التعاون 
االستفادة من خدمات النقل التي تقوم بها 
الشركة املكلفة بهذا املجال ببعض مدن جهة 
سطات، مع العلم ان هناك  الدارالبيضاء – 
لإلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  بعض 
إلى توجيه ملتمس  بادرت في وقت سابق 
قصد االنضمام إلى املؤسسة املذكورة، ومن 
بينها املجلس اإلقليمي وجماعة املنصورية.
وفي انتظار ذلك فإن املسؤولني باإلقليم 
إلى  الشركة  ودفع   بالتدخل  مطالبون 
خدمات  لتجويد  التحمالت  بدفتر  االلتزام 
النقل خالل  الفترة املتبقية قبل إنهاء العقد.
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االشتراكي

الرتجمة الأدبية يف املغرب:
م�سارات ورهانات

ترجمة  نسبة  تطور  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الدراسات األدبية في األلفية الثالثة - مع تسجيل 
الحضور املحتشم للمرأة في هذا املجال، مقارنة 
بحضورها املتزايد في مجال نقل اإلبداع عن لغات 
مختلفة، تطور مواز لتنامي الخطاب النقدي حول 
الترجمة في هذه الحقبة. ففي األلفية الثالثة شهد 
الحقل الثقافي املغربي تزايدًا ملحوظًا في نسبة 
ترجمة الدراسات األدبية، إذ صدر تقريبًا ما بني 
كتابًا  وستون  ثمانية   2011 وسنة   2000 سنة 
مترجمًا في مجال الدراسات األدبية، مع العلم أن 
الترجمات املغربية الصادرة في املجالت املغربية 

والعربية، تفوق هذا العدد بكثير. 
العزيز،  عبد  امللك  مؤسسة  إحصاءات  وحسب 
من  األدبية  الدراسات  ترجمات  عدد  يشكل 
من  مهمة  نسبة   2018 سنة  إلى   2015 سنة 
اإلنسانية  العلوم  في  املغربية  الترجمات  مجموع 
اللغتني  التحاق  تسجيل  مع  واالجتماعية، 
بقائمة  رمزية(  بنسبة  )وإن  العبرية  و  اإليطالية 
املغاربة،  للمترجمني  بالنسبة  املصدر  اللغات 
على  الحرص  بفضل  اإلنجليزية  حضور  وتنامي 
ترجمات األصول. والحال أن بيان نشر الكتب في 
املغرب خالل 2018-2017 السالف الذكر، أكد أن 
اإلسبانية،  تتقدم  أن  استطاعت  اإلنجليزية  اللغة 
بنسبة  الفرنسية  بعد  الثانية  املرتبة  تحتل  وأن 
فيها  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم   ،18،54

النصيب األكبر .
ترجمات  في  االنتباه  يسترعي  ما  أهم  ولعل 
التنويع  جانب  إلى   – تعميما  الثالثة  األلفية 
في  املنخرطني  املترجمني  عدد  وتزايد  اللغوي، 
عملية النقل من مختلف املعاهد واألقسام الجامعية 
في ظل استمرار حضور األسماء السابقة، تركيزها 
 – بعد  ما  والنظرية  الفكرية  االتجاهات  على 
الحداثية والتيارات النقدية ما بعد البنيوية وما 
بوتور، خورخي  الكولونيالية  )ميشيل   - بعد 
هارلند، إيتالو  ريتشرد  بورخيس،  لويس 
مارينو، بيير  أدريان  بالنشو،  كالفينو، موريس 
شارتييه، ماري جوزي مونزاين، ميالن كونديرا، 
خالد أمني، حسن  الطالب،   / دافيد لوبروتون… 
نزهة حفو، عبد النبي ذاكر، نعيمة بنعبد العالي، 
الرامي،  محمد مساعدي، محمد مخطاري، محمد 
إلى  الغني….  عبد  النوسي، محمود  املجيد  عبد 
جانب عبد السالم بن عبد العالي، سعيد علوش، 
املديني،  أحمد  بنكراد،  سعيد  بوحسن،  أحمد 
باملجال  ملحوظ  اهتمام  مع  مشبال،…(،  محمد 
السيميائي، وتخصيصًا كتابات أمبرطو إيكو التي 
افتتحت بها األلفية الثالثة عهدها )األثر املفتوح(، 
العالقة مع  املغربية  الترجمة  وربطت من خاللها 
ترسخ  وهي  السرد  عالم  أضاءت  كما  التفكيكية، 
املجال، بواسطة ترجمة كتابات من قبيل التأويل 

عالم  في  والتفكيكية ونزهات  السيميائيات  بني 
أليريك  تجديدية  كتابات  إلى  إضافة  السرد، 
غريماس، وجاك  وألجيرداس جوليان  بويسنس، 

فونتيني، ويوري لوتمان.
ويندرج هذا االهتمام ضمن العناية القصوى بفن 
ياوس،  روبرت  )هانس  تعميمًا  والقراءة  التأويل 
إيزر، سيغــــــفريـــــد  إيجلون، فولفغانغ  تيري 
روالن  صورلس،  فورمالي، فيليب  شميدت، مارك 
جنب  إلى  كيليطو،…(، جنبًا  الفتاح  عبد  بارط، 
القصيدة  وشعرية  الترجمة  بشعرية  العناية  مع 
املسرحية  الدراسات  في  الجديدة  والشعريات 
األمريكية  النقدية  املنظورات  إلى  وااللتفات 
املستحدثة  األنواع  مفاهيم  وتحديد  الالتينية، 
جديدة  حقول  فاستنبات  العلمي(،  )التخييل 
)املتخيل السياحي،  وفتح اآلفاق على جغرافيات 
النسبي  الحضور  مع  بالتوازي  مغايرة،  ثقافية 

لترجمات الشكالنية والبنيوية.
املطرد  النمو  تأثير  مدى  على  أخيرًا  وللتدليل 
واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  األدب  لترجمة 
حقل  في  اليوم  إلى  السبعينيات  منذ  تعميمًا، 
واملعوقات،  النقص  رغم  باملغرب،  التأليف 
العربية  بني  املعادلة  قلب  في  نجاحه  وعلى مدى 
رسمته  الذي  املشهد  على  نحيل  والفرنسية، 
للغات  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  إحصائيات 
 ،2018  2017- خالل  املجاالت  هذه  في  اإلنتاج 
بنسبة  القائمة  رأس  على  العربية  يضع  والذي 
الفرنسية  تليها   ،18,12% إلى  تصل  إنتاج 
بنسبة  واألمازيغية   ،16,25% بنسبة  بعيد  من 
%1,37، واإلنجليزية بنسبة %0,87، فاإلسبانية 
 .0,13% بنسبة  والبرتغالية   ،0,26% بنسبة 
العلوم  حقل  في  بالعربية  التأليف  أن  العلم  مع 
منعدم  وشبه  نادرًا  كان  واالجتماعية  اإلنسانية 
عرفتها  التي  الطفرة  عن  السابقة  الحقب  خالل 

الترجمة في مغرب الثمانينيات تخصيصًا.

4 -  تركيب

وازنة من مشهد  ثقافية  رغم غياب جغرافيات 
تمثيلية  ،وضعف  املغرب  في  اإلبداعية  الترجمة 
والهند،  األنتيل،  جزر  )إنتاج  أخرى  جغرافيات 
جنوب  إفريقيا  وإنتاج  الشرقية،  وأوروبا 
يعد   ،)… والقوقاز،  األنجلوفونية،  الصحراء 
باختراق  مفتوحًا  ورشًا  يشبه  الذي  املشهد  هذا 
الثقافات بواسطة  أكبر في املستقبل لعوالم هذه 
ولو  وسيطة،  لغة  طريق  عن  أو  الخاصة  لغاتها 
بتمثيلية رمزية، تدل على ذلك الترجمات األخيرة 
الثقافة  روائيي وشعراء  أعمال  إلى  التفتت  التي 
يتم  أن  نتوقع  -التي  الصينية  والثقافة  اليابانية 
التي  الدينامية  بفعل  قريبًا  بعمق  معها  التفاعل 
يعرفها تدريس الصينية بالجامعة املغربية – إلى 
جانب االلتفات – ولو بشكل تمثيلي– إلى إنتاجات 
كتاب ينتمون إلى الثقافات: اليونانية، واإليطالية، 
والنمساوية، والنرويجية، والتركية، والبرازيلية، 
من  فالجورجية…،  والهولندية،  واألنتيلية، 
جاو،  ماي  هاروكي،  موراكامي  إنتاجات:  قبيل 
نيكوس  سوكيغاوا،  دوريان  هيغاشينو،  كيغو 
دومبادزي،  نودار  زفايغ،  ستيفان  كازنتزاكيس، 

نيكو لوكيبانيدزي، أوالف هاوكه، ….(.
الدراسات  ترجمة  مشهد  يؤكد  املقابل،  في 
في   – املغاربة  األكاديميني  استمرار  األدبية 
وتجديد  تحديث  مسؤولية  تحمل  في  الغالب- 
على  باالتكاء  الترجمة،  بواسطة  الثقافة 
عصاميتهم وعلى جهودهم الفردية في البحث عن 
املغربية  الثقافة  لفائدة  الفرص  واستثمار  الدعم 
حكومية  غير  أو  حكومية  منظمة  أي  توفر  لعدم 
مغربية خاصة داعمة لحركة الترجمة ومساهمة 
مواكبة  إلى  واضح  سعي  مع  تقنينها،  في 
التيارات واالتجاهات املختلفة وإلى تعزيز تنويع 
املصادر النظرية واملنهجية ببوادر االنفتاح على 
أخرى…، مما سيؤدي مستقباًل إلى مزيد  لغات 
املشهد  على  الفرنسية  اللغة  هيمنة  تقليص  من 
الترجمي املغربي بفعل سلطة اإلرث االستعماري، 
وسيلة  عقود  مدى  على  شكلت  التي  اللغة  وهي 
التاريخي.  التأخر  لتدارك  املغربي األولى  املثقف 
نسبة  تنامي  أن  إلى  نشير  السياق،  هذا  وفي 
املغربية  األدبية  الترجمة  في  اإلنجليزية  حضور 
مع توجه واضح نحو نقل الدراسات األدبية في 
اإلبداع،  ترجمة  في  اإلسبانية  انحصار  مقابل 
يعد مؤشرًا دااًل على تأثير مركزية اللغة املصدر 
دوليًا في تنوع الحقول واألجناس التي يتم نقلها 

عنها.

)3/3(دة. فاتحة الطايب )°(

يعد هذا المشهد
 الذي يشبه ورشًا 

مفتوحًا باختراق أكبر 
في المستقبل لعوالم 
هذه الثقافات بواسطة 

لغاتها الخاصة أو عن 
طريق لغة وسيطة، ولو 

بتمثيلية رمزية 

توقيع »طعنات يف ظهر الهواء« مب�سرح حممد 
اخلام�س بالرباط

التشكيلي  الفكر  جمعية  تنظم 
 2021 أكتوبر   21 الخميس  يوم 
، حفل توقيع ديوان »طعنات في 
ظهر الهواء« للشاعر محمد بلمو 
أصدرته ضمن منشوراتها  الذي 
إقامة  وتعذر   2019 دجنبر  في 
وباء  بسبب  لتوقيعه  حفالت 

كورونا.
مع  بتعاون  املنظم،  اللقاء 
مسرح محمد الخامس وبدعم من 
الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية 
القنيطرة،  سال  الرباط  بجهة 
سيحتضنه بهو املسرح بالرباط 
مساء  الخامسة  الساعة  في 
املجموعة  في  قراءة  ويتضمن 

من  وقراءات  الشيكر،  محمد  د.  الجماليات  باحث  طرف  من  الشعرية 
الديوان بصوت الشاعر، بينما تسير حفل التوقيع الشاعرة واإلعالمية 

فتيحة النوحو.
.

»�سعـرية الت�سـوف« للناقد حممد حمي الدين 
جديد عن دار ال�شعر مبراك�س

الشعر«  »دار  أصدرت 
الجماعي  الديوان  بمراكش، 
لينضاف   ،)2( شعرية  إشراقات 
محمد  للناقد  ثان  إصدار  إلى 
كتابه  خالل  من  الدين  محي 
في  التصـوف  »شعـرية  النقدي 
إبط  تحت  من  »العـبور  ديوان: 
للشاعر أحمد بلحاج آية  املوت« 
بجائزة  توج  والذي  وارهـام«، 
النقد الشعري للنقاد والباحثني 
الثانية  دورتها  في  الشباب، 

)أكتوبر 2019(.
الشعر  دار  وأوضحت 
هذا  أن  بيان،  في  بمراكش، 
جانب  إلى  »يشكل  املؤلف 

راهن  على  تطل  نوافذ  معا  يؤسسان  موازيا  أفقا  النقدي،  التفكير 
ومستقبل الشعر املغربي«، مشيرا إلى أن األمر يتعلق بـ«خطوة ثانية، 
النقد الشعري، وحاجة معرفية ملواكبة هذا  في مسالك ودروب أسئلة 
املنجز الشعري املغربي الغني بتجاربه وحساسياته وأجياله، وانفتاح 
شباب،  مغاربة  وباحثني  لنقاد  جديدة،  ومقاربات  استبصارات  على 
يحملون هم السؤال النقدي واملعرفي، ويحاولون إضاءة هذا املشهد، 

في أفق تحيني إشكاالته وأسئلته«. 
وأضاف املصدر ذاته، أن لجنة التحكيم اختارت لجائزة النقد الشعري 
للنقاد والباحثني الشباب، النقاد محمد زهير، و حسن املؤدن، وخديجة 
الدين،  الناقد محمد محي  اللجنة توجت كتاب  إلى أن  توفيق، مشيرا 

وذلك ملا رأته فيه »من معالم باحث قادم«. 

جملة » عبور« ت�شدر يف عددها 
الرقمي الأول

أوطاط الحاج ــ االتحاد االشتراكي:
من  األول  اإللكتروني  العدد  والنشر صدر  للثقافة  عبور  عن جمعية 

مجلة »عبور« التي يرأس تحريرها الشاعر عبد العزيز الطوالي. 
وقد كتب افتتاحية العدد مدير التحرير الشاعر والناقد املغربي أحمد 
مشيرا   « حداثية  بعيون  والتراث  الثقافة   « عنوان  تحت  الشيخاوي 
إلى أهداف هذه املجلة الثقافية الواعدة.كما شاركت في العدد نخبة من 
األسماء من داخل املغرب وخارجه ، فكتب في الشعر والزجل والقصة 
كل من محمد السراوي واصغيري مصطفى والطوالي زروال وملنيصري 
أمحمد ، وفي فقرة ملف العدد كتبت الدكتورة سامية غشير من الشقيقة 
ضرورة دعم املواهب اإلبداعية في األرياف«،  الجزائر مقالة بعنوان » 
املغربي  املسرحي  عن  التيجاني  الدين  نور  كتب  رموز  صفحة  وفي 
الفلسطيني  األكاديمي  فنون  صفحة  وكتب  التهامي،  الوردي  الراحل 
الروائي غارسيا ماركيز، وكتبت  النابلسي عن  األردن مهند  املقيم في 
في » محليات« الشاعرة واألديبة املغربية فريدة مزياني مقالة عنونتها 
التبريحة{«، في الفقرة التربوية  : »األبعاد السوسيوثقافية لخطاب } 
كتب كل من الدكتور رشيد طلبي وعبد الرحيم عيسوي مقالة مشتركة 

تحت وسوم » إثنا عشرة طريقة لتحفيز دماغ املتعلم«.
العرابي  محمد  واملترجم  الشاعر  من  كل  العدد حضور  عرف  مثلما 
وحسن ملني عبر دراسة أدبية وأحمد رجب شلتوت من خالل مادة ثقافية 

عن جائزة نوبل.
تجدر اإلشارة إلى أن العدد أعّده ونسقه أحمد الشيخاوي، ومن أجل 

مراسلة أسرة عبور موقعا ومجلة، يرجى اعتماد اإليميل التالي:  
Magazine.ob.21@gmail.com

الهوامش
1انظر :

 Edition et Livre au Maroc-Rapport-
 annuel )2017-2018( / Fondation du Roi
Abdul-Aziz Al Saoud, en ligne: http://

www.fondation.org.ma/web/article/108
في  الترجمة  لحركات  الحالية  البيانات  انظر:   2-
مجلة  أطلقته  مشروع  األورو-متوسطية:  املنطقة 
ترانس أوروبيان ومؤسسة آنا ليند األورو-متوسطية 
غالسون  جيسالن  ،بإدارة  الثقافات  بني  للحوار 
تريسا   – أناييس  تنسيق:  أوباريل،  وجيما  ديشوم 

خاتشادوريان، ترجمة جمال شحيد، 2018، الرابط:
www.ahewar.org › debat › show.art.asp

من  األدبية  الترجمة  علوش، خطاب  سعيد   3-
1912-، الحديث  )املغرب  املثاقفة  إلى  االزدواجية 
للترجمة  العليا  فهد  امللك  مدرسة  1956(، منشورات 

بطنجة، 1990.
-4 مزوار اإلدريسي:

العربي  الشعرية،  الحداثة  -“املعتمد”: منسيات 
الجديد، 17 نوفمبر 2015، الرابط:

 https://www.alaraby.co.uk › culture ›
2015/11/17

– “كتامة” تاريخ قصير لترجمة ضد التيار، العربي 
الجديد، 28 نوفمبر 2015، الرابط:

https://www.alaraby.co.uk
مانويل، ضون  فرانسيسكو  سييرا  رودريغيز   5-
مشروع ترجمة بتطوان في ظل  كيخوطي في الريف: 

الحماية اإلسبانية، الرابط:
https://www.academia.edu

 
6-Edition et Livre au Maroc-        

 Rapport annuel )2016-2017(, op.cit., en
: ligne

https://www.academia.edu › Edition_et_

livre_au_Maroc_2016-2017
 7-Mohamed -Sghir Janjar, L’édition
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 / بالبيضاء  اإلنسانية  والعلوم  اإلسالمية  للدراسات 

مؤسسة كونراد أدناور بالرباط، 2008.
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)°( أستاذة بكلية اآلداب بجامعة 
محمد الخامس الرباط، دكتوراه 
دولة في »األدب المقارن«، روائية 
وناقدة ومترجمة، عضو الرابطة 
العالمية لألدب المقارن، لها 
مجموعة من األعمال واألبحاث، 
شاركت في عدد من الملتقيات 
والمؤتمرات األدبية المغربية 
والعربية.
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اململكة املغربية 
وزارة الداخلية

جهة بني مالل خنيفرة
عمالة اقليم ازيالل 

جماعة ازيالل
إعالن عن طلب عروض مفتوح 

رقم: 2021/05
جلسة عمومية

نونبر   11 الخميس  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء      2021
سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
الجماعة  رئيس  مكتب  في 
االظرفة  فتح  ألزبالل  الترابية 
املتعلقة بطلب العروض ،بعرض 
التالي:  املرفق  أثمان ألجل كراء 
السيارات  وقوف  محطات 
والشاحنات والدراجات النارية.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
املمتلكات  مصلحة  مكتب  من 
ويمكن  ازيالل  لجماعة  التابع 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمانة املؤقتة في. 

10.000٫00درهم 
حدد الثمن التقديري لكراء املرفق 
السيارات  محطة وقوف  التالي: 
والشاحنات والدراجات النارية: 

102.820.00درهم

سنة  في:  محددة  اإليجار  مدة 
واحدة

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من   31 و   29 و 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمكتب مصلحة املمتلكات 

بالجماعة 
البريد  إما إرسالها عن طريق   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور
لريس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
البريد  إما إرسالها عن طريق   -

االلكتروني
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3844/ا.د

*************
اململكة الـمـغـربية
وزارة الداخـــلية

عمالة إقليم شيشاوة

دائـرة مـجـاط
قـيادة ادويران
جماعة ادويران

اعالن عن طلب عرض مفتوح 
بعروض اثمان

 في جلسة عمومية
رقم: 2021/03

على   2021/11/15 يوم  في 
في  سيتم  صباحا   10 الساعة 
جلسة علنية بقاعة االجتماعات 
األظرف  فتح  ادويران،  بجماعة 
العروض  بطلب  الـمتعلقة 
ألجـــل:  أثمان  بعروض  مفتوح 
الصالح  باملاء  التزويد  اشغال 
بدوار  صهريج  وبناء  للشرب 

تمازيرت جماعة ادويران.
- ملف طلب العروض يمكن:

املصلحة  من  سحــبه  اما   *
لجماعة  التابعة  التقنية 

ادويران.
املوقع  على  تحميله  اما   *
الصفقات  ببوابة  االليكتروني 

العمومية للدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني 
من   148 ،31و  و29   27 املواد 
املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
- ملف طلب العروض يمكن

البريد  طريق  عن  إرساله  اما   *
الى  التسلم  بشهادة  املضمون 

السيد رئيس جماعة ادويران.
وصــل  مــقابل  إيــداعه  اما   *
التابع لجماعة  التقني  باملكتــب 

ادويران.  
لرئيس  مباشرة  تسليمه  اما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إلى  إلكترونيا  ارساله  *إما 

حساب الجماعة.
بها  االدالء  الواجب  الوثائق   -
هي تلك املطلوبة بالفصل 9 من 

نظام االستشارة.
محددة  املؤقتة  الضمانة   -
درهم  آالف  خمسة  مبلغ:  في 

)5000.00درهم(
لصاحب  التقديري  املبلغ   -
في:  محدد  املشروع 
مائة  )161.500.80درهم(   
وخمسة   أالف  وستون  وواحد 

مائة درهما و 80  سنتيما.
ع.س.ن/3845/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء  
الصالح للشرب

قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
رقم: 45/م.ت.ص/صص/2021

جلسة علنية
تعلن مديرية التزويد والصفقات 
الوطني  للمكتب  املتعلق 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
العروض  املاء عن طلب  قطاع   -

املتعلق ب: 
Fourniture de l'Acide 
Sulfurique.
على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

األشغال في:
األولى:  الحصة 
)مع  407.215.20درهم 

احتساب جميع الرسوم(
الثانية:  الحصة 
)مع  643.507.20درهم 

احتساب جميع الرسوم(
التالتة:  الحصة 

)مع  5.011.440.00درهم 
احتساب جميع الرسوم(.

الرابعة:   الحصة 
37.632.00درهم )مع احتساب 

جميع الرسوم(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة في: 
الحصة األولى: 4.100.00درهم 
الحصة الثانية: 6.500.00درهم 
الثالتة:  الحصة 

50.200.00درهم
الحصة الرابعة: 3.000.00درهم

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

قطاع املاء.
الهاتف:0537667777

االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
تودع العينات في نفس العنوان 
تاريخ  قبل  أعاله  إليه  املشار 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 
إلى  تسلم  أو  األظرفة،  لفتح 

رئيس لجنة التحكيم عند بداية 
الجلسة العلنية لفتح األظرفة.

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 16 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 نونبر 
 )G( بالبناية  صباحا  التاسعة 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 

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

قطاع املاء.
الهاتف: 0537667254   

الفاكس: 0537667220
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3846/ا.د

ع.س.ن /3870/ إد

ع.س.ن /3873/ إدع.س.ن /3872/ إد

ع.س.ن /3871/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم ورزازات 
دائرة أمرزكان 

قيادة اغرم نوكدال 
 جماعة تيدلي

إعـــالن تتبع استشارة معمارية
SA/2021/04 :رقم

على   2021/11/23 يوم  في 
سيتم  صباحا    11 الساعة 
تيدلي  جماعة  رئيس  بمكتب 
بتتبع  املتعلقة  األظرفة  فتح 
الخاصة  املعمارية   االستشارة 
بجماعة  بناء مستودع   بأشغال 

تيدلي.
من  الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
الضرائب  من  خالية  باملشروع 
498.370,00درهم  مبلغ:  في 
وتسعون   وثمانية  مائة  )أربعة 
ألف وثالثة مائة وسبعون درهم، 

00 سنتيم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 

املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 100 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  مرسوم  من  و102  و101 
349.12.2 الصادر في 8 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب ضبط  جماعة لتيدلي. 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح االظرفة-
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املغربية  البوابة  االلكتروني عبر 

للصفقات العمومية
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
 6 املادة  في  املقررة  تلك  بها هي 

من نظام االستشارة املعمارية. 
ع.س.ن/3859/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
الكتابة العامة

قسم املالية واللوجيستيك
مصلحة امليزانية و الصفقات
إعالن عن استشارة معمارية
رقم: 2021/09/ص.ت.ق 

على   2021/11/11 يوم  في 
سيتم  عشر  الحادية  الساعة 
بالكتابة  االجتماعات   قاعة  في 
الرحامنةفتح  لعمالة  العامة  
املعماريني  املهندسني  أظرفة 
املعمارية  باالستشارة  املتعلقة 
وتتبع  املعمارية  الدراسة  ألجل: 
وحدات  خمسة  بناء    أشغال 
للتعليم االولي بالجماعة بوروس 
اقسام  وثالثة  بكر   بو  وسيدي 
العظم    نزالة  بجماعة  مدرسية 

باقليم الرحامنة 
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  املعمارية 
بعمالة  والصفقات  امليزانية 

الرحامنة.
من  الكترونيا  نقله  يمكن  كما 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
باملشروع  املتعلقة  لألشغال 

في:1750000.00درهم.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابقني ملقتضيات املواد: 100، 
رقم  املرسوم   من   102 و   101
2.12.349  الصادر في 8 جمادى 
االولى 1434 )20 مارس 2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمهندسني املعماريني :

- إما إرسال اظرفتهم  عن طريق 
البريد املضمون بإفادة االستالم 
امليزانية  مصلحة  املكتب  إلى 

والصفقات.
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  -إما 
مصلحة  رئيس  بمكتب  وصل، 

امليزانية والصفقات.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب لجنة االستشارة املعمارية  
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchéspublics.

gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بهاهي تلك املنصوص عليها في 

املادة 5 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/3877/ا.د

ع.س.ن /3875/ إد

ع.س.ن /3876/ إد

ع.س.ن /3878/ إد

ع.س.ن /3879/ إد

ع.س.ن /3880/ إد

من بينها مشاركة مغربية 
اختيار 41  عر�ضا باأيام قرطاج 

المو�ضيقية

الموسيقية مؤخرا عن نتائج فرز  المديرة أليام قرطاج  الهيئة  أعلنت 
الترشحات للمشاركة في الدورة السابعة المقررة من 18 إلى 23 ديسمبر 

القادم حيث تم اختيار 41 عرضا من مجموع 148 ملفا.
أيام قرطاج  الواردة على  الملفات  الفنية قد نظرت في  اللجنة  وكانت 
العربية  البلدان  ترشح من مختلف  148 ملف  البالغ عددها  الموسيقية 
ملفا  تونس و85  من  ملفا   63 اختيار  تم  وقد  والمتوسطية.  واإلفريقية 

من بقية البلدان.
وفي ما يلي قائمة االعمال : من تونس / وجدي الرياحي تريو/ و/نبيل 
و/نورو كوانتات  و/نور عرجون وسليم عرجون/  عبد المولى كوارتات/ 
وميرورز لشيماء  و/دنيا لمحمد بن صالحة ودالي شبيل/  الحمد اليتيم/ 
قدور/ و/قيس فريحات كوراتر واصدقاؤه/ و/سامي اللوز/ و/عبور لمنير 
بن حبل/ و/كانتات لسليم عبيدة/ و/طريق/ و/الكاسات/ و/بن جميع/ و/

امل النيس بصيلة/ و/عزة/ و/تيغا بالك نا اند باند/ وبازمان اليف باند 
لهيثم خماجة/ و/ذي كروز/ و/اسالم جامعي تونس/فرنسا/ وحاتم فريخة 

واصدقاؤه/.
من مصر/ نور بروجكت لنور عاشور/ و/هاي دام باند/

من المغرب / ذي ليال لحمزة اياللج/ و/صونيا نور/ 
من الجزائر / افريقيا سبيريث/ وربيع الحوطي/

من االردن / بشر
من سوريا / دفى تريو لغيث الماغوط

من موريتانيا / خوديا اكوستيكس
من فلسطين / جسور لعيسى مراد وشادي زقطان

من مدغشقر / ماشمانجاكا و/اولو بالكي
من السنيغال / شيخ ابراهيم فام وماريا سيفا من الطوغو / اليدي ابوك

من مالي / دمبالي ماري فيرجيني
من الكاميرون / مارسي الصومبا/ و/لو برجي/

من الراس االخضر / ايلينا المايدا

عبد الرحيم الراوي

أحمد صبري المبدع قلم رفيع خط في قلوبنا 
وأذهاننا عبارات المحبة واإلخاء ..، كثير منا 
ورواياته  أشعاره  بقراءة  يزال،  وال  استمتع، 
ومقاالته وتعليقاته الرياضية..  رجل ألف بين 
اللحن والكلمة فأطربته، وأقام الصالة فطهرته، 
وامتهن  فأطاعته،  المستديرة  الكرة  وداع��ب 

الصحافة والسياسة .. فتيسرت له..
آثارها  تعد  ولم  الجبال  اختفت  وإن  فحتى 
تظل  الرجال  قيمة  فإن  شموخها،  على  تشهد 
راسخة، ولن يجرؤ أحد على محوها من الذاكرة، 
وإن كان سي أحمد صبري غادر المكان، الذي 
»عاشره« منذ أكثر من   نصف قرن من الزمن، 
سيبقى اسمه خالدا في الذاكرة، وفي مؤلفاته 
الشعرية والروائية، وعلى صفحات المجلدات 
جريدة  أرشيف  برفوف  تامة   بعناية  المرتبة 

»االتحاد االشتراكي«.
في  دائما،  يتواجد،  صبري  أحمد  األستاذ 
اليوم  الصحي  ، وضعه  ذاكرتنا..  في  قلوبنا، 
األنظار فظله يعيش  يزعجنا، وإن اختفى عن 
بين ظهرانينا.. بالرغم من ابتعاده عن أعيننا ..
كيف  المعرفة،  حق  أبناءه  يعرف  فالمكان   
واحد  فمات«  خوخة  »أهداني  وصاحب  ال 
ممن وضعوا أول حجر لبناء جريدة »االتحاد 
االشتراكي« بزنقة األمير عبد القادر، وواحد من 
مؤسسي صحافة االتحاد وأعمدتها منذ العدد 

األول من جريدة » التحرير.«
تلك المؤسسة التي علمتنا كيف نحضن وكيف 
نمسح الدموع، وكيف نؤمن بالقيم والتضحيات، 
وكيف نحترم اإلنسان ككيان بغض النظر عن 
صفته أو مركزه االجتماعي، وبغض النظر عن 
انتمائه السياسي أو العرقي أو الديني.. تلك 
رحمة  االختالف  أن  علمتنا  التي  المؤسسة 
علمتنا  حكمة،  والسكوت  نعمة  والتسامح 

أيضا كيف نحصن ذاكرتنا، وكيف نحترم ونقدر 
ونعترف بالجميل.. لمن علمنا حرفا ولن ننساه.
هو اآلن طريح الفراش، ال يقوى على النهوض، 
األسماء  تمييز  على  تقوى  ذاك��رت��ه  تعد  ول��م 
والوجوه، يستعمل فقط كرسيه المتحرك عندما 
بؤس  ومن  الفراش  من  التخلص  إلى  يحتاج 
داخل  الحركة  بخفة  ُعرف  الذي  وهو  المرض، 
المتفردة  وتقنياته  البدنية  وبقوته  الميادين، 
طويال  الرياضية  الجماهير  لها  صفقت  طالما 
فريق  ضمن  الميدان  وسط  يلعب  كان  عندما 
»الحياة  وفي  القدم  لكرة  البيضاوي«  »النجم 
البيضاوية« بدرب غلف، قبل أن يصبح مسؤوال 

في مكتبها المسير.
في  السلة  ك��رة  صبري  أحمد  سي  م��ارس   
خمسينيات القرن العشرين، وكانت واحدة من 
الرياضات التي استهوته وهو مازال شابا يافعا 
متعدد المواهب.. تألق في كل أنواع الرياضات.. 
يبدع فيمتع، لهذا أطلق عليه جيله من أبناء درب 

غلف لقب »الجن«.
الميادين،  في  الكبار  تجربة  راكم  أن  وبعد   
أصبح الحاج صبري مدربا على أعلى مستوى من 
االحترافية، فدرب فرقا في القسم الوطني األول، 
كنهضة سطات 1977 والمغرب التطواني 1979-
1981،ثم مدربا للمنتخب الوطني للشبان، قبل أن 
يدخل عالم االحتراف كأول مدرب مغربي محترف 

صحبة فريق الوحدة السعودي لموسمين.
 كما عمل مسؤوال باإلدارة التقنية لفريق الرجاء 
وزارة  في  ديوان  كمدير  واشتغل  البيضاوي، 
الشباب والرياضة، وبالمناسبة هو من بين من 
أشرف على اإلعداد و التخطيط والبرمجة أللعاب 
 ،1983 سنة  البيضاء  بالدار  المتوسط  البحر 
كما تم توشيحه بملعب العاصمة األرجنتينية 
بوينوس آيريس من قبل الرئيس السابق لالتحاد 
الدولي لكرة القدم »الفيفا« والعضو السابق في 

لجنة األولمبياد جو هافالنج.

مشترك  مليون   111 أن  »نتفليكس«  أعلنت 
حضروا مسلسل«سكويد غايم« الكوري الجنوبي 
الذي وفرته على منصتها للبث التدفقي قبل أربعة 
أسابيع، وهو ما يشكل رقما قياسيا لعدد مشاهدات 
مسلسالتها في األسابيع األولى التي تلي انطالقها.
يمزج المسلسل بين الرمزية االجتماعية والعنف 
الشديد من خالل رؤية بائسة للمجتمع، ويتناول 
قصة شخصيات من الفئات األكثر عرضة للتهميش 
في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب 
من كوريا الشمالية، يشاركون في ألعاب األطفال 
التقليدية أمال في الفوز ب� 45,6 مليار وون )38,1 
مليون دوالر(. ويقتل الخاسرون في هذه األلعاب.
وأفادت »نتفليكس« في تغريدة أن«سكويد غايم« 
وصل »إلى 111 مليون مشاهد، محققا أكبر انطالق 

لمسلسل ما« على المنصة.
استقطب المسلسل جمهورا كبيرا جدا من كل 
أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعه 
بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة 
الضخمة.  والسينوغرافيا  المتقن  اإلنتاج  إلى 
وتصدر هذا العمل ترتيب مسلسالت »نتفليكس« 

في أكثر من 80 بلدا.
يحمل  األمريكي  »بريدجرتون«  مسلسل  كان 
مليونا   82 إذ شاهده  القياسي  الرقم  اآلن  حتى 
في األسابيع األربعة األولى لبدء عرضه في نهاية 

ديسمبر 2019.
وال تخضع اإلحصاءات التي تنشرها »نتفليكس« 
لتدقيق أي طرف ثالث، خالفا لما هي الحال في ما 
يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي.

وتشكل ظاهرة »سكويد غايم« أحدث التجليات 
المعبرة عن تأثير كوريا الجنوبية المتزايد على 
المشهد الثقافي العالمي، بعد النجاح الهائل الذي 
وفوز  »بي تي اس«  حققته فرقة البوب الكورية 
بالسعفة الذهبية في مهرجان  فيلم »باراسايت« 
كان، وتمكنه من أن يصبح أول عمل بغير اللغة 

اإلنكليزية ينال جائزة األوسكار ألفضل فيلم.
الكورية لن تتالشى قريبا،  الموجة  ويبدو أن 
إذ أعلنت »نتفليكس« في فبراير الفائت عن خطة 
الستثمار 500 مليون دوالر خالل السنة الجارية 
كوريا  في  منتجة  وأفالم  مسلسالت  في  وحدها 

الجنوبية.

الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبحرتونس ترشح فيلم »فرططو الذهب« للمنافسة على جائزة األوسكار
أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس ترشيح فيلم )فرططو الذهب( للمخرج عبد الحميد بوشناق، 

للمنافسة في فئة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالدورة الرابعة والتسعين للجائزة األبرز عالميا.
الفيلم من بطولة فتحي الهداوي ومحمد السويسي، وهو ثاني األفالم الروائية الطويلة في مشوار المخرج 
الشاب. وكلمة ”فرططو“ تعني في دول شمال أفريقيا الفراشة، وهي مأخوذة من اللغة األمازيغية ليصبح المعنى 

األقرب لعنوان الفيلم ”فراشة الذهب“.
 وكتب بوشناق على صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك: ”تمثيل تونس بفيلم ‘فرططو الذهب‘ في 
سباق األوسكار !!! ما زلت ال أستطيع أن أدرك، أنا فخور وسعيد، هذا عمل فريق آمن بي“. وأضاف: ”أنا الذي 

أحب كثيرا الكلمات.. ال يمكنني العثور عليها بعد اآلن.. مبروك لكل عضو في هذا الفريق الرائع“.
ومن المنتظر إعالن األفالم المقبولة بهذه الفئة في ديسمبر بينما ستعلن القائمة المختصرة في فبراير 2022. 

ويقام حفل توزيع جوائز األوسكار في 27 مارس بمدينة لوس أنجليس بالواليات المتحدة.
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أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما والبحر بسيدي إفني، عن فتح باب التسجيل 
للمشاركة في النسخة الثامنة للمهرجان ) دورة نصف حضورية(.

وذكر بالغ للمنظمين أن هذا اإلعالن موجه لصناع األفالم، مغاربة و أجانب، من مبدعي 
وصناع الفيلم التخيلي القصير والوثائقي بكل أصنافه، لتقديم ترشيحاتهم التي ستتنافس 
على الجوائز الثالث للمهرجان ) الجائزة الكبرى، وجائزة سينما البحار، و جائزة الوثائقي(.

وأوضح المصدر أنه يشترط في األفالم المرشحة إلزاميا االرتباط بتيمة البحر و البيئة، 
كما ينبغي أال تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة. وأضاف البالغ أن المشاركة في المهرجان 
 ، JPEG A4 تقتضي بعث عبر البريد االلكتروني للجهة المنظمة، ملصق الفيلم من حجم
وملخص عن الفيلم و سيرة ذاتية للمخرج، وأن يكون الفيلم بجودة جيدة. وحددت إدارة 

المهرجان تاريخ 25 أكتوبر 2021 كآخر أجل للمشاركة.

نزار الفراوي

شعلة  الشامات«  »مسرح  فرقة  رفعت 
تدشين الموسم الثقافي والمسرحي على 
صعيد جهة فاس مكناس، بتقديمها لعرض 
مديرها،  إخراج  من  عنوان«عدم«  يحمل 

بوسلهام الضعيف.
أمام جمهور كبير متعطش لتقاسم فرجة 
جماعية حية، وبحضور نخبة من رجاالت 
الحركة المسرحية بالعاصمة االسماعيلية 
محمد  الثقافي  المركز  احتفى  وغيرها، 
المنوني بعودة الحياة الى المؤسسات 
الثقافية وعانق فيه الفنان المسرحي مكانا 
ينبض بحرارة التفاعل الحي مع المنتوج 

الفني المقترح.
عنوان العرض المسرحي »عدم«، رامز 
دقيق ووفي لمضمون العمل الذي يغوص 
في عباب األسئلة الوجودية الملحة التي 
تواجه الكائن االنساني في كل زمان ومكان، 
وخصوصا في الزمن الراهن الملبد بالشك، 
تلك األسئلة التي هي في نفس الوقت سالح 
االنسان إلثبات وجوده ومعاندة اإللغاء 

واالحتفاء بالكينونة نشيدا للعالم.
العرض ابن السياق الفلسفي واالنساني 
الوطني والعام الذي فرضه زمن الجائحة 
في  نوعيا  المسبوقة  غير  بتحدياتها 
وبالعالم.  وباآلخر  بذاته  االنسان  عالقة 
يضرب الوباء فينتشل االنسانية الالهية 
يوميات  م��ن  التفاهة  ف��ي  المستغرقة 
بإنذار  ليصفعها  وج��وده��ا  استسهال 
االضمحالل وشؤم الموت ويزج بها في 

نفق التيه ومساءلة الراهن والمآل.
مشاهد مفتوحة متحررة من قيود كتابة 
كالسيكية أحادية الموضوع، ومن ترتيبات 
الدراما الخطية المغلقة ببدايتها ونهايتها 
وتطور أحداثها. على الركح، يتألق النص 

الشعري والتأملي، بالدارجة والفصحى 
والفرنسية على ألسنة ستة ممثلين، يؤدون 
يتظافرون  أو  متشظية  حوارية  مقاطع 
الهشاشة  بأنين  جماعية  صرخات  في 
وفضح  الوباء  فاقمها  التي  االنسانية 
أبعاد مغمورة منها، وإن كانت معطى أزليا 
يطارد االنسان. طبيعة الموضوع وأسلوب 
المعالجة اقتضى نوعا من التقشف في 
تأثيت الفضاء، بينما تمركز فن اإلضاءة 
على وجوه الممثلين ألنها موطن إطالق 

الصرخة وإنشاد الوضع المأزوم.
فاضحة  نصوصا  »عدم«  يستدعي 
للشرط االنساني المشروخ، في زمن الوهم 
حامال  بالعلم  واللوذ  الطبيعة  بترويض 
للحلول الناجزة. غسيل أدمغة ناعم يحفر 
بالحرية،  سطحي  شعور  خلف  باطراد، 
من  سجن  في  االن��س��ان  ت��ورط  »دائرة« 
صنيع سلط غير مرئية، فردانية مجنونة 
تفضي الى انفصال الذات عن محيطها في 
زمن التواصل والعولمة، حتى يغدو الفرد 
متحدثا عن نفسه بصيغة ضمير منفصل 

ل »آخر« غريب عنه.
رسائل قوية تسافر الى الجمهور عبر 
موسيقية  بظالل  تعبيري  صوتي  أداء 
موحية، وبتوظيف حيوي لحركة الجسد، 
بوصفه آلة الممثل، واألثر البصري للكلمة.
يشكل »عدم« من ناحية إدارة الممثل 
على  االعتماد  غياب  في  واعدة،  تجربة 
أسماء محترفة ممن سبق أن ساهم في 
الممثلين  أن  اعتبار  على  الفرقة،  تألق 
هم  وإن��اث،  ذكور  بين  مناصفة  الستة، 
»استوديو  مشروع  خريجي  أوائل  من 
الممثل« الذي يتوخى استكشاف وصقل 
العاصمة  في  المسرح  شباب  مهارات 
طويال  الجمهور  صفق  االسماعيلية. 
الحيبور،  الكبابري، أشرف  إيمان  ألداء 
فكير جمال، عمر فرموج، فردوس بلخير 

وهالة السنتيسي.
جاءت تجربة هذه المحطة من مسار 
تصريح  ح��س��ب  »الشامات«،  ف��رق��ة 
المغرب  لوكالة  الضعيف  بوسلهام 
الذي  اإلحباط  سليلة  لألنباء،  العربي 
وباء  بقيود  مكبلين  مسرحيين  تملك 
التهم الفضاء العام والخاص، غير قادرين 
على ممارسة مهنتهم وشغفهم األول. في 
زمن المسارح المغلقة والنشاط الثقافي 
مع  االشتغال  فكرة  تمخضت  المشلول، 
شباب مدينة مكناس، من خالل تداريب 

في الهواء الطلق والساحات.
يتفاعل العرض مع اللحظة لكن ليس 
بطريقة مباشرة، يقول المخرج، »لقد عدنا 
الى نصوص شعرية وأدبية عالمية، مع 
اليومية  اللحظة  يعكس  بما  مسرحتها 
في  ال��وب��اء  ع��ن  يتحدث  ال  المباشرة. 
حد ذاته، بل عن هشاشة وعزلة الكائن 
أنها  مع  الوباء  كشفها  التي  واألشياء 

قديمة متجذرة في الوجود االنساني«.
العرض الذي هو انتاج ذاتي للفرقة، 
بمثابة افتتاح للموسم المسرحي بمدينة 
في  الفنون  أب  معاقل  من  واحدة  ظلت 

أن  ولو  ونقدا،  وتأليفا  فرجة  المغرب، 
من  بنوع  يتسم  العام  الثقافي  الفضاء 
إنه  الضعيف.  تعبير  البرودة، على حد 
األمل  جذوة  على  يشد  »مقاومة«  فعل 
في انطالقة حقيقية ومستدامة للنشاط 

الثقافي.
نوعيا  فرجويا  تراكما  »عدم«  ويعزز 
أثمرت  التي  الشامات  فرقة  إب��داع  من 
من  العديد   1998 ع��ام  تأسيسها  منذ 
المسرحيات الناجحة والمتنوعة من حيث 
النصوص واألشكال، من قبيل »العوادة« 
بوسلهام  واقتبسها  أخ��رج��ه��ا  ال��ت��ي 
الضعيف عن نص »ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف« لاليطالي لويجي بيراندللو، 
التي  ليون االفريقي«  و »حسن الوزان- 
ألفها أنور المرتجي، و«كل شيء عن أبي« 
المقتبسة عن رواية »بعيدا من الضوضاء 
قريبا من السكات« للكاتب المغربي محمد 
برادة و«الموسيقى«، المقتبسة عن رواية 
الياباني يوكيو ميشيما. اختيارات تعكس 
هاجسا مزمنا في مسار فرقة مسرحية 
باستكشاف عوالم أدبية ابداعية وازنة 

من هنا وهناك.

»عدم«.. عر�ض م�ضرحي طافح باأ�ضئلة تعري ه�ضا�ضة الكائن وتقاوم انهياره »�ضكويد غايم« يحطم الرقم القيا�ضي لعدد 
م�ضاهدي م�ضل�ضالت »نتفليك�ض« في �ضهره الأول
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 11 إلى   6 أيام  االتحادية،  الشبيبة  استقبلت 
أكتوبر 2021، الملتقى الثاني والتأسيسي لشبكة 
»المينا التينا«، والتي تضم مجموعة شبيبات حزبية 
اشتراكية وتقدمية تنتمي إلى دول شمال إفريقيا 

والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى. 
وتم خلق هذه الشبكة سنة 2018 بدولة كولومبيا 
بالتواصل  يسمح  يساري  شبابي  تجمع  ك��أول 
وبعد  الذكر،  السالفتي  المنطقتين  بين  والتفاعل 
أول ملتقى لها تم تكليف الشبيبة االتحادية بعقد 
ثاني لقاء مع االتفاق على ضرورة تأسيس الشبكة 
بشكل قانوني بما يسمح لها بممارسة دورها في 
خلق جسور التواصل بين منظمات الجهتين، وقد 
تمكنت الشبيبة االتحادية، وفي ظرف وجيز، ورغم 
الملتقى  تنظيم  من  كورونا،  جائحة  إكراهات  كل 
الثاني بمشاركة كل من: المغرب، تونس، فلسطين، 
لبنان، البحرين، مع اعتذار كل من األردن وكردستان 
العراق في آخر لحظة ألسباب لوجيستية خاصة، 
ومن الضفة األخرى عرف الملتقى حضور كل من 
كولومبيا، البرازيل، الشيلي، المكسيك، نيكارغوا، 
كوستاريكا والدومينيكان، وهي تمثيليات جد وازنة 
ألحزاب سواًء في الحكم أوأحزاب تقود المعارضة 
إلى جانب تجمعات بيئية كبرى وشبكات نسائية 

فاعلة وحاضرة بقوة داخل القارة األمريكية.
الثاني  الملتقى  عرف  ه��ؤالء  لكل  وباإلضافة 
مشاركة وازنة من قيادة االتحاد  لل«مينا التينا« 
العالمي للشباب االشتراكي ممثلة بكل من كاتبه 
العام برونو گونزالڤيز من دولة البرتغال وكاتبته 
العامة السابقة والكاتبة العامة للشباب االشتراكي 
دولة  من   Ana Pirtskhalava حاليا  األوروبي 
جورجيا، كما شارك كل من سيف عقيل، نائب رئيس 
المنظمة من فلسطين وسارينييه ابرهميان، نائبة 
إلى ضيوف  باإلضافة  أرمينيا،  الرئيس من دولة 
الديموقراطية  الكونغو  دول��ة  من  كل  من  شرف 
)عضو كامل العضوية في االتحاد العالمي للشباب 
االشتراكي(، ومن نيوزيالندا ممثلة في ماكنلي ايفا 
كاسي، وهي باحثة مهتمة بقضايا منطقة شمال 

إفريقيا والشرق األوسط.
ولقاءات  ن��دوات  عدة  الملتقى  أشغال  وعرفت 
الكاتب األول لحزب االتحاد  واستقباالت، دشنها 
االشتراكي للقوات الشعبية باستقباله قيادة االتحاد 
العالمي للشباب االشتراكي، مرورا بالندوة حول 
المغربية،  تاريخ وآخر تطورات قضية الصحراء 

وانتهاًء بورشات موضوعاتية.
 وتناولت الورشات مواضيع متنوعة كاألوضاع 
السياسية بالمغرب، وقراءة في الوضع السياسي 
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد الربيع العربي، 
السياسية  التطورات  وآخر  بالقوقاز،  والوضع 
تطورات  آخر  إلى  باإلضافة  األمريكيتين  بمنطقة 
والسالم،  الحلول  وآف��اق  الفلسطينية  القضية 
والمشاركة  والتنمية  المناخ  ح��ول  وورش���ات 

السياسية للنساء.
إلى جانب هذه الندوات عرف الملتقى عقد عدة 
العمل  تعزيز  أجل  من  ثنائية  ولقاءات  اتفاقيات 
المشترك، باإلضافة إلى جوالت سياحية بكل من 
الرباط طنجة شفشاون وتطوان كان لها أثر كبير 
في تغيير نظرة المشاركين للمغرب كقوة صاعدة 
ودولة قوية ببنيات تحتية رائدة ومجتمع منفتح 
ومتضامن، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى الجميع 
من  تبقى  المغربية  التجربة  بأن  عميقا  واقتناعا 

التجارب الرائدة لدول المنطقة والعالم.
وبإجماع  ال��م��ش��ارك��ون،  ات��ف��ق  األخ��ي��ر  وف��ي 
الحاضرين، على تكليف الشبيبة االتحادية باإلعداد 
للهيكلة القانونية والمادية للشبكة، من أجل إطالق 
خطة العمل السنوية التي تضم عدة أنشطة ومحطات 
اليمكن إال أن تساهم في تبادل التجارب والخبرات 
وتسهيل فهم القضايا المختلفة، وتقوية النضال 
المشترك دفاعا عن الحقوق والحريات وانتصارا 

للموضوعية والمبادئ المشتركة.
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أول تجمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بين منطقتي شمال إفريقيا 
والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى

 ال�شبيبة االتحادية ت�شت�شيف الملتقى التاأ�شي�شي الثاني ل�شبكة«المينا التينا«  

عرف الملتقى الثاني 
لل«مينا التينا« مشاركة 
وازنة من قيادة االتحاد 

العالمي للشباب 
االشتراكي ممثلة بكل 
من كاتبه العام برونو  

ونزالڤيز من دولة البرتغال 
وكاتبته العامة السابقة 
والكاتبة العامة للشباب 
االشتراكي األوروبي حاليا 

Ana Pirtskhalava من دولة 
جورجيا، كما شارك كل من 

سيف عقيل، نائب رئيس 
المنظمة من فلسطين 

وسارينييه ابرهميان، نائبة 
الرئيس من دولة أرمينيا، 

باإلضافة إلى ضيوف 
شرف من كل من دولة 
الكونغو الديموقراطية 

)عضو كامل العضوية في 
االتحاد العالمي للشباب 

االشتراكي(، ومن نيوزيالندا 
ممثلة في ماكنلي ايفا 

كاسي، وهي باحثة 
مهتمة بقضايا منطقة 
شمال إفريقيا والشرق 

األوسط
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف باسفي
املحكمة االبتدائية باسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ

رقم: 19/6101/95
إعالن عن سمسرة عمومية

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  ان  باسفي 
 2021/11/11 يوم  ستجر 
بهذه  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
ما  لبيع  الزوال  بعد  الثانية 
يلي: العقار املسمى »الورد« 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
23/5396، مساحته 1 هكتار 
84 آر 30 سنتيار وهو عبارة 
الجزء  عارية،  أرض  عن 
عبارة  العقار  هذا  من  االوفر 
الستخراج  منجم  بقايا  عن 
دار  بطريق  والكائن  الطني. 

القائد سي عيسى اسفي
هو:  عرض  اخر 

1.235.000,00 درهما
لفائدة السيد: محمد غنيم

ارطيلي  ذان  عنه  ينوب 
بهيئة  املحاميان  والكبناني 

اسفي 
بوعالم  ورثة  السادة:  ضد 

غنيم
عند  لالداء  بضامن  ويطالب 
ارساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   %3 زيادة  مع  ناجزا 
الخزينة العامة. وللمزيد من 
االتصال  يجب  املعلومات 
بهذه  املدني  التنيفذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ.
ع.س.ن /3848/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء
اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من ق.م.م

ملف التبليغ رقم: 
2020/8401/3314

رقم البحث القيم:
228 ب / 2021

بناءا علي الدعوى املقدمة 
من طرف شركة شاميونغ 

في شخص ممثلها 
القانوني، بواسطة االستاذ 

توفيق شقرون املحامي 
بهيئة الدار البيضاء

في مواجهة:
شركة امبريماريوم كوم 
IMPRIMARIUM.

COM
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
الكائن مقرها االجتماعي 

9/7 زنقة 29 تجزئة سيدي 
عبد الرحمان األلفة 

الدار البيضاء
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 
التجارية  املحكمة  لدى 

حكما  ان  البيضاء  بالدار 
املحكمة  هذه  عن  صدر 
 2020/10/19 بتاريخ: 
رقم:  امللف  في   4897 رقمه: 
 2 0 1 9 / 8 2 3 5 / 1 0 9 1 1
بقبول  شكال  والقاضي 
واالضافي  االصلي  الطللبني 
املدعى  بأداء  املوضوع  في 
مبلغ  املدعية  لفائدة  عليها 
درهم   488.285,79 قدره: 
من  القانونية  الفوائد  مع 
تاريخ الطلب الى غاية تاريخ 
التنفيذ مع تحميلها الصائر.
كما يعلن رئيس كتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار 

قد  الحكم  هذا  ان  البيضاء 
القيم  في شخص  تبليغه  تم 
السيد سعيد رحبي املنصب 
عليها شركة  املدعى  في حق 
IMPRI� كوم  امبريماريوم 
MARIUM.COM بتاريخ 
املحكوم  وان   2021/04/12
الطعن  حق  لها  عليها 
 30 باالستئناف داخل أجل  
يوما من تاريخ اشهار الحكم 

وتعليقه.
تحت عدد: 917/2021

علق بتاريخ: 10/09/2021
مدة التعليق

ع.س.ن /3857/إ.د

ع.س.ن /3881/ إد

ع.س.ن /3882/ إد



CMJN

رحيمي يقود العين
الإمارتي اإلى تحقيق الفوز

العين  ف��ري��ق  ف���از 
اإلمارتي، تحت قيادة 
نجمه المغربي سفيان 
ضيفه  على  رحيمي، 
فريق اإلمارات بنتيجة 
المباراة  في   ،0  –  2
التي جمعتهما مساء 
ملعب  على  الجمعة، 
»هزاع بن زايد«، في 

ذهاب الدور األول من كأس رابطة المحترفين اإلماراتية.
وتقدم العين بهدف أول في الدقيقة 73 عبر العبه األرجنتيني 
كريستيان جوانكا، قبل أن يحرز سفيان رحيمي الهدف الثاني في 

الدقيقة 82 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
وشارك رحيمي في التشكيل األساسي للعين، وخرج في الدقيقة 
85، كما شارك الالعب المغربي وليد الصبار في التشكيل األساسي 
لفريقه اإلمارات، الذي يشرف على تدريبه أيضا المدرب المغربي 

طارق السكتيوي. 
ومن المقرر أن تقام مباراة اإلياب بين الفريقين يوم 26 أكتوبر 
الجاري على ملعب اإلمارات، حيث أصبح العين يحتاج للتعادل أو 
الخسارة بهدف دون رد لضمان التأهل للدور المقبل، فيما سيحتاج 

اإلمارات لتحقيق الفوز بثالثية نظيفة للتأهل.

المغرب ثالثا ببطولة
اإفريقيا لل�سباحة 

للسباحة  اإلفريقية  البطولة  في  الثالث  المركز  المغرب  احتل 
و7  وفضيتان  واحدة  ذهبية  منها  ميداليات   10 على  بحصوله 

ميداليات برونزية. 
مريم  منحت  اإلفريقية  البطولة  هذه  من  األخير  اليوم  وخالل 
بحايجوب يوم السبت الميدالية الفضية الثانية للمغرب في سباق 
200 متر فراشة. وفاز حمزة بن حليمة بالميدالية البرونزية في 

سباق 200 متر سباحة متنوعة. 
وفي مسابقات السيدات، فازت السباحات ريمي جنات وإيناس 
العلوي ومريم بحايجوب وصوفيا القرنوسي بميدالية برونزية 

في سباق التتابع المتنوع 4x100 متر. 
البطولة  األول من  اليوم  في  انتزع  قد  بن حليمة  وكان حمزة 

الميدالية الذهبية في 50 متر سباحة على الظهر.

اأنوار ادبيرى يقدم ر�سميا ا�ستقالته 
من رئا�سة اأولمبيك اآ�سفي

ادبيرى  أن��وار  القدم،  لكرة  آسفي  أولمبيك  نادي  رئيس  قدم 
التلمساني، يوم الخميس، استقالته خالل الجمع العام السنوي 

للنادي برسم موسم 2020 – 2021.
وقال أنوار ادبيرى التلمساني، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن هذا القرار اتخذ ألسباب شخصية وأخرى موضوعية، 

كاشفا أنه تم قبول استقالته خالل هذا الجمع العام.
وكان ادبيرى التلمساني يشغل هذا المنصب منذ 2014، السنة 

التي انتخب فيها أول مرة رئيسا للنادي المسفيوي.
وخالل والية الرئيس المستقيل، خاض »القرش المسفيوي« 
محمد  كأس  نهائي  ربع  وبلغ   ،2016 سنة  العرش  كأس  نهائي 

السادس لألندية العربية األبطال سنة 2021.
كما تم االتفاق خالل هذا الجمع العام السنوي، على عقد جمع 
عام انتخابي، يوم 28 أكتوبر الحالي، يتم خالله انتخاب رئيس 

جديد، ومكتب مسير جديد للنادي.
زكار،  الرحيم  عبد  للرئيس،  األول  النائب  العام  الجمع  وكلف 

بتسيير شؤون النادي إلى غاية انعقاد الجمع العام االنتخابي.
وتمت خالل الجمع العام ذاته، المصادقة على التقريرين األدبي 

والمالي لموسم 2020 – 2021.
يذكر أن نادي أولمبيك آسفي يحتل المرتبة الثامنة في البطولة 
)3 تعادالت،  6 نقاط  الوطنية االحترافية ألندية القسم األول، ب� 

وانتصار واحد، وهزيمة واحدة(.

الـريـــا�سي
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الفريق العسكري يقلص حظوظه في العبور

عبد المجيد النبسي

انهزم فريق الجيشالملكي بهدف واحد أمام ضيفه شبيبة القبائل 
الجزائري، في ديربي مغاربي، عن ذهاب الدور التمهيدي الثاني 
لمسابقة كأس الكونفدرالية اإلفريقية، مساء أول أمس السبت، 

بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط.
الملكي قد صعب عليه مهمة  الجيش  الهزيمة، يكون  وبهذه 
مباراة اإلياب بتيزي وزو بالجزائر نهاية األسبوع الجاري، حيث 
سيتعين عليه تحقيق الفوز إن أراد تحقيق التأهل، خاصة وان 

العديد من العبيه يدخلون المغامرة القارية ألول مرة.
 وأدى الفريق العسكري ثمن أخطائه الدفاعية القاتلة، والتي 
كانت دائما نقطة ضعفه، وهو الخلل الذي لم يستطع المدرب 
البلجيكي »سفين فاندنبروك« تصحيحه، رغم أنه كان وعد بذلك 

أكثر من مرة.
فمن خطإ دفاعي قاتل، تجاوز المهاجم هارون ثالثة مدافعين، في 
الدقيقة 19، واستغل ارتباك الخط الخلفي، وغياب تركيز العبيه، 
حيث اصطدمت كرته بمحمد مفيد وتستقر في شباك الحارس 

أيوب لكرد الذي صد المحاولة الجزائرية في الوهلة األولى.
بخبايا  العارف  هنري سطنبولي،  الفرنسي،  المدرب  ونجح 

الكرة اإلفريقية والمغربية على وجه الخصوص، في بعثرة كل 
أوراق مدرب الجيش الملكي، الذي وجد نفسه بال حلول، رغم 
التغييرات التي قام بها في وقت متقارب جدا، وهو ما يفسر بأنه 
كان في ورطة كبيرة، وعجز عن فك شفرة مدرب شبيبة القبائل.

الملكي،  الجيش  معترك  على  القبائل  شبيبة  العبو  وضغط 
بشكل قوي منذ بداية المباراة، إلى حد بدوا فيه وكأنهم أكثر 
عددا من الالعبين المغاربة، فعرفوا كيف يستغلون المساحات 
الكثيرة التي كان يتركها العبو الجيش الملكي في وسط الميدان، 

وتحكموا في الكرة بشكل منظم جدا.
وحتى يزيد المدرب »سطنبولي« من إرباك مدرب الجيش الملكي، 
كان يغير طريقة لعبه، ليعتمد على اللعب في مساحات ضيقة 
استغل فيها العبوه مهاراتهم الفردية، ولياقتهم العالية، والتي 
لم تتأثر بعدم انطالقة البطولة الجزائرية بعد، وكذا التغييرات 
الكثيرة التي عرفها الفريق )مغادرة 6 العبين إضافة إلى الطاقم 

التقني(.
وأمام انعدام الحلول، اعتمد العبو الجيش الملكي على الكرات 
الوقت  الخصم   للفريق  الغالب  أنها تعطي في  العرضية، رغم 
الكافي للتراجع  إلى خط الدفاع، حيث أن كل الكرات الساقطة 
في مربع العمليات كانت تجد الحارس«سيدي صالح« بارتقائه، 
أو 10العبين يتقمصون كلهم دور المدافعين، بقاماتهم الفارهة، 

وتدخالتهم المحسوبة، وليحولوا هجمات الجيش الملكي الفاشلة، 
إلى مرتدات سريعة، وبكثرة عددية ،خلقت الكثير من المتاعب 
لدفاع الفريق العسكري، خاصة وأن العبي وسط ميدانه، كانوا 

غائبين ومتواضعين بدنيا.
وقال مدرب الجيش الملكي في تصريح خص به قناة الرياضية، 
بعد هذه الهزيمة المخيبة لآلمال، إن فريق شبيبة القبائل »إذا كان 
قد انتصر علينا هنا، فيمكن أن ننتصر عليه نحن في الجزائر. ليس 
لدي ما ألوم العبي فريقي عليه، ألنهم خلقوا مجموعة من الفرص، 
كما أنهم قاوموا دفاعيا، ولكن في لحظة يسجل هدف ضدنا. »

المباراة  أطوار  كانت  »لقد  الملكي  الجيش  مدرب  وأضاف 
لصالحنا، ولكن النتيجة عاكستنا وسنقضي ليلة صعبة.«

ويظهر من خالل هذا التصريح بان المدرب« فاندنبروك« لم يكن 
صريحا، كما كانت عادته، خاصة وأنه يتحمل كامل المسؤولية 

في الهزيمة، بعد أن فشل في إدارة المباراة بطريقة جيدة.
وإذا كان فريق الجيش الملكي قد خيب آمال أنصاره، فإن فريق 
نهضة بركان، وبتجربته في المنافسات اإلفريقية، عاد من ملعب 
 المنستير بانتصار ثمين على نظيره اتحاد بنقردان بهدف لصفر.
ووقع الهدف الوحيد بالمباراة الالعب يوسف الفحلي في الدقيقة 
التاسعة، ليضع فريقه على مشارف الدور الملحق المؤهل إلى 

دور المجموعات.

الجي�ش الملكي 
يتوا�سع 
بميدانه 
ويقترب 

من الخروج 
المبكر

للجامعة  رئيسا  بلحاج  الجواد  عبد  انتخاب  أعيد 
أربع  مدتها  جديدة  لوالية  للمالكمة  المغربية  الملكية 
سنوات، أول أمس السبت بالرباط، وذلك خالل الجمع 
العام العادي للموسم األولمبي 2017 – 2021 والجمع 

العام غير العادي واالنتخابي.
وصوت 139 عضوا على الالئحة التي قدمها بلحاج، 
المرشح الوحيد لرئاسة الجامعة، فيما اعترض واحد فقط.
وكان بلحاج قد انتخب رئيسا لجامعة المالكمة ألول 

مرة في سنة 2002.
وتم خالل هذا اللقاء مناقشة والمصادقة باإلجماع على 
 –  2017 الرياضية  للمواسم  التقارير األدبية والمالية 
2018 و2018 – 2019 و2019 – 2020 و2020 – 2021.

وتطرق التقرير األدبي، الذي تلته نائبة الكاتب العام، 

زبيدة وسام، إلى الحضور المتميز للمغرب في الهيئات 
اإلقليمية والقارية والدولية، فضال عن األهمية التي يتم 
إيالؤها لمقاربة النوع بغية النهوض بالمالكمة النسوية.
وبالحديث عن المسابقات التي شاركت فيها مختلف 
المنتخبات الوطنية ما بين 2017 و2021، تم التأكيد 
على أن النتائج التي سجلها المالكمون المغاربة تدل 

على فعالية االستراتيجية التي اعتمدتها  الجامعة.
وبخصوص دورة األلعاب األولمبية األخيرة التي أقيمت 
بطوكيو، أشارت زبيدة وسام إلى أن هذه األلعاب شكلت 

خيبة أمل كبيرة لرياضة الفن النبيل المغربي.
وقالت، في هذا الصدد، إن النتائج لم ترق إلى مستوى 

التطلعات، رغم المجهودات التي بذلتها األطر التقنية 
والجامعة واللجنة األولمبية الوطنية المغربية والوزارة 
الوصية، مبرزة أن فيروس +كوفيد – +19 كان إلى حد 

كبير سببا في هذا اإلخفاق.
وأوضحت أن مراكز التدريب اضطرت لهذا السبب إلى 
إغالق أبوابها مما أثر سلبا على استعدادات المالكمين، 
في حين لم يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في 

المسابقات الدولية استعدادا ألولمبياد طوكيو.
،الذي يغطي الفترة  وفي ما يتعلق بالتقرير المالي 
من 31 غشت 2017 إلى غاية 31 غشت 2021، فقد تمت 
اعتراض  مقابل  138 جمعية،  لدن  عليه من  المصادقة 

صوت واحد.
وتشير هذه التقارير، التي تبين اإليرادات والنفقات 
خالل هذه الفترة، إلى وجود فائض مالي في الميزانية 

يقدر بحوالي 19.5 مليون درهم.
من جهة أخرى، اطلع الجمع العام على تقرير مراقب 
الحسابات قبل مالءمة النظام األساسي للجامعة مع النظام 
األساسي النموذجي للجامعات الرياضية وتحديث األنظمة 

العامة للجامعة.
إلى  باإلضافة  الجديد،  الجامعي  المكتب  ويتشكل 
رئيسه، من 14 عضوا، يمثلون عصب الشاوية »ألف« 
)4( والساحل الجنوبي )1( والشاوية »باء« )3( ووجدة 
أنجاد )1( والوسط )2( والساحل الشمالي )2( واألطلس 

الكبير )1(.

بلحاج رئيسا لجامعة المالكمة لوالية جديدة

تفا�سيل ب�سيطة تمنح الدفاع الجديدي فوزا ثمينا وال�سريع ي�سقط من جديد
مصطفى الناسي 

سعادته  الجديدي،  الدفاع  مدرب  شيخة،  بن  الحق  عبد  أبدى 
باالنتصار الذي حققه فريقه بنتيجة )3 – 2(، على ضيفه الشباب 
الرياضي السالمي، مساء أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 

السادسة من الدوري المغربي للمحترفين.
وقال بن شيخة، في تصريح صحافي، إن االنتصار أمام السوالم، 
والذي مكنه من اعتالء صدارة الترتيب ولو مؤقتا، مستحق، وجاء 

بعد جهد كبير من العبيه«.
واعترف المدرب الجديدي، بالمعاناة التي خلقها له منافسه السوالم 
على مدار اللقاء، موضحا »نعم هو انتصار مستحق وال أحد يمكنه 
أن يدعي عكس ذلك، لكن المنافس أتعبنا كثيرا وفرض علينا بذل 

المزيد من المجهود لحسم المباراة«.
وأضاف »الجولة األولى كانت متكافئة والهدف األول حرر الالعبين، 
وال يمكن أن أقيم تقنية الفيديو وما ترتب عنها خالل هذه المباراة، 

ألنني تعودت على عدم الخوض في قرارات الحكام«.
وختم بن شيخة بالتأكيد على أن »ما يهم هو االنتصار الذي جاء 
مكافأة لما بذلناه من مجهودات مع االحترام المكفول للمنافس الذي 

كان خصما قويا لنا طيلة المباراة«.
واستعاد الدفاع الجديدي نغمة االنتصارات، بعد فوزه على الشباب 
السالمي، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، 

لحساب الجولة السادسة من البطولة االحترافية.
وتقدم الفريق السالمي أوال في الدقيقة 56عبر مصطفى الصهد، 
قبل أن يعدل أصحاب األرض النتيجة في الدقيقة 61 عبر المصطفى 

شيشان.
وكثف أبناء المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة من هجماتهم 
عبر شعيب  وثالثا  ثانيا  هدفا  جهودهم  لتثمر  الدقائق،  باقي  في 

المفتول في الدقيقتين 67 و81.

وفي الدقائق األخيرة، أضاف الشباب السالمي الكثير من بهارات 
اإلثارة على أجواء المباراة بتوقيعه الهدف الثاني في الدقيقة 87، 
لكن دون نجاحه في معادلة الكفة، لتنتهي المواجهة بانتصار أصحاب 
األرض، وبالتالي تصدر جدول الترتيب مؤقتا برصيد 14 نقطة، في 
حين تجمدت حصيلة الشباب السالمي عند النقطة التاسعة من ثالث 

انتصارات و3 هزائم.
رضوان الحيمر، مدرب الشباب السالمي، أكد في تصريح صحافي 

على أن مباراة فريقه أمام الجديدة هي صورة طبق األصل لمباراة 
اتحاد طنجة، حيث أهدر العبوه العديد من الفرص التي كانت سانحة 
للتسجيل. مضيفا أنه كان بإمكان فريقه العودة بنتيجة إيجابية، إال 

أن تفاصيل صغيرة قادت الدفاع إلى الفوز في اللقاء. 
وختم تصريحه باإلشارة إلى أن التوقف أثناء العودة إلى الفيديو 
هزيمة  إلى  اليوم  قاد   ما  وهو  المباراة،  أطوار  على  سلبا  يؤثر 

الشباب السالمي. 
وفي لقاء آخر، فاز المغرب الفاسي خارج ميدانه على سريع وادي 
زم بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على أرضية 

ملعب الفوسفاط بخريبكة.
وسجل هدفي المغرب الفاسي محمد الفقيه )د 20 و 9+45 ض ج(.

واحتل فريق المغرب الفاسي، عقب هذا الفوز، المركز الخامس 
إلى جانب مولودية وجدة بثماني نقاط، فيما ظل نادي سريع وادي 

زم في أسفل الترتيب بنقطتين.

نتائج وبرنامج باقي املباريات
سريع وادي زم – المغرب الفاسي..........................................0 – 2 
الدفاع الجديدي – الشباب السالمي.......................................3 – 2  

الثالثاء 
اتحاد طنجة – الجيش الملكي......................................)س 20.00(

 األربعاء 
نهضة بركان – أولمبيك خريبكة...................................)س 18.15(
مولودية وجدة – الرجاء الرياضي................................)س 20.30(

اخلميس 
الوداد الرياضي – أولمبيك آسفي.................................)س 20.30(

نهضة بركان على أبواب ملحق دور مجموعات كأس الكاف

صورة من الجمع العام

الدفاع الجديدي يتصدر الترتيب مؤقتا
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قرار جمل�س 
الأمن املقبل حول 

ال�صحراء
تابع ص1

الوضع  تطورات  ملناقشة  يتجه  وهو  األمن  مجلس 
امليداني سيكون مطالبا أيضا بطرح ارتباطات البوليساريو 
بالتنظيمات اإلرهابية، خاصة في شمال مالي، وما األحداث 
األخيرة التي تعرض لها السائقون املغاربة بمالي إال واحدة 
بني  العضوي  الترابط  لهذا  الواضحة  التجليات  هذه  من 
مليشيات الجبهة والحركات اإلرهابية، مع ما أصبحت تشكله 
من  واإلحباط  اليأس  حجم  تزايد  ظل  في  تندوف  مخيمات 
املخيمات،  شباب  الستقطاب  التنظيمات  لهذه  خصبة  أرض 
على  ويطرح  ككل  املنطقة  يهدد  اليوم  أصبح  الترابط  هذا 
مجلس األمن مسؤولية ضمان األمن والسلم في املنطقة وعدم 
االستخفاف بمثل هذه الوقائع واألحداث، التي راح ضحيتها 
مدنيون أبرياء من سائقي الشاحنات، وهي نفس الخطة التي 
كان يريد تنظيم البوليساريو ومليشياته تنفيذها بالكركرات 
لكن بفضل سرعة دقة التحرك األمني املغربي تم تأمني املنطقة 
ومعها تأمني تحرك املركبات، العربات والسائقني لتنتقل هذه 
العناصر املليشياتية بتنسيق مع التنظيمات اإلرهابية للقيام 

بأعمال قرصنة في شمال مالي العتراض السائقني. 
من  ينطلق  قراره،  الستصدار  يتجه  وهو  األمن،  مجلس 
التراكم السياسي الذي أقرته قراراته السابقة الصادرة منذ 
سنة 2007 وصوال لقرار 2548 الصادر في أكتوبر املاضي، 
الحل  مع  التعاطي  في  نوعية  تطورات  قرارات شهدت  وهي 
إقبار  تم  النزاع، بحيث  لحل هذا  ُيفضي  قد  الذي  السياسي 
الذاتي  بالحكم  تعويضه  وتم  املصير  تقرير  استفتاء  طرح 
تقرير  لفكرة  الديموقراطية  السياسية  التعبيرات  من  كواحد 
املصير، وارتباط الحل ككل بتطور الوضع امليداني خاصة منه 
داخل األقاليم الصحراوية الجنوبية التي تشهد قفزة وثورة 
نوعية في مختلف املجاالت املرتبطة بالتنمية والديموقراطية 
املحليتني، في انتخابات كانت محط أنظار املراقبني الدوليني، 
الناخبني  اختيار  حرية  وعلى  نزاهتها،  على  أكدوا  الذين 
ملمثليهم ليس في املؤسسات املنتخبة فحسب بل هم ممثلوهم 
اليوم في املسار السياسي باعتبارهم معبرين عن مصالحهم 
املحلية، وممثليهم الشرعيني، لذلك فمجلس األمن وهو يتجه 
سيكون  ميستورا،  دي  لستيفان  سياسي  دعم  عن  لإلعالن 
داعما لعملية سياسية تجعل من الحكم الذاتي املخرج الوحيد 

إلنهاء هذا النزاع املفتعل حول الصحراء. 
في الختام، من املؤكد أن دبلوماسية املغرب تتحرك من أجل 
تحرك  وهو  بالدنا،  حققتها  التي  املكاسب  مختلف  تحصني 
يجب أن يتم تفاديا ألي مفاجأة وضمانا لالستمرار في نفس 
األمريكية  اإلدارة  أما  الذاتي،   للحكم  الداعم  األممي  املسار 
فستكون  أمام امتحان املطالبة بترجمة موقفها الداعم ملغربية 
مجلس  على  ستعرضه  الذي  قرارها  مسودة  في  الصحراء 

األمن.

مشاورات   مجلس   األمن 
 حول   الصحراء

جل�صة   مغلقة …
 ب�أفق   مفتوح؟

تابع ص1
    البوليزاريو   أعلنت،   منذ   نونبر   املاضي،   خروجها   من  
 اتفاق   إطالق   النار   املوقع   منذ   ،1991   وهي   بذلك   ترى   أن  
 من   مصلحتها   أن   يكثر   الحديث   عن   تردي   الوضع   وعن   عودة  

 السالح   وعن   مواكب   القتلى   املجروحني  .. إلخ   إلخ . 
والحال   أن   إصرارها   على   ذلك،   يعني   في   اللغة   الديبلوماسية  
 أنها   من   يدفع   باتجاه   التأزيم   وخرق   االتفاقات   األممية   املؤطرة  
 للوضع   في   الصحراء   املغربية،   وفي   املقابل   يلتزم   املغرب  

 بوقف   إطالق   النار   وباتفاقياته   الدولية .  … 
بالنسبة   للمغرب،   يمكن   االستئناس   بقصاصة   وكالة   املغرب  
 العربي "  الماب  " حول   املوضوع،   لكي   نستشف   الروح   التي  
 يتفاعل   بها   املغرب   مع   الجلسة   املغلقة،   وهي   روح   األفق  
 املفتوح،   حيث   ركزت   املصادر   املغربية   على   النقاشات   التي  
 جرت   في   جو   يطبعه   الهدوء   والتفاؤل   الستئناف   املسلسل  
 السياسي   وبالثوابت   األممية   أيضا،   من   حيث »    وصف   مبادرة  
 الحكم   الذاتي   التي   تقدم   بها   املغرب   سنة   ،2007   مرة   أخرى،  
 باعتبارها   مقترحا   جديا   وذا   مصداقية،   واإلشادة   بااللتزام  
 املتواصل   للمغرب   باحترام   وقف   إطالق   النار ... واإلشارة   إلى  

 الهدوء   الذي   يسود   الصحراء  .  
طبعا   يبقى   املوقف   األمريكي   محددا   في   قضية   تعتبر  
 واشنطن   فيها   هي   حاملة   القلم،   بالتالي   ال   يمكنها   أن   تمر  

 بدون   إثارة   األسئلة . 
لم   يرشح   شيء   عن   موقف   أمريكا،   في   ثاني   جلسة   حول  
 الصحراء   بعد   جلسة   أبريل،   والتي   كانت   قد   حاولت   فيها  
 تمرير   نص   يطالب   بـ"تجّنب   التصعيد    ". وهذا   املشروع   رفضته  
 الصني   والهند   ولم   يوافق   عليه   املغرب،   الذي   استشارته   أمريكا  

 في   الصياغة،   وتم   العدول   عنه   في   النهاية .  … 
للمرة   الثانية   لم   تتقدم   أمريكا   بنص   بعد   املشاورات،   لكن  
 الذي   يمكن   تسجيله   هو   أن   الجهود   الخارقة   التي   بذلتها  
 دول   من   حجم   أملانيا   وإسبانيا،   وبعض   الدول   اإلسكندنافية  
 من   أجل   حث   واشنطن   على   التراجع   عن   االعتراف   لم   تكلل  
 بالنجاح،   بل   صارت   موضوع   توتر   بني   عواصم   هذه   الدول  

 وبني   واشنطن . 
وفي   غياب   تراجع   تم   التعويل   عليه   كثيرا،   ينتطر   أن   تواصل  
 أمريكا   دعم   التوجه   العام   ملجلس   األمن   بخصوص   الحل  
 السياسي   املتوافق   عليه   وعدم   العودة   إلى   نقطة   الصفر   التي  

 تريدها   الجزائر   والبوليزاريو ... 
في   األخير،   كان   الفتا   ما   قامت   به   الجهات   املساندة  
 للبوليزاريو   والجزائر،   ضمن   ما   يسمى   مجموعة   جنيف،  
 والتي   شنت   هجوما   حادا   على   غوتيريس   وتقريره،    وعلى  

 فرنسا   والواليات   املتحدة   وعلى   مجلس   األمن   برمته . 
ويستفاد   من   لغة   الهجوم   أن   كل   املسارات   التي   سلكتها  
 البوليزاريو   ومن   يسير   سيرها   قد   منيت   بالفشل،   ولم   تبق  
 إال   الورقة   الحقوقية   يريدون   أن   يجعلوا   منها   حصان   طروادة  

 األخير ... 

بنمو�صى ي�صتمع ملط�لب النق�ب�ت التعليمية الأكرث متثيلية وي�صرب له� موعدا يف القريب 

برنامج يستهدف اإلسالميين المتطرفين المسجونين في قضايا اإلرهاب 

عندم� ي�ص�عد ج�ن ج�ك رو�صو وفولتري اأمراء 
الدم على امل�ص�حلة مع املجتمع املغربي 

n مصطفى اإلدريسي

الوطنية  التربية  وزير  بنموسى،  شكيب  استمع 
التواصلي  لقائه  في  والرياضة،  األولي  والتعليم 
إلى  تمثيلية،  األكثر  التعليمية  النقابات  مع  األول 
مطالب ومقترحات وقضايا الشغيلة التربوية والشأن 
التربوي، والتي تميزت بلقاءات على حدة لكل نقابة، 
التعليمية،  للنقابات  العامني  الكتاب  على  واقتصرت 
بكل  مرفوقا  كان  الذي  الوزير  أمام  بسطت  التي 
التربية  لقطاع  العام  الكاتب  بلقاسمي،  يوسف  من 
البشرية  املوارد  مدير  بنزرهوني،  الوطنية،ومحمد 
االتصال،  بقسم  املكلف  املاتني،  وعمر  األطر،  وتكوين 
والعنصر  وإصالحها  التربوية  املنظومة  مشاكل 
املادية  للمطالب  واالستجابة  وتحفيزه،  البشري 
وعلى  التعليمية،  للشغيلة  واملهنية  واالجتماعية 
بشأنه  الحوار  انطلق  الذي  األساسي  النظام  رأسها 

الصادق  ونوه  اليوم.   إلى  نتائج  دون   2014 منذ 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب  الرغيوي، 
املنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، 
بمبادرة الوزير لعقد لقاءات بالكتاب العامني للنقابات 
الوطنية  التربية  بقطاع  تمثيلية  األكثر  التعليمية 
تنفيذ  بينها  ومن  التعليمية  الشغيلة  مطالب  مقدما 
عليها  املتوافق  األربعة  املراسيم  بإصدرار  االلتزامات 
خالل سنتي -2019 2020 ومرسومي االدارة التربوية 
ومواصلة  العليا  الشعادات  وحاملي  ومسلكا  إسنادا 
ملحقو  العالقة  والقضايا  امللفات  كل  حول  الحوار 
واملبرزون  التربويون  وامللحقون  واالقتصاد  االدارة 
واملستبرزون والدكاترة وأطر التسيير املادي واإلداري 

وأساتذة الزنزانة 10 وفوج 1993 و 1994.
 كل هذه املطالب واملشاكل التي استعرضها الكاتب 
العام للنقابة الوطنية للتعليم أمام الوزير، على الوزارة 
أن تجد لها حال في القريب العاجل بعد توقف الحوار 
القطاعي منذ سنتني مع الوزير السابق لحكومة سعد 

مذكرة  الرغيوي  قدم  االخير  وفي  العثماني  الدين 
مكتوبة فيها أهم نقط امللف املطلبي.  

من جهتها عبرت النقابة الوطنية للتعليم املنضوية 
تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحاجة 
امللحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم 
من  وتحفيزه،  البشري  العنصر  وتثمني  اإلجابات، 
خالل االستجابة للمطالب املادية واالجتماعية واملهنية 

للشغيلة التعليمية.
أولية،  مذكرة  للتعليم  الوطنية  النقابة  وقدمت 
 26 في  بمقترحاتها  مختصرا  أوليا  جردا  تتضمن 
الذين  األساتذة  األساسي،  النظام  وهي:  عالقا،  ملفا 
فرض عليهم التعاقد، املقصيون من خارج السلم ومن 
التربوية)إسنادا،ومسلكا  اإلدارة  الجديدة،  الدرجة 
وتدريبا(، املساعدون التقنيون واملساعدون اإلداريون، 
املكلفون  والتخطيط،  التوجيه  أطر  الشهادات،  حاملو 
واملالي،  املادي  التسيير  أطر  الدكاترة،  خارج سلكهم، 
واإلدارة،  االقتصاد  وملحقو  التربويون،  امللحقون 

العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، املفتشون، 
املبرزون واملستبرزون، ملف ضحايا النظامني، ضحايا 
املتصرفون،  األمازيغية،  أساتذة   ،9 الزنزانة  ملف 
أساتذة  واملرسبون،  املعفيون  املشتركة،  األطر  وباقي 
اللغة العربية والثقافة املغربية بالخارج، الزنزانة 10، 
فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، املقصيون من 
الحركات  األولي،  التعليم  ومربو  مربيات  املباريات، 

االنتقالية واإلدارية .
وفي جواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة، في لقائه التواصلي األول 
مع النقابات التعليمية األكثر تمثيلية، أكد أن عقد هذه 
الشركاء االجتماعيني  التواصلية األولية مع  اللقاءات 
للوزارة يأتي من أجل التأسيس للمستقبل، عبر رسم 
وبناء  النقابات،  هذه  بمساهمة  مشتركة،  طريق  ورقة 
تصور يساهم في بناء الثقة، وكذا تيسير مسار الحوار 
بشكل يساهم في تحسني وضعية نساء ورجال التعليم 

واالرتقاء باملستوى الدراسي للمتعلمات واملتعلمني.

في  عاما   30 بالسجن  املحكوم  صالح  يأمل 
املغرب على خلفية قضية إرهاب، معانقة الحرية 
قريبا بعد "مصالحته" مع ذاته واملجتمع، بفضل 
املتطرفة  األفكار  مراجعة  على  ساعده  برنامج 

التي قادته إلى السجن.
أيامه وراء القضبان  يقضي الرجل) 50عاما( 
باإلعدام  وإدانته   2002 العام  اعتقاله  منذ 
بسبب "االنتماء لخلية إرهابية وتمويل مشروع 
إرهابي"، قبل أن يخفض الحكم إلى السجن 30 

عاما إثر استفادته من "مصالحة".
تنظمه  الذي  "املصالحة"  برنامج  ويستهدف 
رسمية  ومؤسسات  للسجون  العامة  املندوبية 
أخرى منذ 2017، الراغبني في مراجعة أفكارهم 

بني املدانني في قضايا التطرف الديني.
ويقول صالح من داخل مكتبة سجن القنيطرة 
الواقع شمال الرباط "آمنت بأفكار اعتقدت أنها 
الصواب بما فيها العنف... أحمد اهلل أن يدي لم 

تتلطخ بالدماء".
وهو تعرف على هذه األفكار في إيطاليا التي 
شيخ  خالل  "من  التسعينيات  في  إليها  هاجر 
املصرية"، كما  مسجد من +الجماعة اإلسالمية+ 
يقول، بعدها، قرر تغيير حياته لتبدأ "بهجر بالد 
كانت  التي  اإلسالم"  دار  نحو  أسرته  مع  الكفر 

آنذاك "إمارة طالبان في أفغانستان".
الحكام  محاربة  بوجوب  ويضيف"آمنت 
التي  والدول  الشريعة  يعطلون  الذين  الظاملني 
تحارب املسلمني، استنادا إلى آيات وأحاديث لم 

أكن مؤهال لفهمها الفهم الصحيح".
العنيفة  املتطرف  اإلسالم  أفكار  وتستند 
عموما، إلى تأويل حرفي لبعض نصوص القرآن 
منزوعة  واألحاديث املنسوبة للنبي محمد )ص( 
من سياقاتها التاريخية، وبما ال يتوافق غالبا مع 
تأويالت أخرى معتدلة يزخر بها تاريخ املسلمني.
واسعا  انتشارا  تلقى  األفكار  هذه  وبدأت 
قتال  مع  الخصوص،  على  الثمانينيات  منذ 
"املجاهدين" ضد السوفيات في أفغانستان آنذاك 
رئيسيا  تهديدا  تصبح  أن  قبل  أمريكي،  بدعم 

لألمن في العاملني العربي والغربي.
العداء  إجماال على  اإليديولوجية  وتحث هذه 
املطلق لكل املخالفني لها أكانوا مسلمني أم غير 

مسلمني، والجهاد إلقامة "دولة الخالفة".
في املغرب، اعتقل منذ 2002 أكثر من 3500 
من  خلية  ألفي  من  أكثر  تفكيك  وتم  شخص 
رسمية،  أرقام  بحسب  املتشددين،  اإلسالميني 
إلى  باالنتماء  مختلفة  اتهامات  إليهم  ووجهت 
تزعزع  لعمليات  والتخطيط  إرهابية"  "تنظيمات 
مغربيا  مقاتال   1662 والتحق  إلخ،  األمن، 
في  الحرب  اندالع  منذ  املتطرفة  بالتنظيمات 

سوريا، وفق مصدر أمني بالرباط.
عام  باإلعدام  أدين  الذي  دمير،  محمد  ويقول 
بزعامة  "إرهابية"  خلية  إلى  باالنتماء   2003
بأفكاره  اليوم  حتى  املتمسك  فكري  يوسف 
"يكتشفون  اعتقالهم  يتم  ممن  عددا  إن  العنيفة، 
حاجتهم للتخلص من األفكار التي تسيطر عليهم 

عندما يختلون بذواتهم".
ملساءلة  بالحاجة  47عاما(  دمير)  يشعر  ولم 
معتقداته إال بعد سبعة أعوام على توقيفه، لكن 
كنت  كما  نفسي  مع  صادقا  "كنت  املراجعة  في 

صادقا حني آمنت بتلك األفكار املنحرفة".
املسؤولني  إلقناع  طويال  مسارا  حينها  وبدأ 
"بأن يمدوا لنا يد املساعدة"، ما قاد إلى خفض 
عقوبته عام 2011 إلى 30 عاما سجنا، ثم أفرج 
دورات  أولى  في  مشاركته  بعد   2017 في  عنه 

برنامج "مصالحة".
العامة  املندوبية  في  املسؤول  ويوضح 
للسجون موالي إدريس أكلمام أن البرنامج كان 
تتبع  شملت   2015 منذ  جديدة  مقاربة  "ثمرة 
تطور هؤالء السجناء وسلوكياتهم، وفتحت باب 
ملن  حاجتهم  عن  عبروا  الذين  ملساعدة  التفكير 

ينير الطريق أمامهم".
واستفاد من البرنامج حتى اآلن 207 معتقلني 
منهم وخفضت   116 عن  وأفرج  نساء،   8 بينهم 
عقوبات 15 آخرين، ويستمر البرنامج لكل معتقل 

قرابة ثالثة أشهر.

مثل دمير، كان صالح بدأ مساءلة أفكاره تلقائيا 
"دون أن أهتم في البداية ببرنامج مصالحة، لكن 
في  فيه  للمشاركة  دفعتني  اإليجابية  أصداءه 

2019 ألكتشف عاملا جديدا".
يلقيها  دينية  محاضرات  البرنامج  يشمل 
وأخرى  للعلماء  املحمدية  الرابطة  من  مؤطرون 
في القانون واالقتصاد ومرافقة نفسية للمعتقلني 
ولكن ال يقتصر عليها، ويقول صالح إنه اكتشف 
غريبا  ليس  جلها  و"أن  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
هناك  "صحيح  مضيفا  اإلسالم"،  جوهر  عن 
بعض التحفظات مثل الحق في اإلجهاض، لكنها 

موجودة أيضا لدى مجتمعات غير مسلمة".
في  محاضرات  أيضا  البرنامج  ويشمل 
للمعتقلني.  نفسية  ومرافقة  واالقتصاد  القانون 
ويتابع أكلمام "الحظنا اهتمام شركائنا األجانب 
بالبرنامج"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون مصدر 

إلهام لبرامج مماثلة تناسب خصوصياتهم".
وقرر دمير بعد انضمامه إلى البرنامج دراسة 

القانون بالفرنسية من داخل السجن.
ويقول "كنت أكفر بالقانون الوضعي، فإذا بي 
أكتشف فكرة العقد االجتماعي التي تتيح للجميع 

العيش في سالم، ما دمنا مختلفني بالضرورة".
روسو  جاك  جان  قرأت  "عندما  ويضيف 
وفولتير وجدت أن أفكارهما غير بعيدة في العمق 

عن مقاصد اإلسالم".
من  الخروج  رحلة  في  بعيدا  دمير  وسار 
التطرف ليلتحق بعد اإلفراج عنه بطاقم الرابطة 
املحمدية للعلماء الذي يشرف على الشق الديني 
مساعدة  اليوم  ويحاول  "مصالحة"،  لبرنامج 
متطرفني يرغبون في التحرر من األفكار املتشددة.
في  "هم  عنيدين  أشخاصا  أحيانا  يواجه 
فيضطر  محدودة"  دينية  معرفة  ذوو  الغالب 
التراث  من  وتفاسير  بنصوص  ملحاججتهم 
في  الصدق  "مساءلة  على  يركز  لكنه  الديني، 
اهلل  رضى  ينالوا  لن  أنهم  إلقناعهم  نفوسهم 
باتباع هذه الطريق، إذا كانوا فعال صادقني في 

ابتغائه"، على حد تعبيره.

ال�صحراء املغربية: تف�وؤل ع�م مبجل�س الأمن اإزاء ا�صتئن�ف 
امل�صل�صل ال�صي��صي اإثر تعيني املبعوث ال�صخ�صي اجلديد

الجاري،  الدولي، خالل األسبوع  األمن  عقد مجلس 
مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء املغربية، 
تلقى خاللها أعضاء املجلس إحاطة من مساعدة األمني 
وعمليات  السياسية  الشؤون  إلدارة  إلفريقيا  العام 
السالم،مارثا بوبي، واملمثل الخاص لألمني العام لألمم 
ألكسندر  املينورسو،  بعثة  ورئيس  للصحراء  املتحدة 

إيفانكو.
النقاشات جرت في  أن  وأفادت مصادر دبلوماسية 
جو يطبعه الهدوء، وتميزت بتفاؤل عام إزاء استئناف 
مسلسل املوائد املستديرة قريبا إثر تعيني ستافان دي 
العام لألمم  ميستورا مؤخرا مبعوثا شخصيا لألمني 

املتحدة إلى الصحراء املغربية.
وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس األمن الدولي 
املسلسل  استئناف  إلى  الجديد  الشخصي  املبعوث 
انتهى  حيث  من  املمكنة  اآلجال  أقرب  في  السياسي 

سلفه.
كرست  األمن  ملجلس  األخيرة  القرارات  أن  يذكر 
والجزائر  املغرب  بمشاركة  املستديرة  املوائد  مسلسل 
وموريتانيا و«البوليساريو«، باعتبارها اإلطار الوحيد 
ودائم  وبراغماتي  واقعي  سياسي  حل  إلى  للتوصل 
هذه  وخالل  اإلقليمي.  النزاع  لهذا  بشأنه  ومتوافق 
املشاروات، تم وصف مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم 
بها املغرب سنة 2007، مرة أخرى، باعتبارها مقترحا 
النزاع  لهذا  حل  بلوغ  من  يمكن  مصداقية  وذا  جديا 

اإلقليمي الذي طال أمده .
املتواصل  بااللتزام  أعضاء  دول  عدة  وأشادت 
تعاونه  وكذلك  النار،  إطالق  وقف  باحترام  للمغرب 
ملراقبة  واليتها  تفعيل  أجل  من  املينورسو  مع  الكامل 
به  قام  ما  غرار  على  أعربوا،  كما  النار.  إطالق  وقف 
عن   ، األخير  تقريره  في  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
املينورسو ضد  بعثة  عناصر  لتلقيح  للمغرب  شكرهم 

كوفيد 19-.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  توصيات  مع  وتماشيا 
دعا أعضاء مجلس األمن إلى رفع جميع القيود التي 
فرضتها »البوليساريو« على املينورسو شرق منظومة 

الدفاع .
العدائية  األعمال  أن  إلى  األعضاء  بعض  وأشار 
العام،  إليها في تقرير األمني  الحدة، املشار  منخفضة 
الصحراء،  يسود  الهدوء  وأن  كبير  بشكل  تقلصت  قد 
لوقف  الكامل  االحترام  على  »البوليساريو«  وحثوا 

إطالق النار.
وفي الختام، أعرب األعضاء الخمسة عشر عن قلقهم 
تندوف،  مخيمات  في  اإلنساني  الوضع  تدهور  بشأن 

والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد - 19.
هذا الوضع ناجم عن تنصل الجزائر من مسؤولياتها 
من  جزء  على  سيادتها  عن  التنازل  خالل  من  الدولية 
لديها  ليست  مسلحة  انفصالية  ملجموعة  أراضيها 

القدرة وال الصفة والخبرة لتدبير الجائحة.

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي  في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

المكتب ال�صي��صي يعزي ر�صيدة 
بنم�صعود  في والدته� 

نبأ  تلقينا  واألسى  الحزن  وببالغ  وقدره  بقضاء هلل  مؤمنة  بقلوب 
وفاة والدة األستاذة الجامعية رشيدة بنمسعود برملانية سابقة وعضو 

املكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية سابقا. 
وعلى إثر هذا املصاب الجلل، يتقدم االتحاديون واالتحاديات بأحر 
التعازي وأصدق املواساة إلى رشيدة بنمسعود وزوجها أنور املرتجي 
أن  سبحانه  هلل  سائلني  والعائلة،  األسرة  باقي  إلى  خاللهما  ومن 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها 
وذويها جميل الصبر والسلوان، ويسكنها فسيح جناته رفقة األنبياء 

والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

لكبيرة مديد  في ذمة اهلل
بقلوب مؤمنة بقضاء هلل وقدره وببالغ الحزن 
واألسى تلقينا نبأ وفاة لكبيرة مديد بعد مرض 

لم يمهلها طويال .
يتقدم  الجلل،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
االتحاديون واالتحاديات بأحر التعازي وأصدق 
املواساة إلى أخيها عبد هلل مديد ومن خالله إلى 
أن  سائلني هلل سبحانه  والعائلة،  األسرة  باقي 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها 
وذويها جميل الصبر والسلوان، ويسكنها فسيح جناته رفقة األنبياء 

والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

الح�ج اأحمد اأونج�ر لمزالي في ذمة اهلل
أحمد  الحاج  ورحمته،  هلل  عفو  إلى  انتقل 
آيت  لجماعة  السابق  الرئيس  ملزالي،  أونجار 
أمزال، الذي وافته املنية صباح يوم الجمعة 16 

أكتوبر 2021.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم أسرة ندير حسن 
ولشكر إبراهيم، بأحر التعازي إلى زوجة الفقيد 
وأبنائه وإخوته، راجني من هلل تعالى أن يلهمهم 

فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  وأن  والسلوان،  الصبر 
جناته مع الصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا. `

إنا هلل وإنا إليه راجعون

حسب تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط

ارتف�ع ن�صبة الطالق بني الن�ص�ء املغربي�ت الب�لغ�ت م� بني 45 و49 �صنة
أن  للتخطيط  السامية  للمندوبية  تقرير  أفاد 
الطالق ارتفع بني النساء البالغات ما بني 45 و49 
سنة في املغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم 

القروي أو الحضري.
وذكر التقرير،  الذي يحمل عنوان »املرأة املغربية 
املطلقات  عدد  أن  التطور«،  من  سنة   20 أرقام:  في 
شكل 77.0 في املئة من إجمالي املطلقني سنة 2014، 
سنة  املسجلة  املئة  في   79.1 من  بذلك  منخفضا 
2004، بينما نسبة الرجال من املطلقني بلغت 23.0 

في املئة، بعدما كانت 20.9 في املئة سنة 2004.
وتتقارب نسبة الطالق في صفوف الجنسني في 
صفوف  في  بلغت  إذ  والحضري،  القروي  العاملني 
املجال  في  املئة  في   77.6  ،2014 سنة  النساء، 
الحضري، و74.5 في املئة في املجال القروي، بينما 
العالم  22.4 في املئة في  بلغت في صفوف الرجال 
الخضري، و25.5 في املئة في املجال القروي، وفقا 

ملوقع »هسبريس«.

األرامل  النساء  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  وفي 
)من 60 سنة فما فوق( سنة 2014، 91.29 في املئة؛ 
 8.71 الرجال  النسبة في صفوف  لم تتجاوز  بينما 

في املئة.
في  فوق  فما  سنة   60 من  األرامل  نسبة  وبلغت 
املجتمع املغربي 50.1 في املئة، ونسبة الذكور ضمن 

هذه الفئة 4.9 في املئة، سنة 2014.
بلغت  الجنس،  حسب  األسر  أرباب  وبخصوص 
نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2014، 

20.9 في املئة، مقابل 16.3 في املئة سنة 2004.
معدل  أن  نفسه  التقرير  كشف  أخرى،  جهة  من 
إلى  ارتفع  والكتابة  القراءة  يجدن  اللواتي  النساء 
53,9 في املئة سنة 2019، مقارنة ب39,6 في املئة 

سنة 2004.
وأوضحت املندوبية أن هذا املعدل يتجاوز 74,6 
ب65,6  مقارنة   ،2019 سنة  الرجال  عند  املئة  في 
في املئة سنة 2004، في حني أن املعدل العام للذين 

سنة  املئة  في   64,1 بلغ  والكتابة  القراءة  يعرفون 
2019، مقابل 52,3 في املئة سنة 2004.

أظهرت  التعليم،  إلى  بالولوج  يتعلق  ما  وفي 
النشرة التحاق ٪90.5 من الفتيات اللواتي تتراوح 
أعمارهن ما بني 15 و 17 عاما عام 2020 في الوسط 
الحضري و ٪39.2 في الوسط القروي مقابل 56.3 ٪ 

و ٪6.1 على التوالي سنة 2000. 
 ٪  85.7 بمعدل  األطفال  يتمدرس  املقابل،  في 
العمرية في الوسط الحضري  الفئة  بالنسبة لنفس 
و 50.5 ٪ في الوسط القروي، مقابل 70.3  ٪ و14.7 

٪ على التوالي عام 2000.
التي  للتخطيط،  السامية  املندوبية  وأصدرت 
للمرأة،  تتابع تطور الوضعية السوسيو-اقتصادية 
التي  أرقام  في  املغربية  »املرأة  السنوية  النشرة 
اإلحصائية  البيانات  من  مجموعة  بتوفير  تتميز 
تخص عدة مجاالت ورسوم بيانية تؤشر على تطور 

وضع املرأة املغربية.

نسبة النساء 
اللواتي يجدن 

القراءة والكتابة 
ارتفعت 

إلى 53,9 %
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ال�شحراء
جلسة مغلقة…. بأفق مفتوح؟

عقد مجلس األمن األممي جلسة مغلقة حول الصحراء المغربية 
يوم 13 أكتوبر الجاري، في أفق اإلعداد لجلسة السابع والعشرين 

منه، قصد التصويت على قرار يخص بعثة المينورسو.
وإذا لم يكن قد صدر أي شيء رسمي عن االجتماع، فقد تفاعلت 
كل األطراف المعنية بالملف، مع هذه الجلسة، من زاوية ما تريد 

من مجلس األمن ومن األمم المتحدة.
أن  المغربي  العام  الرأي  يستحضره  أن  يجدر  شيء  وأول 
في  دائمة  غير  حاليا عضوية  تشغل  التي  ال��دول،  من  العديد 
مجلس األمن، تنتصر ألطروحة خصوم المغرب، ومن هذه الدول 
كينيا، وفييتنام والمكسيك، اللتان تقيمان عالقات ديبلوماسية 
مع دولة الوهم في تندوف، إضافة إلى النرويج التي تتحرك 
ضمن الدول اإلسكندنافية، وهي دائرة تقع تحت تأثير السويد، 

النشيطة في دعم االنفصاليين.
األمر الثاني هو أن االجتماع يتزامن مع تعيين مبعوث أممي 
جديد هو اإليطالي السويدي ستافان دي ميستورا،  الذي سيتسلم 

مهامه في األول من نوفمبر القادم.
وقد جاء التعيين بعد سنتين تقريبا من شغر المنصب، بعد 

استقالة األلماني هورست كولر في ماي 2019.
ويعني التعيين الجديد الشروع في الحديث عن استئناف 

المفاوضات السياسية من حيث انتهت مع كولر. 
ويمكن أن نخمن أن الجلسة تناولت هذا الموضوع باعتباره 
المستجد اإليجابي في سياق متوتر، في غرب المتوسط وفي 
شمال إفريقيا، منذ تطهير الكركرات، واالعتراف األمريكي بمغربية 

الصحراء..
استئناف  إزاء  تفاؤله  يسجل  أن  األمن  مجلس  يفوت  ولن 
المسلسل السياسي إثر تعيين المبعوث الشخصي الجديد كما 
أن أعضاهء »سيدعون المبعوث الشخصي الجديد إلى استئناف 
المسلسل السياسي في أقرب اآلجال الممكنة من حيث انتهى 

سلفه«.
فهذا هو منطق األشياء، ولن يعيد الكرة من الصفر، كما قد 

يدعوه إلى ذلك أنصار االنفصال والنزاع.
هذا هو مسعى الجزائر وبطوشها المدلل...

ففي أول خروج له بعد فضيحة تهريبه سرا إلى إسبانيا، وما 
تسبب فيه من أمواج ديبلوماسية عاتية، عقد رئيس الجبهة، عبد 
العزيز بن بطوش ندوة صحافية يوم السبت أراد من خاللها 
سرد إمالءاته على مجلس األمن، وعلى المبعوث الجديد وتحديد 

مهامه قبل بدايتها.
)الوكالة شبه الرسمية الثانية  ونقلت وكالة فرانس بريس 
للبوليزاريو(، هذا اللقاء الذي حضره صحافيون صحراويون 

وإسبان فقط!
ويبدو أنه كان يجيب على ما توصل به من معلومات قد يكون 

سربها مصدر إفريقي  أو مكسيكي، عن اتجاه المشاورات.
فهو يريد من المبعوث الخاص أن يقوم بما لم يستطع أنصاره 

فرضه على المغرب، أي:
-  تحديد جدول زمني لمهمة المبعوث األممي الجديد وتقديم 
كان  مهما  المصير،  تقرير  استفتاء  تنظيم  أجل  من  ضمانات 
الحل  متالشيات  من  وأصبح  إقباره  تم  االستفتاء  بأن  يعرف 

الجيواستراتيجي في المنطق.
- جدول زمني لعملية التطبيق وضمانات قوية من قبل مجلس 

األمن من أجل االنخراط في العملية….
- مواصلة الحديث عن مواجهات وحروب ضارية في الصحراء 
وفي المنظومة الدفاعية الحدودية، والتي وصلت بالغاتها عددا 
سرياليا) 339 بالغا!(، لم تبلغه ربما الحروب الدائرة في النصف 

الثاني من القرن العشرين!
وهو مسعى يريد أن يدوم الوضع متدهورا وغير متحكم فيه، 
وأن الجبهة قادرة على تأزيمه وفرض توازن من جهتها يفرض 

على العالم أخذ إعالناتها مأخذ الجد!
- البوليساريو كان موضوع إدانة أممية بخصوص تسليح 
منطقة الكركرات حيث أشار التقرير إلى »أنه في الفترة من 22 
إلى 29   أكتوبر، الحظ استطالع بطائرة هليكوبتر تابعة للبعثة 
فوق منطقة الكركرات وجود ما يصل إلى 12 فردا مسلحا من 
جبهة البوليساريو يرتدون الزي العسكري في القطاع العازل 
وما يصل إلى ثماني مركبات خفيفة من الطراز العسكري، اثنتان 

منهم تحمالن أسلحة ثقيلة«. 
- التقرير أخذ علما بما قدمه الجيش المغربي من معطيات 
تهم التحرشات المجانية لالنفصال، حيث قال التقرير إن الفترة 
ما بين 13 نوفمبر 2020 و 31 غشت 2021،  عرفت »1099 
أو  في  وحداته  على  بعيد(  )من  مسافة  من  نار  إطالق  حادثة 
المحبس،  في  منها   %  83 تركز  الترابي،  الستار  من  بالقرب 
وقال التقرير إنه أبلغ بعثة األمم المتحدة بوجود 22 »محاولة 
بواسطة  استطالعية  رحلة  و724  الرملي  الجدار  في  تسلل« 
طائرات بدون طيار تديرها جبهة البوليساريو، أبلغ عن 88 % 
منها في منطقتي المحبس وأوسرد«، بدون أن يعني ذلك أن 

منطقا حربيا ساد في المنطقة!
البوليساريو كان موضع نقد حاد في التقرير الذي تقدم   -
به األمين العام غوتيريس، ال سيما في ما يتعلق بعرقلة مهام 
المينورسو، وهي موضوع الحديث األممي ، وال سيما في المنطقة 
الشرقية من منظومة الدفاع، والتي كانت موضوع فقرات واضحة 

في التقرير األممي...
في الطرف الجزائري، ال شك أن التوتر الذي تدفع به الجزائر 

سيكون حاضرا في الجلسة، على األقل العتبارين اثنين:
الجزائر كطرف رئيسي في كل محادثات تهم  إقرار  أوال،   -

الوضع النهائي.
والكفيل  الرسمي  الحاضن  ه��ي  ال��ج��زائ��ر  ك��ون  ثانيا،   -

الجيواستراتيجي لالنفصاليين وهي عاصمة االنفصال.
ولعل الجزائر، التي تتوقع إعادة تركيز مجلس األمن على 
شراكتها في الحل ومسؤوليتها في األزمة، تريد أن تدفع بالتوتر، 
بعد قطع العالقات والتمرينات الحربية وإغالق األجواء وتوزيع 
عن  باإلعالن  لها  يسمح  وضعا  لتلقى  ويسارا،  يمينا  االتهام 

مقاطعتها للجلسات التشاورية حول الصحراء.
نفس  وفي  األسلوب  نفس  في  البوليزاريو  مع  تلتقي  فهي 
الرسالة : الحرب على األبواب، وال معادل لها سوى العودة إلى 

نقطة الصفر، والشروع في مفاوضات االستفتاء...
- الجزائر طالبت بانسحاب المغرب من الكركرات، وهو الطلب 
الذي تم الرد عليه عبر تقرير األمين العام، والذي استشهد برسالة 

لملك البالد يعبر فيها عن »قرار ال رجعة فيه«!

بقية ص: 2

يونس مجاهد

اإعالم الحرب 
الإ�شباني

إطار عدائها المستحكم، واصلت جل مؤسسات الصحافة 
األيام  في  اتخذت  التي  المغرب،  ضد  حملتها  اإلسبانية، 
األخيرة، صفة إعالم حرب، منتهكة بشكل صارخ األعراف المهنية، 

التي من المفترض أن يلتزم بها الصحافيون.
تدافع في حماس منقطع النظير،  عدد كبير من وسائل اإلعالم 
جبهة  لهم  وجهتها  التي  للدعوة  االستجابة  إل��ى  اإلسبانية، 
البوليزاريو، لزيارة مخيمات تندوف، بمناسبة ما يسمى ب »يوم 
الوحدة الوطنية الصحراوية«، قصد »تخليص الشعب الصحراوي 
من الحصار المضروب عليه«، كما كتبت ذلك صحيفة »البايس« 

اإلسبانية.
وقد تكلفت بالرحلة المجانية شركة الخطوط الجوية الجزائرية، 
التي خصصت لذلك طائرة خاصة، كما وفرت لهم الطغمة العسكرية 
الحاكمة في الجزائر كل ظروف اإلقامة، على حسابها، بينما اشتغلت 
جبهة البوليزاريوعلى السيناريو واإلخراج والتمثيل، تحت إشراف 

المخابرات العسكرية للطغمة.
الصحف  كل  غ��ردت  حيث  منتظرا،  كان  ذل��ك،  بعد  حصل،  ما 
والمؤسسات اإلعالمية اإلسبانية، التي استجابت للدعوة، في نفس 
االتجاه، دون خجل، إذ رافقت قوات البوليزاريو في »هجومها« على 
القوات المغربية، وخصصت لذلك مقاالت وروبورتاجات وصورا، 

كلها تمجيد للحرب على المغرب.
قامت الصحافة المكتوبة ووسائل اإلعالم، اإلسبانية، بتوفير 
التغطية والتصوير، لإلخراج الرديء لبعض اللقطات، التي تواطأ 
فيها الصحافيون مع االنفصاليين، ليقدموا للرأي العام في بلدهم، 
وفي العالم، صورة »شعب« يقاتل ضد »المحتل«، في معارك وهمية، 

لكنها بقوة الدعاية اإلعالمية اإلسبانية، ستتحول إلى واقعية.
عن  المهني،  الضمير  يتوقف  بالمغرب،  األم��ر  يتعلق  عندما 
يلحق ضررا ب«المورو«،  الصحافي  العمل  كان  كلما  االشتغال، 
فهو مستساغ ومطلوب، وال يستحضر فيه الصحافيون ومجالس 
في  اإلسبانية،  المؤسسات  ومديرو  التحرير  ورؤس��اء  التحرير 

الصحافة واإلعالم، قواعد العمل المهني وأخالقيات الصحافة.
يغيب الرأي اآلخر، أي رأي المغرب، ورأي المينورسو، على األقل، 
فال صوت يعلو فوق صوت العداء الجاهز ضد بالدنا، ما يهم هو »فك 
الحصار عن الشعب الصحراوي« كمهمة سياسية، وليست مهنية، 
ألن قواعد الصحافة الموضوعية، ال يصح تطبيقها تجاه المغرب.

ويمكن القول، إن ما حصل من نزاع بين مجلس التحرير، لإلذاعة 
والتلفزة اإلسبانية، العمومية، هو االستثناء الذي يثبت القاعدة، فقد 
رفضت إدارة هذه المؤسسة المشاركة في الرحلة المذكورة، بحجة 
أنها »مؤطرة ومؤدى عنها«، من طرف المنظمين، مما يتعارض 
مع تقاليد الصحافة، فقامت قيامة صحافيي المؤسسة ومجلس 
تحريرهم وجمعياتهم، احتجاجا على حرمانهم من المشاركة في 

الحملة الصليبية، ضد المغرب.
طبعا، يمكن القول هنا، لقد شهد شاهد من أهلها، أي من إدارة 
المؤسسة العمومية، لكن األمر يتعلق باستثناء، لن يغير من القاعدة، 

فالمغرب يواجه إعالم حرب إسباني.

في

نوفل البعمري 
قرار جديد  قليلة سيتم إصدار  أيام  بعد 
بعد  وذلك  الصحراء،  حول  األمن  لمجلس 
اإلدارة  ستعرضها  التي  مسودته  مناقشة 
األمريكية على المجلس للنقاش والتصويت، 
وهو القرار الذي يأتي في إطار عدة متغيرات 

نذكر البعض منها:
الواليات  سُتعدها  التي  القرار  مسودة 
مسودة  أول  ستكون  األمريكية  المتحدة 
الجديدة  األمريكية  اإلدارة  بإعدادها  تقوم 
في ظل الموقف األمريكي المعترف بمغربية 
للتعبير  مناسبة  بحيث سيكون  الصحراء، 
بشكل جلي وواضح عن هذا الموقف الداعم 
للمغرب، الذي جاء في إطار اإلعالن الثالثي 
والواليات  إسرائيل  المغرب،  وقعه  ال��ذي 
العتراف  أفضى  إعالن  األمريكية،  المتحدة 

الصحراوية  األق��ال��ي��م  بمغربية  أمريكي 
ف��ال��م��س��ودة ستكون  وع��ل��ي��ه  ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
تعبيرا عن هذا اإلعالن، وعن حجم الشراكة 
والواليات  المغرب  تجمع  التي  السياسية 
المتحدة األمريكية، المسودة ستكون مناسبة 
للحسم النهائي لكل الجدل الذي رافق اإلعالن 
على  للتأكيد  ومناسبة  األمريكي،  الرئاسي 
من  للخروج  األمريكية  اإلدارة  نظر  وجهة 
لن يكون سوى من خالل  الذي  النزاع  هذا 

الحكم الذاتي. 
تعيشها  أوض��اع  ظل  في  يأتي  ال��ق��رار 
أعضاء  يدفع  أن  المغرب  على  المنطقة 
المجلس لالنتباه إليها ألخذها بعين االعتبار 
وهو يناقش مشروع القرار والتصويت عليه، 
خاصة وأنه سيتم في ذات الجلسة اإلعالن عن 
دعم تعيين ستيفان دي ميستورا والعمل الذي 
سيقوم به لمحاولة إحياء العملية السياسية 
رغ��م ال��ص��ع��وب��ات ال��ج��دي��ة ال��ت��ي فرضها 
الواقع الجديد المرتبط بالمواقف العدائية 
والمستفزة التي أعلنتها الدولة الجزائرية 
تجاه المغرب، وهو واقع سيجعل من مهمة 
ستيفان دي ميستورا صعبة جدا ألن الطرف 
الذي ُينتظر منه أن ينخرط بإيجابية لحلحلة 
الملف يتخذ مواقف ديبلوماسية ال تجد أي 
لعرقلة  التصعيد  في  الرغبة  غير  لها  سند 
الوصول لحل سياسي، متوافق بشأنه، على 

قاعدة مبادرة الحكم الذاتي. 

مجلس األمن، وهو يتجه لمناقشة مشروع 
المتحدة  الواليات  ستعرضه  الذي  القرار 
إع��ادة  مناسبة  أم��ام  سيكون  األمريكية، 
التذكير بالدعم األممي للعمل الذي يقوم به 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل 
الصحراوية  األقاليم  في  الجهوية  لجانه 
حقوق  وحماية  النهوض  ف��ي  الجنوبية 
لدعم  بالمنطقة، وهو عمل يحتاج  اإلنسان 
قد  محتمل  نقاش  أي  األمن إلغالق  مجلس 
يكون تقرير األمين العام لألمم المتحدة األخير 
قد حاول فتحه في هذا الباب، خاصة وأنه ال 
يمكن االستناد لحالة فردية تتعلق ب)سلطانة 
خيا( وتقديمها كحالة عامة، وهي التي رفض 
البرلمان األوروبي قبول ترشيحها لجائزة 
الرفض  وهو  الفكر،  لحرية  »ساخاروف« 
بكون  األوروب��ي  البرلمان  وعي  عن  الناتج 
المرأة ال يدخل في مجال  به هذه  تقوم  ما 
النضال الحقوقي، وال السياسي، بالمقابل فإن 
مجلس األمن مطالب بطرح الوضع الحقوقي 
استغالل  منه  خاصة  تندوف  مخيمات  في 
األطفال في أعمال مسلحة وتجنيدهم قسرا، 
وهي كلها ممارسات ترفضها األمم المتحدة 
لحماية  الدولية  االتفاقيات  مع  وتتعارض 
حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
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قرار مجل�س الأمن المقبل حول ال�شحراء 

برنامج يستهدف اإلسالميني املتطرفني املسجونني يف قضايا اإلرهاب
عندما ي�شاعد جان جاك رو�شو وفولتير اأمراء 
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بنمو�شى ي�شتمع لمطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وي�شرب لها موعدا في القريب

أول جتمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بني منطقتي شمال إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى

ال�شبيبة التحادية ت�شت�شيف الملتقى التاأ�شي�شي الثاني ل�شبكة »المينا لتينا«

استمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم 
النقابات  مع  األول  التواصلي  لقائه  في  والرياضة،  األولي 
وقضايا  ومقترحات  مطالب  إلى  تمثيلية،  األكثر  التعليمية 
بلقاءات  التربوي، والتي تميزت  التربوية والشأن  الشغيلة 
على حدة لكل نقابة، واقتصرت على الكتاب العامين للنقابات 
التعليمية، التي بسطت أمام الوزير الذي كان مرفوقا بكل من 
يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية،ومحمد 

استقبلت الشبيبة االتحادية، أيام 6 إلى 11 أكتوبر 2021، 
الملتقى الثاني والتأسيسي لشبكة »المينا التينا«، والتي تضم 
مجموعة شبيبات حزبية اشتراكية وتقدمية تنتمي إلى دول 
شمال إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والوسطى. 
2018 بدولة كولومبيا كأول  وتم خلق هذه الشبكة سنة 
تجمع شبابي يساري يسمح بالتواصل والتفاعل بين المنطقتين 
الشبيبة  تكليف  تم  لها  ملتقى  أول  وبعد  الذكر،  السالفتي 

بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين األطر، وعمر الماتني، 
المكلف بقسم االتصال، مشاكل المنظومة التربوية وإصالحها 
المادية  للمطالب  واالستجابة  وتحفيزه،  البشري  والعنصر 
واالجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام 
األساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج 

إلى اليوم. 

االتحادية بعقد ثاني لقاء مع االتفاق على ضرورة تأسيس 
الشبكة بشكل قانوني بما يسمح لها بممارسة دورها في خلق 
جسور التواصل بين منظمات الجهتين، وقد تمكنت الشبيبة 
االتحادية، وفي ظرف وجيز، ورغم كل إكراهات جائحة كورونا، 
من تنظيم الملتقى الثاني بمشاركة كل من: المغرب، تونس، 
فلسطين، لبنان، البحرين، مع اعتذار كل من األردن وكردستان 

العراق في آخر لحظة ألسباب لوجيستية خاصة...

الجي�س الملكي يتوا�شع بميدانه 
ويقترب من الخروج المبكر

فعاليات الندوة العلمية حول 
الجهوية المتقدمة بمراك�س
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حسب تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط
ارتفاع ن�شبة الطالق بين الن�شاء المغربيات 

البالغات ما بين 45 و49 �شنة 
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الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش( 
يقدم مذكرة مطالب النقابة الى الوزير شكيب بنموسى

فيسبوك تعلن تشديد قواعدها 
ضد المضايقات
قواعدها  ”فيسبوك“،تشديد  أعلنت 
تعمل  وقت  في  عبرها،  المضايقات  ضد 
شبكة التواصل االجتماعي العمالقة فيه 
على إقناع السلطات والرأي العام بدورها 
اإليجابي في المجتمع، وفق وكالة ”فرانس 

برس“.
وقالت مديرة السالمة في المجموعة، 
نسمح  ”ال  بيان:  في  ديفيس،  أنتيغوني 
بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث 

ذلك، نتصرف“.
وكان ما كشفته موظفة سابقة في ”فيسبوك“ من خالل وثائق داخلية للشركة سربتها، 
وشهادة أدلت بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ األمريكي، أدت إلى اهتزاز جديد لسمعة 

الشبكة التي تتعرض أصال النتقادات كثيرة من السلطات والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت الموظفة فرانسيس هوغن أن ”فيسبوك“ وتطبيقاتها، ومنها ”إنستغرام“، تغلب 

”الربح المادي“ على ”سالمة“ المستخدمين.
 وتعتزم ”فيسبوك“ حاليا التصدي لـ“جهود المضايقة الجماعية المنسقة التي تستهدف 
األفراد ذوي األوضاع الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي العنيفة أو المعارضين 

السياسيين، حتى لو كان المحتوى نفسه ال ينتهك“ قواعدها، بحسب ديفيس.
أو  الخاصة  الرسائل  حذف  إلى  أيضا  اإلطار  هذا  في  االجتماعية  الشبكة  تلجأ  وقد 

التعليقات، اعتمادا على السياق ومعلومات إضافية.
على توفير حماية أفضل للشخصيات العامة، كالسياسيين  ”فيسبوك“  كذلك ستعمل 
تركز على إضفاء  التي  المحظورات  قائمة  إلى  فئة جديدة  والمشاهير، من خالل إضافة 

الطابع الجنسي على هؤالء.
التي تشكل مضايقات“، بناء  التعليقات الجنسية  ”سنزيل  أنتيغوني ديفيس،  وقالت 

على السياق الذي يقدمه األفراد.
ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق 

اإلنسان الذين اشتهروا بعملهم.
وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من اآلن فصاعدا بحماية ”من المحتوى 

المسيء، على سبيل المثال الرسائل التي تصنفهم وفقا لمظهرهم الجسدي“.
وكانت ديفيس قد أجابت عن أسئلة البرلمانيين األمريكيين في جلسة استماع على إثر 

ما أدلت به فرانسيس هوغن.
وأكدت هوغن في شهادتها أن ”فيسبوك“ تدرك أن تطبيقها ”إنستغرام“ يشكل مخاطر 
من خاللها  بكثافة  يتعرضن  اللواتي  المراهقات  للفتيات  والبدنية  النفسية  الصحة  على 

ألسطورة الجسد األنثوي المثالي.
وتلقت هوغن دعوة أيضا من البرلمانيين األوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع 
كذلك مع مجلس اإلشراف على ”فيسبوك“، وهي هيئة مستقلة عن المجموعة تتولى تقييم 

سياسات الشبكة المتعلقة باإلشراف على المحتوى.

التركية روميزا أطول امرأة في العالم .. 
تنضم لموسوعة غينيس بـ 215.16 سم

يبلغ  التي  جيلجي،  روميزا  دخلت 
ارتفاعها 215.16 سم، موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأطول امرأة على قيد 
الحياة، وتأمل في إلهام اآلخرين لقبول 
ميل«  »ديلى  لصحيفة  وفقا  أنفسهم، 

البريطانية.
السيدة  طول  أن  الصحيفة  توضح 
فى  تتسبب  ويفروالتي  بسبب متالزمة 

نمو الطول المتسارع .
قالت الفتاة التركية البالغة من العمر 
إلى  عيب  كل  تحويل  »يمكن  عاًما:   24
ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت، 

وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك«.
هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها جيلجي رقما قياسيا عالميا بعد أن تم اختيارها 
كأطول مراهقة على قيد الحياة في عام 2014، منذ ذلك الحين، استخدمت منصتها للدفاع 
عن اآلخرين الذين يعانون من حاالت نادرة، وتستخدم في الغالب كرسًيا متحرًكا على الرغم 

من أنها تستطيع المشي بمساعدة إطار المشي.
 قال كريج جلينداي ، رئيس تحرير موسوعة جينيس لألرقام القياسية:«إنه لشرف كبير 
التي ال تقهر واعتزازها  القياسية، إن روحها  إلى دفاتر األرقام  أن أرحب بعودة روميزا 

بالتميز عن اآلخرين هو مصدر إلهام«
»وأضاف:«فئة المرأة األطول عمرًا ليست هي الفئة التي تتغير في كثير من األحيان، 

لذلك أنا متحمس لمشاركة هذه األخبار مع العالم.«
 جدير بالذكر، ان أطول رجل في العالم، يدعى سلطان كوسين، تم قياس طوله على ارتفاع 

8 أقدام و 2.8 بوصة )2.51 متر( في عام 2018.
أطول امرأة عاشت هي تسنج جينليان، من الصين، والتي تم قياسها على ارتفاع 8 

أقدام و 1 بوصة )2.463 متر( قبل وفاتها في عام 1982
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الصحة العالمية: تراجع حاالت كورونا 
عالميا وتزايد وفياتها بأوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في العالم انخفض 
األسبوع الماضي، في استمرار التجاه الهبوط 

الذي بدأ أواخر غشت الماضي.
و في أحدث تقييم أسبوعي للجائحة نشر ، 
أعلنت المنظمة التابعة لألمم المتحدة تسجيل 
و  جديدة،  إصابة  حالة  مليون   2.8 حوالي 
46000 حالة وفاة مؤكدة األسبوع الماضي، 

بانخفاض %7 و10 % على التوالي.
و أعلنت أوروبا عن ارتفاع بنسبة %7 في 
العالم  أعلنت جميع مناطق  بينما  الحاالت، 

األخرى عن انخفاض.
و قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا 
شهدت، أيضا، أكبر ارتفاع للوفيات األسبوع 
الماضي، بلغ %11 في الوفيات بكوفيد19-، 
الجديدة  اإلصابات  من  عدد  أكبر  أن  مبينة 
في أوروبــا تم اإلعــالن عنه في بريطانيا و 

تركيا و روسيا.
في  االصابات  في  انخفاض  أكبر  جاء  و 
بلغ  حيث  الهادئ،  المحيط  غرب  و  إفريقيا 
االنخفاض نسبة %32 و27 % على التوالي. 
و انخفضت الوفيات في كلتا المنطقتين بأكثر 

من الثلث.

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

متحف إندونيسي مصنوع 
بالكامل من البالستيك 
المستخدم.. ما رسالته؟

»تيك توك« تزيل أكثر من 
80 مليون فيديو لـ«انتهاكها 

إرشادات المجتمع«

أصدرت منصة الفيديوهات القصيرة »تيك توك«، تقرير 
الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة 
من  إزالتها  تمت  التي  المخالفة  والحسابات  المحتوى 

المنصة في الربع الثاني من عام 2021.
ويقدم التقرير نظرة على المحتوى الذي تمت إزالته 
النتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لـ«تيك توك«، األمر 
الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي 

السياسات والمنظمات غير الحكومية.
وأزالت المنصة 81.518.334 مقطع فيديو عالميا من 
أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من %1 من إجمالي 
المحتوى الذي تم تحميله، وذلك لـ«حماية سالمة المجتمع 
ونزاهة المنصة«. ومن بين هذا تم حذف %93 في غضون 
24 ساعة من النشر و%94.1 قبل اإلبالغ عنها من قبل 
المستخدمين، فيما %87.5 من المحتوى الذي تمت إزالته 

لم يحظ بأي مشاهدات.
وعند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3٪ 
من المحتوى الذي يروج للتحرش والتنمر و%72.9 الذي 
يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية 
قبل اإلبالغ عنهم، وهي زيادة كبيرة مقارنة بــ 66.2% 

و%67 على التوالي في الربع األول من هذا العام.

.»تويتر« يحصل

 على ميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق »تويتر« عن بدء اختبار 
ميزات جديدة ستضاف إلى التطبيق ليصبح أكثر عملية 

وفائدة للمستخدمين.
»تويتر«  بدأ  التي  الجديدة  الميزات  أبرز  بين  ومن 
هي  للحواسب  المخصصة  إصدراته  على  باختبارها 
ميزة »تنظيف قائمة المتابعين«، إذ يمكن للمستخدم أن 
يختار أي حساب من قائمة متابعيه ويحذفه من القائمة 
دون الحاجة ألن يقوم بحظر هذا الحساب كما كان األمر 

يجري سابقا.
ومع هذه الميزة لن يعرف صاحب الحساب المحذوف 
ال  األخير  بأن  ما  مستخدم  لدى  المتابعين  قائمة  من 
أكبر  ما سيوفر خصوصية  قائمته،  في  بوجوده  يرغب 
للمستخدمين وحرية التحكم في صفحاتهم وحساباتهم 

على »تويتر«.
ولالستفادة من هذه الميزة يجب أن يدخل المستخدم 
إلى قائمة »المتابعين«، ومن ثم اختيار الحساب الذي 
يريده، وعن طريق القائمة التي تحوي ثالث نقاط عمودية 

الضغط على خيار »إزالة المتابع«.
 كما أشار بعض خبراء التقنية إلى أن »تويتر« يريد 
 Twitter إلى خدمات  الميزات اإلضافية  إضافة بعض 
Blue، إذ سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمة المدفوعة 

من تحميل فيديوهات أطول في منشوراتهم..

قواعدها  ،تشديد 
تعمل  وقت  في  عبرها،  المضايقات  ضد 
شبكة التواصل االجتماعي العمالقة فيه 
على إقناع السلطات والرأي العام بدورها 
فرانس 

وقالت مديرة السالمة في المجموعة، 
نسمح  ال 
بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث 

 “ ”

إيلون  األمريكى،  سخرالملياردير 
مــاســك، مــن رجـــل األعـــمـــال جيف 
مؤسس  وســـع  أن  بــعــد  بـــيـــزوس، 
شركة SpaceX الفرق بين تقدمه على 
في سباق أغنى  أمازون »  مؤسس » 

في  العالم.شخص 
مؤسس  بيزوس،  نشر  قد  كان  و 
عبر  أوريجن  وبلو  أمــازون  شركتى 
حسابه على تويتر، مقاال من صحيفة 
قديمة تسخر من فكرة إنشاء أمازون، 
و قال إن هذه كانت مجرد واحدة من 
اآلراء والقصص العديدة التي تخبرنا 
بكل الطرق التي سنفشل بها، مطالبا 
متابعيه باالستماع لكل اآلراء، » لكن 
ال تدع أي شخص يخبرك من أنت ».

و تابع:« أمازون تعد اليوم واحدة 
العالم  الشركات نجاحًا في  أكثر  من 
فــي صناعتين  ثــورة  أحــدثــت  قــد  و 

مختلفتين تماما«.
بوضع  عليه  رد  ماسك  إيلون  لكن 
عالمة ميدالية كتب عليها الرقم 2، في 
ليذكره  الثانية،  المرتبة  على  إشارة 

بتغلبه عليه في سباق أغنى رجل في العالم.
تبلغ الثروة الشخصية لمؤسس تسال و 
الرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس إيلون 
ماسك اآلن 222 مليار  دوالر، مما يجعله أغنى 

شخص في العالم وفًقا لوكالة بلومبرج.  

الــثــروة  ارتــفــعــت  الــتــقــريــر  بحسب  و 
الشخصية اليلون ماسك بمقدار 10.6 مليار 
دوالر، إضافية بعد بيع ثانوي  لألسهم من 
قبل المستثمرين تم اإلعالن عنه األسبوع 
الفضاء  شركة  قيمة  قــدرت  و   ، الماضي 
سبايس اكس  بما يزيد عن 100 مليار دوالر 

ويتبعه جيف بيزوس ، مؤسس أمازونماسك 
بثروة صافية قدرها 191.6  مليار دوالر. 

و بحسب الوكالة، استطاع ايلون ماسك 
جمع ثروته الهائلة بفضل حصته المملوكة 
في تسال وشركة سبايس اكس التي يشغل 

منصب رئيسهاالتنفيذي.

إيلون ماسك يتجاوز جيف بيزوس في سباق 
صدارة أغنى شخص بالعالم برصيد 222 مليار  دوالر

اإلسباني،  مانتشا“  ال  ”كاستيا  إقليم  حكومة  أعلنت 
اكتشاف موقع أثري لمسجد كامل يعود إلى القرن الحادي 

عشر، في بلدة ”ال جراخا“ التابعة لمقاطعة الباسيتي.
وقالت روسا آنا رودريجيث مستشارة التعليم والثقافة 
والرياضة بحكومة اإلقليم إن ”االكتشاف استثنائي بسبب 
فريد  وهو مسجد  عليها،  كان  التي  الجيدة  الحفظ  حالة 
من نوعه في مقاطعة الباسيتي، حيث ال توجد في اإلقليم 

مساجد مكتشفة سوى في مدينة توليدو“.
وبحسب ما ذكرته صحيفة اإلسبانيول اإلسبانية، فإن 
يقع وسط مساحة فارغة كبيرة على  مسجد ”ال جراخا“ 
شكل مربع يقع وسط منطقة غير مأهولة، حيث تلتقي بعض 
الشوارع التي تعبر النسيج الحضري، ولذلك يمكن استنتاج 
أن بناءه يعود إلى مرحلة مبكرة من تاريخ وجود المسلمين.
ويشمل المسجد المكتشف مساحة كبيرة للصالة، ذات 
مخطط أرضي مستطيل، تبلغ مساحتها تسعة أمتار في 
3 أمتار. باإلضافة إلى أحد الجدران الطويلة الذي يعتقد 
أنه جدار القبلة ألنه موجه إلى الجنوب الشرقي في اتجاه 

مكة المكرمة.وتم بناء المسجد بالكامل من حجارة ملصقة بمواد 
طينية، والذي كان يهدف إلى إعطاء األهمية من خالل استخدام 
القوائم  وعلى  الزوايا  في  موجودة  كبيرة  عمودية  كتل حجرية 

وكذلك في منتصف الجدران.
وعلى الرغم من عدم إمكانية التنقيب في محيط المسجد حتى 
اآلن، إال أن المسح السطحي يكشف عن وجود غرفة ملحقة بالجدار 
الغربي للمصلى وكان هناك فناء مسور أمام باب الوصول من 

الشارع.
ومن المحتمل أن تكون هناك مقابر موجودة في جوار المسجد، 

كما هو الحال في العديد من المساجد المكتشفة سابًقا، وهو ما 
سيتم التحقق منه في حمالت االستكشاف المستقبلية.

وعقب حروب االسترداد، تم هدم معظم المساجد وهي ظاهرة 
أكثر وضوًحا في حالة المساجد الريفية التي اختفت تماًما، فيما 
نجا القليل منها وتم الحفاظ عليه وتحويله في بعض المدن إلى 

كنائس.
وتم تطوير مشروع االستكشاف هذا، في إطار مشروع بحثي 
مرخص وممول من قبل مجلس إقليم كاستيا ال مانتشا، ومعهد 

دراسات الباسيتي ”دون خوان مانويل“.

 اكتشاف آثار مسجد يعود لبداية حكم المسلمين في إسبانيا
اإلسباني، 
اكتشاف موقع أثري لمسجد كامل يعود إلى القرن الحادي 

وقالت روسا آنا رودريجيث مستشارة التعليم والثقافة 
االكتشاف استثنائي بسبب 
فريد  وهو مسجد  عليها،  كان  التي  الجيدة  الحفظ  حالة 
من نوعه في مقاطعة الباسيتي، حيث ال توجد في اإلقليم 

وبحسب ما ذكرته صحيفة اإلسبانيول اإلسبانية، فإن 
يقع وسط مساحة فارغة كبيرة على 
شكل مربع يقع وسط منطقة غير مأهولة، حيث تلتقي بعض 
الشوارع التي تعبر النسيج الحضري، ولذلك يمكن استنتاج 
أن بناءه يعود إلى مرحلة مبكرة من تاريخ وجود المسلمين.
ويشمل المسجد المكتشف مساحة كبيرة للصالة، ذات 
مخطط أرضي مستطيل، تبلغ مساحتها تسعة أمتار في 
 أمتار. باإلضافة إلى أحد الجدران الطويلة الذي يعتقد 
ا، وهو ما كما هو الحال في العديد من المساجد المكتشفة سابقا، وهو ما كما هو الحال في العديد من المساجد المكتشفة سابًقا، وهو ما أنه جدار القبلة ألنه موجه إلى الجنوب الشرقي في اتجاه 

إيلون  األمريكى،  سخرالملياردير 
ال جيف 
مؤسس  ع 
الفرق بين تقدمه على 
في سباق أغنى 

مؤسس  بيزوس،  نشر  قد  كان  و 
عبر  أوريجن  وبلو  ازون 
حسابه على تويتر، مقاال من صحيفة 
قديمة تسخر من فكرة إنشاء أمازون، 
و قال إن هذه كانت مجرد واحدة من 
اآلراء والقصص العديدة التي تخبرنا 
بكل الطرق التي سنفشل بها، مطالبا 
لكن 
.«

أمازون تعد اليوم واحدة 
العالم   في 
ي صناعتين 

بوضع  عليه  رد  ماسك  إيلون  لكن 
، في 
ليذكره  الثانية،  المرتبة  على  روة ــروة ــروة إشارة  ــثــث ثــثــ ال الــت  ــت  الــ الــت  ت  ــعــع عــعــ ــفــف فــفــ ارت ارتــر  ــر  ارتــ ارتــر  ر  ــريــري ريــريــ ــقــق قــقــ ــتــت تــتــ ال بحسب  الــو  بحسب  ويتبعه جيف بيزوس ، مؤسس أمازونماسك ــو 

دعاة حماية  أنشأ 
البيئة في إندونيسيا، 
الذين يحرصون على 
حول  رسالة  إيصال 
أزمــــة الــبــالســتــيــك 
ــمــتــفــاقــمــة حــول  ال
الـــمـــحـــيـــطـــات فــي 
ـــم، مــتــحــًفــا  ـــال ـــع ال
بالكامل  مصنوًعا 
من البالستيك، إلقناع 
الناس بإعادة التفكير 
ورفض  عاداتهم  في 
والعبوات  األكياس 
لمرة  ُتستخدم  التي 

واحدة.


