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قررت الجزائر مراسلة مجلس األمن لتخبره عن انسحابها من 
أية مائدة مستديرة حول قضية الصحراء قد يلجأ إليها المبعوث 

الشخصي لألمين العام، المعين حديثا السيد ديميستورا.
وحسب من تسميه المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء 
ودول المغرب العربي، عمار بالني، يوم الجمعة، فقد كلفت ممثلها 
الدائم في نيويورك بإبالغ هذا الموقف إلى رئيس مجلس األمن 
وطلبت منه تعميم هذه المذكرة الشفوية على جميع أعضاء 

المجلس.
ال شك أن الموقف الجزائري أملته محادثات الجلسة المغلقة 
مواصلة  إلى  الشخصي  المبعوث  دعا  والذي  األمن،  لمجلس 

الموائد المستديرة من حيث انتهى سلفه...
وبعد التقرير الذي رفعه األمين العام إلى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في العشرين من أكتوبر الجاري، والذي ركز فيه 

على ثالثة أمور ال تعجب الجزائر: 
أوال: الحل النهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية ال 
يمكن أن يكون إال سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك 
طبقا لقرارات مجلس األمن " 2440، 2468، 2494، 2548( . 
التوجه الدولي في القضية من خالل قرارات، أيضا،  ثانيا: 
وموريتانيا  والجزائر  المغرب  بمشاركة  المستديرة،  الموائد 
كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت  و"البوليساريو" 
الرعاية الحصرية لألمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي 
لهذا النزاع المفتعل، الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد 
مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في 

النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية. 
ثالثا: أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها األمم المتحدة 
باعتبارها قضية تتعلق بالسالم واألمن، وبالتالي كنزاع إقليمي 
مدرج تحت البند السادس من ميثاق األمم المتحدة المتعلق 

بالحل السلمي للنزاعات.
 وبذلك تكون الجزائر قد تكرست كممانعة في وجه مجلس 
األمن الذي ظلت كل قراراته تعتبرها طرفا أساسيا في النزاع.
الموقف الجزائري الحالي ليس معزوال، فهو ينضاف إلى 
مواقف أخرى، منها الطلب الصريح والوقح من المغرب بأن 
االنفصاليين  فلول  من  طهرها  والتي  الكركرات،  من  ينسحب 

المسلحين.
وقد كان األمين العام لألمم المتحدة قد أخبر الجزائر بجواب 
ملك البالد عن احتمال من هذا القبيل، عندما قال ما يفيد بأن 

التدبير الحالي للمنطقة ال رجعة فيه.
 وما زلنا نتذكر بأن مشوار التصعيد والتأزيم، قد بدأ من 
بالدفع  البداية  في  الجزائر  طريقة  تلك  كانت  المنطقة،  هذه 
باالنفصاليين إلى احتالل المعبر بين المغرب وموريتانيا ومن 
ثمة القارة من بعد، وأعقب ذلك، إعالن التحلل من وقف إطالق 

النار، يوم 13 نونبر الماضي، وبدأت البالغات الحربية. …
 وحتى عندما عاد األمين في تقريره إلى اإلشارة إلى تدهور 
خطير في الوضع فقد ربطه بإعالن البوليزاريو المذكور أعاله 
وأيضا بما يرد من بيانات حربية، وما توصل به من الجيش 

المغربي من تقارير عن الهجمات عن بعد...
الخالصة األولى هي أن مناوراتها قد قادتها إلى السير عكس 
المجتمع الدولي، وكان حريا بها أن تماشيه مادامت تعتبر بأنها 

غير معنية بالموضوع أصال! 
الرسمي  التعيين  إعللالن  ليلة  حدث  سبق،  ما  على  عللالوة 
لديميستورا، في السادس من أكتوبر الجاري، أن عقد إبراهيم 
«إمالءات»  محورها  وكان  صحافية،  ندوة  بطوش  بن  غالي 
البوليزاريو على المبعوث الخاص، والئحة ما يجب عليه أن 
يقوم به، وإفراغ المهمة من أي بعد سياسي أو بحث عن تنفيذ 

قرارات مجلس األمن.
لمجلس  البوليزاريو معاكسة صريحة   وكانت تصريحات 
األمن لمهام المبعوث الشخصي الذي طالما اعتبرت أن المغرب 

هو الذي عرقل تعيينه و…عمله!
الحقيقة أنه ما كان لهذا المبعوث أن يبدأ مهمته لوال موافقة 
تملي  أن  انفصالييها،  بلسان  الجزائر،  تريد  واليوم  المغرب، 
عليه ما يجب أن يفعله بدعوى أن تعيينه ليس مطلوبا لذاته، 

بل لتنفيذ رؤيتها للموضوع...
 ففي الوقت الذي يتقدم العالم نحو السلم، بواسطة السياسة 
المتوافق عليها، تتراجع الجزائر نحو الحرب، بوسائل المزايدة 

المنفردة. 
الخاص، عمار بالني، عن  المبعوث  السفير   ولهذا تحدث 

«حالة حرب ومخاطر التصعيد،»… وهي لغة الماضي...
ماذا يمكن أن نستنتج من هذا؟

أن ما دار في الجلسة المغلقة لمجلس األمن، ال يعجب الجزائر، 
وأن القرارات المرتقب صدورها عن نفس المجلس نهاية شهر 

أكتوبر تسير بعكس ما تشتهيه.
المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق، ودليلي في هذا، 
عبارة وردت في تصريح بالني المذكور أعاله« أن القرار الجديد 
الذي تعد مسودته األولى غير متوازنة، لن يكرس سوى حالة 
لجهود  المسبق  والفشل  السياسية  للعملية  مبرمجة  انسداد 
ابتداء من  يباشر مهامه  أن  قبل  الجديد  الشخصي  المبعوث 

1 نوفمبر» …!
الخيار الجزائري هو هروب إلى األمام بصيغة العودة إلى 

الوراء! 
حقيقية  ضللرورة  هناك  المينورسو،  مهام  يخص  ما  في 
بخصوصها، وبخصوص استمرارها في نفس الصيغة، وذلك 
لسببين يتعلقان بمهامها في وقف إطالق النار وتنظيم االستفتاء: 
بالنسبة للمهمة الثانية فقد أصبحت الغية بقرارات مجلس 

األمن وبإعالن األمم المتحدة استحالة تنظيم االستفتاء، 
أما المهمة المتعلقة بوقف إطالق النار، فالواقع أن الطرف 
اآلخر لم يعد يلتزم بها صراحة، وهوما يطرح ضمان مستقبل 
هذه اآللية األممية بشكل مغاير، واالنتقال إلى وضع جديد لها. 

عبد الحميد  جماهري
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هذا العدد

الف�ضحة

  كيف راأيت موالي عبد العزيز يحمل �صولجانا ويتجول في �صارع طنجة الرئي�صي
ط«  عندما قال محمد الخام�س لقادة حزب اال�صتقالل » غير انتوما حيحوا وانا ْن�َصقَّ

 عندما بكى �صاحبي ليلة عودة محمد الخام�س وقال »هي دموع الخوف من حال البالد بعد اال�صتقالل«
 عندما التقى العروي وعمر بنجلون واأنا بباري�س لكتابة مذكرة حول انف�صال االتحاد الوطني 

  الح�صن الثاني وعمر بنجلون وجها لوجه ب�صفارة المغرب بباري�س  

يف مذكرات موالي املهدي العلوي التي تنرش قريبا )1(

أعلللللنللت الللجللزائللر، مللن خلللالل وزيللر 
في  رغبتها  وعدم  مقاطعتها  خارجيتها، 
المشاركة بأية مباحثات سياسية قد ُيطلقها 
المبعوث الجديد األممي للمنطقة ستيفان 
دي ميستورا، وهو الموقف الذي يأتي بعد 
أسابيع قليلة من تعيين هذا األخير وتجاوز 
األمم المتحدة كل المطبات التي كان يضعها 
النظام الجزائري لعرقلة تعيينه كما حدث 
العام لألمم  األمين  كان  مع سابقيه ممن 
عددهم  وصل  الذين  يقترحهم،  المتحدة 
ألكثر من عشرة لخالفة كوهلر المستقيل، 

لكن كان يتم االعتراض عليهم من طرف 
الجزائرية مخافة أن يحدث تقدم  الدولة 
في العملية السياسية وفقا لقرارات األمم 
الجديد  المبعوث  تعيين  وبعد  المتحدة، 
هذا  عرقلة  من  الجزائرية  الدولة  انتقلت 
التعيين إلى محاولة تعطيل مهمته التي 
لم يبدأها بعد في انتظار صدور قرار جديد 
بشكل  التأثير  ومحاولة  األمن،  لمجلس 
سلبي على األمم المتحدة ومجلس األمن 
لوقف أي محاولة الستصدار قرار أممي 
نهاية الشهر الجاري يكون داعما للمبعوث، 
الطرف  خاصة  األطراف  مختلف  وداعيا 
عملية سياسية  في  لالنحراط  الجزائري 
السياسي  التراكم  أرضية  على  جديدة 
مباحثات  فللي  تحقق  اللللذي  اإليللجللابللي 
سارعت  فقد  لذلك   ،2 وجنيف   1 جنيف 
الدولة الجزائرية إلعالن موقفها السلبي 
من التحول الممكن حدوثه بالمنطقة من 
خالل المؤشرات الحالية التي اعتبرتها 
ال تخدم مصالحها الضيقة في المنطقة، 
إلنهاء  ورؤيته  المغربي  الموقف  وتعزز 
النزاع، وهي مؤشرات يمكن تقديم بعضها:
تقرير األمين العام لألمم المتحدة الُمقدم 
األمانة  رؤيللة  حدد  الللذي  األمللن  لمجلس 
تتطابق  أصبحت  التي  للنزاع  العامة 
مع مرجعية الحل السياسي كما اقترحه 

المغرب أعطت انطباعا لخصوم المغرب 
سياسيا  حسمت  قد  العامة  األمانة  أن 
على  المستندة  المعايير  لصالح  رؤيتها 
مبادرة الحكم الذاتي، انضاف لهذا التقرير، 
تقرير آخر قدمه غوتيريس للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، وهو التقرير الذي كان أكثر 
أن  تأكيده  من حيث  من سابقه  وضوحا 
من  السادس  البند  ُيناقش ضمن  النزاع 
ميثاق األمم المتحدة، وأنه ال حل إال من 
خالل حل سياسي، واقعي متوافق بشأنه 
وفق قرارات مجلس األمن الصادرة منذ 
سنة 2007، وهي السنة التي اقترح فيها 
المغرب مبادرة الحكم الذاتي إلى اآلن، أي 
إلى آخر قرار أممي صادر، وهو القرار رقم 
2548 الصادر في أكتوبر 2020، كما أعلن 
عن دعم ستافان دي ميستورا والرهان على 
إطالق مباحثات وعملية سياسية جديدة، 
هذه الرؤية قدمت تصورا واضحا للكيفية 
التي تنظر بها األمانة العامة لألمم المتحدة 
للنزاع ولمخارجه السياسية التي تتأسس 
على هذه الرؤية وعلى التفكير في إحياء 
بالنزاع،  الصلة  ذات  األممية  المبادرات 
ى أطراف النزاع  خاصة وأن التقرير سمَّ
األساسية، وكانت أوالها الدولة الجزائرية. 

البقية ص 3

نوفل البعمري

في ورشة للفريق االشتراكي ، عبد الرحيم شهيد يصرح: 

التكوين دعامة اأ�صا�صية لال�صطالع بالمهام النيابية
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اآلة الدعاية االإ�صبانية في الخدمة
الحملة،  بين  ناظم  خيط  ثمة  أن  المؤكد 
التي نظمتها وسائل اإلعالم اإلسبانية لتغطية 
انفصاليو  بتمثيلها  قام  التي  العسكرية  المناوشات 
البوليزاريو، والتصريحات التي أدلى بها المسمى عمر 
بالني، مبعوث الجزائر »المكلف بالصحراء الغربية«، الذي 
قال إن »المنطقة في حالة حرب ومخاطر التصعيد جادة«، 
موجها كالمه لمجلس األمن، من أجل الضغط على المنتظم 
األممي، في محاولة أخرى لتحقيق نصر ديبلوماسي في 

ما فشلت الجزائر في تحقيقه على الميدان.
ويظهر بوضوح أن الحملة اإلعالمية التي قادتها كبريات 
وسائل اإلعالم اإلسبانية، لتوفير الغطاء الدعائي للسيناريو 
الذي أعدته المخابرات العسكرية الجزائرية، لم تكن مجرد 
اإلسبانية،  المؤسسات  هذه  أغلب  من طرف  المغرب  عهده  كما  روتيني  عدائي  عمل 
بل إنها جاءت في إطار التحضير للقرار الذي اتخذته دولة الجزائر باإلنسحاب من 
حوار المائدة المستديرة، تحت إشراف األمم المتحدة، لمناقشة موضوع النزاع حول 

الصحراء المغربية.
ومن المعلوم أن هذه المائدة المستديرة، كانت قد عقدت مرتين، في جنيف، األولى 
في دجنبر 2018، والثانية في مارس 2019، بمشاركة المغرب والبوليزاريو والجزائر 
وموريتانيا. غير أن بالني أخبر أن الممثل الدائم للجزائر بمجلس األمن أبلغ رئيس 
المستديرة، مبررا ذلك،  المائدة  المجلس والدول األعضاء بقرار االنسحاب من هذه 
بعدم جدوى إطالق عملية سياسية »ال تتماشى مع الحقائق الجديدة الموجودة في 

أرض الواقع«.
ويعني بالواقع الجديد، طرد االنفصاليين من معبر الكركرات، وهي العملية التي قام 
بها المغرب لضمان انتقال آمن للسلع والبشر في اتجاه جنوب الصحراء المغربية، 

ليقضي بذلك على محاولة محاصرته من طرف الجزائر عبر ميليشيات البوليزاريو.
ما فشلت الجزائر في تحقيقه على أرض الواقع، أي في ميدان المعركة، تحاول أن 
تحققه ديبلوماسيا، بدعم كبير من آلة الدعاية اإلسبانية، التي تضع كل وسائلها تحت 

تصرف الدعوة االنفصالية، بسخاء وتفان منقطع النظير.
مثل هذه الخدمات، تؤديها أغلب وسائل اإلعالم اإلسبانية، بإخالص، فهي التي قلبت 
الحقائق في أحداث اكديم أيزيك، حيث صورت االنفصاليين الذين قتلوا رجال القوات 

المساعدة المغاربة،   كضحايا، وقدمت للعالم أخبارا كاذبة حول ما حصل آنذاك.
التي كانت  الحرب  الجزائر والبوليزاريو، في  انهزمت  أن  فبعد  ذلك،  أكثر من  بل 
تشنها ضد القوات المغربية، بعد أن أقام المغرب الجدار األمني، وطلب االنفصاليون، 
ما سمي وقف إطالق النار، سنة 1991، تولت آلة الدعاية اإلسبانية مهمة مواصلة 
تقديم الخدمة للدعوة االنفصالية، وبذلت مجهودات ضخمة في محاولة لتغيير موازين 

القوى، التي فرضها المغرب في أرض الواقع.

من

المكتبة الوطنية 
تحتفي باالأديب 

06اأحمد المديني

يونس  مجاهد

الجزائر نحو عرقلة العملية ال�صيا�صية 

االأمن والمالية يعتمدان حلوال 
عملية ال�صتمرار الخدمات اإلى 

حين الح�صول على جواز التلقيح
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ح�صب )و.م.ع(: بداية تحول كبير في الموقف من ال�صحراء 
المغربية لحليفين للجزائر والبولي�صاريو : كوبا وفنزويال
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بيع عمل بانكسي »الفتاة مع البالون« 
بسعر قياسي بلغ 25,5 مليون دوالر

Aبعد ثالث سنوات من إحداثها ضجة 
كبيرة لتمز قها ذاتيا، بيعت لوحة »غيرل 
ويذ بالون« )»الفتاة مع البالون«( لفنان 
الشارع البريطاني بانكسي الخميس مقابل 
18,6 مليون جنيه استرليني )25,5 مليون 
رقم  وهو  لندن،  في  م��زاد  خالل  دوالر( 

قياسي جديد للفنان البريطاني.
عنوانا  أعطيت  التي  اللوحة  وبيعت 
جديدا هو »لوف إز إن ذي ب ن« )»الحب 
في سل ة المهمالت«( في مزاد نظمته دار 
»سوذبيز«، وتجاوز سعرها بفارق كبير 
الرقم القياسي السابق ألعمال بانكسي.

وكانت لوحة لبانكسي بعنوان »غايم 
تشاينجر« )تغيير المعادلة( تكر م أفراد الطواقم العالجية، بيعت في آذار/مارس الفائت 
)23 مليون دوالر(، وهو مبلغ قياسي ألعمال  16,75 مليون جنيه استرليني  في مقابل 

الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية البريطانية.
وبعد وقت قصير من انطالق المزاد الخميس، توالت العروض متخطية بأشواط سعر 
1,042 مليون جنيه إسترليني )1,36 مليون دوالر( الذي بيعت به اللوحة إلى هاوية جمع 

أوروبية في عام 2018.
وقال مدير المزاد أوليفر باركر وسط ضحكات الجمهور »ال أستطيع أن أعب ر لكم عن 
مدى شعوري بالخوف من ضرب هذه مطرقة« المزاد، قبل إعالن فوز هاوي جمع من آسيا 
باللوحة في مقابل 16 مليون جنيه استرليني، تضاف إليها الرسوم البالغة 2,6 مليوني 

جنيه إسترليني.
وقد اهتز عالم الفن بشد ة لما حصل للوحة في آخر ظهور لها عام 2018.

ففور انتهاء المزاد ووسط ذهول كبير من الحاضرين، تراجع الرسم الذي يظهر فتاة 
صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، إلى الجزء السفلي من اللوحة وبدأ يتقطع 
تلقائيا بفعل آلة سحق خبأها بانكسي بنفسه. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تقطيع ما 

يقرب من نصف اللوحة.
وأراد بانكسي من خالل هذا التلف الذاتي الذي أحدث هزة قوية في عالم الفن التعبير 
عن رفضه »تسليع« الفن. لكن أعماله باتت مذاك تجعل المنافسة في المزادات محمومة، 

وتباع أعماله فيها باسعار قياسية.

دراسة... لماذا نجد صعوبة في 
االستيقاظ صباحا في الشتاء؟

تكون فترات الصباح الشتوية أكثر 
برودة وأكثر قتامة من نظيراتها في 
الصيف، ما يجعل الخروج من السرير 

تحديا للبعض إلى حد ما.
وف��ي ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام، قد 
يبدأ الناس في مواجهة صعوبة في 
النهوض من السرير عند سماع صوت 
المنبه بنفس الطريقة التي قد يكونون 
بها في يوم صيفي مشمس، ويجدون 
النوم  إلى  بالحاجة  يشعرون  أنهم 

لفترة أطول.
ويساهم الطقس وانخفاض درجة 
هذه  ارت��ف��اع  ف��ي  جزئيا،  ال��ح��رارة، 

الصعوبة الستقبال اليوم.
ومع ذلك، هناك أيضا تغيير رئيسي في أجسامنا وإنتاج هرمون الميالتونين يمكن أن 

يلعب دورا في جعل الصباح األكثر برودة أكثر صعوبة في بدئه.
ما هو الميالتونين؟

الميالتونين هو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط نومك. ويتم إنتاج الهرمون 
من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم واالستيقاظ.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية )NHS(، غالبا ما يتم استخدام 
نسخة من صنع اإلنسان من الميالتونين لعالج مشاكل النوم قصيرة المدى ومشاكل النوم 

لدى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.
ويمكن أيضا استخدام الهرمون للمساعدة في إرهاق السفر أو العمل بنظام المناوبة.

وعلى الرغم من توفر مكمالت الميالتونين في بعض البلدان للشراء دون وصفة طبية 
في الصيدليات أو متاجر األطعمة الصحية، إال أن الهرمون في المملكة المتحدة هو دواء 

ال ُيصرف إال بوصفة طبية.
ويمكن أن يؤدي تناول الميالتونين من صنع اإلنسان أيضا إلى عدد من اآلثار الجانبية، 

مثل الصداع والدوخة والتهيج والشعور بالتعب أثناء النهار.
كيف يؤثر الميالتونين على االستيقاظ في أشهر الشتاء؟

وتسبب الظالم في إنتاج الجسم للمزيد من الميالتونين، ما يشير إلى أن الوقت قد 
حان لالستعداد للنوم.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يقلل الضوء من إنتاج الميالتونين ويرسل إشارات إلى 
الجسم ليبقى مستيقظا.

وفي أشهر الشتاء، حيث تصبح األيام أقصر والليالي تطول، قد يبدأ بعض الناس في 
إنتاج المزيد من الميالتونين نتيجة لذلك.

بالنعاس في كثير من األحيان ويجعل من الصعب  وهذا يمكن أن يجعلهم يشعرون 
عليهم النهوض من السرير في الصباح المظلم.

وتشير بعض األبحاث أيضا إلى أن إنتاج الميالتونين في فصل الشتاء يمكن أن يكون 
مرتبطا باالضطراب العاطفي الموسمي )SAD(، الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من 

مزاج متدن أو عالمات االكتئاب خالل فصلي الخريف والشتاء.
وتشمل األعراض الرئيسية لالضطراب العاطفي الموسمي، الشعور بالتعب، إلى جانب 

اشتهاء األطعمة السكرية أو اإلفراط في تناول الطعام.
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ترامب يطلق شبكة جديدة 
للتواصل االجتماعي

أعلن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
إطالق شبكة خاصة به للتواصل االجتماعي باسم 

”تروث سوشل“.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظرت حساباته 
على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 
اقتحام  الماضي، بتهمة تحريضه أنصاره على 

الكابيتول.
وقال ترامب في بيان: ”لقد أنشأت تروث سوشل 
ومجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا للوقوف 
في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا“، على حد 

تعبيره.
وأشار إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا 
في نوفمبر المقبل، على أن تصبح متاحة أمام 

العامة في الربع األول من العام 2022.
وأضاف الرئيس السابق أن كبريات الشركات 
في وادي السيليكون ”استخدمت سلطتها األحادية 

إلسكات األصوات المنشقة في أمريكا“.
وكانت ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“يوتيوب“، قد 
فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب 
الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على 
مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ 
يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة 

على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 
مليون متابع على تويتر و35 مليونًا على فيسبوك 

و24 مليونًا على إنستغرام.

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

عارضة األزياء األمريكية 
– الفلسطينية جيجي حديد 

تدعم القضايا البيئية 
ببنطلون مستدام.. سعره 

1689 دوالرا

قمصان مانديال 
الشهيرة للبيع في مزاد

تبيع عائلة الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي، 
الراحل نيلسون منديال، متعلقات شخصية له، وذلك 
للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها 

على شرفه.
للبيع،  ستعرض  قطعة   100 حوالي  بين  ومن 
في  يرتديها  كان  التي  المزركشة  مانديال  قمصان 

المناسبات الرسمية.
»جيرنسيز«  دار  رئيس  إيتينجر،  أرالن  وقال 
للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة 
11 ديسمبر، إن هذه القمصان  وعبر اإلنترنت في 
»كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم وتميزه عن 

الساسة اآلخرين«.
كما يتم بيع هدايا من الرئيس األمريكي األسبق 
باراك أوباما ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات 
وحقائب وسراويل مانديال، لتمويل حديقة نيلسون 
مانديال للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي ُدفن 

جثمانه فيها.
وتوفي مانديال في 2013 عن عمر 95 عاما في 

منزله في جوهانسبرغ.

 ظهور مخلوقات ثالثية 
العيون تعود لعصور ما 

قبل التاريخ
 

ظهرت المئات من المخلوقات الغريبة التي تشبه 
مخلوقات عصور ما قبل التاريخ، في ظاهرة غريبة 
منطقة  في  األمريكية  أريزونا  والية  شهدتها  جدا 

صحراوية.
وظهرت هذه المخلوقات الغريبة بعد أن فقست 
بيوضها في بحيرة صنعتها مياه األمطار. وبحسب 
المسؤولين عن أحد النصب التذكارية القريبة، الذين 
رصدوا هذه الظاهرة الفريدة، ظهرت المخلوقات بعد 

رياح وأمطار موسمية في المنطقة. 
نصب  في  الفورية  الترجمة  مسؤولة  وقالت 
في  كارتر،  لورين  أمريكا  في  الوطني  »ووباتكي« 
تصريحات أدلت بها لمجلة »Live Science« العلمية 
الشهيرة، إن هذه المخلوقات بحجم الشرغوف، »تبدو 
مثل سلطعون حدوة حصان صغير بثالث عيون«.

هذه  إن  ميشيغان«،  »سنترال  جامعة  وبحسب 
المخلوقات الفريدة التي حيرت البعض، يطلق عليها 
اسم »Triops«، ويمكن أن تبقى بيوضها في حالة 
ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل األمطار الكافية 
إلنشاء بحيرات توفر مالذا جيدا ومالئما لها لتفقس 

صغارها وتضع بيوضها لألجيال القادمة.  

تدعو شركة  التي  األسباب  بشأن  تساؤالت  ُتثار 
”فيسبوك“ إلى تغيير اسمها، باعتبارها سادس أكبر 
شركة في العالم بقيمة تقترب من 1 تريليون دوالر 
أمريكي، حيث بلغت نسبة نموها في اإليرادات العام 
من  أكثر  إلى  سهمها  سعر  وارتفع   ،56% الماضي 
الربع، مع ما يقرب من 3 مليارات شخص يستخدمون 

منتجاتها كل شهر.
رئيسها  لسان  على  قالت،  ”فيسبوك“  وكانت 
التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إنها ”تعتزم التحدث عن 
الذي  السنوي،  )كونيكت(  مؤتمر  في  االسم  تغيير 

الشركة  أكتوبر تقيمه  األول/  تشرين  من  ال�28  في 
ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة ال��ج��اري، وإن 

في موعد أقرب“.
إيكونوميست“  ”ذي  لتقرير نشرته مجلة  ووفقا 
البريطانية، يتمثل السبب الرسمي المحتمل لتغيير 
العالمة التجارية في أن ”فيسبوك تجاوزت ما بدأه 
مؤسسها مارك زوكربيرغ قبل 17 عاما في غرفة سكنه 
في جامعة هارفارد األمريكية؛ فشركة فيسبوك اليوم 
إنستغرام،  مثل:  أخرى  اجتماعية  تطبيقات  تشمل 
 ،Oculus الفيديو  وأجهزة  وماسنجر،  وواتسآب، 

وغيرها“.
”يربط  أن  الخطوة،  هذه  من  زوكربيرغ،  ويتوقع 
 ،“metaverse” �الناس شركته في نهاية المطاف ب
وهي مساحة افتراضية للعمل واللعب وأكثر من مجرد 
وسائل تواصل اجتماعي، وخاصة أن ”فيسبوك“ قالت 
قبل أيام إنها ستوظف 10000 شخص للعمل على 

الميتافيرس.
وأضاف التقرير أن ”هناك دافعا آخر أقل إغراء 
لفيسبوك في تغيير االسم؛ فرغم نجاحها المادي، إال 
أن عالمتها التجارية أصبحت مشوهة، فيما يتم إلقاء 
اللوم عليها في تأجيج كل شيء من فقدان الشهية لدى 
المراهقين إلى التمرد في مبنى الكابيتول األمريكي“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت فرانسيس 
هوغن، الموظفة السابقة في ”فيسبوك“، الكونغرس، 
أن ”الشبكة فشلت في تعديل المحتوى على منصتها 
وتسترت على انخفاض عدد المستخدمين األمريكيين 

الشباب، األمر الذي تنفيه ”فيسبوك“.
فيسبوك  في  الجمهور  ”ثقة  أن  التقرير  وأوضح 

باتت أقل مما هي عليه في معظم عمالقة التكنولوجيا، 
بل هي في تراجع“، مؤكدا أنه ”رغم أنها بدأت منذ 
عامين في تصنيف تطبيقاتها على أنها من فيسبوك، 
إال أن نظاراتها الذكية الجديدة التي يمكنها تسجيل 
الفيديو واستقبال المكالمات الهاتفية، ال تحتوي إال 

.“Ray-Ban على شعار شريكها
وأشار التقرير إلى أن ”مستثمري فيسبوك غير 
ّمية المتزايدة  منزعجين من هذه المستجدات، لكن السُّ
مشاريعها  بتسميم  تهدد  االجتماعية  لتطبيقاتها 

األخرى“، على حد تعبيرها.
ففي ال�19 من أكتوبر ، وقع أعضاء مجلس الشيوخ 
إلغاء  بضرورة  فيه  يطالبون  خطابا  الديمقراطيون 
ال  ”فيسبوك  أن  بدعوى  للدفع،  وديم  نوفي  نظامي 

يمكن الوثوق بها إلدارة نظام الدفع أو العملة الرقمية، 
بعد أن ثبت أن قدرتها الحالية على إدارة المخاطر 
والحفاظ على سالمة المستهلكين غير كافية تماما“.
ونوه التقرير إلى أن ”زوكربيرغ نفسه كان مانعا 
وشركات  لفيسبوك  الموجهة  االنتقادات  من  للكثير 
التكنولوجيا المتسلطة بشكل عام، وبصفته المؤسس 
القوي، فهو يتمتع بمكانة أعلى من نظرائه في تيك 
توك ويوتيوب والشبكات االجتماعية األخرى، وإذا 
كانت العالمة التجارية التي تواجه أزمة في السمعة قد 
تتخلى عن رئيسها التنفيذي الذي ال يحظى بشعبية، 
يمكن  ال  فهو  مختلف؛  زوكربيرغ  مع  الوضع  أن  إال 
التخلي عن  تعويضه، ما قد يفسر سبب رغبته في 

العالمة التجارية بدال من ذلك“، بحسب التقرير.

ما الذي يدعو شركة فيسبوك لتغيير اسمها؟

اكتشف العلماء مزيدا من األدلة على أن األرض تنقلب من وقت آلخر. 
وأفادوا بأن »تذبذبات« الغالف الخارجي الصلب لألرض حدث، على مر 

العصور، بدرجة أكبر مما كان ُيعتقد سابقا.
ومن المعروف أن القارات تتحرك ببطء بسبب الصفائح التكتونية، لكن 
االنجراف القاري يدفع الصفائح التكتونية إلى ما وراء بعضها البعض فقط.
ونوقش على مدى العقود القليلة الماضية ما إذا كان الغالف الخارجي 
الصلب لألرض يمكن أن يتأرجح أو حتى ينقلب بالنسبة لمحور الدوران.
واألقمار  الكواكب  إمالة  يحدث  الذي  التحول،  هذا  مثل  على  وُيطلق 
بأكملها بالنسبة إلى محاورها، اسم »تجول قطبي حقيقي« )TPW(،  لكن 

الدليل على هذه العملية في األرض كان مثيرا للجدل.
 ،Nature Communications مجلة  في  ُنشر  جديد  بحث  ويقدم 
عالم الجيولوجيا جو كيرشفينك في معهد علوم الحياة األرضية بجامعة 
يقدم بعض األدلة األكثر إقناعا حتى اآلن على أن مثل   )ELSI( طوكيو

هذا االنقالب الكوكبي قد حدث بالفعل في ماضي األرض.
وتقدم الدراسة الجديدة اآلن دليال في إيطاليا على أن قشرة األرض كانت 
مائلة منذ نحو 84 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات تجوب األرض.
وحلل العلماء عينات من الحجر الجيري من إيطاليا، يعود تاريخها 
إلى العصر الطباشيري المتأخر )100.5 إلى 65.5 مليون سنة مضت(، 
بحثا عن أدلة على التحوالت في السجل المغناطيسي التي من شأنها أن 

.)TPW( »تشير إلى حدوث »«تجول قطبي حقيقي
وتقدم أحافير البكتيريا المحصورة في الصخر، وتشكل سالسل من 
معدن المغنتيت، بعضا من أكثر األدلة إقناعا حتى اآلن »للتجول القطبي 
في أواخر العصر الطباشيري، وقد تساعد في تسوية نقاش  الحقيقي« 

علمي مستمر منذ عقود.
أحدث  المالحظة  »تمثل هذه  البحثية:  ورقتهم  في  العلماء  ويوضح 
محور  أن  فكرة  ويتحدى  موثق  واسع  نطاق  على  قطبي حقيقي  تجول 
الدوران كان مستقرا إلى حد كبير على مدى المائة مليون سنة الماضية«.

وتتكون األرض من لب داخلي معدني صلب ولب خارجي معدني سائل، مع 
غطاء صلب وقشرة )السطح( تتحرك ببطء حول الجزء العلوي من المعدن السائل.
في  الخارجي،  اللب  عن  الناتج  لألرض،  المغناطيسي  المجال  تسجيل  ويتم 

صخور تمت دراستها في إيطاليا.
والتجول القطبي الحقيقي هو عندما يتحول القطبان الجغرافيان بشكل كبير، 
لذلك يميل الغالف الخارجي لألرض. وال شيء يتغير في الواقع فيما يتعلق بالمجال 
المغناطيسي لألرض، لكن الصخور المتحركة ستسجل بيانات مغناطيسية قديمة 

مختلفة أثناء تحركها.
وتكشف هذه البيانات المسافة إلى القطبين الجغرافيين الشمالي والجنوبي، 

ما يتيح للباحثين تحديد مكان هذين القطبين بالفعل.
في  للتكنولوجيا  كيرشفينك، من معهد طوكيو  الجيولوجيا جو  عالم  ويقول 
اليابان: »تخيل النظر إلى األرض من الفضاء. التجوال القطبي الحقيقي سيبدو 
الصخرية  القشرة  أن  هو  بالفعل  يحدث  وما  جانبها،  على  تنقلب  األرض  وكأن 

الكاملة للكوكب، الوشاح الصلب والقشرة، تدور حول اللب الخارجي السائل«.

 أدلة جديدة تشير إلى أن األرض كانت مائلة منذ 84 مليون عام

أصبح هناك اهتماما كبيرا من جانب المشاهير بإبراز القضايا البيئية 
وتسليط الضوء عليها من خالل التوجه نحو االستدامة، واالبتعاد عن أسلوب 
الموضة السريعة، والتوجه نحو المالبس المعمرة مع تأكيد أهمية التدوير.
 وتعتبر عارضة األزياء العالمية ذات األصول الفلسطينية، جيجي حديد، 
إحدى أبرز المشاهير الالئي يدعمن القضايا البيئية، وهذا ما دفعها مؤخرا 
إلى الظهور بإطاللة مميزة تحمل رسائل لالهتمام بالقضايا البيئية التي 

نواجهها األن.
على  برقبة  تأتي  مضلعة  الصوف  من  صفراء  سترة  جيجي  اختارت   
شكل V والتي تشكل قاعدة ال� أوت فت الخاص بها، ثم ارتدت فوقها سترة 
 Public بنية اللون من الصوف أيضا، سترة صوفية بنية اللون لها ياقة من

Habit، يعلوها معطف كبير الحجم.
لكن ما أثار االنتباه حقيقي هو ارتدائها بنطلون أبيض من الجينز ذو 
رسومات سينثيا التي تعتمد على رسومات يدوية إيضاحية للزهور والطيور، 
وعبارات تهدف إلى االستدامة مثل »اجعل الحب ال يضيع«،  وإعطاء مثاال 
لكيفية اتخاذ وقفة إصالحية مع كل ما يضر بيئتنا، وقد ُصنع هذا الزي في 
تركيا وحمل رسومات الشعار المبتكرة الملونة التي تروي أهمية حماية 

كوكبنا.
ويبلغ سعر البنطلون 1689دوالًرا أمريكًيا، وهو مصنوع من القطن بنسبة 
60 %، ويتم إنتاج جينز حديد بشكل مستدام ويساعد في تقليل النفايات 

والمياه عند مقارنته بعملية تصنيع الجينز التقليدية.
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خ. الطويل 
 ع. البعمراني

حقق فريق المغرب الفاسي انتصارا مهما 
على الدفاع الجديدي ب المركب الرياضي 
الدوري  السابعة من  الدورة  برسم  بفاس، 
االحترافي، ليرتقي إلى المرتبة الرابعة في 

الترتيب العام.
لصالح  مجملها  في  المقابلة  وكانت 
المغرب الفاسي، الذي دخل اللقاء من أجل 
رد دين الموسم الماضي، عندا سقط بميدانه 

أمام الفريق الدكالي. 
هي  المواجهة  هذه  أن  اعتبار  ويمكن 
االنطالقة الحقيقية لممثل العاصمة العلمية، 
الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، 
بعدما تخطي في الدورتين الماضيتين كال 
من يوسفية برشيد وسريع وادي زم، كما 
أنفسهم  في  ثقتهم  لالعبين  ستعيد  أنها 
والخروج من دائرة الشك، وبالتالي فرض 
الماص لنفسه كمنافس قوي داخل البطولة 

الوطنية.
مبكرا  ضغطا  المباراة  ه��ذه  وشهدت 
عن  بحثا  البداية،  مند  الفاسية  للعناصر 
العالي،  الضغط  باستعمال  السبق  هدف 
استعادت  الماص  عناصر  أن  أظهر  وهذا 

لياقتها البدنية العالية.
وفي األنفاس األخيرة من الشوط األول، 
األول  هدفه  تسجيل  من  الماص  سيتمكن 
بواسطة لويس أميكا أوتشنغا )د 43(، ما 
منح زمالئه امتيازا معنويا استغلوه جيدا 
المدرب  دخله  التي  الثاني،  الشوط  خالل 

يحي بنسلطان بإصرار كبير على مضاعفة 
الغلة، خاصة وأنه رصد نقط ضعف الفريق 
الدكالي، فسجل الجناتي الهدف الثاني في 
الدقيقة 66، قبل أن ينهي المهمة ديمبا كمارا 

في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
الماص، يحي بنسلطان،  واعتبر مدرب 
أن الفوز جاء امام فريق قوي ومنظم، حقق 
نتائج إيجابية مع انطالق البطولة. وشكر 
المدرب التونسي العبيه على تطبيقهم للخطة 

التي رسمها لهم، آمال أن يكون هذا الفوز 
هو انطالقة فعلية للفريق الفاسي.

أما مدرب الدفاع الحسني الجديدي، عبد 
الحق بنشيخة، فقد أكد على أن هذه المقابلة 
سعيا  النهما  الفريقين،  على  كانت صعبة 
معا إلى تحقيق الفوز، لكن فريقه لم يدخل 
الماص،  أمام  الفرص  منح  ما  المواجهة، 

الذي استحق االنتصار.
حقق  أك��ادي��ر  بمدينة  أدرار  وبملعب 

الحسنية فوزا صعبا، لكنها مهم للغاية أمام 
الحكم  أدارها  مباراة  برشيد، في  يوسفية 

سمير الگزاز، وعرفت شوطين متباينين. 
باهتا،  مستوى  ع��رف  األول  فالشوط 
في  التكتل  على  الفريقان  خالله  اعتمد 
تجاوز  من  الخصم  لمنع  الوسط  منطقة 
هذا  أعطى  ما  به.  الخاص  الملعب  نصف 
نذرة للعمليات الهجومية التي كان ينتهي 
أغلبها، باألخص من طرف عناصر الحسنية، 

بتمريرات خاطئة. 
   وخالل الشوط الثاني تغير إلى حد ما 
وجه المباراة، التي كاد أن يفسدها االندفاع 
البدني الزائد والتدخالت الخشنة والتي كان 
األول يوسف  الشوط  من ضحاياها خالل 
شاينا من الفريق الحريزي إثر اصطدامه 
وسيتمكن  ال��ش��اذل��ي.  ال��ح��ارس  بزميله 
المحليون في الدقيقة 67 من توقيع هدف 
أنهاه  وسريع،  منظم  هجوم  من  السبق 
الشباك  بزيارة  نياني  عبدالصمد  المتألق 

من تسديدة قوية.
   وبعد تسجيل هذا الهدف بادر الفريق 
الحريزي إلى الضغط على مرمى الحارس 
محمد صابر، الذي قام بعدد من التدخالت 
الهجومي  الضغط  هذا  وأتاح  الحاسمة.  
للمحليين بخلق وإهدار بعض المحاوالت 
الواضحة إلضافة هدف ثان، وكان من وراءها 

كل من قايدي وياسين الذهبي.
وبهذا االنتصار يرتقي األكاديريون إلى 
تجمد  فيما  نقط،  بثماني  الثامنة  الرتبة 
رصيد يوسفية برشيد في الرتبة العاشرة 

بسبع نقط.

مغربيتان �ضمن حكمات دوري 
اأبطال اإفريقيا لل�ضيدات 

اختارت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( حكمة 
الساحة المغربية بشرى كربوبي، والحكمة المساعدة فتيحة 
إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  حكمات  ضمن  الجرموني، 
للسيدات، التي ستقام ألول مرة خالل الفترة من 5 وحتى 

19 نوفمبر المقبل في مصر.
25 حكمة  اختيار  عن  القارية  الكروية  الهيئة  وأعلنت 
دولة   19 من  مساعدة(،  و13 حكمة  للساحة،  )12 حكمة 
أبطال  دوري  لبطولة  نسخة  أول  مباريات  إلدارة  إفريقية 

إفريقيا للسيدات. 
وتشهد البطولة القارية مشاركة ثمانية أندية هي الجيش 
الملكي، ووادي دجلة المصري، وماميلودي صندوانز الجنوب 
إفريقي، وريفر أنجلز النيجيري، وهاساكس ليديز الغاني، 
وماالبو الغيني، وماندي المالي، وفيهيجا كوينز الكيني. 
وستقام المباراة االفتتاحية للمسابقة يوم خامس نونبر 
وتجمع بين فريقي وادي دجلة وماندي المالي، على ملعب 

الدفاع الجوي بالقاهرة.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت ممثل المغرب الجيش 
الملكي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية فيهيجا كوينز 
الكيني، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وريفر أنجلز 

النيجيري.

ثمان ميداليات للمغرب ببطولة 
البحر المتو�ضط للكراطي 

أحرز المغرب ثماني ميداليات )ذهبيتان وفضية واحدة 
من  األول  اليوم  برسم  السبت،  يوم  برونزيات(،  وخمس 
المتوسط  األبيض  البحر  لبطولة   28 ال��دورة  منافسات 
ذكورا  والفتيان  والشبان  الكبار  لفئات  الكراطي  لرياضة 
 24 غاية  إلى  بقبرص  ليماسول  بمدينة  المقامة  وإناثا، 

أكتوبر الجاري.
فئة  في  المشوط  لدعاء  الذهبيتان  الميداليتان  وعادت 
فئة  في  ساسيوي  وودي��ع  كلغ   54 من  أقل  وزن  الفتيات 

الشبان وزن أقل من 68 كلغ لصنف التباري )كوميتي(.
أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب المتباري عثمان 

شتوي في فئة الفتيان لوزن أكثر من 70 كلغ )تباري(.
وآلت الميداليات البرونزية الخمس على التوالي لسمير 
السلطاني  ووائل  )فتيان(  كلغ   52 من  أقل  وزن  صديني 
وزن أقل من 57 كلغ )فتيان( وآية وهرة وزن أكثر من 59 
كلغ )شابات( فضال عن منتخبي الفتيان والشابات حسب 

الفرق، في صنف التباري.
المركز  في  األول  اليوم  منافسات  عقب  المغرب  وحل 
الرابع على سبورة الميداليات، فيما تصدرت مصر الترتيب 
برصيد 49 ميدالية )18 ذهبية و11 فضية و20 برونزية( 
أمام اليونان بمجموع 16 ميدالية )2 ذهبية و5 فضية و9 
برونزية( وقبرص برصيد 15 ميدالية )2 ذهبية و2 فضية 

و11 برونزية(.
يذكر أن المغرب يمثله في هذه البطولة 25 العبا والعبة 
في فئات الكبار والشبان والفتيان، يتنافسون في صنفي 

التباري )كوميتي( والتقنية )كاتا(

قال لسعد جردة الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، 
إن فريقه عاد إلى مكانه الطبيعي ضمن كبار القارة 
السمراء، الذين يؤثثون مجموعات دوري أبطال إفريقيا 

لكرة القدم.
وأوضح الشابي في تصريح خص به قناة الرياضية، 
عقب اجتياز عقبة أويلرز الليبيري، مساء أول امس 
أنه  البيضاء،  بالدار  الخامس  السبت بمركب محمد 
بعد تأمين الفريق األخضر للتأهل من خالل تسجيل 
هدفين أنهى بهما الجولة األولى، بعدما كان قد سجل 
الفوز في لقاء الذهاب بمراكش بالحصة ذاتها، قرر  
إدخال الالعبين االحتياطيين، بغاية منحهم  فرصة 

مباريات   على  والتعود  الخبرة،  دوري الكتساب 
أبطال أفريقيا، حيث فسح المجال أمام صالح الدين 

عميلة وأحمد الخطيبي، كما منح الفرصة امام محمد 
المكعازي، الذي فقد رسميته بالمجوعة الخضراء منذ 

الموسم الماضي.
وأضاف المدرب التونسي أنه ربح العبين موهوبين، 
عقب تدشين مسارهم الكروي بدوري األبطال، وهو ما 

سيكون له أثرا إيجابيا على إدائهم مستقبال.
وجدد فريق الرجاء فوزه على ضيفه أويلرز الليبيري، 
بهدفين لالشيء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما سبق له أن 
فاز بالحصة ذاتها في لقاء الذهاب يوم األحد الماضي 

بمراكش، ليحجز مكانا له ضمن دور المجموعات.
محمود  من  كل  الرياضي  الرجاء  ثنائية  وسجل 

بنحليب )د 7( وأسامة سكحان )د 26(.
ودخل الفريق األخضر المواجهة مبادرا إلى الهجوم، 

مكنه  في افتتاح حصة التهديف مبكرا عن طريق م���ا 
توغله  بعدما  السابعة،  الدقيقة  في  بنحليب  محمود 

وأرسل  اليسري،  الجهة  من  العمليات  معترك  داخل 
عرضية خدعت الحارس إيشاكا.

ومنح هذا الهدف العناصر الرجاوية ثقة إضافية، 
رغم غياب العديد من األسماء المهمة، على غرار عبد 
اإلله الحافيظي وعمر العرجون وزكرياء الهبطي بداعي 
اإلصابة وحميد أحداد ومصطفى كوياطي لعدم قيدهما 
متولي  محسن  بقاء  عن  فضال  القارية،  الالئحة  في 

بدكة االحتياط.
وفرضت المجموعة الخضراء سيطرتها على الخصم 
الليبيري، الذي دخل المواجهة مؤمنا بحتمية توقف 
المشوار عند هذا الدور. وسنحت فرصة لحسين رحيمي 
بعد انفراد من الحارس، لكنه األخر تمكن من صد الكرة 
قبل أن يجدد رحيمي الكرة بضربة رأسية عقب ذلك لم 

تسفر عن أي جديد.
وحد الضغط العالي الذي مارسه العبو الرجاء من 
بتسجيل  فقط  اكتفى  الذي  الليبيري،  أويلرز  طموح 

الحضور، وسعى إلى إنهاء المواجهة بأخف األضرار، 
قبل ان تتلقى شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة 26، عن 
طريق الظهير األيسر أسامة سوكحان، الذي استغل 
كاد  الذي  الليبيري،  الفريق  لحارس  خاطئا  خروجا 
يهز شباك الحارس الزنيتي، لكن العارضة نابت عنه.
وتحولت المباراة خالل الجولة الثانية إلى حصة 
تدريبية، استغلها العبو الرجاء في تمرير الكرات فيما 
حتى  بالمراقبة،  اكتفى  الخصم  وأن  خاصة  بينهم، 
بعد دخول العناصر االحتياطية، بعدما فضل المدرب 
التونسي إراحة العبيه األساسيين، بعدما اطمأن على 
النتيجة، حيث أدخل محسن متولي ومحمد مكعازي 

وعميلة بدال من زريدة وبنحليب وفرح.
وكان الرجاء الرياضي قد أعفي من خوض الدور 
التمهيدي األول للمسابقة اإلفريقية، فيما تجاوز أويلرز 
في هذه المرحلة نظيره أسكو كارا الطوغولي بثالثة 
أهداف لهدفين، في مجموع مقابلتي الذهاب واإلياب.

إ - العماري
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الرجاء يعبر بأقل مجهود

الرجاء
 يعبر محطة 

إويلرز الليبيري 
ويعود 

إلى مكانه 
الطبيعي ضمن 

كبار دوري 
األبطال

العادي  العام  الجمع  أسفر 
ل���ن���ادي االت���ح���اد ال��ري��اض��ي 
لطنجة لكرة القدم، المنعقد يوم 
إح��داث  ع��ن  بطنجة،  الجمعة 
إلى  األع��م��ال  لتصريف  لجنة 
مديري  مكتب  ان��ت��خ��اب  حين 

جديد للنادي.
وقد تم تكليف محمد أحكان 
برئاسة لجنة تصريف األعمال، 

التي تضم أيضا 6 نواب للرئيس، 
المالية  بالشؤون  مكلفين  و3 
مكلفين  و3  والمحاسباتية، 
والقانونية،  اإلدارية  بالشؤون 

و4 مستشارين.
وكان الرئيس السابق لنادي 
الحميد  ع��ب��د  ط��ن��ج��ة،  ات��ح��اد 
يوم  استقالته  قدم  قد  أبرشان، 
10 أكتوبر الجاري، والتي قبلها 

 13 بتاريخ  المديري  المكتب 
أكتوبر، قبل أن يقدم هذا األخير 
واإلعالن عن  استقالة جماعية، 
لجنة  إلح���داث  م��وع��د  تحديد 
الفترة  خالل  األعمال  لتصريف 
انعقاد  حين  إل��ى  االنتقالية، 

الجمع العام االستثنائي.
وق����ال م��ح��م��د أح���ك���ان، في 
تصريحات صحافية بالمناسبة، 

المكلفة  المؤقتة  »اللجنة  إن 
ت��روم  ال��ن��ادي  سفينة  بقيادة 
من  طنجة  اتحاد  فريق  إخ��راج 
حاليا«،  يعرفها  التي  الدوامة 
»اللجنة ستشتغل  أن  موضحا 
ال��ظ��روف  ل��ت��وف��ي��ر  اآلن  م��ن��ذ 
المناسبة والمريحة لكل الالعبين 
وللمدرب ولألطر اإلدارية من أجل 

تحقيق النتائج«.

وقال »نعد الجمهور بالنجاح 
إط��ار  ف��ي  كمجموعة  والعمل 
تشاركي وتشاوري بجد وشفافية 
ووضوح، وإطالعهم بكل ما هو 
الفريق  داخل  وسلبي  إيجابي 
داعيا  اللغط«،  تفادي  أجل  من 
ومساندة  دعم  إلى  الجماهير 
من  المرحلة  ه��ذه  في  الفريق 
 لجنة تصريف األعمال تدشن مهمتها باجتماع مع الالعبينأجل تحقيق األهداف المسطرة.
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  بلدان من أمريكا الالتينية تبرز جهود المغرب إليجاد حل سياسي  للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أبرزت العديد من بلدان أمريكا الالتينية، أمام 
اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من 
أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، أع���رب���ت ج��م��ه��وري��ة 
الدومينيكان، من خالل بعثتها الدائمة لدى األمم 
أجل  المملكة من  لجهود  دعمها  المتحدة، عن 
حل سياسي »ذي مصداقية ومقبول« للصحراء.
وأشار ممثل الدومينيكان في األمم المتحدة 
التي  إلى أن بالده تعبر عن تقديرها للجهود 
يبذلها األمين العام لألمم المتحدة والرامية إلى 
إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء 

المغربية، مع كافة األطراف المعنية.
من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، 
ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة 
في تعزيز االستقرار واألمن في المنطقة ، »التي 
والتي  متنامية،  أمنية  تهديدات  حاليا  تواجه 
بفيروس  العالم،  مناطق  كباقي  أيضا،  تأثرت 

كوفيد 19- بأبعاده المختلفة ».
دام  ال��ذي  ال��ن��زاع،  ه��ذا  ف��إن حل  وبحسبه 
ألزيد من 40 عاما، لن يساهم في األمن الدولي 
واإلقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية 

المستدامة وأجندة 2030.
وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام 
كافة أطراف النزاع » بتجديد التزامها من أجل 

الدفع بالعملية السياسية إلى األمام ».
كما وصفت غواتيماال المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي ب »األساس ذي المصداقية » للتوصل 
وأكد  الصحراء.  لقضية  »تفاوضي«  حل  إلى 
ممثل غواتيماال لدى األمم المتحدة بأن األمر 
يتعلق ب »أساس واقعي وجاد وذي مصداقية 
في  األطراف،  بين  تفاوضي  حل  إلى  للتوصل 
إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية 

وسيادتها الوطنية«.
وفي هذا السياق، جدد دعم بالده للجهود التي 
يقوم بها المغرب من أجل البحث عن حل سياسي 
الصحراء  حول  اإلقليمي  للنزاع  ودائم  عادل 
المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحل »ضروري« 
ليس فقط للسكان، ولكن أيضا من أجل استقرار 

وأمن واندماج منطقة المغرب العربي.
كما رحبت غواتيماال بنفس المناسبة بتعيين 
ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا لألمين 
العام لألمم المتحدة للصحراء المغربية، متمنية 

له »كامل النجاح« في واليته الجديدة.
وعبر الدبلوماسي الغواتيمالي عن اقتناعه 
بأن تجربة دي ميستورا ستساعد على مواصلة 
وتعزيز المفاوضات بين جميع األطراف المعنية.
من جهتها، دعت فنزويال وكوبا أمام اللجنة 

في  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الرابعة 
نيويورك إلى حل »دائم ومقبول« من األطراف 

لقضية الصحراء المغربية.
وهكذا، فقد طالب نائب الممثل الدائم لفنزويال 
لدى األمم المتحدة، خواكين بيريز، بإيجاد حل 
األطراف  من  »سلمي وع��ادل ودائ��م ومقبول« 

للنزاع حول الصحراء المغربية.
تعيين  يساهم  أن  في  رغبته  عن  وأع��رب 
المبعوث الشخصي الجديد لألمين العام لألمم 
المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في 
بمفاوضات  السياسي،  المسار  إطالق  إعادة 
مباشرة بين األطراف، وكذلك في التفعيل الكامل 

لوالية المينورسو.
من جانبه دعا ممثل كوبا إلى حل سياسي 

»مقبول« من أطراف النزاع.

فنزويال وكوبا مع حل دائم ومقبول 
من الأطراف لق�صية ال�صحراء المغربية

وحيد مبارك
انطلقت، أمس األحد، االختبارات الكتابية لمباريات 
الشرطة التي تنظمها المديرية العامة لألمن الوطني، 
حيث اشترطت على المرشحين الجتيازها اإلدالء بجواز 
التلقيح أو شهادة إجراء تحليل PCR لمن تعذر عليهم 
ساعة.   72 تتجاوز  وال  سلبية  نتيجتها  تكون  ذلك، 
بالعقالنية  المتتبعين  من  كبير  عدد  وصفها  خطوة 
ألنها تسمح من جهة باستمرار العملية وعدم حرمان 
المتبارين من حقهم في اجتياز االختبارات، وتحافظ 
على السالمة الصحية للجميع، وذلك إلى غاية الحصول 
على الجواز الذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي تخّول 
للجميع التنقل بكل سالسة وقضاء األغراض اإلدارية 

والخاصة في مختلف اإلدارات والمرافق.
االقتصاد  وزارة  س���ارت  ال��م��ن��وال  نفس  وع��ل��ى 
من  الجواز  تقديم  على ضرورة  أكدت  التي  والمالية 
الموظفين والمرتفقين لولوج كافة مصالحها،  طرف 
مع الترخيص مؤقتا للموظفين الذين لم يحصلوا على 
اللقاح بعد بولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة 
األولى من اللقاح مقابل إدالء ذوي الحاالت الصحية 
الخاصة منهم بشواهد طبية تثبت توصيات الطبيب 
المعالج في هذا الشأن، مع االستمرار في الحرص على 
تطبيق اإلجراءات االحترازية وتوفير كل الوسائل التي 

تّمكن من محاصرة العدوى ومواجهة الوباء.
وخالفا للمؤسستين األولى والثانية، عانى عدد كبير 
من المواطنين من الصعوبات لولوج مرافق مختلفة 
خالل األيام األخيرة، خاصة الذين يعانون من عارض 
صحي فعلي يجعل من اللقاح عامل خطورة بالنسبة 
لهم، الذين يجب عليهم زيارة الطبيب للحصول على 
وثيقة مقبولة تؤكد ذلك، وهو ما يتطلب وقتا معينا 
ومساطر خاصة، ونفس األمر بالنسبة لمن عانوا من 
اإلصابة بفيروس كوفيد خالل األسابيع األخيرة، الذين ال 
يمكنهم الحصول على الجرعة الموالية إال بعد انصرام 
مدة شهر، فضال عن الذين حصلوا على جرعتين وال 
يحتاجون إال للثالثة لكن الحصول عليها بات عسيرا 
التلقيح والفوضى  الكبير على مراكز  بسبب اإلقبال 
الذي  األمر  إيقاعها،  باتت تعيش على  التي  العارمة 
تعتريه العديد من النقائص التي وجب االنتباه إليها 
والتعامل مع هذه الحاالت بمرونة عوض اإلقبال على 
تحرير محاضر المخالفات واستخالص الذعائر، مما 

جعل الخطوة تتخذ طابعا زجريا.
ووجد عدد كبير من الطلبة أنفسهم خارج مدرجات 
الكليات يومي الخميس والجمعة األخيرين، بعد اعتماد 
مؤسسات جامعية قرار التوفر على جواز التلقيح لولوج 
مرافقها، األمر الذي تعذر على الكثير من الطلبة الذين 
غابوا عن حصصهم، ونفس اإلشكال عانى منه، ليس 
فقط غير الملقحين بل وحتى من حصلوا على اللقاح 
دون استكمال أشواطه كما أشرنا، لولوج مرافق مختلفة، 
عمومية وخاصة، حيث حصلت مشادات ومواجهات 
انتهت فصول عدد منها بين أيدي المصالح األمنية، كما 
هو الشأن الحتجاز البعض في وكالة بنكية، أو رفض 
ولوجهم إليها، وتطورت األمور إلى حاالت لالعتداء 
البدني كما هو الشأن بالنسبة لواقعة االعتداء على 
نادل بالضرب من طرف زبون بمقهى، التي تم تداول 
تسجيل موثق لتفاصيلها، وغيرها من الحاالت التي 
تؤكد أن تطبيق القرار الحكومي تم بشكل استعجالي 
عملية  وحلول  لبدائل  ال��وزارات  جميع  اعتماد  دون 
والخدمات  المرافق  باستمرارية  تمس  ال  وواقعية، 
اليوم  بات  الذين منهم من  والمواطنات،  للمواطنين 
يجد نفسه محاصرا ضدا عن إرادته، وإن لم يكن يوما 
ضد التلقيح، بل كان ملقحا لكن ولمجرد أن جوازه يعتبر 
الجرعتين  غير صالح لالستعمال بعد استيفاء زمن 

األولى والثانية، وبالتالي عليه الحصول على الجرعة 
المنع يطاله،  قرار  فإن  الظروف  الثالثة في ظل هذه 
ونفس األمر بالنسبة لمن لهم حاالت مرضية أو غيرها. 
وعاشت مراكز التلقيح المفتوحة في وجه المواطنات 
والمواطنين من أجل االستفادة من جرعات التلقيح 
ضد فيروس كوفيد 19، حالة فوضى عارمة انطلقت 
تفاصيلها منذ يوم الخميس وال تزال مستمرة، بسبب 
اإلقبال الكبير وغير المسبوق عليها طلبا للحصول 
الحصول على جواز  من  الكثيرين  تمّكن  على جرعة 
التلقيح الذي بات التوفر عليه ضروريا للتنقل بين المدن 
والرتياد مختلف المرافق، عمومية كانت أو خاصة. 
إقبال رفع من منسوبه كذلك الخبر الذي تقاسمه اآلباء 
واألمهات والتالميذ خالل اليومين األخيرين، والذي 
يفيد بأن عددا من المؤسسات التعليمية قررت عدم 
السماح للمتمدرسين غير الملقحين بولوج الفصول 
الدراسية انطالقا من يوم األربعاء، ومنحهم مساحة 
زمنية تنطلق يومه االثنين وتمتد إلى غاية غد الثالثاء 

لتصحيح هذه الوضعية!
الرغبة في الحصول على الجواز من أجل تفادي 
تعطيل المصالح الخاصة للمواطنين، رغم االنتقادات 
الموجهة لهذا القرار لعدم دستوريته، وتمكين األطفال 
والقاصرين من مواصلة دراستهم، جعل مراكز التلقيح 
لمئات  محّج  إلى  تتحول  المملكة  ربوع  امتداد  على 
األشخاص الذين توافدوا عليها وشكلوا طوابير أمامها، 
مما جعلها تتحول في كثير من الحاالت إلى مصدر 
للخطر بالنظر إلمكانية اإلصابة بالعدوى إذا ما كان 
وأنه  خاصة  بالفيروس،  مصابين  المواطنين  بعض 
ليست هناك أية آلية للتأكد من اإلصابة من عدمها. 
ووجدت الجهات المسؤولة عن التنظيم بعدد كبير من 
مراكز التلقيح نفسها عاجزة عن التعامل مع الحشود 
الذين منهم من كانوا يتحّلقون  للمواطنين،  الكبيرة 
الحصول  في  يرغب  والكل  والنوافذ  المداخل  حول 
باألشخاص  األمر  تعّلق  سواء  سريعا،  جرعته  على 
الذين يطلبون الجرعة األولى ألول مرة، أو أصحاب 

الجرعة الثانية أو من جاؤوا للحصول على الجرعة 
الثالثة بعد توصلهم برسائل نصية تدعوهم لذلك، إذ 
أدى غياب توزيع الفئات حسب الجرعة المطلوبة، إلى 
حالة كبيرة من الفوضى فّضل معها أصحاب الجرعة 
الثالثة، وفقا لما عاينته »االتحاد االشتراكي« في عدد 
من المراكز تأجيل األمر ضدا عن رغبتهم، وإن كانت 
الخطوة قد تتسبب لهم في مشاكل بسبب إعالن وزير 
الصحة أن الجواز يصبح الغيا متى لم يتم الحصول 

على الجرعة الثالثة؟!   
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية أنه بات بإمكان المواطنات والمواطنين، 
الذين تلقوا الجرعة األولى من اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا المستجد، الحصول على جواز تلقيح مؤقت 
من  األولى  الحقنة  تلقي  بعد  مباشرة  تحميله  يمكن 
اللقاح ابتداء من يومه االثنين، على أن يكون بإمكانهم 
الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة 
الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول 
على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة 
أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

ودعت الوزارة جميع الفئات التي تلقت الحقنات 
الولوج  إلى  اللقاح  من  الثالثة  أو  الثانية  أو  األولى 
الوطنية  بالعملية  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  إلى 
للتلقيح www.liqahcorona.ma لتحميل جوازات 
التلقيح الخاصة بهم عبر الضغط على أيقونة »أقوم 
بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي« بالنسبة 
لألشخاص الذين تلقوا الحقنة األولى، أو أيقونة » أقوم 
بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي« بالنسبة للفئات 
التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة 
للمناعة. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الفئات التي 
تلقت اللقاح تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة 
قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، كما 
يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية الستخراجها في 

حال تعذر تحميلها.

الكونغو الديمقراطية: خبراء اأفارقة ي�صددون 
على �صرورة طرد جمهورية الوهم من التحاد الإفريقي

أكد خبراء أفارقة، بمن فيهم سياسيون وأكاديميون وممثلون 
عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء في مؤسسات 
الفكر والرأي، يوم الجمعة في كينشاسا، أن طرد جمهورية الوهم 
+الجمهورية الصحراوية+ المزعومة، من االتحاد اإلفريقي أمر 
 حتمي ألنه سيشكل »اختراقا مؤسسيا في خدمة الوحدة اإلفريقية«.
جاء ذلك خالل ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة 
)BM Patners( تحت شعار »االتحاد اإلفريقي في ضوء قضية 
الصحراء: كيفية االنتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية 
مناقشات  اللقاء  هذا  في  المشاركون  وأجرى  إفريقيا“.  تخدم 
فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية 
والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض 
استقرار إفريقيا وسالمها وأمنها، فضال عن تكاملها االقتصادي 

اإلقليمي والقاري. 
ووفق التقرير الختامي للندوة، فمن األمثلة التي تم طرحها 
الحصار الذي فرضته ميليشيات »البوليساريو« في الكركرات 
في أكتوبر- نونبر 2020، والذي وصفه عدد من المتحدثين ب 
»عمل قرصنة« باعتباره انتهاكا لوقف إطالق النار للعام 1991، 
وهو االنتهاك الذي سجله أيضا األمين العام لألمم المتحدة في 

تقريره األخير الخاص بالصحراء. 
ويشكل عمل القرصنة هذا عائقا ملموسا للتكامل االقتصادي، 
وسببا الضطراب سالسل اإلمدادات الصحية والغذائية في سياق 
وباء كوفيد 19-، عالوة على كونه عقبة أمام حرية تنقل األشخاص 
والسلع في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تهديدا لتنفيذ منطقة 
التجارة الحرة اإلفريقية المشتركة. وأبرز المشاركون الدور البارز 
والمتعدد األبعاد للمغرب داخل القارة، حتى قبل عودته لالتحاد 
اإلفريقي، في العام 2017، وهو دور يتوافق مع أهداف أجندة 
للوحدة  2063 وكذلك مع رؤية نشطة وغير مقيدة ومسؤولة 
اإلفريقية، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة لما 
منذ قبولها، سواء في ما  يسمى ب«الجمهورية الصحراوية« 
يتعلق بمسائل التكامل االقتصادي، ولكن أيضا بشأن القضايا 
االستراتيجية األخرى والملفات الحاسمة واالجتماعات القطاعية 

لالتحاد اإلفريقي. 

كما بحث المتحدثون الحلول المتاحة أمام االتحاد اإلفريقي 
الستعادة حياده بشأن قضية الصحراء المغربية مع اإلصرار 
الكيان  هذا  قبول  خالل  س��ادت  التي  الخاصة  الظروف  على 
منظمة  داخل  المزعومة  الصحراوية«  »الجمهورية  الوهمي 
كيغالي  ملتمس  أقرها  التي  الظروف  اإلفريقية، وهي  الوحدة 
ذي األغلبية الموقع في العام 2016 من قبل 28 دولة عضو في 
االتحاد اإلفريقي. وقد ربط هذا الملتمس بإعادة إدماج المغرب 
في االتحاد اإلفريقي بتعليق عضوية »الجمهورية الصحراوية« 

المزعومة. 
قمة  عن  الصادر   693 القرار  مضمون  المشاركون  وتناول 
نواكشوط في يوليوز 2018، والذي كرس الدور الحصري لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، داعين 
كال من البلدان اإلفريقية واالتحاد اإلفريقي إلى الذهاب أبعد من 
هذه اإلنجازات وإظهار المزيد من البراغماتية، عبر دراسة سبل 
المزعومة باعتبار ذلك أصبح  »الجمهورية الصحراوية«  طرد 
ضرورة من أجل تعزيز وحدة القارة وحمايتها من االنقسامات 

المرتبطة بتنامي التهديدات االنفصالية. 
حذو  اإلفريقي  االتحاد  يحذو  أن  ضرورة  على  شددوا  كما 
غالبية الدول اإلفريقية والعالمية، وجميع المنظمات اإلقليمية 
والمتعددة األطراف، بما في ذلك األمم المتحدة، التي ال تعترف 
على  العمل  وبالتالي  المزعومة،  الصحراوية«  ب�«الجمهورية 
طردها من االتحاد اإلفريقي. وناقش المشاركون مقترح الحكم 
الذاتي المغربي الذي يعتبر »حال سياسيا عادال وذا مصداقية 
وقائم على التوافق“، معتبرين أن هذا »الحل السلمي« يجعل 
من الممكن التفاوض على وضع الحكم الذاتي لجهة الصحراء، 
يستند على التكامل، على أساس احترام الخصوصيات الثقافية 
للسكان، ويشكل حصنا ضد اإلرهاب واالنفصال، اآلفة الحقيقية 

التي تهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء وما وراءها. 
استنادا  الندوة  هذه  األولية خالل  المناقشات  أتاحت  وقد 
على  المغرب  سيادة  إثبات  التاريخية«،  الحقائق  »قدسية  ل 
صحرائه، باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضيه، وتاريخه وتكوين 

أمته وهويته المتعددة.

هوؤلء هم الفائزون في انتخابات ممثلي الق�صاة 
بالمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 

أعلن المجلس األعلى للسلطة القضائية،  أمس األحد، عن 
النتائج النهائية النتخابات ممثلي القضاة بالمجلس األعلى 

للسلطة القضائية برسم الوالية الثانية 2026-2022. 
وأوضح المجلس، في بالغ له، أن نتائج االقتراع، حسب 
أسفرت عن  اإلحصاء،  لجنة  المنجز من طرف  المحضر 
والزبير  كوكاس  وسعاد  معوني  اهلل  عبد  القضاة  فوز 
بوطالع وعبد اللطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم 
االستئناف، فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول 

درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان 
الوكيلي والمصطفي رزقي وأمينة المالکي ونزهة مسافر. 
وأشار المصدر ذاته إلى أن انتخابات ممثلي القضاة 
بالمجلس األعلى للسلطة القضائية جرت، السبت المنصرم، 
في ظروف جيدة، تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 
في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام 

تام لألخالقيات القضائية.  

توقيف فرن�صي من اأ�صول جزائرية بطنجة بتهمة 
التهريب الدولي للمخدرات  

القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  تمكنت عناصر 
مواطن  من ضبط  الماضي،  الجمعة  يوم  بمدينة طنجة، 
فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك 
لالشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات 
في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، 

والتزوير واستعماله في سندات الهوية.
العامة لألمن الوطني، أول أمس  وذكر بالغ للمديرية 
كانت  طنجة  بمدينة  الوطني  األمن  مصالح  أن  السبت، 
به  المشتبه  ولوج  خلفية  على  قضائيا  بحثا  فتحت  قد 
مزورة،  ألمانية  هوية  وثائق  باستعمال  لمصحة خاصة 
بسبب إصابته بجروح خطيرة بواسطة السالح األبيض، 
عن  التنقيط  وعمليات  المنجزة  األبحاث  أسفرت  حيث 
تشخيص هويته الحقيقية والكشف عن مذكرات البحث 

المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي.
والتحريات  األبحاث  هذه  أن  ذاته  المصدر  وأض��اف 

بحث  مذكرات  موضوع  يشكل  به  المشتبه  أن  أوضحت 
وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
والمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في 
قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما يشكل موضوع أمر 
دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية 
في يونيو 2021 من أجل االتجار الدولي في المخدرات 

وتبييض األموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة.
ووفق البالغ، فإن المشتبه به المصاب يخضع حاليا 
للعالجات الضرورية بالمستشفى تحت إجراءات الحراسة 
األمنية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي تحت 
إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته 
اإلجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل 
األموال، باإلضافة إلى توقيف جميع المتورطين في تعريضه 
لالعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع هذا االعتداء.

المركز ال�صت�صفائي الجامعي ابن �صينا ينفي ادعاءات ب�صاأن 
وفاة طالبة بعد تلقيها جرعة اللقاح الم�صاد لكوفيد19-

ابن  الجامعي  االستشفائي  المركز  إدارة  نفت 
االدعاءات  قاطعا  نفيا  الماضي،  الجمعة  يوم  سينا، 
ت��س��ج��ي��ل ح��ال��ة وف����اة طالبة  ب��ش��أن  ال��م��غ��رض��ة 
لكوفيد19-. المضاد  اللقاح  جرعة  تلقيها   بعد 

وأوضحت إدارة المركز االستشفائي، في بالغ لها، أنه 
»على إثر تداول أخبار ومعلومات مغلوطة بخصوص 
تسجيل حالة وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها )ط 
أخذها  بعد  بالرباط،  االختصاصات  بمستشفى  ف( 
المستجد،  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  جرعة 
فإن إدارة المركز االستشفائي تنفي نفيا قاطعا هذه 
االدعاءات المغرضة«، مؤكدة أن »سبب وفاتها ليس 
»فحوصات  على  بناء  وذلك  باللقاح«،  عالقة  أية  له 
 وتحاليل طبية معمقة مضمنة في تقريرها الطبي«.

أن  االستشفائي  المركز  إدارة  أكدت  أخرى،  من جهة 

ظروف  في  تجري  سينا  ابن  بمركز  التلقيح  عملية 
أي مضاعفات  عن  اإلبالغ  يتم  »لم  أنه  كما  طبيعية، 
خطيرة أو تسجيل أية وفاة في صفوف المواطنات 
المركز«. بهذا  اللقاح  تلقوا  الذين   والمواطنين 

ونددت إدارة المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا 
على  التأثير  تحاول  التي  المغرضة  االدعاءات  بهذه 
المجهودات الوطنية المبذولة في سبيل تطعيم الفئات 
السلطات  جهود  »ضرب  وكذا  بالتلقيح،  المستهدفة 
الصحية عن طريق تلفيق ونشر أخبار زائفة ال أساس 
لها من الصحة«، مؤكدة بالمقابل أن مثل هذه التصرفات 
المستهجنة لن تثنيها عن مواصلة الجهود في التصدي 
لهذه الجائحة وتحقيق المناعة الجماعية في أفق العودة 

إلى الحياة الطبيعية.

حاالت مصابة بالفيروس وأخرى لديها موانع وثالثة جوازها لم 
يعد صالحا لالستعمال تطالب بتنزيل سلس للقرار الحكومي

الأمن والمالية يعتمدان حلول عملية ل�صتمرار الخدمات 
اإلى حين الح�صول على جواز التلقيح 

مراكز التلقيح تئن تحت ضغط اإلقبال
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تستضيف االحتاد االشتراكي محمد القرطيطي)*(، 
الفاعل املدني يف قطاع الشباب والطفولة ورئيس اجلامعة 
الوطنية للتخييم، يف محاولة ملقاربة واقع الشباب والطفولة 
يف ظل تداعيات وباء كورونا الذي أثر على احلياة العامة وعلى 
مناشط وبرامج وزارة الشباب، حيث عرفت شبه شلل واتسمت 
املرحلة السابقة بالتردد رغم وجود أفكار مبدعة وأطر وزارية 
ومدنية ذات كفايات ومهارات وخبرات من شأنها تقدمي عروض 
بديلة، نحن اآلن يف مرحلة ما بعد فردوس، وانتظارات الفاعلني 
يف القطاع كثيرة ال حتتمل التأجيل وال االنتظارية... فالتكوين 
معلق... واملؤسسات شبه مغلقة... والشباب والطفولة يعانون 
الفراغ القاتل... 

حاوره: محمد قمار     

p هل أنتم متفائلون؟

ولقد  عاجال...  الوزارة  عليه  ستقدم  ما  سنرى    n
إجراءات  إلى  فيه  ندعو  املعالم،  واضح  خطابا  وجهنا 
والتردد  فالتراجع  التربوي،   الزمن  لتدارك  استعجالية 
املوجهة  محدوديتها،  على  العمومية  السياسات  دعم  في 
لثقافة وتنشيط وتأطير الطفولة والشباب، طبعا السنوات 
والشباب  للطفولة  املوجهة  العمومية  فالبرامج  األخيرة، 
ترقية  بيداغوجية تساهم في  أدوات  ترفا، بل هي  ليست 
وترسخ  املجتمعي  التماسك  وتعزز  االجتماعية،  التنشئة 

القيم في مواجهة االندحار وخطاب التطرف.

p  هل هذا يعني أن املجتمع املدني العامل في القطاع 
شريك في مواجهة التطرف..؟

n  هل في األمر شك..فتأطير الطفولة والشباب تربويا 
عملية  التكوين  ومؤسسات  الشباب  ودور  باملخيمات 
االنحراف،  مخاطر  من  التربوي  األمن  تحقيق  في  ناعمة 
في  املشككة  الهدامة  األفكار  من  النفسية  املناعة  وتوفير 
القيم واألخالق، وأيضا التأسيس لثقافة الحوار والقراءة 
والفن اإلبداعي املسرحي واملوسيقى والتشكيلي وتنشيط 

املهارات الفكرية واليدوية والحركية والترويحية.

p  كيف يمكن االشتغال على ذلك؟
عليها  تشتغل  التي  للتربوية  للثقافية  الوظائف   n
الجمعيات املتطوعة كثيرة في الحماية من خطاب التطرف 
والكراهية.. عبر دور الشباب واملرأة واملخيمات وحماية 
الطفولة واملؤسسات االجتماعية واإلصالحية، حيث توفر 
والفكري  النفسي  التخفيف  ومساحات  حموالت  جميعها 
والبدني، ومناشط متعددة الستثمار وتدبير الزمن، موازاة 

مع تطور الوسائط والتدخالت العمومية والجمعوية.

هل من قراءة في املسار التاريخي لهذه الحمولة   p
التربوية...

ومؤسسات  للجمعيات  والتاريخي  العام  املسار   n
التكوين والتأطير والتنشيط، مند بداية االستقالل وإألى 
اليوم مشرق جدا حيث نقف على تراكمات وإنتاجات كان 
لها الوقع في محاربة األمية واآلفات االجتماعية وتوعية 
القيم، وخلق  الشارع والفراغ وتراجع  املواطنني بأخطار 
والترويح  املبدعة،  واملهارات  الحية  للتربية  مناخ صحي 
ودعم  واملعارف،  املدارك  وتقوية  النفس،  عن  والترفيه 

ثوابت التربية على املواطنة، والتضامن والتسامح.
اختيارات  عن  الناتجة  والجذب  الشد  ظروف  ورغم   
على  الجمعوية  املنظومة  استطاعت  رسمية،  سياسية 
والثقافية  التربوية  واملؤسسات  أطيافها،  اختالف 
واالجتماعية، أن تعتمد، وأن تقدم موائد إلشباع املواهب، 
أدوار  خالل  من  املعرفة،  وشيوع  االبتكارات،  وتنمية 
ووظائف توزعت على رغبات شرائح واسعة من األطفال 
فضاءات  عبر  والجمعيات،  واألطر  والشباب  واليافعني 
مفتوحة ومجهزة ومؤطرة ومؤمنة، من قبيل ما تقدمه دور 
الشباب واملرأة واملخيمات والجمعيات من عروض تربوية 
وترويحية وتأهيلية، أصبحت متجددة في املجتمع، ومثار 

اهتمامات الدوائر الرسمية والشعبية واإلعالمية.

p ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة..؟
إلى  الوالية  هذه  خالل  نتطلع  كثيرة...ونحن  هي   n
توسيع الشبكات والفضاءات ومضاعفتها عدديا تحديدا 
والتخييم،  والحماية  والفتاة  املرأة  وأندية  الشباب  دور 
لتعويض الخصاص املجالي، والرفع من الجاهزية وسقف 
هذه  تلعبه  الذي  املركزي  الدور  إلى  بالنظر  االستفادة، 
وتحديث  ترفيهيا،  أو  ثقافيا  أو  تربويا  أكان  املؤسسات 
مضامني األنشطة املمارسة بها، مع توفير الوسائل املادية 
والشباب،  الطفل  ثقافة  تخدم  بما  والرقمية،  والبشرية 

التقنيات  مع  والتعاطي  واإلبداعية،  الحقوقية  والتربية 
الحديثة في مجال التواصل والحق في املعرفة والوصول 

إلى املعلومة.
-1 دور الشباب / بمعدل %25 على األقل من 665 إلى 

حوالي األلف وتوفير ألفي إطار.
مجتمعة   800 من   %  25 النسوية بمعدل  -2 األندية 

إلى ألف وتوفير ألفي إطار على األقل.
-3  التخييم /مراكز الحماية /مراكز االستقبال/ بمعدل 
%100 في التخييم من 50 إلى 100 وتوفير حوالي 200 

إطار وتحسني وضعية مراكز الحماية واالستقبال.

p هل حضور الشباب في السياسة الحكومية واضح 
املعالم..؟

التصريح  مضامني  في  وندقق  نرجع  ونحن   n
يهم  ما  وخاصة  والتزاما،  تعاقدا  يعتبر  الذي  الحكومي 
السبق  أعطى  أنه  نالحظ  والثقافة،  الشباب  مجال  منه 
للمغرب،  والتعددية  الهوية  ازدهار  أجل  من  للثقافة 
وتقوية قيم املواطنة، وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، 
الحكومة  عمل  على  التأكيد  إلى  اإلبداع  على  والتشجيع 
من  ومتكامل  شمولي  برنامج  إطار  في  بالشباب  للعناية 
والتنقل  االندماج  لتسهيل  الشباب  جواز  إحداث  خالل 
والتمكني الثقافي لهذه الفئة؛ ويتعلق األمر بتمييز إيجابي 
املتراوحة أعمارهم بني  املغاربة  سيكون في متناول كافة 
وسواء  دخلهم،  ظروف  عن  النظر  بغض  سنة،  و30   16
مطمئنة  رسائل  وهذه  القرى،  أو  املدن  سكان  من  أكانوا 
؛   2010 منذ  طرحناه   ما  والتجسيد  الفعل  إلى  أرجعت 
وخاصة في فعاليات املناظرة الوطنية األولى للشباب في 
صديقنا  تولى  حينما  ذلك  وقبل  الفاسي،  عباس  حكومة 
حكومة  في  الشباب  مسؤولية  الكحص  محمد  الكبير 
املندمجة  الوطنية  االستراتيجية  تضمنته  وما  جطو، 
وكنا  أهميتها؛  في  التداول  وكثرة  رغم  املغيبة،  للشباب 
نتمنى أن تكون هناك إشارات معبرة وكافية ملا ستصبح 
عليه وزارة الشباب كقطاع حكومي واعد من حيث إعادة 
بنائه وتوسيع اختصاصاته، واإلبقاء على ما حققه ودعم 
نظرة  هي  وما  للقطاع،  االستراتيجي  الشريك  الجمعيات 
الحكومة من خالل وزيرها املختص، إلى تطوير وتحديث 
ومراكز  واملرأة  الفتاة  وأندية  واملخيمات  الشباب  دور 
بها  تتنفس  التي  الرئة  باعتبارها  والحماية،  االستقبال 
املدنية،  الطفولة واليافعني والشباب والجمعيات  شرائح 
االعتبار،  املعالجة ورد  في  تراجعات وتأخير  بعد  خاصة 
نحن ال نتسرع في إصدار حكم قيمة، في انتظار القانون 
املالي الجديد، الذي يفصل في تكلفة االستثمار والتسيير، 
ونأمل صادقني،  ومنصفا،  واقعيا  يكون  أن  نريده  والذي 
في  الشباب،  قطاع  نرى  أن  واملسؤولية  الغيرة  باب  ومن 
مبنيا  والتقني،  والتنظيمي  والتعبيري  التنشيطي  الشق 
وأخرى  للشباب  مديرية  أهمها  ورافعات  دعامات  على 
للطفولة وثالثة للمرأة وأخرى للعمل الجمعوي والتطوع، 
رحيل  بعد  خاصة  ؛  والتظاهرات  للتكوين  مديرية  وربما 

مديرية الرياضة عن القطاع. 

للنوايا...  عرض  مجرد  يظل  الحكومة  تصريح    p
غير  تعبير  تظل مجرد  فالنوايا  قوة ضاغطة...  من  والبد 

ملزم..
هذه  ارتباط  ضرورة  على  نحن  نؤكد  لهذا   n
للهدر  إنقاذية  عاجلة  استراتيجية  ببلورة  التوصيفات 
للعنصر  وسريع  استثنائي  جهد  ببذل  وذلك  التربوي، 
من  الخريجني  توظيف  عن  الفيتو  ورفع  املؤهل،  البشري 
املستحق  التأطير  لتوفير  صيغ  وايجاد  امللكي،  املعهد 
ومراكز  والحماية  املرأة  وأندية  واملخيمات  الشباب  لدور 
التأطير  في  كبيرا  فقرا  يعانون  الذين   ، االستقبال 
والتربوي  اإلداري  والتاطير  متراكمة،  نتيجةعوامل 
للمحافظة  وضرورية  حيوية  مسألة  والخدماتي  والتقني 
وتوفير  ممتلكاتها،  على  والحفاظ  املؤسسات  سير  على 

الجاذبية املطلوبة لبقاء فتحها .

p ما هو الرهان األكبر؟
إلى  الشباب  قطاع  يتحول  أن  على  يراهن  الكل   n
قطب مركزي وأساسي للعناية واالهتمام بالشباب والعمل 
الجمعوي، وإلى منابر تعيد الثقة واألمل للعمود الفقري 
مع  والقطع   ، التغيير  إحداث  في  االساس   وهو  لألمة، 
بالغة  ضرائبها  تعد  التي  والهشاشة  السلبي  التمييز 

ومؤثرة.

الزمني  الهدر  لتدارك  بدائل  أو  تصور  لكم  هل   p
التربوي؟

مباشرا  سببا  كانت  التي  هي  الحكومية  السلطة   n
في تراجع التأطير األساسي، ووأدت الدينامية والحضور 
والخوف،  بالتردد  والسياسية  االجتماعية  الواجهة  في 
واختفاء جاذبيته التي عرفها الزمن الجميل راجع إلى عدم 
استغالل كل األفكار داخل القطاع... وحان الوقت لالهتمام 
الهيكلي، وتنزيل جملة من اإلصالحات  للمنظم  واملالءمة 
في منظومة التسيير املركزي والجهوي واإلقليمي، وتنزيل 
والبحث  القانونية،  الترسانة  ودعم  الحكامة،  مؤسسات 
عن شراكات مع القطاع العام والخاص، خاصة الجماعات 
االجتماعية  بالجوانب  النهوض  مسؤولية  تتحمل  التي 

وتأمني سالمة املجتمع .
 ونتمنى التسريع بإنزال مشروع جواز الشباب الذي 
االندماج  يسهل  أن  شأنه  من  الذي  الوزارة  عنه  أعلنت 
والقرى،  املدن  سكان  من  الشباب  صفوف  بني  والتنقل 

وبغض النظر عن الدخل ويتضمن :
لفائدة  املقدمة  الخدمات  عرض  وتنويع  تعزيز   -

الشباب. 
 16 التمكني الثقافي للشباب املتراوح أعمارهم بني   -

و30 سنة .
   تشغيل الشباب

- تيسير اإلدماج املهني.
- خلق فضاءات جديدة لتشغيل الشباب .

)*( رئيس الجامعة الوطنية للتخييم 
  ATT ورئيس جمعية التربية والتنمية   

)تابع ص 1(

محمد القرطيطي، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم

علينا اأن نخرج من خطاب النوايا اإلى ثقافة التعاقد على امل�شاريع 
الطفولة وال�شباب رهان متجدد �شد التطرف

نوفل البعمري 

كل  أن  استشعرت  الجزائرية  الدولة 
سابقا،  بها  قامت  التي  السياسية،  مناوراتها 
العملية  لعرقلة  مستقبال  بها  تقوم  قد  والتي 
دي  ستافان  ُيطلقها  قد  التي  السياسية 
املتحدة  لألمم  مكشوفة  أصبحت  ميستورا، 
عليها  السياسي  الخناق  وأن  األمن،  وملجلس 
التوجه  مع  خاصة  ووضوحا  قوة  أكثر  بات 
يسير  الذي  اآلن  يتبلور  بات  الذي  العام 
ملسؤوليتها  الجزائرية  الدولة  تحميل  نحو 
الساحل  في  األمني  الوضع  تجاه  السياسية 
جنوب الصحراء و في املنطقة ككل، من خالل 
التي  العدائية  األعمال  لكل  ودعمها  تبنيها 
فقد  لذلك  البوليساريو،  مليشيات  بها  تقوم 
عمدت إلى اإلعالن عن موقف سياسي استباقي 
والتي  األمن،  بمجلس  ستتم  التي  للمناقشات 
ودعم  ميستورا  دي  ستافان  دعم  نحو  تتجه 
وفقا  السياسي،  والحل  الذاتي  الحكم  مبادرة 

ملعاييرها األساسية.
الدولة  نية  فقط  ليس  يكشف،  موقف   
السياسية،  مناوراتها  استمرار  في  الجزائرية 
بل يؤكد عزلة الدولة الجزائرية بمجلس األمن 
رغم كل التحركات التي قامت بها في إفريقيا 
آخرها  دوليا  الفاعلة  الدول  من  العديد  ولدى 
استقبال  عند  رسميا  أعلنت  التي  روسيا، 
السفير املغربي بروسيا أنها ترغب في عالقة 

وأنها  املغرب،  مع  قوية  وشراكة  اقتصادية 
هذا  إلنهاء  األممية  السياسية  العملية  تدعم 
النزاع وفقا لقرارات مجلس األمن وخطة األمم 
املتحدة، وهو ما شكل انتكاسة سياسية كبرى 
للدولة الجزائرية ولوزير خارجيتها، الذي كان 
وملوقفها  لها  داعم  روسي  موقف  على  يراهن 

املعزول األممي. 
الرابعة  باللجنة  تمت  التي  املناقشات 
مناقشات  املتحدة، هي  لألمم  العامة  للجمعية 
الذي  للمغرب  الدول  مختلف  دعم  على  أكدت 
كبير  سياسي  بدعم  تحظى  رؤيته  أصبحت 
سواء  املنطقة،  في  ومصداقيته  جديته  بفضل 
الجريمة  أو  اإلرهاب  محاربة  مستوى  على 
املنظمة والهجرة غير النظامية أو دوره الكبير 
في السلم واألمن باملنطقة، وهو ما دفع العديد 
من الدول إلى اإلعالن عن مواقف واضحة داعمة 
املغرب  حول  العربي  اإلجماع  وما  للمغرب، 
السعودية  عنه  عبرت  الذي  الوطنية  وقضيته 
وقطر الشقيقتني لواحدة من هذه املواقف التي 
املنطقة  ودول  العربية  الدول  دعم  ُتظهر حجم 
ويكشف  املفتعل،  النزاع  هذا  إلنهاء  للمغرب 
بتفرعاتها  العربية  القوى  مختلف  اصطفاف 
املغرب  وحدة  مع  ككل  املنطقة  في  املوجودة 
وسيادته الكاملة على مجموع التراب الوطني، 
كل هذه املناقشات التي تمت بالجمعية العامة 
الداعمة للمغرب ال تزيد سوى من حجم ترجيح 
املجهودات  دعم  ومن  السياسية،  املغرب  كفة 
التي يبذلها املنتظم الدولي إلنهاء هذا النزاع 
عزلة  حجم  وتكشف  املغربية،  الرؤية  وفق 
النظام الجزائري عن محيطه العربي، اإلفريقي 

واإلقليمي. 

املتحدة  الواليات  من  القادمة  األخبار 
الذي  القرار  مسودة  أن  إلى  تشير  األمريكية 
الذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  ستعده 
ستقترحه على مجلس األمن، سيكون مترجما 
للموقف السياسي لإلدارة األمريكية من النزاع 
أن  بحيث  الصحراء،  ملغربية  الداعم  وموقفها 
موقفها  ترجمة  نحو  تتجه  األمريكية  اإلدارة 
الذي  قرارها  مسودة  في  هذا  السياسي 
حسمت  قد  بذلك  وستكون  قريبا،  ستعرضه 
عنه  عبرت  الذي  قرارها  حول  املفتعل  الجدل 
إدارة ترامب الذي بات من املواقف التي تدخل 
للواليات  االستراتيجية  املواقف  خانة  ضمن 
تتأثر  وال  تتغير  ال  التي  األمريكية  املتحدة 
الدولة  أن  ويبدو  األمريكية،  اإلدارة  بتغير 
الجزائرية قد استشعرت طبيعة املسودة التي 
على  األمريكية  املتحدة  الواليات  ستعرضها 
استباق  بموقفها نحو  األمن واتجهت  مجلس 

التطورات التي ستحدث مستقبال. 
األمم  أمام  مكشوفة  أصبحت  الجزائر 
في  االستمرار  سوى  لها  يبق  ولم  املتحدة 
أالعيبها السياسية ملحاولة خلق نقاش جانبي 
وُمنجز  تقدم  أي  على  التشويش  هدفه  يكون 
ومع  األمن  ملجلس  املقبل  القرار  مع  سيحدث 
ميستورا  دي  ستافان  به  سيقوم  الذي  العمل 
بثقة  يحظى  الذي  السياسية،  العملية  إلحياء 
ومجلس  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ودعم 
دعمه  عن  عبَّر  الذي  للمغرب  وكذلك  األمن، 
وتسهيل  معه  للعمل  واستعداده  له  السياسي 
أرضية  على  املفتعل  النزاع  هذا  إلنهاء  مهمته 

مبادرة الحكم الذاتي.

اجلزائر نحو عرقلة العملية ال�شيا�شية 

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني

البرملاني، الذي يتزامن مع مناقشة  استعدادا للدخول 
قانون املالية لسنة 2022، بالبرملان، نظم الفريق االشتراكي 
للعمل  املؤطرة  القوانني  تهم  عمل  ورشة  النواب  بمجلس 
البرملاني ومسطرة التشريع املالي، يوم أمس بمقر مجلس 

النواب.
شهيد،  الرحيم  عبد  أوضح  الورشة،  هذه  مستهل  في 
اللقاء  هذا  أن  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس 
مناسبة  فرصة  يتيح  أنه  باعتبار  قصوى  أهمية  يكتسي 
والدستورية،  والقانونية  التنظيمية  األسس  على  لالطالع 
في أفق االضطالع باملهام املطروحة علينا كفريق اشتراكي 

في موقع املعارضة بمجلس النواب.
أهمية  أن  السياق،  ذات  في  الفريق،  رئيس  وأضاف 
اللقاء تأتي كذلك من خالل تنظيم ورشة عمل خاصة  هذا 
إلى  باإلضافة  والتشريعية،  الرقابية  واملهام  بالوظائف 
املالي  القانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  اإلعداد 
عمل  ورشة  كذلك  تنظيم  عن  فضال   ،2022 سنة  برسم 
خاصة بالسير العادي للفريق االشتراكي البرملاني بمجلس 

النواب.
أن  املناسبة،  بنفس  االشتراكي،  الفريق  رئيس  واعتبر 
أو  أوقانونيا  سياسيا  أكان  سواء  عامة  بصفة  التكوين 
إداريا يلعب دورا كبيرا في مساعدة النائب البرملاني على 

االضطالع بمهامه النيابية على الوجه األكمل.
لعدد  االستماع  بعد  الدراسي  اليوم  هذا  خالل 
مهامها  التشريعية،  باملؤسسة  املتعلقة  العروض  من 
االشتراكي  الفريق  ونواب  نائبات  تناول  واختصاصاتها، 
القانونية  املقتضيات  من  عددا  والتحليل  بالدراسة 
والدستورية التي تهم املؤسسة التشريعية خاصة التجربة 

التي  سواء  النواب،  بمجلس  االشتراكي  للفريق  امليدانية 
كان فيها في موقع املشاركة أو املعارضة، لالستنارة بهذه 
سجل  في  راسخة  بصمات  تركت  والتي  الكبيرة  التجربة 

العمل البرملاني املغربي.
وشكلت مناقشة العروض مناسبة، أيضا، بني النواب 
البرملاني  العمل  التجارب والخبرات في  لتبادل  والنائبات 

امليداني خالل الواليات التشريعية السابقة للفريق.
وأجمع أعضاء الفريق االشتراكي على أن كل مبادرات 
اختيارات  هي  فيها  األساس  املرجع  ستكون  الفريق 
وتوجهات الحزب املتمثلة في الوثائق الحزبية والبرنامج 
في  للفريق  امليدانية  والتجربة  تعاقدية  كوثيقة  االنتخابي 
موقع  مع  تنسجم  الحال  وبطبيعة  األغلبية،  أو  املعارضة 
املصلحة  تتوخى  أنها  عن  فضال  املعارضة،  في  الحزب 

العامة وخدمة قضايا الوطن واملواطنني.
الجديد  املوقع  في  االشتراكي  الفريق  أعضاء  وتداول 
لحزب  للمعارضة،  قويا  صوتا  سيكون  باعتباره  للفريق 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، داخل مجلس النواب.

وهكذا عرفت الورشة ثالثة عروض كان األول من تأطير 
والعلوم  الدستوري  القانون  في  الباحث  ايوزي،  حاتم 
السياسية، حول القوانني املؤطرة للعمل النيابي ثم اللجان 
قدم  كما  التشريع،  إلى مسطرة  باإلضافة  الدائمة  النيابية 
النائب االشتراكي السابق سعيد بعزيز عرضا تمحور حول 
االختصاصات واملهام الرقابية املتمثلة في األسئلة الكتابية 
والشفوية واألسئلة املتعلقة بالسياسات العامة، ثم اللجان 
النيابية لتقصي الحقائق، ولجان االستطالعات، فضال عن 
عرضا  كذلك  الورشة  وعرفت  العمومية.  السياسات  تقييم 
قراءات  تقديم  ضم  املالي  التشريع  مسطرة  يهم  أساسيا 
أطره  الذي  املالية  قانون  مشروع  مضامني  في  متقاطعة 

مستشار الفريق زهير الحريكة.

 عبد الرحيم �شهيد: التكوين دعامة اأ�شا�شية 
لال�شطالع باملهام النيابية

في ورشة عمل للفريق االشتراكي بمجلس النواب 
حول القوانين المؤطرة للعمل البرلماني

الكلمات   المسهمة10
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

182506:1513:2016:2118:5020:04اإلثنين

192606:1613:2016:2018:4820:03الثالثاء

202706:1613:2016:1918:4720:02األربعاء

212806:1713:1916:1818:4620:01الخميس

222906:1813:1916:1818:4520:00الجمعة

233006:1913:1916:1718:4419:59السبت

243106:2013:1916:1618:4419:58األحد
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اململكة املغربية 

وزارة الداخلية

عمالة اإقليم قلعة ال�رساغنة

جماعة قلعة ال�رساغنة

ق�شم  ال�ش�ؤون االدارية واملالية 

والقان�نية 

م�شلحة امل�ارد املالية  

اإعـــــــــالن عن طلب عرو�ض 

اأثمان مفت�حة

جل�شـة عم�ميـة

رقم: 2021/12

  2021 ن�نرب    23 الثالثاء  ي�م  يف 

ع�رسة  احلادية  ال�شاعــة  على 

�شباحا �شيتم مبقر جماعة قلعة 

املتعلقة  االأظرفة  فتح  ال�رساغنة 

مفت�حة  اأثمان  عرو�ض  بطلب 

امل�ؤقت  اال�شتغالل  منح  اأجل:  من 

للملك العم�مي لن�شب الل�حات 

املمتدة  الفرتة  عن   اال�شهارية 

غاية  اإىل   2022/01/01 من 

.2026/12/31
الي�مية  االأ�ش�اق  كراء   -

املمتدة  الفرتة  عن   )اجل�طيات( 

غاية  اإىل   2022/01/01 من 

.2022/12/31
ملفات  حمت�ى  يك�ن  اأن  ويجب 

ملقت�شيات  مطابقا  املتناف�شني 

ال�شادر   2.12.349 عدد  املر�ش�م  

 1434 االوىل  جمادى   08 يف 

املتعلقة  )20مار�ض2013( 

بال�شفقات العم�مية.

وميكن للمتناف�شني:

- اإما اإيداع ملفاتهم مقابل و�شل 

مب�شلحة امل�ارد املالية.

الربيد  طريق  عن  اإر�شالها  اإما   -

اإىل  باالإ�شتيالم  باالإفادة  امل�شم�ن 

مقر اجلماعة

- اإما ت�شليمها لرئي�ض جلنة طلب 

العرو�ض عند بداية اجلل�شة و قبل 

ال�رسوع يف  فتح االأظرفة.

االإدالء  ال�اجب  املثبتة،  ال�ثائق  اإن 

بها، هي كما يلي:

1 - امللف االإداري    
م�شادق  بال�رسف   الت�رسيح   -

عليه.

تثبت  التي  ال�ثائق  اأو  ال�ثيقة   -

ال�شخ�ض  اإىل  املخ�لة  ال�شلطات 

الذي يت�رسف با�شم املتناف�ض.

من  اأقل  منذ  م�شلمة  �شهادة   -

اجلماعي  اخلازن  طرف  من  �شنة 

باأن  تثبت  ال�رسيبة  فر�ض  حمل  يف 

املتناف�ض ي�جد يف و�شعية جبائية 

قان�نية.

ال�شجل  يف  القيد  �شهادة   -

التجاري.

من  اأقل  منذ  م�شلمة  �شهادة   -

ال�طني  ال�شندوق  طرف  من  �شنة 

باأن  تثبت  االجتماعي  لل�شمان 

املتناف�ض ي�جد يف و�شعية قان�نية 

ال�شمانات  امل�ؤ�ش�شة.  هذه  اجتاه 

هي على ال�شكل التايل:  

امل�ؤقت  اال�شتغالل  منح   -  1
للملك العم�مي لن�شب الل�حات 

االإ�شهارية: 30.000.00درهم

الي�مية  االأ�ش�اق  كراء   -  2
)اجل�طيات(: 5000.00درهم 

2( امللف التقني:
الب�رسية  ال��شائل  تبني  مذكرة   -

عليها  يت�فر  التي  والتقنية 

املتناف�ض.

ذات  امل�شتندات  اأو  املعل�مات   -

امل�شتندات  اأو  التقنية  الطبيعة 

التكميلية املتعلقة باملقاوالت.

3( امللف املايل:
* عقد التزام حمرر على ورق متنرب 

املقرتح  املايل  بالعر�ض  م�شف�عاً 

من طرف املتناف�ض.

املعل�مات  من  للمزيد  ملح�ظة: 

امل�ارد  مب�شلحة  االت�شال  ميكن 

املالية بجماعة قلعة ال�رساغنة اأو 

نقل ملف طلب العرو�ض اإلكرتونيا 

اجلماعية  ال�شفقات  ب�ابة  من 

بالعن�ان االإلكرتوين التايل:

http://www.marchesp -

blics.gov.ma
ع.�ض.ن/3964/ا.د

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

ال�رسكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة

اإعالن عن تاأجيل طلب العرو�ض

30AOM/SNRT/2021 رقم

ليكن يف علم املتناف�شني الراغبني 

يف امل�شاركة يف طلب العرو�ض رقم 

 SNRT/2021/30AOM
 الأجل:  

 La fourniture et la mise «

 en service de deux unités
 mobiles pré-câblées de
 contribution des signaux
 audio/vidéo par satellite
 )DSNG( pour les besoins

 de la SNRT
اجل  قد  االأظرفة  فتح  تاريخ  ان 

على  ي�م09/11/2021   اإىل 

من  بدال  �شباحا   11 ال�شاعة 

 11 ال�شاعة  على   27/10/2021
�شباحا .

ال�ثائق  الإيداع  اأجل  اآخر  اإن 

التي  ال��شفية  ال�ثائق  و  التقنية 

العرو�ض  طلب  ملف  ي�شتج�بها 

الف�شل  يف  عليها  املن�ش��ض 

بكتابة  املناف�شة،   نظام  من   17
لل�رسكة  ال�شفقات  مديرية 

ال�طنية لالإذاعة والتلفزة )الطابق 

الثاين(ه� ي�م  08/10/2021على 

الزوال  بعد   16h ال�شاعة 

ي�م  من  بدال  الق�ش�ى(  )ال�شاعة 

ال�شاعة  على   26/10/2021
16H00  بعد الزوال.

ع.�ض.ن/4000/ا.د

ع.س.ن /3963/ إد

ع.س.ن /3961/ إد

ع.س.ن /3966/ إد

ع.س.ن /3962/ إد

أعرف بأنني كنت متهيبا من اللقاء األول 
ببيته، حول هذه املذكرات، بعد أن كان الزميل 
وظب،  قد  منتسب  سعيد  الشاعر  القاص 
بجدارة الكاتب وسالسة الصحافي، أطوارها 
هو  تهيبي  منبع  وكان  بشكل جميل،  الغنية 
أن ملوالي املهدي في مخيلتي، كما في مخيلة 
جيل من االتحاديات واالتحاديني، صور غاية 
بني  ذلك،  مع  تجمع  ولكنها  االحترام،  في 
زوايا متباينة، فهو بالنسبة لجيلنا، املهدي 
العلوي، الذي يشترك مع امللك الحسن الثاني 
الساللي،  واالنتماء  الدموية،  القرابة  في 
بركة  بن  املهدي  رفيق  ذاته  الوقت  في  وهو 
وعبد الرحيم واليوسفي الذين شكلوا قيادة 
يحمله  شريف،  دم  سليل  وهو  املعارضة، 
املناضل  ذاته  الوقت  وفي  املولوي،  لقبه  في 
رفقة  العالم  يجوب  الذي  االشتراكي  األممي 
الرحيم،  وعبد  املهدي  طينة  من  قياديني 
واملدن  وطنجة  سال  أعماق  من  الطالعني 

األخرى.
املؤتمر  قبل  بأننا،  أذكر  أن  من  بد  ال 
الخامس الذي سيغادر فيه  تنظيمات الحزب 
جانب  إلى  وجوده،  بأن  نعتبر  كنا  نهائيا، 
شيخ اإلسالم محمد بلعربي العلوي، املنتمي 
التاج،  مجلس  ورئيس  املولوي،  الدم  لنفس 
دليل على أن االتحاد له من القوة ما يجعله 
واألجيال  والسالالت  الطبقات  كل  يخرق 

والذهنيات.
لهذا عندما فتح لنا بيته العامر بسعادة ال 
تخبيها العني، بني األهل واألبناء واألصدقاء، 

سألني »متى كانت آخر مرة التقينا فيها؟«
 أجبته بجواب موارب: »أنا أذكر فقط آخر 
وقلت  بيتك  هاتف  من  فيها  هاتفتني  مرة 
الجمعية  على  الهجوم  من  دابا  »باراكا  لي 

املغربية لحقوق اإلنسان«.
أبنائها  مع  سجال  في  وقتها  كنت  وقد 
وبناتها ألسباب تتعلق بالتصريحات الوقتية 

والعابرة.
وقتها  وقلت  الجميع،  وضحك  ضحك، 
السجال  أوقف  أن  املولوي يطلب مني  »هذا 
كان  أنه  شك  ال  وطنية،  حقوقية  منظمة  مع 
مساهما فيها«، وسأعرف دوره تفصيليا في 

بناء املرجعية الحقوقية في املغرب من بعد.
تلك املرجعية التي كادت تقوده إلى املوت 

عندما عقب على تدخل لصدام حسني..
 وتلك حكاية سيأتي وقتها للحديث عنها.

موالي  مع  املتعة  من  ساعتني  سنقضي 
يوسف،  وابنه  الفاضلة  وزوجته  املهدي 
أكدت أن ذاكرته ظلت على حالها في يقظتها 
اليانعة واملحبوبة، بكل ما اختزنه من تجارب 
ذاته  الوقت  في  محافظا  للحياة،  حب  ومن 
عن  والترفيه  الدعابة  على  هائلة  قدرة  على 
شبابه  سر  لعله  إنساني  وسمو  محاوريه، 
الناس  وبني  األرض  فوق  التاسع  عقده  رغم 

وفي كل مغارب األرض ومشارقها..
دقيق  نسر  بعناية  املنتقاة  العناوين  في 

يكون  قد  وجميل  حلو  استدراج  التربص، 
الحديث  عند  يكون  كما  أحيانا،  مؤملا  جماال 
املهدي،  والشهيد  عمر  الشهيد  اغتيال  عن 
الطويل،  الطريق  معالم  إلى  إحاالت  وفيها 
ومن  فرنسا،  إلى  املغرب  من  قاده  طريق 
بغداد إلى نيويورك، ومن القاهرة إلى الهاي 
إلى  الحزب  مقر  من  أيضا  قاده  لكن  وعمان، 
ومن  املقري،  ودار  الشريف  موالي  درب 

البرملان إلى األمم املتحدة.
جديدة،  معطيات  هناك  الخصوص  وبهذا 
كما  قل تصحيحها،  بل  تحيينها  تم  وأخرى 
االتحاد  ميالد  عن  الحديث  عند  الحال  هو 
املحجوب  املرحوم  وتزوير  للشغل  املغربي 
بالوشاية  وتهديده  لنتائجه  الصديق  بن 

باالتحاديني إلى السلطات.

رفقة الملوك..

لو قدر لي أن أكتب سيناريو من ما ورد في 
الكتاب، لبدأت الشريط   بصورة الطفل ابن 
السابعة من العمر، القادم من تخوم الصحراء 
أقا، إلى طنجة العالية، وهو منبهر وجاحظ 
بطلعة  مهيب،  رجل  حركات  ُيتابع  العينني 
نبيلة، يحمل صولجانا في يده ويتجول في 
الشارع الرئيسي بطنجة. ثم يعلم الطفل من 
يتجول  الذي  الرجل،  بأن  والده  مع  حواره 
هو  الحلفاء،  مدينة  في  بيده،  بصولجان 

السلطان عبد العزيز.
ولد  »هذا  مرافقه  له  يقول  الذي  السلطان 
اللمسة  بتلك  رأسه  على  فيمسح  عمك«، 
امللكية التي ال تسقط مع التنحية عن العرش.

»في عام 1936، كانت قد مرت بضع سنوات 
والعائلية  التجارية  األمور  استقرار  على 
ميناء  عبر  الحج  فريضة  أداء  فقرر  لوالدي، 
طنجة، وكانت الرحلة تستغرق ُزهاء الشهرين، 
فأخذ معه »اللة زهور«، التي انتقلت لتعيش 
معنا في بيتنا الجديد، اعترافا لها من والدي 
بجميلها عند استقبالها له ألول مرة قبل ذلك 

بسنوات، وعنايتها الكبيرة به.
الديار  من  اهلل  رحمه  والدي  عودة  عند 
املقربني  أصدقائه  أحد  اصطحبني  املقدسة، 
الستقباله  زنيبر«،  اهلل  عبد  »السي  وهو  
بمدينة البوغاز، وقد أثار انتباهي ما كان من 
»عرباوة«،  منطقة  عند  االحتالل  جنود  أمر 
حيث كان لزاما علينا أن نستصدر تصريحا 
توجد  التي  الخليفية،  املنطقة  إلى  بالدخول 
تحت االستعمار اإلسباني، ومنها إلى مدينة 
املنطقة  بوضع  تتمتع  كانت  التي  طنجة، 

الدولية، وفق ما شرحه لي السيد »زنيبر«. 
ولذلك اكتشفت في عمر السبع سنوات، أن 
منطقة  مناطق هي:  ثالثة  إلى  مقسم  املغرب 
النفوذ الفرنسي في الوسط، ومنطقة النفوذ 
واملنطقة  والجنوب،  الشمال  في  اإلسباني 

الدولية في طنجة.

ملا وصلت إلى طنجة اندهشت ملا شاهدته 
صادفته  وما  وشوارع،  وفنادق  عمار  من 
لوجوه  تقاسيم  من  ملحته  وما  أجناس،  من 
أراها ألول مرة، وتتوزع بني  ومالمح غريبة 
والعرب.  واألفارقة  واألسيويني  األوروبيني 
ومحالت  املقاهي  عدد  انتباهي  وأثار 
والسيارات  العامرة  واألسواق  الصيرفة 

الكثيرة وغيرها.
في اليوم التالي لوجودنا في طنجة، ونحن 
الرئيسي، ملحت شخصا  الشارع  نتجول في 
جلبابا  يرتدي  الوقار،  عالمات  عليه  تبدو 
صولجانا،  يده  في  ويحمل  أنيقا  تقليديا 
فبادر مرافقي بالسالم على الرجل بما يليق 

من احترام، وأشار بالسبابة نحوي قائال: 
هذا ابن عمك !  -

فما كان من أمر الرجل الوقور إال أن وضع 
يده عل رأسي قائال: 

اهلل ُيصلحك !  -
»السي  سألت  الرجل،  انصراف  وبعد 
السلطان  إنه  لي  فقال  يكون،  عّمن  زنيبر« 
أن  عرفت  ساعتها   )...( العزيز  عبد  موالي 
وسالطني  ملوك  حكمها  على  تعاقب  البالد 
آخرون غير الذي كان يحكمها في ذلك الوقت 

وهو السلطان سيدي محمد بن يوسف.
»السي  من  ما سمعته  من خالل  اكتشفُت 
السلطان،  هذا  حياة  جوانب  بعض  زنيبر« 
في  وهو  صغيرا  املغرب  عرش  اعتلى  الذي 
إلى  يفتقد  وكان  العمر،  من  عشرة  الرابعة 
اللهو  في  كبيرا  وقتا  ويقضي  التجربة، 
والترف، تحت وصاية الصدر األعظم الوزير 
زمام  يفقد  جعله  مما  احماد«،  »ابا  القوي 
إلى  أدى  الذي  الشيء  البالد،  في  األمور 

إقصائه من الحكم«.
املوزعة  طفولته،  مغرب  عن  صورة  هذه 
بني آقا، التي يذكرها باعتزاز بني، ويقول في 
عن  الحديث  من  انطالقي  »إن  معه  الحديث 
مسقط رأسي ومنبتي أقا ليس صدفة أو عادة 
رسالة  إنها  بل  الذاتية،  السير  تعزز  أدبية، 

ودليل على مغربية الصحراء«.
عن  الحديث  عند  سيقوله  الشيء  نفس 
في  الديموقراطي  للشباب  العاملي  املؤتمر 
يظهر  ، وهو  السوفياتي«  االتحاد  »موسكو 
الشباب  الوفد  يتقدم  صحراوية  بدراعية 

املغربي حامال العلم الوطني:
سأشارك  كذلك،  الخمسينيات  نهاية  »في 
الخصوص  على  ضم  مغربي  وفد  ضمن 
السيدة فاطمة حصار والعربي حصار، وعبد 
الطلبة،  اتحاد  رئيس  القادري،  الرحمان 
وعبد الحق مزور ومحمد برادة مدير جريدة 
في ما بعد، في مهرجان الشباب  »لوبنيون« 
أتقدم  وكنت  موسكو،  في  ُنظم  الذي  العاملي 
زمالئي في االستعراض حامال العلم ومرتديا 
)الدراعية  الصحراوي  التقليدي  الزي 
داللته  تخفى  ال  ما  وهو  الصحراوية(، 

بخصوص مغربية الصحراء«. 
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في مذكرات موالي المهدي العلوي )1(

  كيف راأيت موالي عبد العزيز يحمل �صوجلانا 
ويتجول يف �صارع طنجة الرئي�صي

 عندما قال حممد اخلام�س لقادة حزب اال�صتقالل 
ط« »غري انتوما حيحوا وانا ْن�َصقَّ

خاص

أنطلق من مسلمة أولية وهي أن الكتاب الذي 
نحن بصدده، كصيغة من صيغ املذكرت اخلاصة 
مبوالي املهدي العلوي، لن يكون كافيا بتاتا 
لتلخيص حياته.

لن يستطيع أن يضعها كلها، بكل تشعباتها 
ودروسها، بكل أملها وانفالتها، بكل تعددها 
ومتيزها، بني دفتي كتاب، حتى ولو كانت مذكراته 
بلسانه هو.

تقودني هذه املسلمة إلى االعتراف بأنني قرأتها 
مرتني، وبأني سأعود إليها باستمرار.

ال ألنها مكتوبة بلغة شاعرية تفترض العودة 
املستمرة إلى ينابيعها، بل ألن فيها ما يهمنا 
من مواقف ومن إضاءات تاريخية جوهرية، 
بالنسبة لالحتادي املناضل، وبالنسبة لإلعالمي 
املتلهف لالطالع على خبايا حياة تقاطع فيها 
الوطني باإليديولوجي بالقومي باحلقوقي 
باألممي باالشتراكي الدميوقراطي، حياة جتسر 
الفجوة فيها بني محيط األمير ومحيط املتمرد 
واملعارض.

وال بد أيضا من التسليم بأننا أمام حياة 
كل عناوينها فارقة، حتيل إلى حيوات أخرى 
لشخصيات وملوك وأمراء ورؤساء دول، طاملا غذوا 
كل اخلياالت واألفكار والتصورات عنهم، يف أذهان 
أجيال متعاقبة.

حياة تعكسها العناوين، التي تتقاطع حولها 
مسيرة غنية للغاية لقيادي وطني، يساري 
احتادي، وديبلوماسي فريد من نوعه، مع مسيرات 
عظماء من املغرب ومن العالم.

عبد الحميد جماهري

عودة  ليلة  صاحبي  بكى  n  عندما 

محمد الخامس وقال »هي دموع الخوف 
من حال البالد بعد االستقالل«

عندما التقى العروي وعمر بنجلون    n 
وأنا بباريس لكتابة مذكرة حول انفصال 

االتحاد الوطني 
وجها  بنجلون  وعمر  الثاني  الحسن    n 

لوجه بسفارة المغرب بباريس  
نتائج  يزور  الصديق  بن  n  المحجوب 

المغربي  لالتحاد  التأسيس  مؤتمر 
للشغل ويهدد المناضلين بتفجيره

»محاولة  في  المهديين  أحد  n كنت 
أنقذني  عندما  الشراط«  بوادي  االغتيال 

المهدي بن بركة  
n  ما جرى بيني وبين أوفقير والدليمي 
في البرلمان حول الجيش وما قاله عالل 

الفاسي 
يقدم  مزيان  المارشال  الدفاع  وزير   n 
ميزانية  مكان  الفاتحة  البرلمان  في 

الجيش.

في  العمل  عن  n تفاصيل 
األمن  ومجلس  المتحدة  األمم 
الخارجية  وزير  لي  قال  »عندما 
مجلس  في  سنفعل  ماذا 

األمن؟«
 n إدريس البصري وتعتيمه في 

خارجية  وزير  الصحراء:  قضية 
دول  سفراء  إلى  يلجأ  المغرب 

أجنبية ليعرف آخر األخبار.
n  عندما قال لي الحسن الثاني 
اوالدنا  يخلي  لليوسفي  »قل 

بعاد على هاذ الخنز ديالنا«

الصور بعدسة: زليخة

في مهرجان الشباب العاملي بموسكو نهاية الخمسينيات

صورة  مع موالي املهدي بحضور أهل بيته ورفيقه الديبلوماسي محمد بنمبارك

موالي املهدي يوقع نسخة من كتابه



CMJN

فيلم الرعب »هالوين كيلز« 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا 

المخرج م. نايت شياماالن يترأس 
لجنة تحكيم مهرجان برلين

شباك التذاكر في الصاالت األمريكية الشمالية خالل عطلة االسبوع، مع  هالوين كيلز »    تصد ر فيلم » 
اقتراب عيد هالوين، محققا عائدات بلغت 50 مليون دوالر في أسبوعه األول، على ما أظهرت أرقام شركة » 

إكزبيتر ريليشنز » المتخصصة الصادرة.
أكثر فيلم رعب خالل الجائحة يحقق إيرادات في األسبوع األول لعرضه،  هالوين كيلز »  وبذلك بات » 
متقدما على »إ يه كوايت باليس: بارت 2 » )47,5 مليون دوالر(، رغم توفير الفيلم على منصة البث التدفقي 

» بيكوك » بالتزامن مع عرضه على الشاشة الكبيرة.
ويشكل » هالوين كيلز » تكملة لفيلم » هالوين » الذي عرض عام 2018، وتتولى الممثلة جيمي لي كورتيس 
مجددا دور البطولة من خالل تجسيدها شخصية لوري سترود، ويشاركها نيك كاسل في دور مايكل مايرز.

يتولى المخرج األمريكي مانوج نيلياتو شياماالن رئاسة لجنة التحكيم في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان 
برلين السينمائي، على ما أعلن منظموه.

وحددت الفترة الممتدة من 10 إلى 20فبراير 2022 موعدا إلقامة المهرجان الذي يعتبر األكبر في أوروبا بعد 
مهرجاني كان والبندقية، على أن يكون هذه المرة بالصيغة الحضورية، بعدما أجريت دورة العام الفائت بشكل 
شبه كامل عبر اإلنترنت. واكتسب المخرج األمريكي من أصل هندي البالغ 51 عاما والمعروف أكثر باسم م. نايت 
شياماالن شهرة واسعة بفضل فيلم التشويق النفسي »ذي سيكث سنس« الذي رشح لست جوائز أوسكار، وأدى 

دور البطولة فيه الممثل بروس ويليس.
وتمحورت أفالمه مذاك على التشويق والقوى الخارق للطبيعة، ومنها »أفتر إيرث« و«ذي فيزيت« و«غالس« 

و«أولد« العام الفائت، باإلضافة إلى المسلسل التلفزيوني »وايوورد باينز«.
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جمال الملحاني 
 

األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان  مؤسسة  كشفت   
المتوسط، مؤخرا، عن عزمها تنظيم الدورة ال 27 من المهرجان 
وإلى   )2022( المقبل  11 مارس  بين   الممتدة  الفترة  خالل 

غاية و 18 منه    .
وأبرزت  إدارة المهرجان، التي يترأسها أحمد حسني، في 
بالغ صحافي نشر في صفحته على موقع التعواصل االجتماعي 
أن انعقاد  » الفيسبوك«، وأيضا في بالغ أخر نشر للعموم » 
هذه الدورة من المهرجان يأتي بعد نجاح الدورة ال 26 بصيغة 
افتراضية بسبب تقييدات وضغوطات فرضتها جائحة كوفيد 
19، مضيفا »يبدو أن الجائحة بدأت في التراجع لتترك المجال 
ويستمتعوا  ويناقشوا  ليلتقوا  وللمهنيين  السينما  لعشاق 
الفن السابع«. وقال  التي يقترحها علينا  بالعوالم الساحرة 
إن  المتوسط   األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان  مدير 
هاته التظاهرة السينمائية الدولية« أصبحت موعدا ال يمكن 
إخالفه ضمن خريطة التظاهرات الفنية الوطنية والقارية، ولحظة 
أساسية لالحتفاء باإلبداعات السينمائية المتوسطية وبصانعي 

السينما بحوض البحر األبيض المتوسط المتوسطية.«
وأشارت المؤسسة إلى أن المهرجان »يرفع إلى الضوء قيم 
االنفتاح والحداثة والتمدن، ويجعل من ضمن أولوياته إشراك 

الشباب في فعالياته الفنية واقتراحاته الثقافية«.
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن الدور الماضية ) الدورة السادسة 
و العشرين(، التي  قد  تم االحتفاظ خاللها، بالفقرات المهمة 
للمهرجان، على غرار مسابقات )األفالم الروائية الطويلة واألفالم 
الوثائقية(، وبرنامج الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية،  
)FIPRESI( .قد نظمت افتراضيا، في الفترة الممتدة  من 4  من 
شهر يونيو الماضي و إلى غاية 10 منه، وقد مشاركة 9 أفالم 
سينمائية روائية طويلة و 6 أفالم وثائقية، وقد تمكن الفيلم 
الروائي اليوناني » زيزوطيك ” للمخرج فارديس ماريناكيس 
و الشريط التركي الوثائقي » الملكة لير » للمخرج بيلين إسمر  

من التتويج  بالجائزة الكبرى للدورة.  
وكان قد تنافس في الدورة المنصرمة )26(  في فئة األفالم 
الروائية، الفيلم السلوفاني / الكرواتي »غرز« والفيلم البلغاري/

اليوناني  والفيلم  »التل«،  التركي  والفيلم  »األب«،  اليوناني 
»زيزوطيك«، والفيلم الفرنسي/البلجيكي »األبطال ال يموتون 
والفيلم  واألرض«،  الجنة  »بين  الفلسطيني  والفيلم   ، أبدا« 
التونسي »الفزاعات«، والفيلم اللبناني »1982« ، بينما يمثل 
السينما المغربية فيلم »نساء الجناج ج« للمخرج محمد نظيف.

 وفي ما مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة،الفيلم التونسي 
اإلسباني  الفيلم  و  مرابط،  آمنة  للمخرجة  أحالمنا«  »فجر 
»زوميريكي« للمخرج أوسكار أليغريا، و«قاصرون: للفرنسي 
المغربي مرتضى وهيب، و«قبل زحف الظالم« للمغربي علي 
الصافي، و الملكة لير ، لكراليس ليربي وبيلين إسمر، و«فور 

ساما« للسورية وعد الكاتب.
للصحافة  الدولية  للفيدرالية  الخاصة  البرمجة  وف��ي  
أتهم«  »إني  فيلم  عرض   فتم    )FIPRESCI( السينمائية 
للفرنسي رومان بوالنسكي، وفيلم »ليليان« للنمساوي أندرياس 

هورفات، و«األخوات الثالث« للتركي أمين ألبير.
المخرج  الطويلة  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  رأس  وقد 
ترابي،  جاك  اإليفواري  الفرنسي  والمنتج  والسيناريست 

بعضوية الفنانة والمخرجة اإلسبانية مابيل لوزانو، والكاتب 
والنافد السينمائي المغربي محمد العروسي، والفنان التشكيلي 

المغربي محمد الباز.
أمل لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي فتراستها  الفنانة والمصورة 
الفرنسية ماريون ستالون،  بعضوية كل من المتخصصة في 
مالوري،  أوبير  فاني  بباريس  الفرنسي  بالمعهد  السينما 
والموزعة والمنتجة األلمانية إيريت نيدهاردت، والمخرج والناقد 
الفرنسي الجزائري حميد بنعمرا، وفتحي خراط ،المدير العام 
السابق لمهرجان قرطاج والمدير العام األسبق للمركز الوطني 

للسينما والصورة بتونس.
المخرج  للنقد  المسناوي«  »مصطفى  لجنة  رأس  حن  في 
الفلسطيني نصري حجاج ، الذي عمل بالصحافة وأبدع في 
مجال القصة القصيرة، وسترافقه في هذه اللجنة أستاذة الفنون 
والناقدة المصرية أمل الجمل والخبيرة السينمائية المغربية 
ليلى شرادي والناقدة اإلسبانية لورديس باالسيوس، ويرافقه 
كذلك عادل السمار المبرمج السينمائي ومدير منصة »مغرب 

الفنون«

 أسدل الستا الماضير األحد  بمدينة سال على فعاليات الدورة ال 11 
بعرض المسرحية الموسيقية »سر سال المكنون في  لمهرجان »مقامات« 
الملحون »، التي أهدتها إدارة المهرجان إلى روح شاعر فن الملحون والباحث 
الشيخ أحمد سهوم. ويتعلق األمر بالعرض األول للملحمة اإلستعراضية »سر 
سال المكنون في الملحون » من إعداد وإخراج عبد المجيد فنيش ومحمد 
أبو سيف وبمشاركة ثالثين فردا من ممثلين ومنشدين وعازفين. وأكد عبد 
المجيد فنيش الكاتب العام لجمعية أبي رقراق ومدير مهرجان »مقامات« 
أن المسرحية هي عبارة عن توليفة موسيقية ألبرز ما قيل حول مدينة سال 
من طرف شعراء الملحون الذي عاشوا بها أو زاروها ابتداءا من الشاعر 

عبد العزيز المغراوي الذي عاش في القرن الخامس عشر.
وتوزعت أنشطة هاته الدورة التي انطلقت في 11 أكتوبر تحت شعار » في 
رحاب التراث المادي لسال العتيقة » على أربعة محاور رئيسية تهم المسرح 
وعالقته بالموسیقى )خصوصيات الفنون الصوفیة السالویة،منطلقات فكریة 
واختیارات جمالیة(،و الفكر واألدب والنقد )ندوة حول التربیة و التعلیم(و 
تقدیم وتوقیع إصدارات )لقاءات مقاربة تجارب أدبیة( و األذكار واألوراد 
النسائیة بلمسة سالویة. واحتضنت العديد من الفضاءات داخل المدينة 
العتيقة أنشطة المهرجان من رواق باب فاس والخزانة العلمية الصبيحية 
مرورا بدار الحاج علي عواد إلى جانب معارض تؤرخ لذاكرة سال في الهواء 

الطلق جوار بعض أسوار المدينة.
تجدر اإلشارة الى أن الدورة 11 لمهرجان مقامات عرفت برمجة غنية بين 
محاضرات أدبية وعروض مسرحية وشعرية بالفصحى والعامية و حفالت 

موسيقية وعروض في الهواء الطلق

مهرجان الجونة الم�صري بعتذر
 لـ »ريد وان«  ونعمان بلعيا�صي

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي المصري الدولي على التقدم 
باعتذار رسمي للشعب المغربي عن عدم تقديم النجم العالمي المغربي 
خالل حفل االفتتاح،  »ريد وان« و المطرب  المغربي »نعمان بلعياشي« 
مؤكدين أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في اإلعداد للحفل، وتعرب عن 

أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره.
وأكدت إدارة المهرجان احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما 
قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها 
لإلنتاج الفني لهؤالء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكل من الفنان »ريد 
تقديمه  تم  الذي  المتميز  األداء  على  بلعياشي«  »نعمان  والملحن  وان« 

خالل حفل االفتتاح.
في  المغربية  بالمشاركات  اعتزازها  إلى  المهرجان  إدارة  أشارت  كما 
مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من األفالم المغربية المشاركة أو صناع 
األفالم أو كافة الحضور المشاركين. هذا، وكانت اإلعالمية المصرية نادين 
فرج، منشطة  حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قد تجاهلت ذكر 
أسماء الفنانين المغربيين نعمان بلعياشي والمنتج ريدوان، خالل أداءهما 

أغنية الحفل ” جو البنات ” أمام أنظار ضيوف التظاهرة.
و تعمدت المذبعة المصرية عدم تقديم  ريدوان وبلعياشي للحضور، 
مكتفية بالحديث مع محمد رمضان، والتنويه بأداءه لألغنية، األمر الذي 

أثار جدال واسعا وسط صفوف نشطاء مواقع التواصل االجتماعي.
ولم تسلم اإلعالمية المصرية من االنتقادات التي طالتها من طرف النشطاء 
هذه  أن  البعض  اعتبر  حيث  به،  قامت  الذي  التصرف  بسبب  المغاربة، 

األخيرة تعمدت تجاهل الفنانين على خشبة المسرح.

يشارك الفيلم المغربي “باي باي فرنسا”، في النسخة 
18 من مهرجان “كان” الدولي لألفالم اإلفريقية، المقرر 
تنظيمها خالل الفترة ما بين 19 و24 أكتوبر 2021.

ويتطرق الفيلم السينمائي الذي يتنافس في المسابقة 
الرسمية الخاصة باألعمال الروائية للتظاهرة، لقصة 
كوميدية تدور حول “موالي المهدي”، المهاجر الثري 
النرجسي الذي ال يتعدى عمره 30 سنة، والذي سيجد 
نفسه في الشوارع بين عشية وضحاها دون مال أو 
هوية، األمر الذي سيدفعه لمواجهة العديد من المواقف 
الصعبة والمضحكة في الوقت نفسه، والتي ستنتهي 

باكتشاف صادم.
ويشارك في بطولة الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرجة 
ضحى مستقيم، كل من الممثلة فاطمة الزهراء لحرش، 

سناء مزكي، طارق البخاري وناصر أقباب ورفيق بوبكر 
وآخرون.

السينمائي،  العمل  ه��ذا  تصوير  أن  إل��ى  يشار 
يتجاوز  ال  مغربية  مخرجة  أصغر  طرف  من  المنجز 
سنها 21 سنة، امتد لثالثة أسابيع )أسبوع تصوير 
في الدارالبيضاء وأسبوعي تصوير في مراكش(، علما 
أن العمل خصص إلحياء ذكرى أولئك الذين توفوا جراء 

فيروس كورونا.
لألفالم  الدولي  “كان”  مهرجان  أن  بالذكر  جدير 
وحرفها  للسينما  عرض  منصة  عن  عبارة  اإلفريقية، 
وفنونها، ومختلف خبراتها إضافة إلى االبتكار والثقافة 
واألحداث، كما يشار إلى أن المهرجان مفتوح للجميع 

وفقا لإلجراءات االحترازية المعمول بها عالميا.

الفيلم المغربي«باي باي 
فرن�صا” ي�صارك بمهرجان 
الفيلم الإفريقي بـ »كان«

م�صرحية »�صر �صال المكنون في الملحون «
تختتم الدورة ال11 لمهرجان »مقامات« ب�صال

»نتفليك�س« توقع مع الفرن�صي 
عمر �صي عقدا ينتج لها 

بموجبه اأفالما ويمثل فيها
منصة  مع  األم��د  طويل  ا  عقد  سي  عمر  الممثل  وق��ع 
»نتفليكس« النتاج أفالم والتمثيل فيها، في تعاون هو األول 
من نوعه بين المنصة األمريكية وممثل فرنسي ويأتي بعد 

النجاح العالمي الذي حققه مسلسل »لوبين«.
وأوضحت«نتفليكس« في بيان أن »شركة عمر سي لالنتاج 
في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد أعداد 
ل�+نتفليكس+ وسيكون سي ممثل ا ومنتج ا  افالم خاصة 

منفذ ا فيها«.
وكانت مجلة »فرايتي« األمريكية المتخصصة كشفت هذه 
المعلومة وقالت إن هذا النوع من التعاون مع »نتفليكس« 
لم يحصل من قبل إال مع الممثلة فانيسا كيربي التي برزت 

في مسلسل »ذي كراون«.
ونقل البيان عن عمر سي أنه »سعيد بفرصة مواصلة« 
عالقته بالمنصة وأنه »متحمس للمرحلة المقبلة في المغامرة 

المشتركة« بينهما.
وع���رف ع��م��ر س��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ع��ال��م��ي ب��ع��د نجاح 
تحطيم  بعد  شهرته  وزاردت  »انتوشابل«)2011(  فيلم 
مسلسل«لوبين« الفرنسي األرقام القياسية على«نتفليكس« 

إذ جذب عشرات ماليين المشتركين في العالم.
وكان النجم البالغ من العمر 43 عاما الفرنسي الوحيد 
الذي ورد اسمه في قائمة الشخصيات المئة األكثر تأثيرا 

في العالم بحسب تصنيف مجلة«تايم« األمريكية.

  الدورة ال 27 لمهرجان تطوان ل�صينما البحر 
الأبي�س المتو�صط  في مار�س المقبل

مراسلة خاصة 

مراك�س ت�صت�صيف فعاليات بيينالي 
الرق�س في اإفريقيا

بمناسبة النسخة الخامسة عشر م�ن المهرجان الدولي للرقص المعاصر 
»نمشي«، الممتدة م�ن 22 الى 27 نونب�ر القادم، تستضيف مدينة مراكش خالل 
ه�ذه الفترة وبالتوازي فعاليات بيينالي الرقص في افريقيا، مما يجعل من فن 

الرقص المعاص�ر محل تشريف.
وأكد بالغ للجهة المنظمة، أن المدينة الحمراء ستشهد حدثين بارزين: م�ن 
جه�ة، مهرجان »نمشي« الذي ف�رض حض�وره،في المشهد الثقافي المغرب�ي 
من�ذ نشأته سنة 2005. ومن جهة أخرى، تظاهرة بيينالي الرقص في افريقي�ا 
التي أطلقت س�نة 1997 به�دف اكتشاف مواهب جديدة وضمان تعزيز العروض 
الراقصة بالقارة االفريقية. وتكمن أصالة هذا الحدث في تنقله )حي�ث استقبلت 
لوان�دا، انتاناريف�و، باري�س، باماك�و، جوهانسبورغ، وواغادوغ�و التظاهرة(، 
باإلضاف�ة الى ارتكازه على مهرجانات منظمة من طرف جهات ثقافية فاعلة بالقارة.
وبذلك، يضيف المصدر ذاته، ستعيش مراكش، لمدة ستة أيام، على إيقاع 
الرقصات  تاري�خ  ح�ول  وأف�الم  وع�روض  وندوات،  بورشات،  حافل  برنامج 
اإلفريقية وع�روض كوريغرافية، وذلك من أجل الوصول إلى جمه�ور أوس�ع، 

كم�ا س�تعقد ع�دة ع�روض فني�ة ف�ي فض�اءات عام�ة.
وبالمناسبة، قال مؤسس مهرج��ان »نمشي« والمدير الفني لبيينالي الرقص، 
توفيق ازديو إن »البرنام�ج يحمل نظرة تطلعية«، مضي�فا »سنس�لط الض�وء عل�ى 
ابداعات 20 مصم�م رقص�ات م�ن شباب ناش�ئين عب�ر برنام�ج جي�ل 2020«.

ويجدر الذكر ب�أن اإلب�داع المغربي سيكون حاضرا بوتيرة يومي�ة ع�ن طري�ق 
منص�ة مكرس�ة للمواه�ب الش�ابة بالمملكة، بما مجموعه أكث�ر م�ن 100 فنان 

ينتمون الى 34 مجموعة افريقية.
ويكتسي الحدث أهمية كبرى هذه السنة حيث كان من المفروض انعقاده 

العام الماضي لكنه ألغي في اللحظة االخيرة بسبب الوضع الوبائي.
وفي ضوء السياق االستثنائي للعروض الفنية، سيتم بثها هذه الفقرات 

الفنية عبر المنصة الرقمية اإلفريقية أفروبوليس.
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 18/م.ت.ص/ت.د/2021
املتعلق بالتطهير السائل 

لجماعة املنزه 
قسمة رقم 1: استقطاب جمع 

وتحويل املياه العادمة
جلسة علنية

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
الكائن مقرها بالرباط، عن طلب 
العروض املفتوح   املشار إليه 
االشغال  إنجاز  قصد  أعاله 
السائل  بالتطهير  املتعلقة 
 1 رقم  قسيمة  املنزه  لجماعة 
وتحويل  جمع  :استقطاب، 

املياه العادمة
سيتم تمويل املشروع من طرف 
 UE التمويل األوروبي املشترك

. / BEI / KfW / AFD
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
هم     ر 3د 3 . 1 7 8 . 9 3 8 , 0 0

)م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  ]أو  331.800,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل[
ملوقع  محبذة   زيارة جد  تنظم 
 11 الخميس  يوم   املشروع 
الساعة  على   2021 نونبر 
العاشرة صباحا بمركز املكتب 

قطاع املاء باملنزه
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 

بالعنوان التالي:
ملديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء   للشرب-قطاع  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،G مبنى 
شارع محمد بالحسن الوزاني، 
الرقم البريدي،-10220 الرباط 

)املغرب( الرباط . 
الهاتف:

)+212(537667305
الفاكس:

)+212(537667513
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب- مبنى G قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة  املاء 
الرقم  الوزاني،  محمد بالحسن 
الرباط،   -  10220 البريدي، 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة   ستعقد 

   09 الخميس   يوم  األظرفة 
الساعة  على   2021 دجنبر 
)توقيت  صباحا  التاسعة 
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  وللماء  للكهرباء 
 G -عمارة  املاء  للشرب-قطاع 
- شارع محمد بلحسن الوزاني 
 -  10220 البريدي  الرمز   -

الرباط.
تفتح األغلفة في آن  واحد.

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

الرباط.
الفاكس:

+2120537667221
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

 ع.س.ن/3951/ا.د

ع.س.ن /212/ إت

ع.س.ن /3950/ إدع.س.ن /3960/ إد

ع.س.ن /213/ إت
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احتجاجات �ضكانية �ضد »القن�ص الجائر« 

ومطالب بتدخل الجهات الم�ض�ؤولة
حسن المرتادي

يعيش سكان منطقة أيت سعيد أيشو، التابعة 
والتي  مالل،  بني  بإقليم  عطى  أيت  لقبائل 
تحدها  كل من قبيلة أيت سعيد أعلي  وجماعة 
إسكسي، وتحيط بها كل من قمة »أغنني«  وقمة 
الجهة  ومن  »تاغاغات«،   وقمة  »احسنت«  
أفاضيس، تحت  غابة وجبل  امتدادات  الغربية 
ازدادت  والتي   ، األوجه  املتعددة  املعاناة  وقع 
هواة  من  عدد  »اقتحام  بعد  مؤخرا،   حدتها، 
ومساكنهم،  أراضيهم  القنص حرمة  ومحترفي 
التحمالت  دفاتر  عليه   تنص  بما  اكتراث  دون 
املنظمة لعمليات ومواسم القنص« تقول مصار 
من عني املكان،  الفتة إلى »ما قد  تشكله عملية 

القنص من خطر محدق بحياتهم«.
أيت سعيد  بمنطقة  املحتجني  من  عدد  وعبر 
مما   غضبهم   وعن  الشديد  قلقهم  عن«  ايشو 
القناصني،  بعض   طرف  من  حيف  من  لحقهم 
والذين تسببت تصرفاتهم الالقانونية  املتمثلة 
في اقتحام  أراضيهم وأماكن تواجد مساكنهم، 
في خلق أجواء من الرعب في صفوف السكان،  

»أن  مضيفني  وشيوخ«،  ونساء  أطفال  من 
وباقي  واألبقار  واملاعز  األغنام  من  قطعانهم 
الحروش  وسط  للتيه  عرضة  باتت  دوابهم، 
الغابوية بسبب أصوات الرصاص املدوية  في 

هذه املنطقة أو تلك«.
بعض  لنا  صرح  ذاته،   السياق  وفي 

املتضررين من هذا الوضع قائلني: »لقد سبق أن 
تم قتل عجلني برصاص  أحد القناصني«، الفتني 
إلى أن »سكان املنطقة باتوا يتعرضون للوعيد 
أغنامهم  عن  بحثهم  أثناء  سيما  والتهديدات، 
الضائعة ليال، بسبب الطلقات النارية املخيفة، 
والتي تنطلق من القرب  من املساكن والحظائر،  

بل وحتى أثناء الرعي«.
ولإلشارة فإنها ليست املرة األولى التي ينظم 
احتجاجية  وقفات  املتضررون  السكان  فيها 
غاضبة، وتوجيه رسائل إلى الجهات املسؤولة، 
من  الوعود  من  العديد  تلقوا  أن  سبق  »حيث 
لكن  القانونية،  غير  الوضعية  هذه  تدارك  أجل 
تضيف املصادر  دون تنفيذ على أرض الواقع« 

ذاتها.
كثيرا  »فإنهم  دائما  السكان  شهادات  ووفق 
عبارة عن رؤوس دجاج  ما عثروا على »أطعم« 
محشوة بمواد مسمومة وقاتلة للثعالب وبعض 
ازدياد  بهدف  واألرانب،  الحجل  آكلي  أصناف 
ما  وهو  باملحمية،  الوحيش  أعداد  وتكثير 
الطبيعي   التنوع   وكذا  البيئي،  التوازن  يهدد 
مسلكيات  أنها  كما  الغابوية،  املناطق  بهذه 
أخرى  حيوانات  نفوق  في  تتسبب  ما  غالبا 
ورؤوس املواشي،  خصوصا بعد أن تجف هذه 
الجهات  مطالبني  الوقت«،  مرور  مع  »األطعم« 
الساكنة  إنصاف  أجل  من  »بالتدخل  املسؤولة 
املحلية ، من خالل الحرص على إعمال القانون 

املساوي بني الجميع«.

صورها تشّوه جمالية املكان

مبنطقة أيت سعيد أيشو بإقليم بني مالل مريرت..  قرار »ت�ضتيت«  الم�ظفات 
والم�ظفين يثير اال�ضتياء

تفاجأ متتبعو الشأن العام املحلي بمريرت بإقليم خنيفرة، بقرار 
رئيس البلدية    املتمثل  في  »تشتيت« عدد من املوظفات واملوظفني  
بني املقاطعات، ومن مقاطعة إلى أخرى، بصورة غير مسبوقة أثارت 
تحفظ البعض، فيما اعتبر  آخرون  الخطوة »مزاجية«، كما رأى 
البعض أنها »حاملة لنوايا انتقامية«، و»تستدعي تدخل السلطات 
والخلفيات  الحيثيات  على  للوقوف  تحقيق  فتح  أجل  من  املعنية 

واألسباب«. 
موجة من التساؤالت،  وكان طبيعيا أن تثير هذه  »الخطوة  » 
من  أزيد  قضى  َمن  املستهدفني  بني  من  يوجد  أنه  »خصوصا 
مهام  خضم  في  مصادرنا،  حسب  نفسه،  ليجد  مهامه  في  عقدين 
استهداف  وما  تكوين،  إعادة  او  جديد  لتكوين  تحتاج  أخرى 
نموذجا   إال  مثال  والثانية  األولى  باملقاطعتني  وموظفني  موظفات 
يفتح الباب ملجموعة من التأويالت«، »بل أن األمر،  يذكر بعملية 
مماثلة أقدم عليها رئيس سابق يقضي حاليا عقوبة حبسية، حني 
بمهام  واملكلفني  للبلدية،  التابعني  املوظفني  كل  سحب  على  أقدم 
تضيف  موظفيها«  من  والقيادة  الباشوية  وأفرغ  الداخلية،  قطاع 
رئيس  على  املفروض  من  »كان  أنه  إلى  مشيرة   ذاتها،  املصادر 
وموظفي  أطر  مع  اجتماعا  يعقد  أو  القوانني،  يحترم  أن  البلدية  
اإلجراءات  هذه  مثل  في  للتداول  النقابي،  مكتبهم  مع  أو  البلدية، 
قبل تنفيذها، على األقل من باب احترام ثقافة املقاربة التشاركية 
والتواصل الديمقراطي في ما يهم القرارات«، الفتة إلى ما وصفته 
بـ »التمييز« بني املستهدفني واملوالني، مع التساؤل حول مدى قدرة 
الرئيس على فتح ملف املوظفني األشباح،  علما بأنه كان مستشارا 

بنفس البلدية لسنوات مضت؟

خنيفرة.. �ضالمة التلميذات مهددة  بالمنطقة 
الفا�ضلة بين   »ابن عبدون« و«اأجدير«  

تلميذات  عدة  اشتكت 
يدرسن ب »الثانوية اإلعدادية 
ب  ويقمن  عبدون«  ابن 
التأهيلية  الثانوية  »داخلية 
من  بخنيفرة،  أجدير«، 
»مظاهر التحرش واالستفزاز 
واعتراض السبيل ومحاوالت 
التي  والسرقة«  االعتداء 
طرف  من  إليها  يتعرضن 
يترقبون  وشباب  أشخاص 

خروجهن من مؤسستهن لاللتحاق بالداخلية املتواجدة باملؤسسة 
»الساعة  توقيت  وإشكالية  املساء  فترة  في  خصوصا  الثانية، 
املضافة« التي يرخي فيها الغروب ظالله قبل ساعة الخروج، دون 

إغفال   الحالة التي يكون عليها الوضع خالل فصل الشتاء.
وجدير بالذكر أن املؤسستني املشار إليهما، »الثانوية اإلعدادية 
هامش  على  تقعان  أجدير«،  التأهيلية  و«الثانوية  عبدون«  ابن 
املدينة، على طريق كهف النسور، ما يضيف للمعضلة الكثير من 
القلق والخوف، ويدعو إلى ما يكفي من االهتمام باملوضوع، وإلى 
تقيد كل الشركاء واألطراف باملسؤولية املشتركة، خصوصا أن  األمر 
يتعلق   بإناث، وجب حمايتهن من الهدر املدرسي وتشجيعهن على 

التمدرس  وينحدرن من الفئات الهشة القاطنة باملناطق النائية.
منه  تشتكي  ما  حيال  املؤسستني  إدارتي  قلق  جانب  وإلى 
التلميذات، ارتفعت مطالب املتتبعني للوضعية بضرورة التنسيق 
هاتني  وتالميذ  تلميذات  وأولياء  وأباء  أمهات  جمعتي  بني 
الوطنية،  للتربية  اإلقليمية  املديرية  ومع  جهة،  من  املؤسستني، 
من جهة أخرى، قصد مخاطبة مصالح األمن الوطني بهدف القيام 
بما ينبغي من التدابير واالجراءات الرامية إلى تجفيف الظاهرة 
أحيانا(  الذكور  )والتالميذ  التلميذات  وسالمة  أمن  تهدد  التي 
مطالبة  مع  إليهما،  املشار  املؤسستني  بني  العازلة«  »املنطقة  ب 
بأمن  املتعلقة  الداخلية  وزارة  مذكرة  بتفعيل  املعنية  السلطات 

محيط املؤسسات التعليمية. 
 أحمد .ب

�ضيدي حجاج وادي ح�ضار..   مياه 
عادمة  تهدد  �ضحة ال�ضاكنة  

املؤسسات  إحدى  »أقدمت 
العقارية بسيدي حجاج وادي 
على  مديونة،  إقليم  حصار  
لفائدة  سكنية  تجزئة  إحداث 
بمنطقة  الصفيح  دور  قاطني 
إعداد  سياق  وفي  الهراويني، 
شق  تم  التحتية،  البنيات 
ومياه  الحار  الوادي  قنوات 
لالسف  أنه  إال  االمطار، 
االشغال  توقفت  فقد  الشديد، 

ولم يتم إتمامها، مما دفع  بالقاطنني الجدد باملشروع   الى تشغيل 
قانوني،  وغير  عشوائي   بشكل  القنوات  بهذه  الصحي  الصرف 
من املياه العادمة، الناتجة عن  الشيء الذي خلف »بحيرة ملوثة« 
للقاذورات  مصدرا  أصبحت  والتي  العشوائي  الصحي  الصرف 
والحشرات  والروائح الكريهة، التي باتت تهدد السالمة الصحية 
في   هذا  »يحدث  مضيفة  املكان،  عني  من  مصادر  تقول  للسكان« 
املزيد من   االحتياطات والتدابير  اتخاذ   الذي يستوجب  الوقت 
زمن  في  الساكنة   وراحة  النظيفة  البيئة   على   للحفاظ  العملية 

كورونا«.
 وطالبت املصادر نفسها » بضرورة تدخل الجهات املسؤولة  من 
أجل رفع الضرر عن ساكنة املنطقة، التي  أضحت تعيش املعاناة 
جراء هذه الكارثة البيئية، والعمل على تدارك ما ينبغي تداركه قبل 

فوات األوان«.

»أرشيف«

بعد حوار دام ثالث ساعات  

»تعليق« وقفة احتجاجية لم�ضتخدمات وم�ضتخدمي �ضيدليات خنيفرة

بقايا �ضع�ذة ونفايات تحّ�ل جنبات �ضيدي عبد الرحمان اإلى نقطة �ض�داء؟
وحيد مبارك

يشّكل كورنيش وشاطئ عني الذئاب مالذا 
للبيضاويني والبيضاويات، الذين يفرون إلى 
أو  لالستجمام  طلبا  البيضاوية  الرقعة  هذه 
ملمارسة املشي والتخلص من ضغوط املدينة 
على  كبير  إقبال  اليومية.  الحياة  وأعباء 
مدار السنة، لكن منسوبه يرتفع أكثر ما بني 
املعيقات  كل  رغم  والصيف،  الربيع  فصلي 
املرجوة  املتعة  تحقيق  دون  تحول  التي 
كاملة، بسبب جملة من السلوكات التي تخلق 
بالنسبة  الشأن  التوتر غير ما مّرة، كما هو 
األرصفة«  »حراس  من  مجموعة  ملمارسات 
الذين يفرضون تسعيرة خاصة للسماح بركن 
السيارات مع الدفع مسبقا، في غياب أي سند 
قانوني يسمح بذلك، وكذا مضايقات عدد من 
القاصرين الذين يلتصقون بمرتادي الفضاء 
أو  نقود،  على  الحصول  بهدف  التصاقا، 
ماء مع أصحابها،  وقنينات  اقتسام وجبات 
سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وغيرها كثير 
من الصور الشائنة التي تتعدد مظاهرها في 

كورنيش »عاصمة املال واألعمال«.
طالت  التي  التعديالت  تمّكن  لم  مشاهد 
من  »واجهته«  معالم  وغّيرت  الكورنيش 
أكثر  أخرى  الزائر  يكتشف  بل  إخفائها، 
دور  فيها  البشري  للعنصر  يكون  فظاعة، 
ولوج  بمجرد  عناوينها  تبرز  والتي  كبير، 
الرقعة  مستوى  على  خاصة  الشاطئ،  رمال 
املحاذية لسيدي عبد الرحمان، حيث تتواجد 
الزوار  تغري  التي  الصخور  من  مجموعة 
أحضانها  بني  بالجلوس  التأمل  وعشاق 
تستقطب  أو  استرخاء،  لحظات  عن  بحثا 
اآلباء  الهادئة  املائية  مساحاتها  بعض 
فيها  يجدون  الذين  أطفالهم،  رفقة  واألمهات 

بعيدا  واالستجمام،  للسباحة  آمنا  مالذا 
عن مخاطر كل تقّلب قد يشكل خطرا مرّوعا 
جمالي،  بعد  كل  تستأصل  صور  للجميع. 
من  املكونة  املختلفة  النفايات  بني  ما  تتوزع 
األكياس والقنينات الزجاجية والبالستيكية 
والقارورات املعدنية وقطع الكارطون وبقايا 

»كيزان الذرة« وغيرها.
مخّلفات بشرية ألشخاص مروا من هناك 
تنضاف  عليهم،  شاهدة  عالماتهم  وبقيت 
إليها بقايا طقوس شعوذة تحبل بها املنطقة، 
وتمائم  وبيضاء  سوداء  شموع  من  تتكون 
على  تبعث  وغيرها،  وريش  معادن  وبقايا 
صدور  على  وتجثم  واإلشمئزاز،  التقزز 
مشاهد  أمام  أنفسهم  يجدون  الذين  الزوار، 
مستفزة، تطرح أكثر من عالمة استفهام عن 
أن  املمكن  من  كان  رقعة  في  استمرارها  سّر 
تصور  خالل  من  سياحية  قبلة  إلى  تتحول 
قابل لتغيير معالم هذه الوجهة نحو التحدث 
والتطور، عوض أن تظل عالمة على »الجهل 
البشاعة  على  تؤشر  صور  والتخلف«؟ 
ميزانيات  لها  كل جمالية خصصت  وتمسخ 
ضخمة إلضفاء حّلة على كورنيش »عاصمة 
املال واألعمال«، وُتغرق شاطئها ورمالها في 
النظافة  عمال  يقوم  التي  النفايات،  من  بحر 
بمجهود كبير لجمعها، على طول الكورنيش، 
في  فاعلون  بها  يقوم  حمالت  جانب  إلى 
مغاربة  عاديون،  ومواطنون  املدني  املجتمع 
أصحابها  هدف  عديدة،  مرات  في  وأجانب 
باقي  وتحسيس  مغايرة  صورة  تقديم 
وعلى  البيئة  على  الحفاظ  بأهمية  املرتفقني 
تقترفها  أضرار  من  املكان، وحمايتها  نظافة 
أجل  من  طويلة  سنوات  تتطلب  عابرة،  أياٍد 
أمام  نكون  حني  خاصة  منها،  التخلص 
مخلفات بعضها ال يتحلل إال بعد 100 سنة؟

أحمد بيضي

الصيدليات  ومستخدمات  مستخدمو  أعلن 
بخنيفرة، عن قرار تعليق وقفتهم االحتجاجية، 
التي كان مقررا خوضها، بعد زوال يوم األربعاء 
الصيادلة«،  »نادي  أمام   ،2021 أكتوبر   13
بعد  وذلك  )أزلو(،  الخضراء  املسيرة  بساحة 
باشا  شخص  في  املحلية،  السلطة  من  تدخل 
املدينة الذي دعا املستخدمني املعنيني، قبل يوم 
لطاولة  االحتجاجية،  معركتهم  تنفيذ  من  واحد 
بحضور  ذلك  تم  حيث  الباشوية،  بمقر  حوار، 
وممثلني  الصيادلة،  نقابة  مكتب  عن  ممثلني 
ودامت  واملستخدمني،  املستخدمات  نقابة  عن 

الجلسة لثالث ساعات متواصلة.
الحوار  خلص  فقد  مشترك،  بالغ  خالل  ومن 
ثماني ساعات،  في  العمل  »تحديد ساعات  إلى 
وفي حالة رفع السقف الزمني يتم ذلك بتشاور 
هذا  في  القانون  تطبيق  عبر  املستخدم  مع 
الشأن«، مع »إصدار بالغ مشترك في املوضوع 
التي  الحاالت  بالتدخل في  الصيادلة  التزام  مع 
ما  في  القانون  وكذا  االتفاق،  بتطبيق  تلتزم  لم 
»التعاون  إلى  إضافة  العمل«،  ساعات  يخص 
وتبادل الرأي من أجل الدفاع عن خروج قانون 
املرتبطة  الحاالت  و»جرد  املستخدم«،  يحمي 

باملشاكل التي يعرفها القطاع«.

التوقيت  إلى  »العودة  على  االتفاق  تم  كما 
»مأسسة  ضرورة  وعلى  بالتدريج«،  العادي 
ثالثة  كل  مرة  بتنظيمه  األطراف  بني  الحوار 
أشهر على األقل«، وبينما تم اتفاق الطرفني على 
إشهار نتائج الحوار بكل الصيدليات ك »ميثاق 
»إرجاء مناقشة  شرف«، رأى ممثلو الصيادلة  
بعض النقاط املطلبية باعتبارها من اختصاص 
املستخدمات  نقابة  وعلى  الشغل،  مفتشية 
للبت  املصلحة  على هذه  إحالتها  واملستخدمني 
األدنى  كالحد  الصلة،  ذات  املشاكل  وفي  فيها 

لألجور والتأمينات مثال«.
ومستخدمي  مستخدمات  أن  إلى  ويشار 
الوقفة  خوض  بقرار  خرجوا  قد  الصيدليات 
اإلنذارية، على هامش اجتماع مكتبهم النقابي، 
بمقر ك.د.ش، بخنيفرة، يوم األحد عاشر أكتوبر، 
الدفاع  مواصلة  على  خالله  شددوا  والذي 
بطلب  يرتبط  ما  أساسا  و  املطلبي،  ملفهم  عن 
التي  العمل  بساعات  املتعلق  »القرار  مراجعة 
مارس  منذ  مفعوله  والساري  فيها«،  يشتغلون 
وال  للغاية  »مجحفا  يعتبرونه  والذي  املنصرم، 

املنصوص  القانونية  واملقتضيات  يتماشى 
بقانون  واملحددة  الشغل،  مدونة  ضمن  عليها 

65/00 في مادته 184«. 
هذا  وسبق لنا   تسلم عريضة مذيلة بحوالي 
ومستخدمي  مستخدمات  بني  من  توقيعا   80
»تذمرهم  عن  فيها  يعربون  الصيدليات، 
بـ  وصفوه  ما  حيال  الشديد«  واحتجاجهم 
»أسلوب املماطلة والتسويف املمارس من طرف 
عدم  من  »استغرابهم  وعن  الصيادلة«،  بعض 
واملؤطر  للجدل،  املثير  التوقيت  عن  التراجع 
بقرار عاملي تم تشويه قراءته«، والذي ال يراعي 
ظروف  وال  االجتماعي،  وال  النفسي  الجانب  ال 

النساء واألمهات املستخدمات.  
موجه  سابق  طلب  في  ورد  ما  ضمن  ومن 
ومستخدمات  مستخدمو  أشار  االقليم،  لعامل 
صيدليات خنيفرة، في إطار نقابتهم، ملا وصفوه 
الدينية  املناسبات  بعض  على  »التطاول  بـ 
والوطنية«، عبر »إلغاء العطل الخاصة بها ضدا 
على القوانني التي تمنع العمل في أيامها املؤدى 
عنها واملحددة الئحتها بنص تنظيمي«، كما لم 
التصريح  عملية  »يشوب  مما  التشكي  يفتهم 
لدى صندوق الضمان االجتماعي، وفرض العمل 
املستخدمني  بعض  من  يجعل  الذي  بالتعاقد 
عبارة عن »أياد مياومة فقط«، بحسب تصريح 

مسؤول نقابي.

أفراح فهد 
الهندال

جموع  بني  الساحر  يفعله  ما 
والعربات  والدمى  الحيوانات 
املتنقلة التي تحمل الحشود والجثث 
واملروضة  املفترسة،  والكائنات 
الكبيرة  الساحة  تلك  في  والخيالية 
يمكنه  الحضور،  إدراك  يفوق  عمل 
أن يقنع الجمهور بأن ما يحدث واقع 
يغمض  أن  أحدهم  حاول  وإن  فعليًا 
عينيه، فما يحدث في املخيلة الناشئة 
أوضح،  بشكل  يظهر  القراءة  عن 
فتاك  الكلمات  سحر  لعبة،  الغموض 
تصف  تتصاعد  التي  واألصوات 
ورقصها  الكائنات،  ارتعاش  بدقة 
وانكبابها على الحدث واإلفالت منه 
إلى  اإلنصات  القارئ  يحاول  بينما 
اكتشفها  التي  الخاصة  موسيقاه 
بإيقاع النصوص نفسه. فهو بعكس 
املؤلف«  بـ«موت  عادة  يحدث  ما 
موارى خلف شخصياته ودسائسها 
وعصاه  مرئيًا  زال  ما  الحكائية، 
تنتهي،  ال  متواليات  الكائنات  تبعث 
وأعني بالساحر هنا القاص املغربي 
أنيس الرافعي، »سيد التجريب« منذ 
مجموعاته  إلحدى  األولى  قراءتي 
القصصية ولم أتملص يومًا من سحر 
آثاره التي أوملها عبر إصداراته حتى 

اليوم.
املتوهمة«  الحيوانات   »سيرك 

ملواجهة  إصداراته  يتوسط  امتداد 
فيه،  متشكل  حيوان  كل  في  ذواتنا 
مجانية  التذاكر  بأن  ادعائه  رغم 
تقاطعت  للفرجة.  حضور  وأننا 
املستشفى،  بدخولي  للكتاب  قراءتي 
املنخفض  الدم  منسوب  بني  أترنح 
عدة  وبلقاءات  األنيميا،  ومجابهة 
في  عاشت  التي  الحيوانات  بني 
بإصرار  الرافعي  قاله  ما  فأفهم  دمي 

التقيت  حيواناتي«،  جميع  هو  »أنا 
ال  تحديدًا  البرية  بالحيوانات 
املروضة - وكلها برية باألصل- وعبر 
املونولوجات التي كتبها والرسومات 
وأدهشتني  غالبًا  أفزعتني  التي 
للفنان محمد العامري، أظنني تمرنت 
جيدا على جلب املنسي وما حسبته 
مجهواًل، أو هو األثر الساحر لتشريح 

هواجسنا الشخصية في القراءة.

هو  الرافعي  أنيس  فعله  ما 
أحد  يجيب  دولوز  جيل  جعل  ما 
مع  الفن  يبدأ  »ربما  قائال:  األسئلة 
مفتتحًا  الكتاب  بدأ  وإن  الحيوان«.  
والخواطر،   والتأمالت  بالشذرات 
ترك  للمخيلة حقوقها حني  أعاد  فقد 
والقصيصات  والهوامش  لألحالم 
الكواليس  املوازية  والخطابات 

مشاعًا للجائلني فيها.
للمبدع  الداخلية  الحرية  هي   
بالنسبة  للعالم  الجديدة  والرؤية 
من  يتخلص  حني  للمتلقي، 
لألدب،  سلفًا  املقننة  االعتبارات 
الذي  الحيوان  وعي  تيار  ويتفهم 
ال  خالقة  ملأسسة  الرافعي  ابتكره 
على  والتعالي  بالتشخيص  تكتفي 
بل  تقمصها  تتعمد  وال  الكائنات، 
لتنشئ  البشري  التأنق  كلفة  تنزع 
مدخل  متناغمة.  حيوية  تعددية 
أشبه بدهليز فكري طويل، ومجموعة 
االرتواء  جمالية  بني  مونولوجات 
وإيجازها  مفرداتها،  وغنى  السردي 
الحاد في نحت حيواناتها ومواقفها 

محاكمة  النصوص  في  الوجودية 
من  وساخرة  واألساطير  الخرافات 
كثيرة  وأسئلة  املوضوعي،  تدجينها 
تنفتح على املمكنات بارتباط وشيج 
وتفاعل إنساني، ما اعتنى به دولوز 
أطوار  من  »طور  الحيوان  أن  مؤكدا 
الكونية  الصيرورة  دائمة«  صيرورة 
األخرى  الصيرورات  تشمل  التي 

وترتبط بها.
رسومات  »حقيبة  عن  الكتابة 
ومونولوجات« ال يمكن تحديدها في 
سيقحم  ما  ذاتها  بحد  وهذه  مسار، 
والنقاد  واالجتماع  النفس  علماء 
بدورهم  ليخوضوا  والقراء  الفنيني 
نفسية  بمجسات  القراءة  تجربة 
خيال  من  الشفاء  يمكن  »ال  وفكرية، 
فيها،  دّون  كما  العضال«  السيرك 
السيرك«  باب  »إغالق  يمكن  ال  كما 
نتذكره  الذي  التقليدي  بالصرير 
تستوجب  الوعي  فاستعادة  عادة؛ 
من  بدءا  اإلنصات  بتعددية  التدرج.. 

الداخل لتحمل الضوضاء خارجًا.
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االشتراكي

 �شكرا
 لن�شف 
النافَذة 

املفتوح
محمد أشرف الشاوي

العاشر من أكتوبر، نصُف الليل إال ساعٌة فاتنُة الُيتِم كَبناِت املغِرب العميِق 
وأميرات قراُه الجبلية النائية، شكرا لنصف النافَذة املفتوح على ضفتيِه، ينسكُب 
منه ريح طفيٌف ُتسر به أهازيُج قلبي، وأرى ِمن خالِله طيف السماِء األنيِق، شكرا 
ذلك يمثل قلبا بكل البؤس والحزِن معا، ذلَك يفرج هما  لِنصفها اآلخر -املُغلق- 

وَيردُع النحيَب حتى ال يتسرب لَذاِت األهازيج..
كتاُب »أوراق« للمفكر عبد اهلل العروي، أقرأه للمرِة الثالثة راجيا من عقٍل ال 
يزال تائها في العربدِة أن يفك شيفراته ويحلل مضامينه ولو بشكل يتيح فهما 
جيدا ويحتِرم الَحبكة، أنفض عني ُغبار الُجنب وقساوَة التاريخ فأختار أن أزيَد 
فصوال أخرى بعد النهاية؛ تلك التي ال أزال أجَهلها خصوصا حينما يتفاقُم لظى 

الشوق في أعماٍق تتناثر كأصابَع متهالكة..
أواِجه دوامًة من أسئلٍة يستحيُل معها العيُش، وحدي كسمندٍل كسيح ال يقي 
نفَسه حر األيام وعنفها اللئيَم، أنفض الحنني والشوق وكل الريح الذي يذروني 
مراٍت ِعدة، محمال بأوزار وبتبعاتها التي ال تنتهي، كاسَف الحال مشرِئب البال 
ُوسم جبيني  املكاِن،  غير موجود سوى على حيز  األرض،  ومنسيا على سطِح 
تعربُد  التي  كتلك  مرًة  لقطة  سيحذف  الزماِن  انفالُت  وليس  والِخزي،  بالعاِر 
التبرم  ثم  الواقع  فحُص  هو  النضج  أن  يقاُل  ببالي..  تجول  وتصول  بخيالي، 
منه أما أنا فأنفي كل هذا الذي قيل أو الذي سيقال، النضج أن يستكني الجريح 

بداخلي وأن ُيعقد الصلح كبد ليس منه بد، ليَس من أولويًة غير هذه..
سنزيُد فصال إضافيا دون أن نلقي باال للنهاية أو فحواها، سأحملُق باملرآِة 
ألنني  يتراقُص  ال  والستار  مفتوح،  النافذِة  ونصف  سريري،  على  من  أمامي، 
طردت الريح لتنفَث بذِلك نفسها بعيدا عن حصِني املتهاِلك. سأمعَن النظر باملرآة 
لسُت  لكنني  »للماما«  عذرا  انعكاسها،  يحجُب  بثوٍب  أرميها  أن  دون  وسأناُم 
ال  داخلي،  الصدر  مقعُد  سوى  بمنزلي  طيَف  ال  تسكنها،  التي  باألطياف  أؤِمن 
مصَدر لألسى والغصِة سوى ذلك القنصل امليُت على أرٍض ليست بأرضي لكنها 

بداخلي..
مقيٌت،  للضوِء صخٌب  بالشهِم،  اآلخر  وال أصف شخصي  الشجاعة  أدعي  ال 
لألصوات نشاز قاتٌم، للحرية سالطنٌي تبطش بالِفكرة قبل أن تولَد، للحب جبٌّ 
تموت فيه األماني فرادى، للشعر رومنسيته، لي أنا حزني أتيه فيه عاما وأغوص 
ِبه دهرا، ألقضي بذلك عاما ودهرا متسلقا قمما عاتية وسالكا طرقا جائرًة وعرة، 
يصيُر جبانا  بذِلك  ألنه  بداخلي،  املقعُد  من خاسر سوى  وليس  فتعوُق،  تعمُق 

أكثر فأكثر!

»�شريك ماك�شيمو�س«: الكتابة.. وخوارقها

الفنان  اآلن  يعرض  بمراكش،  الشريفة  بدار  األخير  عرضه  بعد 
التشكيلي مصطفى النافي آخر أعماله برواق )منظار( بالدار البيضاء 
 26 غاية  إلى  أكتوبر   23 من  ابتداء  متعدد«  »فراغ  عنوان  تحت 
اللوحة  بني  أيقونات جمعت  املعرض  هذا  تضمن  2021.حيث  نونبر 
حدد  الثالثة،  أبعادها  في  األيقونة  وبني  والثاني،  األول  بعديها  في 
معاملها في جمالية الشكل ورهافة اإلحساس كفنان راكم ملدة طويلة من 
الحرفية والبحث عن أسرار التعامل مع املواد، رصيدا  تقنيا ومعرفيا 
التجارب  لكل  أيقوناته سندا  من  اإلنجاز، حيث جعل  في  عالية  بدقة 
املمكنة في اتجاه البوح بمكنوناتها عنوة، فجعلها تنطق بما تخفيه 
من إمكانيات ال يمكن إال للمتمرس الوقوف عليها، فكانت جسرا لولوج 
املوضوع املؤطر لتجربة ناهزت ثالثني سنة من البحث والتمحيص، 
لتخلق توازنا بني الشكل واملضمون، كفضاء حاول الفنان النافي أن 

. le plein et le videيتقاسمه بني اململوء والفارغ
حيث جاء في جزء من كلمة دليل املعرض للتشكيلي والناقد شفيق 

الزكاري ما يلي:
أبعادها  بكل  الفنية  الرؤية  تجدد  بتفاصيلها  وعناصر  أشكال   «
الجمالية املفرطة في طرح األسئلة الحداثية املنفلتة من رتابة املمارسة 

التشكيلية، بأسئلتها التوليدية ملنظور املعالجة للسند، بمرجعيات فلسفية جعلت من التحفة الفنية جزءا من مشروع 
مستقل عن ما نشاهده اعتياديا في املشهد التشكيلي املغربي أو العربي.

تلك هي مضامني التجربة التشكيلية عند الفنان مصطفى النافي، القادم من أرخبيل بساتني حاللة املعروفة بعنفوان 
طبيعة تربتها األصيلة، تجربة تحمل مسؤولية اعتناقها فنان أصيل بعمق الغيرة واملعاناة الحقيقيتني، بحثا عن 
كنه معالجة أسئلة وجودية بطريقة تصاعدية )Transcendante(، ضمن نسق البحث الدائم عن أفق مغاير يخضع 
للضوابط العلمية واملوضوعية، متوسال بخبرته الطويلة وتكوينه األكاديمي املتحرر من التكرار والرتابة، متجاوزا 

بذلك شرط االنغالق واالجترار الذي أصبحت تعاني منه الساحة التشكيلية املغربية حاليا.
لم يقف املشروع الفني للفنان مصطفى النافي عند حدود صياغة الخطاب التشكيلي املتداول، بل اعتمد على أسئلة 
تمتح من البعد الفكري والفلسفي من زاوية مرئية يصعب القبض عليها بسهولة، إال في حضور مرجعية ثقافية عميقة 
من خالل  تجربته  في  لالنتباه  ملفت  الفلسفي حضور  للطرح  فكان  املشارب،  متعدد  إنساني  ثقافي  ملوروث  تستند 
منظومة منفتحة على كل التأويالت املمكنة، بخصوصيات حولت ما هو نظري إلى ما هو تطبيقي مرئي، اعتمادا على 
تحوالت بآليات تختلف على مستوى التطبيق نظريا وعمليا، أي من الطرح الفلسفي إلى مقاربة تشكيلية بمضمون 
فكري وعملي، في محاولة خلق توازنات تعبيرية متفاوتة من حيث العناصر املتباينة فيما بينها، واالنتقال من أفكار 

تجريدية هالمية ملشاهد مرئية ملموسة، جعلت من مفهوم »املا بني بني« موضوعا لها.
هنا، هو ذلك املفترق بني الفكرة ونقيضها، أو تلك املرحلة االنتقالية في بعدها التحولي الذي  ف«املا بني بني« 
يستكني في أسلوب بحث معني يجمع بني البداية والنهاية، وهذا ما نقف عليه من مالمح محورية في تجربة الفنان 
مصطفى النافي، التي عرفت تطورا منذ بداياتها من خالل خيط رابط في مسارها، حيث ال يمكن الفصل بني محطة 
املتمكن صاحبها من استخدام وتوظيف  الجمالي  وأخرى نظرا المتداداتها بشكل تسلسلي وسردي على املستوى 

العناصر واآلليات املؤثثة لتحفه الفنية...«

م�شطفى النايف يعر�س برواق 
»منظار«بالدار البي�شاء

ذ. الكبير الداديسي

افتتحت مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون موسمها الثقافي 2021/2022 
واملجموعة  قشوشي،  ايمن  للدكتور  األلوان«  »التباس  رواية  توقيع  بحفل 
الجديدة صادرة  في طبعتها األولى عن دار الفاصلة للنشر في 90 صفحة، 
وكْتبة، راس اللفعا، مر القطار سريعا،  موزعة على عشر قصص هي )قرنفل، مُّ
وضع  النوازل(  طب  و   ،Plageat, CNI اليونانية،   ، مسروق  حب  عتبة، 
األلوان  »التباس  لها عنوان  واختار  برادة  الدكتور محمد  املجموعة  مقدمة 
ظهر  على  املقدمة  نفس  كتابة  وأعيد  الواقع«  تقبل  ال  متمردة  ذات  صوت 

الغالف الخلفي للرواية. 
الحفل الذي احتضنته قاعة الخزانة الجهوية بآسفي مساء يوم السبت 16 
أكتوبر 2021 ، ُنظم  بتنسيق  بني مؤسسة الكلمة واملديرية اإلقليمية لوزارة 
مؤسسة  رئيس  تقديم   من  وكان    ... بأسفي  والتواصل  والثقافة  الشباب 
الكلمة للثقافة والفنون عبد الحق مفراني وخالله  قدم األستاذ عماد شوقي 
قراءة نقدية في املجموعة القصصية قبل أن يفتتح باب ملناقشة تجربة أيمن 

قشوشي القصصية، ويختتم اللقاء بحفل توقيع املجموعة القصصية. 
قصصية  مجموعة  ثاني  هي  األلوان«  »التباس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أليمن قشوشي بعد مجموعته األولى«كلكن عذراوات«  التي أطل من خاللها 
على عشاقة القصة القصيرة، الصادرة عن مطبعة الديوان للطباعة والنشر 
في حدود 78 صفحة وتضم 14 قصة قصيرة أصدرها وهو طالب بكية الطب 

والصيدلة. 

توقيع جمموعة ق�ش�شية 
جديدة للدكتور اأمين ق�شو�شي

العلمية  الخزانة  فضاء  احتضن 
يوم  مساء  سال  بمدينة  الصبيحية 
حفل  الجاري،  أكتوبر   13 األربعاء 
محراب  في   « كتاب  وتوقيع  تقديم 
للكاتب   « حوارية  مقامات   : التشكيل 
بحضور  معتصم  محمد  واالعالمي 

الناقد الجمالي سي محمد الشيكر.
 حفل التوقيع يندرج ضمن برنامج 
الذي  »مقامات«   ملهرجان   11 الدورة 
بداية  في   . رقراق  أبي  تنظمه جمعية 
الكلمة ممثل جمعية أبي  اللقاء تناول 
ينظم  التي  بالسياقات  مذكرا   ، رقراق 
فيها هذا اللقاء الفني ودالالته الفكرية 
الدكتور  الكلمة  تناول  ثم  والجمالية، 
أن  اعتبر  حيث   ، الشيكر  محمد  سي 
مقامات  التشكيل:  محراب  »في  كتاب 
للكاتب املبدع محمد معتصم  حوارية« 

فاتحة ماهدة لطراز مغاير من الكتابة عن املنجز البصري املغربي، إذ يعمل على 
مقاربة عالم التشكيل باالقتراب من الفنانني التشكيليني أنفسهم عبر محاورتهم 
، وأيضا عبر مجاورتهم في مراسمهم.  الجمالية واالنطولوجية  حول تجاربهم 
ولقد استطاع محمد معتصم أن يجعل من محاورة ثالثني فنانا مغربيا من تجارب 
ومشارب مختلفة فرصة للنفاذ إلى عواملهم التشكيلية. إنه يدعوهم الى ضرب من 
البوح واإلفضاء اللذين يرفدان معرفتنا البصرية. إن كتاب » في محراب التشكيل 
» كما يقول سي محمد الشيكر، عمل كتب بأيد  متعددة، وتصادت داخله أصوات 
التي  معتصم  محمد  ورقة  أما  ديالوجي حواري.  مقام  على  نسج  ألنه  مختلفة  
عنونها ب » الحوار سفر مزدوج »،فقد جاء فيها : » أرجع الى تلك الحوارات الى 
تلك األوقات املدهشة حيث كنت أكتشف جوانب من نفسي عبر اللقاء مع اآلخر، 
فالحوار سفر مزدوج ومفارقة لذيذة، رحلة داخلية وخارجية في اآلن نفسه. كنت 
أسأل الفنان عن عمله، في عالقته بمحرابه التشكيلي، ولم أكن أدري أني كنت في 
الواقع أعالج تلك األسئلة التي تمر في الداخل، أسئلة االبداع الفني والحياة فكل 

منهما يحيل الى اآلخر«. 
بعد ذلك تفاعلت القاعة التي عرفت حضور ثلة من الفنانني واملثقفني واملهتمني 
عنوان  القيمة،  املداخالت  تناولت  حيث  واالعالميني،  والطلبة  الجمالي  بالفن 
الكتاب ودالالت املحراب الفنية والفلسفية، كما المست أهمية االشتغال في مثل 
هذه الحوارات على مصاحبة الفنان املحاور في محرابه التشكيلي، والعمل على 

تحويل صمت الهدوء، وبياض اللوحة الى بوح وسرد وكتابة. 

يف حمراب الت�شكيل«
  �شفر حواري مزدوج

»ال يمكن الشفاء من خيال السيرك 
العضال« كما دّون فيها، كما ال 

يمكن »إغالق باب السيرك« بالصرير 
التقليدي الذي نتذكره عادة؛ 

فاستعادة الوعي تستوجب التدرج.. 
بتعددية اإلنصات بدءا من الداخل 

لتحمل الضوضاء خارجًا

رجال  إلى«  الدماغ«)1971(  في  العنف   « األدب: من  من  عاما  خمسون   «
الدار   البيضاء«)2021( ألحمد املديني ، وبمناسبة صدور الطبعة الجديدة من« العنف 
في الدماغ« تنظم املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، لقاء احتفائيا  يوم الجمعة 

29 أكتوبر في الساعة السادسة مساء  بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية بالرباط.
اللقاء يشارك فيه:

الخطيب، وبحضور  إبراهيم  العوفي،  الشاوي، نجيب  القادر  محمد األشعري، عبد 
الكاتب.

املكتبة الوطنية للمملكة 
حتتفي بالأديب اأحمد املديني
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احتجاجات �ضكانية �ضد »القن�ص الجائر« 

ومطالب بتدخل الجهات الم�ض�ؤولة
حسن المرتادي

يعيش سكان منطقة أيت سعيد أيشو، التابعة 
والتي  مالل،  بني  بإقليم  عطى  أيت  لقبائل 
تحدها  كل من قبيلة أيت سعيد أعلي  وجماعة 
إسكسي، وتحيط بها كل من قمة »أغنني«  وقمة 
الجهة  ومن  »تاغاغات«،   وقمة  »احسنت«  
أفاضيس، تحت  غابة وجبل  امتدادات  الغربية 
ازدادت  والتي   ، األوجه  املتعددة  املعاناة  وقع 
هواة  من  عدد  »اقتحام  بعد  مؤخرا،   حدتها، 
ومساكنهم،  أراضيهم  القنص حرمة  ومحترفي 
التحمالت  دفاتر  عليه   تنص  بما  اكتراث  دون 
املنظمة لعمليات ومواسم القنص« تقول مصار 
من عني املكان،  الفتة إلى »ما قد  تشكله عملية 

القنص من خطر محدق بحياتهم«.
أيت سعيد  بمنطقة  املحتجني  من  عدد  وعبر 
مما   غضبهم   وعن  الشديد  قلقهم  عن«  ايشو 
القناصني،  بعض   طرف  من  حيف  من  لحقهم 
والذين تسببت تصرفاتهم الالقانونية  املتمثلة 
في اقتحام  أراضيهم وأماكن تواجد مساكنهم، 
في خلق أجواء من الرعب في صفوف السكان،  

»أن  مضيفني  وشيوخ«،  ونساء  أطفال  من 
وباقي  واألبقار  واملاعز  األغنام  من  قطعانهم 
الحروش  وسط  للتيه  عرضة  باتت  دوابهم، 
الغابوية بسبب أصوات الرصاص املدوية  في 

هذه املنطقة أو تلك«.
بعض  لنا  صرح  ذاته،   السياق  وفي 

املتضررين من هذا الوضع قائلني: »لقد سبق أن 
تم قتل عجلني برصاص  أحد القناصني«، الفتني 
إلى أن »سكان املنطقة باتوا يتعرضون للوعيد 
أغنامهم  عن  بحثهم  أثناء  سيما  والتهديدات، 
الضائعة ليال، بسبب الطلقات النارية املخيفة، 
والتي تنطلق من القرب  من املساكن والحظائر،  

بل وحتى أثناء الرعي«.
ولإلشارة فإنها ليست املرة األولى التي ينظم 
احتجاجية  وقفات  املتضررون  السكان  فيها 
غاضبة، وتوجيه رسائل إلى الجهات املسؤولة، 
من  الوعود  من  العديد  تلقوا  أن  سبق  »حيث 
لكن  القانونية،  غير  الوضعية  هذه  تدارك  أجل 
تضيف املصادر  دون تنفيذ على أرض الواقع« 

ذاتها.
كثيرا  »فإنهم  دائما  السكان  شهادات  ووفق 
عبارة عن رؤوس دجاج  ما عثروا على »أطعم« 
محشوة بمواد مسمومة وقاتلة للثعالب وبعض 
ازدياد  بهدف  واألرانب،  الحجل  آكلي  أصناف 
ما  وهو  باملحمية،  الوحيش  أعداد  وتكثير 
الطبيعي   التنوع   وكذا  البيئي،  التوازن  يهدد 
مسلكيات  أنها  كما  الغابوية،  املناطق  بهذه 
أخرى  حيوانات  نفوق  في  تتسبب  ما  غالبا 
ورؤوس املواشي،  خصوصا بعد أن تجف هذه 
الجهات  مطالبني  الوقت«،  مرور  مع  »األطعم« 
الساكنة  إنصاف  أجل  من  »بالتدخل  املسؤولة 
املحلية ، من خالل الحرص على إعمال القانون 

املساوي بني الجميع«.

صورها تشّوه جمالية املكان

مبنطقة أيت سعيد أيشو بإقليم بني مالل مريرت..  قرار »ت�ضتيت«  الم�ظفات 
والم�ظفين يثير اال�ضتياء

تفاجأ متتبعو الشأن العام املحلي بمريرت بإقليم خنيفرة، بقرار 
رئيس البلدية    املتمثل  في  »تشتيت« عدد من املوظفات واملوظفني  
بني املقاطعات، ومن مقاطعة إلى أخرى، بصورة غير مسبوقة أثارت 
تحفظ البعض، فيما اعتبر  آخرون  الخطوة »مزاجية«، كما رأى 
البعض أنها »حاملة لنوايا انتقامية«، و»تستدعي تدخل السلطات 
والخلفيات  الحيثيات  على  للوقوف  تحقيق  فتح  أجل  من  املعنية 

واألسباب«. 
موجة من التساؤالت،  وكان طبيعيا أن تثير هذه  »الخطوة  » 
من  أزيد  قضى  َمن  املستهدفني  بني  من  يوجد  أنه  »خصوصا 
مهام  خضم  في  مصادرنا،  حسب  نفسه،  ليجد  مهامه  في  عقدين 
استهداف  وما  تكوين،  إعادة  او  جديد  لتكوين  تحتاج  أخرى 
نموذجا   إال  مثال  والثانية  األولى  باملقاطعتني  وموظفني  موظفات 
يفتح الباب ملجموعة من التأويالت«، »بل أن األمر،  يذكر بعملية 
مماثلة أقدم عليها رئيس سابق يقضي حاليا عقوبة حبسية، حني 
بمهام  واملكلفني  للبلدية،  التابعني  املوظفني  كل  سحب  على  أقدم 
تضيف  موظفيها«  من  والقيادة  الباشوية  وأفرغ  الداخلية،  قطاع 
رئيس  على  املفروض  من  »كان  أنه  إلى  مشيرة   ذاتها،  املصادر 
وموظفي  أطر  مع  اجتماعا  يعقد  أو  القوانني،  يحترم  أن  البلدية  
اإلجراءات  هذه  مثل  في  للتداول  النقابي،  مكتبهم  مع  أو  البلدية، 
قبل تنفيذها، على األقل من باب احترام ثقافة املقاربة التشاركية 
والتواصل الديمقراطي في ما يهم القرارات«، الفتة إلى ما وصفته 
بـ »التمييز« بني املستهدفني واملوالني، مع التساؤل حول مدى قدرة 
الرئيس على فتح ملف املوظفني األشباح،  علما بأنه كان مستشارا 

بنفس البلدية لسنوات مضت؟

خنيفرة.. �ضالمة التلميذات مهددة  بالمنطقة 
الفا�ضلة بين   »ابن عبدون« و«اأجدير«  

تلميذات  عدة  اشتكت 
يدرسن ب »الثانوية اإلعدادية 
ب  ويقمن  عبدون«  ابن 
التأهيلية  الثانوية  »داخلية 
من  بخنيفرة،  أجدير«، 
»مظاهر التحرش واالستفزاز 
واعتراض السبيل ومحاوالت 
التي  والسرقة«  االعتداء 
طرف  من  إليها  يتعرضن 
يترقبون  وشباب  أشخاص 

خروجهن من مؤسستهن لاللتحاق بالداخلية املتواجدة باملؤسسة 
»الساعة  توقيت  وإشكالية  املساء  فترة  في  خصوصا  الثانية، 
املضافة« التي يرخي فيها الغروب ظالله قبل ساعة الخروج، دون 

إغفال   الحالة التي يكون عليها الوضع خالل فصل الشتاء.
وجدير بالذكر أن املؤسستني املشار إليهما، »الثانوية اإلعدادية 
هامش  على  تقعان  أجدير«،  التأهيلية  و«الثانوية  عبدون«  ابن 
املدينة، على طريق كهف النسور، ما يضيف للمعضلة الكثير من 
القلق والخوف، ويدعو إلى ما يكفي من االهتمام باملوضوع، وإلى 
تقيد كل الشركاء واألطراف باملسؤولية املشتركة، خصوصا أن  األمر 
يتعلق   بإناث، وجب حمايتهن من الهدر املدرسي وتشجيعهن على 

التمدرس  وينحدرن من الفئات الهشة القاطنة باملناطق النائية.
منه  تشتكي  ما  حيال  املؤسستني  إدارتي  قلق  جانب  وإلى 
التلميذات، ارتفعت مطالب املتتبعني للوضعية بضرورة التنسيق 
هاتني  وتالميذ  تلميذات  وأولياء  وأباء  أمهات  جمعتي  بني 
الوطنية،  للتربية  اإلقليمية  املديرية  ومع  جهة،  من  املؤسستني، 
من جهة أخرى، قصد مخاطبة مصالح األمن الوطني بهدف القيام 
بما ينبغي من التدابير واالجراءات الرامية إلى تجفيف الظاهرة 
أحيانا(  الذكور  )والتالميذ  التلميذات  وسالمة  أمن  تهدد  التي 
مطالبة  مع  إليهما،  املشار  املؤسستني  بني  العازلة«  »املنطقة  ب 
بأمن  املتعلقة  الداخلية  وزارة  مذكرة  بتفعيل  املعنية  السلطات 

محيط املؤسسات التعليمية. 
 أحمد .ب

�ضيدي حجاج وادي ح�ضار..   مياه 
عادمة  تهدد  �ضحة ال�ضاكنة  

املؤسسات  إحدى  »أقدمت 
العقارية بسيدي حجاج وادي 
على  مديونة،  إقليم  حصار  
لفائدة  سكنية  تجزئة  إحداث 
بمنطقة  الصفيح  دور  قاطني 
إعداد  سياق  وفي  الهراويني، 
شق  تم  التحتية،  البنيات 
ومياه  الحار  الوادي  قنوات 
لالسف  أنه  إال  االمطار، 
االشغال  توقفت  فقد  الشديد، 

ولم يتم إتمامها، مما دفع  بالقاطنني الجدد باملشروع   الى تشغيل 
قانوني،  وغير  عشوائي   بشكل  القنوات  بهذه  الصحي  الصرف 
من املياه العادمة، الناتجة عن  الشيء الذي خلف »بحيرة ملوثة« 
للقاذورات  مصدرا  أصبحت  والتي  العشوائي  الصحي  الصرف 
والحشرات  والروائح الكريهة، التي باتت تهدد السالمة الصحية 
في   هذا  »يحدث  مضيفة  املكان،  عني  من  مصادر  تقول  للسكان« 
املزيد من   االحتياطات والتدابير  اتخاذ   الذي يستوجب  الوقت 
زمن  في  الساكنة   وراحة  النظيفة  البيئة   على   للحفاظ  العملية 

كورونا«.
 وطالبت املصادر نفسها » بضرورة تدخل الجهات املسؤولة  من 
أجل رفع الضرر عن ساكنة املنطقة، التي  أضحت تعيش املعاناة 
جراء هذه الكارثة البيئية، والعمل على تدارك ما ينبغي تداركه قبل 

فوات األوان«.

»أرشيف«

بعد حوار دام ثالث ساعات  

»تعليق« وقفة احتجاجية لم�ضتخدمات وم�ضتخدمي �ضيدليات خنيفرة

بقايا �ضع�ذة ونفايات تحّ�ل جنبات �ضيدي عبد الرحمان اإلى نقطة �ض�داء؟
وحيد مبارك

يشّكل كورنيش وشاطئ عني الذئاب مالذا 
للبيضاويني والبيضاويات، الذين يفرون إلى 
أو  لالستجمام  طلبا  البيضاوية  الرقعة  هذه 
ملمارسة املشي والتخلص من ضغوط املدينة 
على  كبير  إقبال  اليومية.  الحياة  وأعباء 
مدار السنة، لكن منسوبه يرتفع أكثر ما بني 
املعيقات  كل  رغم  والصيف،  الربيع  فصلي 
املرجوة  املتعة  تحقيق  دون  تحول  التي 
كاملة، بسبب جملة من السلوكات التي تخلق 
بالنسبة  الشأن  التوتر غير ما مّرة، كما هو 
األرصفة«  »حراس  من  مجموعة  ملمارسات 
الذين يفرضون تسعيرة خاصة للسماح بركن 
السيارات مع الدفع مسبقا، في غياب أي سند 
قانوني يسمح بذلك، وكذا مضايقات عدد من 
القاصرين الذين يلتصقون بمرتادي الفضاء 
أو  نقود،  على  الحصول  بهدف  التصاقا، 
ماء مع أصحابها،  وقنينات  اقتسام وجبات 
سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وغيرها كثير 
من الصور الشائنة التي تتعدد مظاهرها في 

كورنيش »عاصمة املال واألعمال«.
طالت  التي  التعديالت  تمّكن  لم  مشاهد 
من  »واجهته«  معالم  وغّيرت  الكورنيش 
أكثر  أخرى  الزائر  يكتشف  بل  إخفائها، 
دور  فيها  البشري  للعنصر  يكون  فظاعة، 
ولوج  بمجرد  عناوينها  تبرز  والتي  كبير، 
الرقعة  مستوى  على  خاصة  الشاطئ،  رمال 
املحاذية لسيدي عبد الرحمان، حيث تتواجد 
الزوار  تغري  التي  الصخور  من  مجموعة 
أحضانها  بني  بالجلوس  التأمل  وعشاق 
تستقطب  أو  استرخاء،  لحظات  عن  بحثا 
اآلباء  الهادئة  املائية  مساحاتها  بعض 
فيها  يجدون  الذين  أطفالهم،  رفقة  واألمهات 

بعيدا  واالستجمام،  للسباحة  آمنا  مالذا 
عن مخاطر كل تقّلب قد يشكل خطرا مرّوعا 
جمالي،  بعد  كل  تستأصل  صور  للجميع. 
من  املكونة  املختلفة  النفايات  بني  ما  تتوزع 
األكياس والقنينات الزجاجية والبالستيكية 
والقارورات املعدنية وقطع الكارطون وبقايا 

»كيزان الذرة« وغيرها.
مخّلفات بشرية ألشخاص مروا من هناك 
تنضاف  عليهم،  شاهدة  عالماتهم  وبقيت 
إليها بقايا طقوس شعوذة تحبل بها املنطقة، 
وتمائم  وبيضاء  سوداء  شموع  من  تتكون 
على  تبعث  وغيرها،  وريش  معادن  وبقايا 
صدور  على  وتجثم  واإلشمئزاز،  التقزز 
مشاهد  أمام  أنفسهم  يجدون  الذين  الزوار، 
مستفزة، تطرح أكثر من عالمة استفهام عن 
أن  املمكن  من  كان  رقعة  في  استمرارها  سّر 
تصور  خالل  من  سياحية  قبلة  إلى  تتحول 
قابل لتغيير معالم هذه الوجهة نحو التحدث 
والتطور، عوض أن تظل عالمة على »الجهل 
البشاعة  على  تؤشر  صور  والتخلف«؟ 
ميزانيات  لها  كل جمالية خصصت  وتمسخ 
ضخمة إلضفاء حّلة على كورنيش »عاصمة 
املال واألعمال«، وُتغرق شاطئها ورمالها في 
النظافة  عمال  يقوم  التي  النفايات،  من  بحر 
بمجهود كبير لجمعها، على طول الكورنيش، 
في  فاعلون  بها  يقوم  حمالت  جانب  إلى 
مغاربة  عاديون،  ومواطنون  املدني  املجتمع 
أصحابها  هدف  عديدة،  مرات  في  وأجانب 
باقي  وتحسيس  مغايرة  صورة  تقديم 
وعلى  البيئة  على  الحفاظ  بأهمية  املرتفقني 
تقترفها  أضرار  من  املكان، وحمايتها  نظافة 
أجل  من  طويلة  سنوات  تتطلب  عابرة،  أياٍد 
أمام  نكون  حني  خاصة  منها،  التخلص 
مخلفات بعضها ال يتحلل إال بعد 100 سنة؟

أحمد بيضي

الصيدليات  ومستخدمات  مستخدمو  أعلن 
بخنيفرة، عن قرار تعليق وقفتهم االحتجاجية، 
التي كان مقررا خوضها، بعد زوال يوم األربعاء 
الصيادلة«،  »نادي  أمام   ،2021 أكتوبر   13
بعد  وذلك  )أزلو(،  الخضراء  املسيرة  بساحة 
باشا  شخص  في  املحلية،  السلطة  من  تدخل 
املدينة الذي دعا املستخدمني املعنيني، قبل يوم 
لطاولة  االحتجاجية،  معركتهم  تنفيذ  من  واحد 
بحضور  ذلك  تم  حيث  الباشوية،  بمقر  حوار، 
وممثلني  الصيادلة،  نقابة  مكتب  عن  ممثلني 
ودامت  واملستخدمني،  املستخدمات  نقابة  عن 

الجلسة لثالث ساعات متواصلة.
الحوار  خلص  فقد  مشترك،  بالغ  خالل  ومن 
ثماني ساعات،  في  العمل  »تحديد ساعات  إلى 
وفي حالة رفع السقف الزمني يتم ذلك بتشاور 
هذا  في  القانون  تطبيق  عبر  املستخدم  مع 
الشأن«، مع »إصدار بالغ مشترك في املوضوع 
التي  الحاالت  بالتدخل في  الصيادلة  التزام  مع 
ما  في  القانون  وكذا  االتفاق،  بتطبيق  تلتزم  لم 
»التعاون  إلى  إضافة  العمل«،  ساعات  يخص 
وتبادل الرأي من أجل الدفاع عن خروج قانون 
املرتبطة  الحاالت  و»جرد  املستخدم«،  يحمي 

باملشاكل التي يعرفها القطاع«.

التوقيت  إلى  »العودة  على  االتفاق  تم  كما 
»مأسسة  ضرورة  وعلى  بالتدريج«،  العادي 
ثالثة  كل  مرة  بتنظيمه  األطراف  بني  الحوار 
أشهر على األقل«، وبينما تم اتفاق الطرفني على 
إشهار نتائج الحوار بكل الصيدليات ك »ميثاق 
»إرجاء مناقشة  شرف«، رأى ممثلو الصيادلة  
بعض النقاط املطلبية باعتبارها من اختصاص 
املستخدمات  نقابة  وعلى  الشغل،  مفتشية 
للبت  املصلحة  على هذه  إحالتها  واملستخدمني 
األدنى  كالحد  الصلة،  ذات  املشاكل  وفي  فيها 

لألجور والتأمينات مثال«.
ومستخدمي  مستخدمات  أن  إلى  ويشار 
الوقفة  خوض  بقرار  خرجوا  قد  الصيدليات 
اإلنذارية، على هامش اجتماع مكتبهم النقابي، 
بمقر ك.د.ش، بخنيفرة، يوم األحد عاشر أكتوبر، 
الدفاع  مواصلة  على  خالله  شددوا  والذي 
بطلب  يرتبط  ما  أساسا  و  املطلبي،  ملفهم  عن 
التي  العمل  بساعات  املتعلق  »القرار  مراجعة 
مارس  منذ  مفعوله  والساري  فيها«،  يشتغلون 
وال  للغاية  »مجحفا  يعتبرونه  والذي  املنصرم، 

املنصوص  القانونية  واملقتضيات  يتماشى 
بقانون  واملحددة  الشغل،  مدونة  ضمن  عليها 

65/00 في مادته 184«. 
هذا  وسبق لنا   تسلم عريضة مذيلة بحوالي 
ومستخدمي  مستخدمات  بني  من  توقيعا   80
»تذمرهم  عن  فيها  يعربون  الصيدليات، 
بـ  وصفوه  ما  حيال  الشديد«  واحتجاجهم 
»أسلوب املماطلة والتسويف املمارس من طرف 
عدم  من  »استغرابهم  وعن  الصيادلة«،  بعض 
واملؤطر  للجدل،  املثير  التوقيت  عن  التراجع 
بقرار عاملي تم تشويه قراءته«، والذي ال يراعي 
ظروف  وال  االجتماعي،  وال  النفسي  الجانب  ال 

النساء واألمهات املستخدمات.  
موجه  سابق  طلب  في  ورد  ما  ضمن  ومن 
ومستخدمات  مستخدمو  أشار  االقليم،  لعامل 
صيدليات خنيفرة، في إطار نقابتهم، ملا وصفوه 
الدينية  املناسبات  بعض  على  »التطاول  بـ 
والوطنية«، عبر »إلغاء العطل الخاصة بها ضدا 
على القوانني التي تمنع العمل في أيامها املؤدى 
عنها واملحددة الئحتها بنص تنظيمي«، كما لم 
التصريح  عملية  »يشوب  مما  التشكي  يفتهم 
لدى صندوق الضمان االجتماعي، وفرض العمل 
املستخدمني  بعض  من  يجعل  الذي  بالتعاقد 
عبارة عن »أياد مياومة فقط«، بحسب تصريح 

مسؤول نقابي.

أفراح فهد 
الهندال

جموع  بني  الساحر  يفعله  ما 
والعربات  والدمى  الحيوانات 
املتنقلة التي تحمل الحشود والجثث 
واملروضة  املفترسة،  والكائنات 
الكبيرة  الساحة  تلك  في  والخيالية 
يمكنه  الحضور،  إدراك  يفوق  عمل 
أن يقنع الجمهور بأن ما يحدث واقع 
يغمض  أن  أحدهم  حاول  وإن  فعليًا 
عينيه، فما يحدث في املخيلة الناشئة 
أوضح،  بشكل  يظهر  القراءة  عن 
فتاك  الكلمات  سحر  لعبة،  الغموض 
تصف  تتصاعد  التي  واألصوات 
ورقصها  الكائنات،  ارتعاش  بدقة 
وانكبابها على الحدث واإلفالت منه 
إلى  اإلنصات  القارئ  يحاول  بينما 
اكتشفها  التي  الخاصة  موسيقاه 
بإيقاع النصوص نفسه. فهو بعكس 
املؤلف«  بـ«موت  عادة  يحدث  ما 
موارى خلف شخصياته ودسائسها 
وعصاه  مرئيًا  زال  ما  الحكائية، 
تنتهي،  ال  متواليات  الكائنات  تبعث 
وأعني بالساحر هنا القاص املغربي 
أنيس الرافعي، »سيد التجريب« منذ 
مجموعاته  إلحدى  األولى  قراءتي 
القصصية ولم أتملص يومًا من سحر 
آثاره التي أوملها عبر إصداراته حتى 

اليوم.
املتوهمة«  الحيوانات   »سيرك 

ملواجهة  إصداراته  يتوسط  امتداد 
فيه،  متشكل  حيوان  كل  في  ذواتنا 
مجانية  التذاكر  بأن  ادعائه  رغم 
تقاطعت  للفرجة.  حضور  وأننا 
املستشفى،  بدخولي  للكتاب  قراءتي 
املنخفض  الدم  منسوب  بني  أترنح 
عدة  وبلقاءات  األنيميا،  ومجابهة 
في  عاشت  التي  الحيوانات  بني 
بإصرار  الرافعي  قاله  ما  فأفهم  دمي 

التقيت  حيواناتي«،  جميع  هو  »أنا 
ال  تحديدًا  البرية  بالحيوانات 
املروضة - وكلها برية باألصل- وعبر 
املونولوجات التي كتبها والرسومات 
وأدهشتني  غالبًا  أفزعتني  التي 
للفنان محمد العامري، أظنني تمرنت 
جيدا على جلب املنسي وما حسبته 
مجهواًل، أو هو األثر الساحر لتشريح 

هواجسنا الشخصية في القراءة.

هو  الرافعي  أنيس  فعله  ما 
أحد  يجيب  دولوز  جيل  جعل  ما 
مع  الفن  يبدأ  »ربما  قائال:  األسئلة 
مفتتحًا  الكتاب  بدأ  وإن  الحيوان«.  
والخواطر،   والتأمالت  بالشذرات 
ترك  للمخيلة حقوقها حني  أعاد  فقد 
والقصيصات  والهوامش  لألحالم 
الكواليس  املوازية  والخطابات 

مشاعًا للجائلني فيها.
للمبدع  الداخلية  الحرية  هي   
بالنسبة  للعالم  الجديدة  والرؤية 
من  يتخلص  حني  للمتلقي، 
لألدب،  سلفًا  املقننة  االعتبارات 
الذي  الحيوان  وعي  تيار  ويتفهم 
ال  خالقة  ملأسسة  الرافعي  ابتكره 
على  والتعالي  بالتشخيص  تكتفي 
بل  تقمصها  تتعمد  وال  الكائنات، 
لتنشئ  البشري  التأنق  كلفة  تنزع 
مدخل  متناغمة.  حيوية  تعددية 
أشبه بدهليز فكري طويل، ومجموعة 
االرتواء  جمالية  بني  مونولوجات 
وإيجازها  مفرداتها،  وغنى  السردي 
الحاد في نحت حيواناتها ومواقفها 

محاكمة  النصوص  في  الوجودية 
من  وساخرة  واألساطير  الخرافات 
كثيرة  وأسئلة  املوضوعي،  تدجينها 
تنفتح على املمكنات بارتباط وشيج 
وتفاعل إنساني، ما اعتنى به دولوز 
أطوار  من  »طور  الحيوان  أن  مؤكدا 
الكونية  الصيرورة  دائمة«  صيرورة 
األخرى  الصيرورات  تشمل  التي 

وترتبط بها.
رسومات  »حقيبة  عن  الكتابة 
ومونولوجات« ال يمكن تحديدها في 
سيقحم  ما  ذاتها  بحد  وهذه  مسار، 
والنقاد  واالجتماع  النفس  علماء 
بدورهم  ليخوضوا  والقراء  الفنيني 
نفسية  بمجسات  القراءة  تجربة 
خيال  من  الشفاء  يمكن  »ال  وفكرية، 
فيها،  دّون  كما  العضال«  السيرك 
السيرك«  باب  »إغالق  يمكن  ال  كما 
نتذكره  الذي  التقليدي  بالصرير 
تستوجب  الوعي  فاستعادة  عادة؛ 
من  بدءا  اإلنصات  بتعددية  التدرج.. 

الداخل لتحمل الضوضاء خارجًا.
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االشتراكي

 �شكرا
 لن�شف 
النافَذة 

املفتوح
محمد أشرف الشاوي

العاشر من أكتوبر، نصُف الليل إال ساعٌة فاتنُة الُيتِم كَبناِت املغِرب العميِق 
وأميرات قراُه الجبلية النائية، شكرا لنصف النافَذة املفتوح على ضفتيِه، ينسكُب 
منه ريح طفيٌف ُتسر به أهازيُج قلبي، وأرى ِمن خالِله طيف السماِء األنيِق، شكرا 
ذلك يمثل قلبا بكل البؤس والحزِن معا، ذلَك يفرج هما  لِنصفها اآلخر -املُغلق- 

وَيردُع النحيَب حتى ال يتسرب لَذاِت األهازيج..
كتاُب »أوراق« للمفكر عبد اهلل العروي، أقرأه للمرِة الثالثة راجيا من عقٍل ال 
يزال تائها في العربدِة أن يفك شيفراته ويحلل مضامينه ولو بشكل يتيح فهما 
جيدا ويحتِرم الَحبكة، أنفض عني ُغبار الُجنب وقساوَة التاريخ فأختار أن أزيَد 
فصوال أخرى بعد النهاية؛ تلك التي ال أزال أجَهلها خصوصا حينما يتفاقُم لظى 

الشوق في أعماٍق تتناثر كأصابَع متهالكة..
أواِجه دوامًة من أسئلٍة يستحيُل معها العيُش، وحدي كسمندٍل كسيح ال يقي 
نفَسه حر األيام وعنفها اللئيَم، أنفض الحنني والشوق وكل الريح الذي يذروني 
مراٍت ِعدة، محمال بأوزار وبتبعاتها التي ال تنتهي، كاسَف الحال مشرِئب البال 
ُوسم جبيني  املكاِن،  غير موجود سوى على حيز  األرض،  ومنسيا على سطِح 
تعربُد  التي  كتلك  مرًة  لقطة  سيحذف  الزماِن  انفالُت  وليس  والِخزي،  بالعاِر 
التبرم  ثم  الواقع  فحُص  هو  النضج  أن  يقاُل  ببالي..  تجول  وتصول  بخيالي، 
منه أما أنا فأنفي كل هذا الذي قيل أو الذي سيقال، النضج أن يستكني الجريح 

بداخلي وأن ُيعقد الصلح كبد ليس منه بد، ليَس من أولويًة غير هذه..
سنزيُد فصال إضافيا دون أن نلقي باال للنهاية أو فحواها، سأحملُق باملرآِة 
ألنني  يتراقُص  ال  والستار  مفتوح،  النافذِة  ونصف  سريري،  على  من  أمامي، 
طردت الريح لتنفَث بذِلك نفسها بعيدا عن حصِني املتهاِلك. سأمعَن النظر باملرآة 
لسُت  لكنني  »للماما«  عذرا  انعكاسها،  يحجُب  بثوٍب  أرميها  أن  دون  وسأناُم 
ال  داخلي،  الصدر  مقعُد  سوى  بمنزلي  طيَف  ال  تسكنها،  التي  باألطياف  أؤِمن 
مصَدر لألسى والغصِة سوى ذلك القنصل امليُت على أرٍض ليست بأرضي لكنها 

بداخلي..
مقيٌت،  للضوِء صخٌب  بالشهِم،  اآلخر  وال أصف شخصي  الشجاعة  أدعي  ال 
لألصوات نشاز قاتٌم، للحرية سالطنٌي تبطش بالِفكرة قبل أن تولَد، للحب جبٌّ 
تموت فيه األماني فرادى، للشعر رومنسيته، لي أنا حزني أتيه فيه عاما وأغوص 
ِبه دهرا، ألقضي بذلك عاما ودهرا متسلقا قمما عاتية وسالكا طرقا جائرًة وعرة، 
يصيُر جبانا  بذِلك  ألنه  بداخلي،  املقعُد  من خاسر سوى  وليس  فتعوُق،  تعمُق 

أكثر فأكثر!

»�شريك ماك�شيمو�س«: الكتابة.. وخوارقها

الفنان  اآلن  يعرض  بمراكش،  الشريفة  بدار  األخير  عرضه  بعد 
التشكيلي مصطفى النافي آخر أعماله برواق )منظار( بالدار البيضاء 
 26 غاية  إلى  أكتوبر   23 من  ابتداء  متعدد«  »فراغ  عنوان  تحت 
اللوحة  بني  أيقونات جمعت  املعرض  هذا  تضمن  2021.حيث  نونبر 
حدد  الثالثة،  أبعادها  في  األيقونة  وبني  والثاني،  األول  بعديها  في 
معاملها في جمالية الشكل ورهافة اإلحساس كفنان راكم ملدة طويلة من 
الحرفية والبحث عن أسرار التعامل مع املواد، رصيدا  تقنيا ومعرفيا 
التجارب  لكل  أيقوناته سندا  من  اإلنجاز، حيث جعل  في  عالية  بدقة 
املمكنة في اتجاه البوح بمكنوناتها عنوة، فجعلها تنطق بما تخفيه 
من إمكانيات ال يمكن إال للمتمرس الوقوف عليها، فكانت جسرا لولوج 
املوضوع املؤطر لتجربة ناهزت ثالثني سنة من البحث والتمحيص، 
لتخلق توازنا بني الشكل واملضمون، كفضاء حاول الفنان النافي أن 

. le plein et le videيتقاسمه بني اململوء والفارغ
حيث جاء في جزء من كلمة دليل املعرض للتشكيلي والناقد شفيق 

الزكاري ما يلي:
أبعادها  بكل  الفنية  الرؤية  تجدد  بتفاصيلها  وعناصر  أشكال   «
الجمالية املفرطة في طرح األسئلة الحداثية املنفلتة من رتابة املمارسة 

التشكيلية، بأسئلتها التوليدية ملنظور املعالجة للسند، بمرجعيات فلسفية جعلت من التحفة الفنية جزءا من مشروع 
مستقل عن ما نشاهده اعتياديا في املشهد التشكيلي املغربي أو العربي.

تلك هي مضامني التجربة التشكيلية عند الفنان مصطفى النافي، القادم من أرخبيل بساتني حاللة املعروفة بعنفوان 
طبيعة تربتها األصيلة، تجربة تحمل مسؤولية اعتناقها فنان أصيل بعمق الغيرة واملعاناة الحقيقيتني، بحثا عن 
كنه معالجة أسئلة وجودية بطريقة تصاعدية )Transcendante(، ضمن نسق البحث الدائم عن أفق مغاير يخضع 
للضوابط العلمية واملوضوعية، متوسال بخبرته الطويلة وتكوينه األكاديمي املتحرر من التكرار والرتابة، متجاوزا 

بذلك شرط االنغالق واالجترار الذي أصبحت تعاني منه الساحة التشكيلية املغربية حاليا.
لم يقف املشروع الفني للفنان مصطفى النافي عند حدود صياغة الخطاب التشكيلي املتداول، بل اعتمد على أسئلة 
تمتح من البعد الفكري والفلسفي من زاوية مرئية يصعب القبض عليها بسهولة، إال في حضور مرجعية ثقافية عميقة 
من خالل  تجربته  في  لالنتباه  ملفت  الفلسفي حضور  للطرح  فكان  املشارب،  متعدد  إنساني  ثقافي  ملوروث  تستند 
منظومة منفتحة على كل التأويالت املمكنة، بخصوصيات حولت ما هو نظري إلى ما هو تطبيقي مرئي، اعتمادا على 
تحوالت بآليات تختلف على مستوى التطبيق نظريا وعمليا، أي من الطرح الفلسفي إلى مقاربة تشكيلية بمضمون 
فكري وعملي، في محاولة خلق توازنات تعبيرية متفاوتة من حيث العناصر املتباينة فيما بينها، واالنتقال من أفكار 

تجريدية هالمية ملشاهد مرئية ملموسة، جعلت من مفهوم »املا بني بني« موضوعا لها.
هنا، هو ذلك املفترق بني الفكرة ونقيضها، أو تلك املرحلة االنتقالية في بعدها التحولي الذي  ف«املا بني بني« 
يستكني في أسلوب بحث معني يجمع بني البداية والنهاية، وهذا ما نقف عليه من مالمح محورية في تجربة الفنان 
مصطفى النافي، التي عرفت تطورا منذ بداياتها من خالل خيط رابط في مسارها، حيث ال يمكن الفصل بني محطة 
املتمكن صاحبها من استخدام وتوظيف  الجمالي  وأخرى نظرا المتداداتها بشكل تسلسلي وسردي على املستوى 

العناصر واآلليات املؤثثة لتحفه الفنية...«

م�شطفى النايف يعر�س برواق 
»منظار«بالدار البي�شاء

ذ. الكبير الداديسي

افتتحت مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون موسمها الثقافي 2021/2022 
واملجموعة  قشوشي،  ايمن  للدكتور  األلوان«  »التباس  رواية  توقيع  بحفل 
الجديدة صادرة  في طبعتها األولى عن دار الفاصلة للنشر في 90 صفحة، 
وكْتبة، راس اللفعا، مر القطار سريعا،  موزعة على عشر قصص هي )قرنفل، مُّ
وضع  النوازل(  طب  و   ،Plageat, CNI اليونانية،   ، مسروق  حب  عتبة، 
األلوان  »التباس  لها عنوان  واختار  برادة  الدكتور محمد  املجموعة  مقدمة 
ظهر  على  املقدمة  نفس  كتابة  وأعيد  الواقع«  تقبل  ال  متمردة  ذات  صوت 

الغالف الخلفي للرواية. 
الحفل الذي احتضنته قاعة الخزانة الجهوية بآسفي مساء يوم السبت 16 
أكتوبر 2021 ، ُنظم  بتنسيق  بني مؤسسة الكلمة واملديرية اإلقليمية لوزارة 
مؤسسة  رئيس  تقديم   من  وكان    ... بأسفي  والتواصل  والثقافة  الشباب 
الكلمة للثقافة والفنون عبد الحق مفراني وخالله  قدم األستاذ عماد شوقي 
قراءة نقدية في املجموعة القصصية قبل أن يفتتح باب ملناقشة تجربة أيمن 

قشوشي القصصية، ويختتم اللقاء بحفل توقيع املجموعة القصصية. 
قصصية  مجموعة  ثاني  هي  األلوان«  »التباس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أليمن قشوشي بعد مجموعته األولى«كلكن عذراوات«  التي أطل من خاللها 
على عشاقة القصة القصيرة، الصادرة عن مطبعة الديوان للطباعة والنشر 
في حدود 78 صفحة وتضم 14 قصة قصيرة أصدرها وهو طالب بكية الطب 

والصيدلة. 

توقيع جمموعة ق�ش�شية 
جديدة للدكتور اأمين ق�شو�شي

العلمية  الخزانة  فضاء  احتضن 
يوم  مساء  سال  بمدينة  الصبيحية 
حفل  الجاري،  أكتوبر   13 األربعاء 
محراب  في   « كتاب  وتوقيع  تقديم 
للكاتب   « حوارية  مقامات   : التشكيل 
بحضور  معتصم  محمد  واالعالمي 

الناقد الجمالي سي محمد الشيكر.
 حفل التوقيع يندرج ضمن برنامج 
الذي  »مقامات«   ملهرجان   11 الدورة 
بداية  في   . رقراق  أبي  تنظمه جمعية 
الكلمة ممثل جمعية أبي  اللقاء تناول 
ينظم  التي  بالسياقات  مذكرا   ، رقراق 
فيها هذا اللقاء الفني ودالالته الفكرية 
الدكتور  الكلمة  تناول  ثم  والجمالية، 
أن  اعتبر  حيث   ، الشيكر  محمد  سي 
مقامات  التشكيل:  محراب  »في  كتاب 
للكاتب املبدع محمد معتصم  حوارية« 

فاتحة ماهدة لطراز مغاير من الكتابة عن املنجز البصري املغربي، إذ يعمل على 
مقاربة عالم التشكيل باالقتراب من الفنانني التشكيليني أنفسهم عبر محاورتهم 
، وأيضا عبر مجاورتهم في مراسمهم.  الجمالية واالنطولوجية  حول تجاربهم 
ولقد استطاع محمد معتصم أن يجعل من محاورة ثالثني فنانا مغربيا من تجارب 
ومشارب مختلفة فرصة للنفاذ إلى عواملهم التشكيلية. إنه يدعوهم الى ضرب من 
البوح واإلفضاء اللذين يرفدان معرفتنا البصرية. إن كتاب » في محراب التشكيل 
» كما يقول سي محمد الشيكر، عمل كتب بأيد  متعددة، وتصادت داخله أصوات 
التي  معتصم  محمد  ورقة  أما  ديالوجي حواري.  مقام  على  نسج  ألنه  مختلفة  
عنونها ب » الحوار سفر مزدوج »،فقد جاء فيها : » أرجع الى تلك الحوارات الى 
تلك األوقات املدهشة حيث كنت أكتشف جوانب من نفسي عبر اللقاء مع اآلخر، 
فالحوار سفر مزدوج ومفارقة لذيذة، رحلة داخلية وخارجية في اآلن نفسه. كنت 
أسأل الفنان عن عمله، في عالقته بمحرابه التشكيلي، ولم أكن أدري أني كنت في 
الواقع أعالج تلك األسئلة التي تمر في الداخل، أسئلة االبداع الفني والحياة فكل 

منهما يحيل الى اآلخر«. 
بعد ذلك تفاعلت القاعة التي عرفت حضور ثلة من الفنانني واملثقفني واملهتمني 
عنوان  القيمة،  املداخالت  تناولت  حيث  واالعالميني،  والطلبة  الجمالي  بالفن 
الكتاب ودالالت املحراب الفنية والفلسفية، كما المست أهمية االشتغال في مثل 
هذه الحوارات على مصاحبة الفنان املحاور في محرابه التشكيلي، والعمل على 

تحويل صمت الهدوء، وبياض اللوحة الى بوح وسرد وكتابة. 

يف حمراب الت�شكيل«
  �شفر حواري مزدوج

»ال يمكن الشفاء من خيال السيرك 
العضال« كما دّون فيها، كما ال 

يمكن »إغالق باب السيرك« بالصرير 
التقليدي الذي نتذكره عادة؛ 

فاستعادة الوعي تستوجب التدرج.. 
بتعددية اإلنصات بدءا من الداخل 

لتحمل الضوضاء خارجًا

رجال  إلى«  الدماغ«)1971(  في  العنف   « األدب: من  من  عاما  خمسون   «
الدار   البيضاء«)2021( ألحمد املديني ، وبمناسبة صدور الطبعة الجديدة من« العنف 
في الدماغ« تنظم املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط، لقاء احتفائيا  يوم الجمعة 

29 أكتوبر في الساعة السادسة مساء  بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية بالرباط.
اللقاء يشارك فيه:

الخطيب، وبحضور  إبراهيم  العوفي،  الشاوي، نجيب  القادر  محمد األشعري، عبد 
الكاتب.

املكتبة الوطنية للمملكة 
حتتفي بالأديب اأحمد املديني
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فيلم الرعب »هالوين كيلز« 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا 

المخرج م. نايت شياماالن يترأس 
لجنة تحكيم مهرجان برلين

شباك التذاكر في الصاالت األمريكية الشمالية خالل عطلة االسبوع، مع  هالوين كيلز »    تصد ر فيلم » 
اقتراب عيد هالوين، محققا عائدات بلغت 50 مليون دوالر في أسبوعه األول، على ما أظهرت أرقام شركة » 

إكزبيتر ريليشنز » المتخصصة الصادرة.
أكثر فيلم رعب خالل الجائحة يحقق إيرادات في األسبوع األول لعرضه،  هالوين كيلز »  وبذلك بات » 
متقدما على »إ يه كوايت باليس: بارت 2 » )47,5 مليون دوالر(، رغم توفير الفيلم على منصة البث التدفقي 

» بيكوك » بالتزامن مع عرضه على الشاشة الكبيرة.
ويشكل » هالوين كيلز » تكملة لفيلم » هالوين » الذي عرض عام 2018، وتتولى الممثلة جيمي لي كورتيس 
مجددا دور البطولة من خالل تجسيدها شخصية لوري سترود، ويشاركها نيك كاسل في دور مايكل مايرز.

يتولى المخرج األمريكي مانوج نيلياتو شياماالن رئاسة لجنة التحكيم في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان 
برلين السينمائي، على ما أعلن منظموه.

وحددت الفترة الممتدة من 10 إلى 20فبراير 2022 موعدا إلقامة المهرجان الذي يعتبر األكبر في أوروبا بعد 
مهرجاني كان والبندقية، على أن يكون هذه المرة بالصيغة الحضورية، بعدما أجريت دورة العام الفائت بشكل 
شبه كامل عبر اإلنترنت. واكتسب المخرج األمريكي من أصل هندي البالغ 51 عاما والمعروف أكثر باسم م. نايت 
شياماالن شهرة واسعة بفضل فيلم التشويق النفسي »ذي سيكث سنس« الذي رشح لست جوائز أوسكار، وأدى 

دور البطولة فيه الممثل بروس ويليس.
وتمحورت أفالمه مذاك على التشويق والقوى الخارق للطبيعة، ومنها »أفتر إيرث« و«ذي فيزيت« و«غالس« 

و«أولد« العام الفائت، باإلضافة إلى المسلسل التلفزيوني »وايوورد باينز«.
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جمال الملحاني 
 

األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان  مؤسسة  كشفت   
المتوسط، مؤخرا، عن عزمها تنظيم الدورة ال 27 من المهرجان 
وإلى   )2022( المقبل  11 مارس  بين   الممتدة  الفترة  خالل 

غاية و 18 منه    .
وأبرزت  إدارة المهرجان، التي يترأسها أحمد حسني، في 
بالغ صحافي نشر في صفحته على موقع التعواصل االجتماعي 
أن انعقاد  » الفيسبوك«، وأيضا في بالغ أخر نشر للعموم » 
هذه الدورة من المهرجان يأتي بعد نجاح الدورة ال 26 بصيغة 
افتراضية بسبب تقييدات وضغوطات فرضتها جائحة كوفيد 
19، مضيفا »يبدو أن الجائحة بدأت في التراجع لتترك المجال 
ويستمتعوا  ويناقشوا  ليلتقوا  وللمهنيين  السينما  لعشاق 
الفن السابع«. وقال  التي يقترحها علينا  بالعوالم الساحرة 
إن  المتوسط   األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان  مدير 
هاته التظاهرة السينمائية الدولية« أصبحت موعدا ال يمكن 
إخالفه ضمن خريطة التظاهرات الفنية الوطنية والقارية، ولحظة 
أساسية لالحتفاء باإلبداعات السينمائية المتوسطية وبصانعي 

السينما بحوض البحر األبيض المتوسط المتوسطية.«
وأشارت المؤسسة إلى أن المهرجان »يرفع إلى الضوء قيم 
االنفتاح والحداثة والتمدن، ويجعل من ضمن أولوياته إشراك 

الشباب في فعالياته الفنية واقتراحاته الثقافية«.
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن الدور الماضية ) الدورة السادسة 
و العشرين(، التي  قد  تم االحتفاظ خاللها، بالفقرات المهمة 
للمهرجان، على غرار مسابقات )األفالم الروائية الطويلة واألفالم 
الوثائقية(، وبرنامج الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية،  
)FIPRESI( .قد نظمت افتراضيا، في الفترة الممتدة  من 4  من 
شهر يونيو الماضي و إلى غاية 10 منه، وقد مشاركة 9 أفالم 
سينمائية روائية طويلة و 6 أفالم وثائقية، وقد تمكن الفيلم 
الروائي اليوناني » زيزوطيك ” للمخرج فارديس ماريناكيس 
و الشريط التركي الوثائقي » الملكة لير » للمخرج بيلين إسمر  

من التتويج  بالجائزة الكبرى للدورة.  
وكان قد تنافس في الدورة المنصرمة )26(  في فئة األفالم 
الروائية، الفيلم السلوفاني / الكرواتي »غرز« والفيلم البلغاري/

اليوناني  والفيلم  »التل«،  التركي  والفيلم  »األب«،  اليوناني 
»زيزوطيك«، والفيلم الفرنسي/البلجيكي »األبطال ال يموتون 
والفيلم  واألرض«،  الجنة  »بين  الفلسطيني  والفيلم   ، أبدا« 
التونسي »الفزاعات«، والفيلم اللبناني »1982« ، بينما يمثل 
السينما المغربية فيلم »نساء الجناج ج« للمخرج محمد نظيف.

 وفي ما مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة،الفيلم التونسي 
اإلسباني  الفيلم  و  مرابط،  آمنة  للمخرجة  أحالمنا«  »فجر 
»زوميريكي« للمخرج أوسكار أليغريا، و«قاصرون: للفرنسي 
المغربي مرتضى وهيب، و«قبل زحف الظالم« للمغربي علي 
الصافي، و الملكة لير ، لكراليس ليربي وبيلين إسمر، و«فور 

ساما« للسورية وعد الكاتب.
للصحافة  الدولية  للفيدرالية  الخاصة  البرمجة  وف��ي  
أتهم«  »إني  فيلم  عرض   فتم    )FIPRESCI( السينمائية 
للفرنسي رومان بوالنسكي، وفيلم »ليليان« للنمساوي أندرياس 

هورفات، و«األخوات الثالث« للتركي أمين ألبير.
المخرج  الطويلة  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  رأس  وقد 
ترابي،  جاك  اإليفواري  الفرنسي  والمنتج  والسيناريست 

بعضوية الفنانة والمخرجة اإلسبانية مابيل لوزانو، والكاتب 
والنافد السينمائي المغربي محمد العروسي، والفنان التشكيلي 

المغربي محمد الباز.
أمل لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي فتراستها  الفنانة والمصورة 
الفرنسية ماريون ستالون،  بعضوية كل من المتخصصة في 
مالوري،  أوبير  فاني  بباريس  الفرنسي  بالمعهد  السينما 
والموزعة والمنتجة األلمانية إيريت نيدهاردت، والمخرج والناقد 
الفرنسي الجزائري حميد بنعمرا، وفتحي خراط ،المدير العام 
السابق لمهرجان قرطاج والمدير العام األسبق للمركز الوطني 

للسينما والصورة بتونس.
المخرج  للنقد  المسناوي«  »مصطفى  لجنة  رأس  حن  في 
الفلسطيني نصري حجاج ، الذي عمل بالصحافة وأبدع في 
مجال القصة القصيرة، وسترافقه في هذه اللجنة أستاذة الفنون 
والناقدة المصرية أمل الجمل والخبيرة السينمائية المغربية 
ليلى شرادي والناقدة اإلسبانية لورديس باالسيوس، ويرافقه 
كذلك عادل السمار المبرمج السينمائي ومدير منصة »مغرب 

الفنون«

 أسدل الستا الماضير األحد  بمدينة سال على فعاليات الدورة ال 11 
بعرض المسرحية الموسيقية »سر سال المكنون في  لمهرجان »مقامات« 
الملحون »، التي أهدتها إدارة المهرجان إلى روح شاعر فن الملحون والباحث 
الشيخ أحمد سهوم. ويتعلق األمر بالعرض األول للملحمة اإلستعراضية »سر 
سال المكنون في الملحون » من إعداد وإخراج عبد المجيد فنيش ومحمد 
أبو سيف وبمشاركة ثالثين فردا من ممثلين ومنشدين وعازفين. وأكد عبد 
المجيد فنيش الكاتب العام لجمعية أبي رقراق ومدير مهرجان »مقامات« 
أن المسرحية هي عبارة عن توليفة موسيقية ألبرز ما قيل حول مدينة سال 
من طرف شعراء الملحون الذي عاشوا بها أو زاروها ابتداءا من الشاعر 

عبد العزيز المغراوي الذي عاش في القرن الخامس عشر.
وتوزعت أنشطة هاته الدورة التي انطلقت في 11 أكتوبر تحت شعار » في 
رحاب التراث المادي لسال العتيقة » على أربعة محاور رئيسية تهم المسرح 
وعالقته بالموسیقى )خصوصيات الفنون الصوفیة السالویة،منطلقات فكریة 
واختیارات جمالیة(،و الفكر واألدب والنقد )ندوة حول التربیة و التعلیم(و 
تقدیم وتوقیع إصدارات )لقاءات مقاربة تجارب أدبیة( و األذكار واألوراد 
النسائیة بلمسة سالویة. واحتضنت العديد من الفضاءات داخل المدينة 
العتيقة أنشطة المهرجان من رواق باب فاس والخزانة العلمية الصبيحية 
مرورا بدار الحاج علي عواد إلى جانب معارض تؤرخ لذاكرة سال في الهواء 

الطلق جوار بعض أسوار المدينة.
تجدر اإلشارة الى أن الدورة 11 لمهرجان مقامات عرفت برمجة غنية بين 
محاضرات أدبية وعروض مسرحية وشعرية بالفصحى والعامية و حفالت 

موسيقية وعروض في الهواء الطلق

مهرجان الجونة الم�صري بعتذر
 لـ »ريد وان«  ونعمان بلعيا�صي

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي المصري الدولي على التقدم 
باعتذار رسمي للشعب المغربي عن عدم تقديم النجم العالمي المغربي 
خالل حفل االفتتاح،  »ريد وان« و المطرب  المغربي »نعمان بلعياشي« 
مؤكدين أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في اإلعداد للحفل، وتعرب عن 

أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره.
وأكدت إدارة المهرجان احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما 
قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها 
لإلنتاج الفني لهؤالء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكل من الفنان »ريد 
تقديمه  تم  الذي  المتميز  األداء  على  بلعياشي«  »نعمان  والملحن  وان« 

خالل حفل االفتتاح.
في  المغربية  بالمشاركات  اعتزازها  إلى  المهرجان  إدارة  أشارت  كما 
مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من األفالم المغربية المشاركة أو صناع 
األفالم أو كافة الحضور المشاركين. هذا، وكانت اإلعالمية المصرية نادين 
فرج، منشطة  حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قد تجاهلت ذكر 
أسماء الفنانين المغربيين نعمان بلعياشي والمنتج ريدوان، خالل أداءهما 

أغنية الحفل ” جو البنات ” أمام أنظار ضيوف التظاهرة.
و تعمدت المذبعة المصرية عدم تقديم  ريدوان وبلعياشي للحضور، 
مكتفية بالحديث مع محمد رمضان، والتنويه بأداءه لألغنية، األمر الذي 

أثار جدال واسعا وسط صفوف نشطاء مواقع التواصل االجتماعي.
ولم تسلم اإلعالمية المصرية من االنتقادات التي طالتها من طرف النشطاء 
هذه  أن  البعض  اعتبر  حيث  به،  قامت  الذي  التصرف  بسبب  المغاربة، 

األخيرة تعمدت تجاهل الفنانين على خشبة المسرح.

يشارك الفيلم المغربي “باي باي فرنسا”، في النسخة 
18 من مهرجان “كان” الدولي لألفالم اإلفريقية، المقرر 
تنظيمها خالل الفترة ما بين 19 و24 أكتوبر 2021.

ويتطرق الفيلم السينمائي الذي يتنافس في المسابقة 
الرسمية الخاصة باألعمال الروائية للتظاهرة، لقصة 
كوميدية تدور حول “موالي المهدي”، المهاجر الثري 
النرجسي الذي ال يتعدى عمره 30 سنة، والذي سيجد 
نفسه في الشوارع بين عشية وضحاها دون مال أو 
هوية، األمر الذي سيدفعه لمواجهة العديد من المواقف 
الصعبة والمضحكة في الوقت نفسه، والتي ستنتهي 

باكتشاف صادم.
ويشارك في بطولة الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرجة 
ضحى مستقيم، كل من الممثلة فاطمة الزهراء لحرش، 

سناء مزكي، طارق البخاري وناصر أقباب ورفيق بوبكر 
وآخرون.

السينمائي،  العمل  ه��ذا  تصوير  أن  إل��ى  يشار 
يتجاوز  ال  مغربية  مخرجة  أصغر  طرف  من  المنجز 
سنها 21 سنة، امتد لثالثة أسابيع )أسبوع تصوير 
في الدارالبيضاء وأسبوعي تصوير في مراكش(، علما 
أن العمل خصص إلحياء ذكرى أولئك الذين توفوا جراء 

فيروس كورونا.
لألفالم  الدولي  “كان”  مهرجان  أن  بالذكر  جدير 
وحرفها  للسينما  عرض  منصة  عن  عبارة  اإلفريقية، 
وفنونها، ومختلف خبراتها إضافة إلى االبتكار والثقافة 
واألحداث، كما يشار إلى أن المهرجان مفتوح للجميع 

وفقا لإلجراءات االحترازية المعمول بها عالميا.

الفيلم المغربي«باي باي 
فرن�صا” ي�صارك بمهرجان 
الفيلم الإفريقي بـ »كان«

م�صرحية »�صر �صال المكنون في الملحون «
تختتم الدورة ال11 لمهرجان »مقامات« ب�صال

»نتفليك�س« توقع مع الفرن�صي 
عمر �صي عقدا ينتج لها 

بموجبه اأفالما ويمثل فيها
منصة  مع  األم��د  طويل  ا  عقد  سي  عمر  الممثل  وق��ع 
»نتفليكس« النتاج أفالم والتمثيل فيها، في تعاون هو األول 
من نوعه بين المنصة األمريكية وممثل فرنسي ويأتي بعد 

النجاح العالمي الذي حققه مسلسل »لوبين«.
وأوضحت«نتفليكس« في بيان أن »شركة عمر سي لالنتاج 
في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد أعداد 
ل�+نتفليكس+ وسيكون سي ممثل ا ومنتج ا  افالم خاصة 

منفذ ا فيها«.
وكانت مجلة »فرايتي« األمريكية المتخصصة كشفت هذه 
المعلومة وقالت إن هذا النوع من التعاون مع »نتفليكس« 
لم يحصل من قبل إال مع الممثلة فانيسا كيربي التي برزت 

في مسلسل »ذي كراون«.
ونقل البيان عن عمر سي أنه »سعيد بفرصة مواصلة« 
عالقته بالمنصة وأنه »متحمس للمرحلة المقبلة في المغامرة 

المشتركة« بينهما.
وع���رف ع��م��ر س��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ع��ال��م��ي ب��ع��د نجاح 
تحطيم  بعد  شهرته  وزاردت  »انتوشابل«)2011(  فيلم 
مسلسل«لوبين« الفرنسي األرقام القياسية على«نتفليكس« 

إذ جذب عشرات ماليين المشتركين في العالم.
وكان النجم البالغ من العمر 43 عاما الفرنسي الوحيد 
الذي ورد اسمه في قائمة الشخصيات المئة األكثر تأثيرا 

في العالم بحسب تصنيف مجلة«تايم« األمريكية.

  الدورة ال 27 لمهرجان تطوان ل�صينما البحر 
الأبي�س المتو�صط  في مار�س المقبل

مراسلة خاصة 

مراك�س ت�صت�صيف فعاليات بيينالي 
الرق�س في اإفريقيا

بمناسبة النسخة الخامسة عشر م�ن المهرجان الدولي للرقص المعاصر 
»نمشي«، الممتدة م�ن 22 الى 27 نونب�ر القادم، تستضيف مدينة مراكش خالل 
ه�ذه الفترة وبالتوازي فعاليات بيينالي الرقص في افريقيا، مما يجعل من فن 

الرقص المعاص�ر محل تشريف.
وأكد بالغ للجهة المنظمة، أن المدينة الحمراء ستشهد حدثين بارزين: م�ن 
جه�ة، مهرجان »نمشي« الذي ف�رض حض�وره،في المشهد الثقافي المغرب�ي 
من�ذ نشأته سنة 2005. ومن جهة أخرى، تظاهرة بيينالي الرقص في افريقي�ا 
التي أطلقت س�نة 1997 به�دف اكتشاف مواهب جديدة وضمان تعزيز العروض 
الراقصة بالقارة االفريقية. وتكمن أصالة هذا الحدث في تنقله )حي�ث استقبلت 
لوان�دا، انتاناريف�و، باري�س، باماك�و، جوهانسبورغ، وواغادوغ�و التظاهرة(، 
باإلضاف�ة الى ارتكازه على مهرجانات منظمة من طرف جهات ثقافية فاعلة بالقارة.

وبذلك، يضيف المصدر ذاته، ستعيش مراكش، لمدة ستة أيام، على إيقاع 
الرقصات  تاري�خ  ح�ول  وأف�الم  وع�روض  وندوات،  بورشات،  حافل  برنامج 
اإلفريقية وع�روض كوريغرافية، وذلك من أجل الوصول إلى جمه�ور أوس�ع، 

كم�ا س�تعقد ع�دة ع�روض فني�ة ف�ي فض�اءات عام�ة.
وبالمناسبة، قال مؤسس مهرج��ان »نمشي« والمدير الفني لبيينالي الرقص، 
توفيق ازديو إن »البرنام�ج يحمل نظرة تطلعية«، مضي�فا »سنس�لط الض�وء عل�ى 
ابداعات 20 مصم�م رقص�ات م�ن شباب ناش�ئين عب�ر برنام�ج جي�ل 2020«.

ويجدر الذكر ب�أن اإلب�داع المغربي سيكون حاضرا بوتيرة يومي�ة ع�ن طري�ق 
منص�ة مكرس�ة للمواه�ب الش�ابة بالمملكة، بما مجموعه أكث�ر م�ن 100 فنان 

ينتمون الى 34 مجموعة افريقية.
ويكتسي الحدث أهمية كبرى هذه السنة حيث كان من المفروض انعقاده 

العام الماضي لكنه ألغي في اللحظة االخيرة بسبب الوضع الوبائي.
وفي ضوء السياق االستثنائي للعروض الفنية، سيتم بثها هذه الفقرات 

الفنية عبر المنصة الرقمية اإلفريقية أفروبوليس.
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

رقم: 18/م.ت.ص/ت.د/2021
املتعلق بالتطهير السائل 

لجماعة املنزه 
قسمة رقم 1: استقطاب جمع 

وتحويل املياه العادمة
جلسة علنية

تعلن مديرية التزويد والصفقات 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
املاء،  للشرب-قطاع  الصالح 
الكائن مقرها بالرباط، عن طلب 
العروض املفتوح   املشار إليه 
االشغال  إنجاز  قصد  أعاله 
السائل  بالتطهير  املتعلقة 
 1 رقم  قسيمة  املنزه  لجماعة 
وتحويل  جمع  :استقطاب، 

املياه العادمة
سيتم تمويل املشروع من طرف 
 UE التمويل األوروبي املشترك

. / BEI / KfW / AFD
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
هم     ر 3د 3 . 1 7 8 . 9 3 8 , 0 0

)م.ا.ر(
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  ]أو  331.800,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل[
ملوقع  محبذة   زيارة جد  تنظم 
 11 الخميس  يوم   املشروع 
الساعة  على   2021 نونبر 
العاشرة صباحا بمركز املكتب 

قطاع املاء باملنزه
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 

بالعنوان التالي:
ملديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء   للشرب-قطاع  الصالح 
املعالجة،  محطة   ،G مبنى 
شارع محمد بالحسن الوزاني، 
الرقم البريدي،-10220 الرباط 

)املغرب( الرباط . 
الهاتف:

)+212(537667305
الفاكس:

)+212(537667513
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
عبر بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب- مبنى G قطاع 
شارع  املعالجة،  محطة  املاء 
الرقم  الوزاني،  محمد بالحسن 
الرباط،   -  10220 البريدي، 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة   ستعقد 

   09 الخميس   يوم  األظرفة 
الساعة  على   2021 دجنبر 
)توقيت  صباحا  التاسعة 
التزويد  مديرية  بمقر  محلي( 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  وللماء  للكهرباء 
 G -عمارة  املاء  للشرب-قطاع 
- شارع محمد بلحسن الوزاني 
 -  10220 البريدي  الرمز   -

الرباط.
تفتح األغلفة في آن  واحد.

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

الرباط.
الفاكس:

+2120537667221
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
ملوقع  االلكتروني  العنوان  عبر 

املكتب - قطاع املاء:
www.onep.ma

 ع.س.ن/3951/ا.د

ع.س.ن /212/ إت

ع.س.ن /3950/ إدع.س.ن /3960/ إد

ع.س.ن /213/ إت
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اململكة املغربية 

وزارة الداخلية

عمالة اإقليم قلعة ال�رساغنة

جماعة قلعة ال�رساغنة

ق�شم  ال�ش�ؤون االدارية واملالية 

والقان�نية 

م�شلحة امل�ارد املالية  

اإعـــــــــالن عن طلب عرو�ض 

اأثمان مفت�حة

جل�شـة عم�ميـة

رقم: 2021/12

  2021 ن�نرب    23 الثالثاء  ي�م  يف 

ع�رسة  احلادية  ال�شاعــة  على 

�شباحا �شيتم مبقر جماعة قلعة 

املتعلقة  االأظرفة  فتح  ال�رساغنة 

مفت�حة  اأثمان  عرو�ض  بطلب 

امل�ؤقت  اال�شتغالل  منح  اأجل:  من 

للملك العم�مي لن�شب الل�حات 

املمتدة  الفرتة  عن   اال�شهارية 

غاية  اإىل   2022/01/01 من 

.2026/12/31
الي�مية  االأ�ش�اق  كراء   -

املمتدة  الفرتة  عن   )اجل�طيات( 

غاية  اإىل   2022/01/01 من 

.2022/12/31
ملفات  حمت�ى  يك�ن  اأن  ويجب 

ملقت�شيات  مطابقا  املتناف�شني 

ال�شادر   2.12.349 عدد  املر�ش�م  

 1434 االوىل  جمادى   08 يف 

املتعلقة  )20مار�ض2013( 

بال�شفقات العم�مية.

وميكن للمتناف�شني:

- اإما اإيداع ملفاتهم مقابل و�شل 

مب�شلحة امل�ارد املالية.

الربيد  طريق  عن  اإر�شالها  اإما   -

اإىل  باالإ�شتيالم  باالإفادة  امل�شم�ن 

مقر اجلماعة

- اإما ت�شليمها لرئي�ض جلنة طلب 

العرو�ض عند بداية اجلل�شة و قبل 

ال�رسوع يف  فتح االأظرفة.

االإدالء  ال�اجب  املثبتة،  ال�ثائق  اإن 

بها، هي كما يلي:

1 - امللف االإداري    
م�شادق  بال�رسف   الت�رسيح   -

عليه.

تثبت  التي  ال�ثائق  اأو  ال�ثيقة   -

ال�شخ�ض  اإىل  املخ�لة  ال�شلطات 

الذي يت�رسف با�شم املتناف�ض.

من  اأقل  منذ  م�شلمة  �شهادة   -

اجلماعي  اخلازن  طرف  من  �شنة 

باأن  تثبت  ال�رسيبة  فر�ض  حمل  يف 

املتناف�ض ي�جد يف و�شعية جبائية 

قان�نية.

ال�شجل  يف  القيد  �شهادة   -

التجاري.

من  اأقل  منذ  م�شلمة  �شهادة   -

ال�طني  ال�شندوق  طرف  من  �شنة 

باأن  تثبت  االجتماعي  لل�شمان 

املتناف�ض ي�جد يف و�شعية قان�نية 

ال�شمانات  امل�ؤ�ش�شة.  هذه  اجتاه 

هي على ال�شكل التايل:  

امل�ؤقت  اال�شتغالل  منح   -  1
للملك العم�مي لن�شب الل�حات 

االإ�شهارية: 30.000.00درهم

الي�مية  االأ�ش�اق  كراء   -  2
)اجل�طيات(: 5000.00درهم 

2( امللف التقني:
الب�رسية  ال��شائل  تبني  مذكرة   -

عليها  يت�فر  التي  والتقنية 

املتناف�ض.

ذات  امل�شتندات  اأو  املعل�مات   -

امل�شتندات  اأو  التقنية  الطبيعة 

التكميلية املتعلقة باملقاوالت.

3( امللف املايل:
* عقد التزام حمرر على ورق متنرب 

املقرتح  املايل  بالعر�ض  م�شف�عاً 

من طرف املتناف�ض.

املعل�مات  من  للمزيد  ملح�ظة: 

امل�ارد  مب�شلحة  االت�شال  ميكن 

املالية بجماعة قلعة ال�رساغنة اأو 

نقل ملف طلب العرو�ض اإلكرتونيا 

اجلماعية  ال�شفقات  ب�ابة  من 

بالعن�ان االإلكرتوين التايل:

http://www.marchesp -

blics.gov.ma
ع.�ض.ن/3964/ا.د

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

ال�رسكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة

اإعالن عن تاأجيل طلب العرو�ض

30AOM/SNRT/2021 رقم

ليكن يف علم املتناف�شني الراغبني 

يف امل�شاركة يف طلب العرو�ض رقم 

 SNRT/2021/30AOM
 الأجل:  

 La fourniture et la mise «

 en service de deux unités
 mobiles pré-câblées de
 contribution des signaux
 audio/vidéo par satellite
 )DSNG( pour les besoins

 de la SNRT
اجل  قد  االأظرفة  فتح  تاريخ  ان 

على  ي�م09/11/2021   اإىل 

من  بدال  �شباحا   11 ال�شاعة 

 11 ال�شاعة  على   27/10/2021
�شباحا .

ال�ثائق  الإيداع  اأجل  اآخر  اإن 

التي  ال��شفية  ال�ثائق  و  التقنية 

العرو�ض  طلب  ملف  ي�شتج�بها 

الف�شل  يف  عليها  املن�ش��ض 

بكتابة  املناف�شة،   نظام  من   17
لل�رسكة  ال�شفقات  مديرية 

ال�طنية لالإذاعة والتلفزة )الطابق 

الثاين(ه� ي�م  08/10/2021على 

الزوال  بعد   16h ال�شاعة 

ي�م  من  بدال  الق�ش�ى(  )ال�شاعة 

ال�شاعة  على   26/10/2021
16H00  بعد الزوال.

ع.�ض.ن/4000/ا.د

ع.س.ن /3963/ إد

ع.س.ن /3961/ إد

ع.س.ن /3966/ إد

ع.س.ن /3962/ إد

أعرف بأنني كنت متهيبا من اللقاء األول 
ببيته، حول هذه املذكرات، بعد أن كان الزميل 
وظب،  قد  منتسب  سعيد  الشاعر  القاص 
بجدارة الكاتب وسالسة الصحافي، أطوارها 
هو  تهيبي  منبع  وكان  بشكل جميل،  الغنية 
أن ملوالي املهدي في مخيلتي، كما في مخيلة 
جيل من االتحاديات واالتحاديني، صور غاية 
بني  ذلك،  مع  تجمع  ولكنها  االحترام،  في 
زوايا متباينة، فهو بالنسبة لجيلنا، املهدي 
العلوي، الذي يشترك مع امللك الحسن الثاني 
الساللي،  واالنتماء  الدموية،  القرابة  في 
بركة  بن  املهدي  رفيق  ذاته  الوقت  في  وهو 
وعبد الرحيم واليوسفي الذين شكلوا قيادة 
يحمله  شريف،  دم  سليل  وهو  املعارضة، 
املناضل  ذاته  الوقت  وفي  املولوي،  لقبه  في 
رفقة  العالم  يجوب  الذي  االشتراكي  األممي 
الرحيم،  وعبد  املهدي  طينة  من  قياديني 
واملدن  وطنجة  سال  أعماق  من  الطالعني 

األخرى.
املؤتمر  قبل  بأننا،  أذكر  أن  من  بد  ال 
الخامس الذي سيغادر فيه  تنظيمات الحزب 
جانب  إلى  وجوده،  بأن  نعتبر  كنا  نهائيا، 
شيخ اإلسالم محمد بلعربي العلوي، املنتمي 
التاج،  مجلس  ورئيس  املولوي،  الدم  لنفس 
دليل على أن االتحاد له من القوة ما يجعله 
واألجيال  والسالالت  الطبقات  كل  يخرق 

والذهنيات.
لهذا عندما فتح لنا بيته العامر بسعادة ال 
تخبيها العني، بني األهل واألبناء واألصدقاء، 

سألني »متى كانت آخر مرة التقينا فيها؟«
 أجبته بجواب موارب: »أنا أذكر فقط آخر 
وقلت  بيتك  هاتف  من  فيها  هاتفتني  مرة 
الجمعية  على  الهجوم  من  دابا  »باراكا  لي 

املغربية لحقوق اإلنسان«.
أبنائها  مع  سجال  في  وقتها  كنت  وقد 
وبناتها ألسباب تتعلق بالتصريحات الوقتية 

والعابرة.
وقتها  وقلت  الجميع،  وضحك  ضحك، 
السجال  أوقف  أن  املولوي يطلب مني  »هذا 
كان  أنه  شك  ال  وطنية،  حقوقية  منظمة  مع 
مساهما فيها«، وسأعرف دوره تفصيليا في 

بناء املرجعية الحقوقية في املغرب من بعد.
تلك املرجعية التي كادت تقوده إلى املوت 

عندما عقب على تدخل لصدام حسني..
 وتلك حكاية سيأتي وقتها للحديث عنها.

موالي  مع  املتعة  من  ساعتني  سنقضي 
يوسف،  وابنه  الفاضلة  وزوجته  املهدي 
أكدت أن ذاكرته ظلت على حالها في يقظتها 
اليانعة واملحبوبة، بكل ما اختزنه من تجارب 
ذاته  الوقت  في  محافظا  للحياة،  حب  ومن 
عن  والترفيه  الدعابة  على  هائلة  قدرة  على 
شبابه  سر  لعله  إنساني  وسمو  محاوريه، 
الناس  وبني  األرض  فوق  التاسع  عقده  رغم 

وفي كل مغارب األرض ومشارقها..
دقيق  نسر  بعناية  املنتقاة  العناوين  في 

يكون  قد  وجميل  حلو  استدراج  التربص، 
الحديث  عند  يكون  كما  أحيانا،  مؤملا  جماال 
املهدي،  والشهيد  عمر  الشهيد  اغتيال  عن 
الطويل،  الطريق  معالم  إلى  إحاالت  وفيها 
ومن  فرنسا،  إلى  املغرب  من  قاده  طريق 
بغداد إلى نيويورك، ومن القاهرة إلى الهاي 
إلى  الحزب  مقر  من  أيضا  قاده  لكن  وعمان، 
ومن  املقري،  ودار  الشريف  موالي  درب 

البرملان إلى األمم املتحدة.
جديدة،  معطيات  هناك  الخصوص  وبهذا 
كما  قل تصحيحها،  بل  تحيينها  تم  وأخرى 
االتحاد  ميالد  عن  الحديث  عند  الحال  هو 
املحجوب  املرحوم  وتزوير  للشغل  املغربي 
بالوشاية  وتهديده  لنتائجه  الصديق  بن 

باالتحاديني إلى السلطات.

رفقة الملوك..

لو قدر لي أن أكتب سيناريو من ما ورد في 
الكتاب، لبدأت الشريط   بصورة الطفل ابن 
السابعة من العمر، القادم من تخوم الصحراء 
أقا، إلى طنجة العالية، وهو منبهر وجاحظ 
بطلعة  مهيب،  رجل  حركات  ُيتابع  العينني 
نبيلة، يحمل صولجانا في يده ويتجول في 
الشارع الرئيسي بطنجة. ثم يعلم الطفل من 
يتجول  الذي  الرجل،  بأن  والده  مع  حواره 
هو  الحلفاء،  مدينة  في  بيده،  بصولجان 

السلطان عبد العزيز.
ولد  »هذا  مرافقه  له  يقول  الذي  السلطان 
اللمسة  بتلك  رأسه  على  فيمسح  عمك«، 
امللكية التي ال تسقط مع التنحية عن العرش.
»في عام 1936، كانت قد مرت بضع سنوات 
والعائلية  التجارية  األمور  استقرار  على 
ميناء  عبر  الحج  فريضة  أداء  فقرر  لوالدي، 
طنجة، وكانت الرحلة تستغرق ُزهاء الشهرين، 
فأخذ معه »اللة زهور«، التي انتقلت لتعيش 
معنا في بيتنا الجديد، اعترافا لها من والدي 
بجميلها عند استقبالها له ألول مرة قبل ذلك 

بسنوات، وعنايتها الكبيرة به.
الديار  من  اهلل  رحمه  والدي  عودة  عند 
املقربني  أصدقائه  أحد  اصطحبني  املقدسة، 
الستقباله  زنيبر«،  اهلل  عبد  »السي  وهو  
بمدينة البوغاز، وقد أثار انتباهي ما كان من 
»عرباوة«،  منطقة  عند  االحتالل  جنود  أمر 
حيث كان لزاما علينا أن نستصدر تصريحا 
توجد  التي  الخليفية،  املنطقة  إلى  بالدخول 
تحت االستعمار اإلسباني، ومنها إلى مدينة 
املنطقة  بوضع  تتمتع  كانت  التي  طنجة، 

الدولية، وفق ما شرحه لي السيد »زنيبر«. 
ولذلك اكتشفت في عمر السبع سنوات، أن 
منطقة  مناطق هي:  ثالثة  إلى  مقسم  املغرب 
النفوذ الفرنسي في الوسط، ومنطقة النفوذ 
واملنطقة  والجنوب،  الشمال  في  اإلسباني 

الدولية في طنجة.

ملا وصلت إلى طنجة اندهشت ملا شاهدته 
صادفته  وما  وشوارع،  وفنادق  عمار  من 
لوجوه  تقاسيم  من  ملحته  وما  أجناس،  من 
أراها ألول مرة، وتتوزع بني  ومالمح غريبة 
والعرب.  واألفارقة  واألسيويني  األوروبيني 
ومحالت  املقاهي  عدد  انتباهي  وأثار 
والسيارات  العامرة  واألسواق  الصيرفة 

الكثيرة وغيرها.
في اليوم التالي لوجودنا في طنجة، ونحن 
الرئيسي، ملحت شخصا  الشارع  نتجول في 
جلبابا  يرتدي  الوقار،  عالمات  عليه  تبدو 
صولجانا،  يده  في  ويحمل  أنيقا  تقليديا 
فبادر مرافقي بالسالم على الرجل بما يليق 

من احترام، وأشار بالسبابة نحوي قائال: 
هذا ابن عمك !  -

فما كان من أمر الرجل الوقور إال أن وضع 
يده عل رأسي قائال: 

اهلل ُيصلحك !  -
»السي  سألت  الرجل،  انصراف  وبعد 
السلطان  إنه  لي  فقال  يكون،  عّمن  زنيبر« 
أن  عرفت  ساعتها   )...( العزيز  عبد  موالي 
وسالطني  ملوك  حكمها  على  تعاقب  البالد 
آخرون غير الذي كان يحكمها في ذلك الوقت 

وهو السلطان سيدي محمد بن يوسف.
»السي  من  ما سمعته  من خالل  اكتشفُت 
السلطان،  هذا  حياة  جوانب  بعض  زنيبر« 
في  وهو  صغيرا  املغرب  عرش  اعتلى  الذي 
إلى  يفتقد  وكان  العمر،  من  عشرة  الرابعة 
اللهو  في  كبيرا  وقتا  ويقضي  التجربة، 
والترف، تحت وصاية الصدر األعظم الوزير 
زمام  يفقد  جعله  مما  احماد«،  »ابا  القوي 
إلى  أدى  الذي  الشيء  البالد،  في  األمور 

إقصائه من الحكم«.
املوزعة  طفولته،  مغرب  عن  صورة  هذه 
بني آقا، التي يذكرها باعتزاز بني، ويقول في 
عن  الحديث  من  انطالقي  »إن  معه  الحديث 
مسقط رأسي ومنبتي أقا ليس صدفة أو عادة 
رسالة  إنها  بل  الذاتية،  السير  تعزز  أدبية، 

ودليل على مغربية الصحراء«.
عن  الحديث  عند  سيقوله  الشيء  نفس 
في  الديموقراطي  للشباب  العاملي  املؤتمر 
يظهر  ، وهو  السوفياتي«  االتحاد  »موسكو 
الشباب  الوفد  يتقدم  صحراوية  بدراعية 

املغربي حامال العلم الوطني:
سأشارك  كذلك،  الخمسينيات  نهاية  »في 
الخصوص  على  ضم  مغربي  وفد  ضمن 
السيدة فاطمة حصار والعربي حصار، وعبد 
الطلبة،  اتحاد  رئيس  القادري،  الرحمان 
وعبد الحق مزور ومحمد برادة مدير جريدة 
في ما بعد، في مهرجان الشباب  »لوبنيون« 
أتقدم  وكنت  موسكو،  في  ُنظم  الذي  العاملي 
زمالئي في االستعراض حامال العلم ومرتديا 
)الدراعية  الصحراوي  التقليدي  الزي 
داللته  تخفى  ال  ما  وهو  الصحراوية(، 

بخصوص مغربية الصحراء«. 
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في مذكرات موالي المهدي العلوي )1(

  كيف راأيت موالي عبد العزيز يحمل �صوجلانا 
ويتجول يف �صارع طنجة الرئي�صي

 عندما قال حممد اخلام�س لقادة حزب اال�صتقالل 
ط« »غري انتوما حيحوا وانا ْن�َصقَّ

خاص

أنطلق من مسلمة أولية وهي أن الكتاب الذي 
نحن بصدده، كصيغة من صيغ املذكرت اخلاصة 
مبوالي املهدي العلوي، لن يكون كافيا بتاتا 
لتلخيص حياته.
لن يستطيع أن يضعها كلها، بكل تشعباتها 
ودروسها، بكل أملها وانفالتها، بكل تعددها 
ومتيزها، بني دفتي كتاب، حتى ولو كانت مذكراته 
بلسانه هو.
تقودني هذه املسلمة إلى االعتراف بأنني قرأتها 
مرتني، وبأني سأعود إليها باستمرار.
ال ألنها مكتوبة بلغة شاعرية تفترض العودة 
املستمرة إلى ينابيعها، بل ألن فيها ما يهمنا 
من مواقف ومن إضاءات تاريخية جوهرية، 
بالنسبة لالحتادي املناضل، وبالنسبة لإلعالمي 
املتلهف لالطالع على خبايا حياة تقاطع فيها 
الوطني باإليديولوجي بالقومي باحلقوقي 
باألممي باالشتراكي الدميوقراطي، حياة جتسر 
الفجوة فيها بني محيط األمير ومحيط املتمرد 
واملعارض.
وال بد أيضا من التسليم بأننا أمام حياة 
كل عناوينها فارقة، حتيل إلى حيوات أخرى 
لشخصيات وملوك وأمراء ورؤساء دول، طاملا غذوا 
كل اخلياالت واألفكار والتصورات عنهم، يف أذهان 
أجيال متعاقبة.
حياة تعكسها العناوين، التي تتقاطع حولها 
مسيرة غنية للغاية لقيادي وطني، يساري 
احتادي، وديبلوماسي فريد من نوعه، مع مسيرات 
عظماء من املغرب ومن العالم.

عبد الحميد جماهري

عودة  ليلة  صاحبي  بكى  n  عندما 

محمد الخامس وقال »هي دموع الخوف 
من حال البالد بعد االستقالل«

عندما التقى العروي وعمر بنجلون    n 
وأنا بباريس لكتابة مذكرة حول انفصال 

االتحاد الوطني 
وجها  بنجلون  وعمر  الثاني  الحسن    n 

لوجه بسفارة المغرب بباريس  
نتائج  يزور  الصديق  بن  n  المحجوب 

المغربي  لالتحاد  التأسيس  مؤتمر 
للشغل ويهدد المناضلين بتفجيره

»محاولة  في  المهديين  أحد  n كنت 
أنقذني  عندما  الشراط«  بوادي  االغتيال 

المهدي بن بركة  
n  ما جرى بيني وبين أوفقير والدليمي 
في البرلمان حول الجيش وما قاله عالل 

الفاسي 
يقدم  مزيان  المارشال  الدفاع  وزير   n 
ميزانية  مكان  الفاتحة  البرلمان  في 

الجيش.

في  العمل  عن  n تفاصيل 
األمن  ومجلس  المتحدة  األمم 
الخارجية  وزير  لي  قال  »عندما 
مجلس  في  سنفعل  ماذا 

األمن؟«
 n إدريس البصري وتعتيمه في 

خارجية  وزير  الصحراء:  قضية 
دول  سفراء  إلى  يلجأ  المغرب 

أجنبية ليعرف آخر األخبار.
n  عندما قال لي الحسن الثاني 
اوالدنا  يخلي  لليوسفي  »قل 

بعاد على هاذ الخنز ديالنا«

الصور بعدسة: زليخة

في مهرجان الشباب العاملي بموسكو نهاية الخمسينيات

صورة  مع موالي املهدي بحضور أهل بيته ورفيقه الديبلوماسي محمد بنمبارك

موالي املهدي يوقع نسخة من كتابه
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تستضيف االحتاد االشتراكي محمد القرطيطي)*(، 
الفاعل املدني يف قطاع الشباب والطفولة ورئيس اجلامعة 
الوطنية للتخييم، يف محاولة ملقاربة واقع الشباب والطفولة 
يف ظل تداعيات وباء كورونا الذي أثر على احلياة العامة وعلى 
مناشط وبرامج وزارة الشباب، حيث عرفت شبه شلل واتسمت 
املرحلة السابقة بالتردد رغم وجود أفكار مبدعة وأطر وزارية 
ومدنية ذات كفايات ومهارات وخبرات من شأنها تقدمي عروض 
بديلة، نحن اآلن يف مرحلة ما بعد فردوس، وانتظارات الفاعلني 
يف القطاع كثيرة ال حتتمل التأجيل وال االنتظارية... فالتكوين 
معلق... واملؤسسات شبه مغلقة... والشباب والطفولة يعانون 
الفراغ القاتل... 

حاوره: محمد قمار     

p هل أنتم متفائلون؟

ولقد  عاجال...  الوزارة  عليه  ستقدم  ما  سنرى    n
إجراءات  إلى  فيه  ندعو  املعالم،  واضح  خطابا  وجهنا 
والتردد  فالتراجع  التربوي،   الزمن  لتدارك  استعجالية 
املوجهة  محدوديتها،  على  العمومية  السياسات  دعم  في 
لثقافة وتنشيط وتأطير الطفولة والشباب، طبعا السنوات 
والشباب  للطفولة  املوجهة  العمومية  فالبرامج  األخيرة، 
ترقية  بيداغوجية تساهم في  أدوات  ترفا، بل هي  ليست 
وترسخ  املجتمعي  التماسك  وتعزز  االجتماعية،  التنشئة 

القيم في مواجهة االندحار وخطاب التطرف.

p  هل هذا يعني أن املجتمع املدني العامل في القطاع 
شريك في مواجهة التطرف..؟

n  هل في األمر شك..فتأطير الطفولة والشباب تربويا 
عملية  التكوين  ومؤسسات  الشباب  ودور  باملخيمات 
االنحراف،  مخاطر  من  التربوي  األمن  تحقيق  في  ناعمة 
في  املشككة  الهدامة  األفكار  من  النفسية  املناعة  وتوفير 
القيم واألخالق، وأيضا التأسيس لثقافة الحوار والقراءة 
والفن اإلبداعي املسرحي واملوسيقى والتشكيلي وتنشيط 

املهارات الفكرية واليدوية والحركية والترويحية.

p  كيف يمكن االشتغال على ذلك؟
عليها  تشتغل  التي  للتربوية  للثقافية  الوظائف   n
الجمعيات املتطوعة كثيرة في الحماية من خطاب التطرف 
والكراهية.. عبر دور الشباب واملرأة واملخيمات وحماية 
الطفولة واملؤسسات االجتماعية واإلصالحية، حيث توفر 
والفكري  النفسي  التخفيف  ومساحات  حموالت  جميعها 
والبدني، ومناشط متعددة الستثمار وتدبير الزمن، موازاة 

مع تطور الوسائط والتدخالت العمومية والجمعوية.

هل من قراءة في املسار التاريخي لهذه الحمولة   p
التربوية...

ومؤسسات  للجمعيات  والتاريخي  العام  املسار   n
التكوين والتأطير والتنشيط، مند بداية االستقالل وإألى 
اليوم مشرق جدا حيث نقف على تراكمات وإنتاجات كان 
لها الوقع في محاربة األمية واآلفات االجتماعية وتوعية 
القيم، وخلق  الشارع والفراغ وتراجع  املواطنني بأخطار 
والترويح  املبدعة،  واملهارات  الحية  للتربية  مناخ صحي 
ودعم  واملعارف،  املدارك  وتقوية  النفس،  عن  والترفيه 

ثوابت التربية على املواطنة، والتضامن والتسامح.
اختيارات  عن  الناتجة  والجذب  الشد  ظروف  ورغم   
على  الجمعوية  املنظومة  استطاعت  رسمية،  سياسية 
والثقافية  التربوية  واملؤسسات  أطيافها،  اختالف 
واالجتماعية، أن تعتمد، وأن تقدم موائد إلشباع املواهب، 
أدوار  خالل  من  املعرفة،  وشيوع  االبتكارات،  وتنمية 
ووظائف توزعت على رغبات شرائح واسعة من األطفال 
فضاءات  عبر  والجمعيات،  واألطر  والشباب  واليافعني 
مفتوحة ومجهزة ومؤطرة ومؤمنة، من قبيل ما تقدمه دور 
الشباب واملرأة واملخيمات والجمعيات من عروض تربوية 
وترويحية وتأهيلية، أصبحت متجددة في املجتمع، ومثار 

اهتمامات الدوائر الرسمية والشعبية واإلعالمية.

p ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة..؟
إلى  الوالية  هذه  خالل  نتطلع  كثيرة...ونحن  هي   n
توسيع الشبكات والفضاءات ومضاعفتها عدديا تحديدا 
والتخييم،  والحماية  والفتاة  املرأة  وأندية  الشباب  دور 
لتعويض الخصاص املجالي، والرفع من الجاهزية وسقف 
هذه  تلعبه  الذي  املركزي  الدور  إلى  بالنظر  االستفادة، 
وتحديث  ترفيهيا،  أو  ثقافيا  أو  تربويا  أكان  املؤسسات 
مضامني األنشطة املمارسة بها، مع توفير الوسائل املادية 
والشباب،  الطفل  ثقافة  تخدم  بما  والرقمية،  والبشرية 

التقنيات  مع  والتعاطي  واإلبداعية،  الحقوقية  والتربية 
الحديثة في مجال التواصل والحق في املعرفة والوصول 

إلى املعلومة.
-1 دور الشباب / بمعدل %25 على األقل من 665 إلى 

حوالي األلف وتوفير ألفي إطار.
مجتمعة   800 من   %  25 النسوية بمعدل  -2 األندية 

إلى ألف وتوفير ألفي إطار على األقل.
-3  التخييم /مراكز الحماية /مراكز االستقبال/ بمعدل 
%100 في التخييم من 50 إلى 100 وتوفير حوالي 200 

إطار وتحسني وضعية مراكز الحماية واالستقبال.

p هل حضور الشباب في السياسة الحكومية واضح 
املعالم..؟

التصريح  مضامني  في  وندقق  نرجع  ونحن   n
يهم  ما  وخاصة  والتزاما،  تعاقدا  يعتبر  الذي  الحكومي 
السبق  أعطى  أنه  نالحظ  والثقافة،  الشباب  مجال  منه 
للمغرب،  والتعددية  الهوية  ازدهار  أجل  من  للثقافة 
وتقوية قيم املواطنة، وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، 
الحكومة  عمل  على  التأكيد  إلى  اإلبداع  على  والتشجيع 
من  ومتكامل  شمولي  برنامج  إطار  في  بالشباب  للعناية 
والتنقل  االندماج  لتسهيل  الشباب  جواز  إحداث  خالل 
والتمكني الثقافي لهذه الفئة؛ ويتعلق األمر بتمييز إيجابي 
املتراوحة أعمارهم بني  املغاربة  سيكون في متناول كافة 
وسواء  دخلهم،  ظروف  عن  النظر  بغض  سنة،  و30   16
مطمئنة  رسائل  وهذه  القرى،  أو  املدن  سكان  من  أكانوا 
؛   2010 منذ  طرحناه   ما  والتجسيد  الفعل  إلى  أرجعت 
وخاصة في فعاليات املناظرة الوطنية األولى للشباب في 
صديقنا  تولى  حينما  ذلك  وقبل  الفاسي،  عباس  حكومة 
حكومة  في  الشباب  مسؤولية  الكحص  محمد  الكبير 
املندمجة  الوطنية  االستراتيجية  تضمنته  وما  جطو، 
وكنا  أهميتها؛  في  التداول  وكثرة  رغم  املغيبة،  للشباب 
نتمنى أن تكون هناك إشارات معبرة وكافية ملا ستصبح 
عليه وزارة الشباب كقطاع حكومي واعد من حيث إعادة 
بنائه وتوسيع اختصاصاته، واإلبقاء على ما حققه ودعم 
نظرة  هي  وما  للقطاع،  االستراتيجي  الشريك  الجمعيات 
الحكومة من خالل وزيرها املختص، إلى تطوير وتحديث 
ومراكز  واملرأة  الفتاة  وأندية  واملخيمات  الشباب  دور 
بها  تتنفس  التي  الرئة  باعتبارها  والحماية،  االستقبال 
املدنية،  الطفولة واليافعني والشباب والجمعيات  شرائح 
االعتبار،  املعالجة ورد  في  تراجعات وتأخير  بعد  خاصة 
نحن ال نتسرع في إصدار حكم قيمة، في انتظار القانون 
املالي الجديد، الذي يفصل في تكلفة االستثمار والتسيير، 
ونأمل صادقني،  ومنصفا،  واقعيا  يكون  أن  نريده  والذي 
في  الشباب،  قطاع  نرى  أن  واملسؤولية  الغيرة  باب  ومن 
مبنيا  والتقني،  والتنظيمي  والتعبيري  التنشيطي  الشق 
وأخرى  للشباب  مديرية  أهمها  ورافعات  دعامات  على 
للطفولة وثالثة للمرأة وأخرى للعمل الجمعوي والتطوع، 
رحيل  بعد  خاصة  ؛  والتظاهرات  للتكوين  مديرية  وربما 

مديرية الرياضة عن القطاع. 

للنوايا...  عرض  مجرد  يظل  الحكومة  تصريح    p
غير  تعبير  تظل مجرد  فالنوايا  قوة ضاغطة...  من  والبد 

ملزم..
هذه  ارتباط  ضرورة  على  نحن  نؤكد  لهذا   n
للهدر  إنقاذية  عاجلة  استراتيجية  ببلورة  التوصيفات 
للعنصر  وسريع  استثنائي  جهد  ببذل  وذلك  التربوي، 
من  الخريجني  توظيف  عن  الفيتو  ورفع  املؤهل،  البشري 
املستحق  التأطير  لتوفير  صيغ  وايجاد  امللكي،  املعهد 
ومراكز  والحماية  املرأة  وأندية  واملخيمات  الشباب  لدور 
التأطير  في  كبيرا  فقرا  يعانون  الذين   ، االستقبال 
والتربوي  اإلداري  والتاطير  متراكمة،  نتيجةعوامل 
للمحافظة  وضرورية  حيوية  مسألة  والخدماتي  والتقني 
وتوفير  ممتلكاتها،  على  والحفاظ  املؤسسات  سير  على 

الجاذبية املطلوبة لبقاء فتحها .

p ما هو الرهان األكبر؟
إلى  الشباب  قطاع  يتحول  أن  على  يراهن  الكل   n
قطب مركزي وأساسي للعناية واالهتمام بالشباب والعمل 
الجمعوي، وإلى منابر تعيد الثقة واألمل للعمود الفقري 
مع  والقطع   ، التغيير  إحداث  في  االساس   وهو  لألمة، 
بالغة  ضرائبها  تعد  التي  والهشاشة  السلبي  التمييز 

ومؤثرة.

الزمني  الهدر  لتدارك  بدائل  أو  تصور  لكم  هل   p
التربوي؟

مباشرا  سببا  كانت  التي  هي  الحكومية  السلطة   n
في تراجع التأطير األساسي، ووأدت الدينامية والحضور 
والخوف،  بالتردد  والسياسية  االجتماعية  الواجهة  في 
واختفاء جاذبيته التي عرفها الزمن الجميل راجع إلى عدم 
استغالل كل األفكار داخل القطاع... وحان الوقت لالهتمام 
الهيكلي، وتنزيل جملة من اإلصالحات  للمنظم  واملالءمة 
في منظومة التسيير املركزي والجهوي واإلقليمي، وتنزيل 
والبحث  القانونية،  الترسانة  ودعم  الحكامة،  مؤسسات 
عن شراكات مع القطاع العام والخاص، خاصة الجماعات 
االجتماعية  بالجوانب  النهوض  مسؤولية  تتحمل  التي 

وتأمني سالمة املجتمع .
 ونتمنى التسريع بإنزال مشروع جواز الشباب الذي 
االندماج  يسهل  أن  شأنه  من  الذي  الوزارة  عنه  أعلنت 
والقرى،  املدن  سكان  من  الشباب  صفوف  بني  والتنقل 

وبغض النظر عن الدخل ويتضمن :
لفائدة  املقدمة  الخدمات  عرض  وتنويع  تعزيز   -

الشباب. 
 16 التمكني الثقافي للشباب املتراوح أعمارهم بني   -

و30 سنة .
   تشغيل الشباب

- تيسير اإلدماج املهني.
- خلق فضاءات جديدة لتشغيل الشباب .

)*( رئيس الجامعة الوطنية للتخييم 
  ATT ورئيس جمعية التربية والتنمية   

)تابع ص 1(

محمد القرطيطي، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم

علينا اأن نخرج من خطاب النوايا اإلى ثقافة التعاقد على امل�شاريع 
الطفولة وال�شباب رهان متجدد �شد التطرف

نوفل البعمري 

كل  أن  استشعرت  الجزائرية  الدولة 
سابقا،  بها  قامت  التي  السياسية،  مناوراتها 
العملية  لعرقلة  مستقبال  بها  تقوم  قد  والتي 
دي  ستافان  ُيطلقها  قد  التي  السياسية 
املتحدة  لألمم  مكشوفة  أصبحت  ميستورا، 
عليها  السياسي  الخناق  وأن  األمن،  وملجلس 
التوجه  مع  خاصة  ووضوحا  قوة  أكثر  بات 
يسير  الذي  اآلن  يتبلور  بات  الذي  العام 
ملسؤوليتها  الجزائرية  الدولة  تحميل  نحو 
الساحل  في  األمني  الوضع  تجاه  السياسية 
جنوب الصحراء و في املنطقة ككل، من خالل 
التي  العدائية  األعمال  لكل  ودعمها  تبنيها 
فقد  لذلك  البوليساريو،  مليشيات  بها  تقوم 
عمدت إلى اإلعالن عن موقف سياسي استباقي 
والتي  األمن،  بمجلس  ستتم  التي  للمناقشات 
ودعم  ميستورا  دي  ستافان  دعم  نحو  تتجه 
وفقا  السياسي،  والحل  الذاتي  الحكم  مبادرة 

ملعاييرها األساسية.
الدولة  نية  فقط  ليس  يكشف،  موقف   
السياسية،  مناوراتها  استمرار  في  الجزائرية 
بل يؤكد عزلة الدولة الجزائرية بمجلس األمن 
رغم كل التحركات التي قامت بها في إفريقيا 
آخرها  دوليا  الفاعلة  الدول  من  العديد  ولدى 
استقبال  عند  رسميا  أعلنت  التي  روسيا، 
السفير املغربي بروسيا أنها ترغب في عالقة 

وأنها  املغرب،  مع  قوية  وشراكة  اقتصادية 
هذا  إلنهاء  األممية  السياسية  العملية  تدعم 
النزاع وفقا لقرارات مجلس األمن وخطة األمم 
املتحدة، وهو ما شكل انتكاسة سياسية كبرى 
للدولة الجزائرية ولوزير خارجيتها، الذي كان 
وملوقفها  لها  داعم  روسي  موقف  على  يراهن 

املعزول األممي. 
الرابعة  باللجنة  تمت  التي  املناقشات 
مناقشات  املتحدة، هي  لألمم  العامة  للجمعية 
الذي  للمغرب  الدول  مختلف  دعم  على  أكدت 
كبير  سياسي  بدعم  تحظى  رؤيته  أصبحت 
سواء  املنطقة،  في  ومصداقيته  جديته  بفضل 
الجريمة  أو  اإلرهاب  محاربة  مستوى  على 
املنظمة والهجرة غير النظامية أو دوره الكبير 
في السلم واألمن باملنطقة، وهو ما دفع العديد 
من الدول إلى اإلعالن عن مواقف واضحة داعمة 
املغرب  حول  العربي  اإلجماع  وما  للمغرب، 
السعودية  عنه  عبرت  الذي  الوطنية  وقضيته 
وقطر الشقيقتني لواحدة من هذه املواقف التي 
املنطقة  ودول  العربية  الدول  دعم  ُتظهر حجم 
ويكشف  املفتعل،  النزاع  هذا  إلنهاء  للمغرب 
بتفرعاتها  العربية  القوى  مختلف  اصطفاف 
املغرب  وحدة  مع  ككل  املنطقة  في  املوجودة 
وسيادته الكاملة على مجموع التراب الوطني، 
كل هذه املناقشات التي تمت بالجمعية العامة 
الداعمة للمغرب ال تزيد سوى من حجم ترجيح 
املجهودات  دعم  ومن  السياسية،  املغرب  كفة 
التي يبذلها املنتظم الدولي إلنهاء هذا النزاع 
عزلة  حجم  وتكشف  املغربية،  الرؤية  وفق 
النظام الجزائري عن محيطه العربي، اإلفريقي 

واإلقليمي. 

املتحدة  الواليات  من  القادمة  األخبار 
الذي  القرار  مسودة  أن  إلى  تشير  األمريكية 
الذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  ستعده 
ستقترحه على مجلس األمن، سيكون مترجما 
للموقف السياسي لإلدارة األمريكية من النزاع 
أن  بحيث  الصحراء،  ملغربية  الداعم  وموقفها 
موقفها  ترجمة  نحو  تتجه  األمريكية  اإلدارة 
الذي  قرارها  مسودة  في  هذا  السياسي 
حسمت  قد  بذلك  وستكون  قريبا،  ستعرضه 
عنه  عبرت  الذي  قرارها  حول  املفتعل  الجدل 
إدارة ترامب الذي بات من املواقف التي تدخل 
للواليات  االستراتيجية  املواقف  خانة  ضمن 
تتأثر  وال  تتغير  ال  التي  األمريكية  املتحدة 
الدولة  أن  ويبدو  األمريكية،  اإلدارة  بتغير 
الجزائرية قد استشعرت طبيعة املسودة التي 
على  األمريكية  املتحدة  الواليات  ستعرضها 
استباق  بموقفها نحو  األمن واتجهت  مجلس 

التطورات التي ستحدث مستقبال. 
األمم  أمام  مكشوفة  أصبحت  الجزائر 
في  االستمرار  سوى  لها  يبق  ولم  املتحدة 
أالعيبها السياسية ملحاولة خلق نقاش جانبي 
وُمنجز  تقدم  أي  على  التشويش  هدفه  يكون 
ومع  األمن  ملجلس  املقبل  القرار  مع  سيحدث 
ميستورا  دي  ستافان  به  سيقوم  الذي  العمل 
بثقة  يحظى  الذي  السياسية،  العملية  إلحياء 
ومجلس  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ودعم 
دعمه  عن  عبَّر  الذي  للمغرب  وكذلك  األمن، 
وتسهيل  معه  للعمل  واستعداده  له  السياسي 
أرضية  على  املفتعل  النزاع  هذا  إلنهاء  مهمته 

مبادرة الحكم الذاتي.

اجلزائر نحو عرقلة العملية ال�شيا�شية 

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني

البرملاني، الذي يتزامن مع مناقشة  استعدادا للدخول 
قانون املالية لسنة 2022، بالبرملان، نظم الفريق االشتراكي 
للعمل  املؤطرة  القوانني  تهم  عمل  ورشة  النواب  بمجلس 
البرملاني ومسطرة التشريع املالي، يوم أمس بمقر مجلس 

النواب.
شهيد،  الرحيم  عبد  أوضح  الورشة،  هذه  مستهل  في 
اللقاء  هذا  أن  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس 
مناسبة  فرصة  يتيح  أنه  باعتبار  قصوى  أهمية  يكتسي 
والدستورية،  والقانونية  التنظيمية  األسس  على  لالطالع 
في أفق االضطالع باملهام املطروحة علينا كفريق اشتراكي 

في موقع املعارضة بمجلس النواب.
أهمية  أن  السياق،  ذات  في  الفريق،  رئيس  وأضاف 
اللقاء تأتي كذلك من خالل تنظيم ورشة عمل خاصة  هذا 
إلى  باإلضافة  والتشريعية،  الرقابية  واملهام  بالوظائف 
املالي  القانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  اإلعداد 
عمل  ورشة  كذلك  تنظيم  عن  فضال   ،2022 سنة  برسم 
خاصة بالسير العادي للفريق االشتراكي البرملاني بمجلس 

النواب.
أن  املناسبة،  بنفس  االشتراكي،  الفريق  رئيس  واعتبر 
أو  أوقانونيا  سياسيا  أكان  سواء  عامة  بصفة  التكوين 
إداريا يلعب دورا كبيرا في مساعدة النائب البرملاني على 

االضطالع بمهامه النيابية على الوجه األكمل.
لعدد  االستماع  بعد  الدراسي  اليوم  هذا  خالل 
مهامها  التشريعية،  باملؤسسة  املتعلقة  العروض  من 
االشتراكي  الفريق  ونواب  نائبات  تناول  واختصاصاتها، 
القانونية  املقتضيات  من  عددا  والتحليل  بالدراسة 
والدستورية التي تهم املؤسسة التشريعية خاصة التجربة 

التي  سواء  النواب،  بمجلس  االشتراكي  للفريق  امليدانية 
كان فيها في موقع املشاركة أو املعارضة، لالستنارة بهذه 
سجل  في  راسخة  بصمات  تركت  والتي  الكبيرة  التجربة 

العمل البرملاني املغربي.
وشكلت مناقشة العروض مناسبة، أيضا، بني النواب 
البرملاني  العمل  التجارب والخبرات في  لتبادل  والنائبات 

امليداني خالل الواليات التشريعية السابقة للفريق.
وأجمع أعضاء الفريق االشتراكي على أن كل مبادرات 
اختيارات  هي  فيها  األساس  املرجع  ستكون  الفريق 
وتوجهات الحزب املتمثلة في الوثائق الحزبية والبرنامج 
في  للفريق  امليدانية  والتجربة  تعاقدية  كوثيقة  االنتخابي 
موقع  مع  تنسجم  الحال  وبطبيعة  األغلبية،  أو  املعارضة 
املصلحة  تتوخى  أنها  عن  فضال  املعارضة،  في  الحزب 

العامة وخدمة قضايا الوطن واملواطنني.
الجديد  املوقع  في  االشتراكي  الفريق  أعضاء  وتداول 
لحزب  للمعارضة،  قويا  صوتا  سيكون  باعتباره  للفريق 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، داخل مجلس النواب.

وهكذا عرفت الورشة ثالثة عروض كان األول من تأطير 
والعلوم  الدستوري  القانون  في  الباحث  ايوزي،  حاتم 
السياسية، حول القوانني املؤطرة للعمل النيابي ثم اللجان 
قدم  كما  التشريع،  إلى مسطرة  باإلضافة  الدائمة  النيابية 
النائب االشتراكي السابق سعيد بعزيز عرضا تمحور حول 
االختصاصات واملهام الرقابية املتمثلة في األسئلة الكتابية 
والشفوية واألسئلة املتعلقة بالسياسات العامة، ثم اللجان 
النيابية لتقصي الحقائق، ولجان االستطالعات، فضال عن 
عرضا  كذلك  الورشة  وعرفت  العمومية.  السياسات  تقييم 
قراءات  تقديم  ضم  املالي  التشريع  مسطرة  يهم  أساسيا 
أطره  الذي  املالية  قانون  مشروع  مضامني  في  متقاطعة 

مستشار الفريق زهير الحريكة.

 عبد الرحيم �شهيد: التكوين دعامة اأ�شا�شية 
لال�شطالع باملهام النيابية

في ورشة عمل للفريق االشتراكي بمجلس النواب 
حول القوانين المؤطرة للعمل البرلماني
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خ. الطويل 
 ع. البعمراني

حقق فريق المغرب الفاسي انتصارا مهما 
على الدفاع الجديدي ب المركب الرياضي 
الدوري  السابعة من  الدورة  برسم  بفاس، 
االحترافي، ليرتقي إلى المرتبة الرابعة في 

الترتيب العام.
لصالح  مجملها  في  المقابلة  وكانت 
المغرب الفاسي، الذي دخل اللقاء من أجل 
رد دين الموسم الماضي، عندا سقط بميدانه 

أمام الفريق الدكالي. 
هي  المواجهة  هذه  أن  اعتبار  ويمكن 
االنطالقة الحقيقية لممثل العاصمة العلمية، 
الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، 
بعدما تخطي في الدورتين الماضيتين كال 
من يوسفية برشيد وسريع وادي زم، كما 
أنفسهم  في  ثقتهم  لالعبين  ستعيد  أنها 
والخروج من دائرة الشك، وبالتالي فرض 
الماص لنفسه كمنافس قوي داخل البطولة 

الوطنية.
مبكرا  ضغطا  المباراة  ه��ذه  وشهدت 
عن  بحثا  البداية،  مند  الفاسية  للعناصر 
العالي،  الضغط  باستعمال  السبق  هدف 
استعادت  الماص  عناصر  أن  أظهر  وهذا 

لياقتها البدنية العالية.
وفي األنفاس األخيرة من الشوط األول، 
األول  هدفه  تسجيل  من  الماص  سيتمكن 
بواسطة لويس أميكا أوتشنغا )د 43(، ما 
منح زمالئه امتيازا معنويا استغلوه جيدا 
المدرب  دخله  التي  الثاني،  الشوط  خالل 

يحي بنسلطان بإصرار كبير على مضاعفة 
الغلة، خاصة وأنه رصد نقط ضعف الفريق 
الدكالي، فسجل الجناتي الهدف الثاني في 
الدقيقة 66، قبل أن ينهي المهمة ديمبا كمارا 

في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
الماص، يحي بنسلطان،  واعتبر مدرب 
أن الفوز جاء امام فريق قوي ومنظم، حقق 
نتائج إيجابية مع انطالق البطولة. وشكر 
المدرب التونسي العبيه على تطبيقهم للخطة 

التي رسمها لهم، آمال أن يكون هذا الفوز 
هو انطالقة فعلية للفريق الفاسي.

أما مدرب الدفاع الحسني الجديدي، عبد 
الحق بنشيخة، فقد أكد على أن هذه المقابلة 
سعيا  النهما  الفريقين،  على  كانت صعبة 
معا إلى تحقيق الفوز، لكن فريقه لم يدخل 
الماص،  أمام  الفرص  منح  ما  المواجهة، 

الذي استحق االنتصار.
حقق  أك��ادي��ر  بمدينة  أدرار  وبملعب 

الحسنية فوزا صعبا، لكنها مهم للغاية أمام 
الحكم  أدارها  مباراة  برشيد، في  يوسفية 

سمير الگزاز، وعرفت شوطين متباينين. 
باهتا،  مستوى  ع��رف  األول  فالشوط 
في  التكتل  على  الفريقان  خالله  اعتمد 
تجاوز  من  الخصم  لمنع  الوسط  منطقة 
هذا  أعطى  ما  به.  الخاص  الملعب  نصف 
نذرة للعمليات الهجومية التي كان ينتهي 
أغلبها، باألخص من طرف عناصر الحسنية، 

بتمريرات خاطئة. 
   وخالل الشوط الثاني تغير إلى حد ما 
وجه المباراة، التي كاد أن يفسدها االندفاع 
البدني الزائد والتدخالت الخشنة والتي كان 
األول يوسف  الشوط  من ضحاياها خالل 
شاينا من الفريق الحريزي إثر اصطدامه 
وسيتمكن  ال��ش��اذل��ي.  ال��ح��ارس  بزميله 
المحليون في الدقيقة 67 من توقيع هدف 
أنهاه  وسريع،  منظم  هجوم  من  السبق 
الشباك  بزيارة  نياني  عبدالصمد  المتألق 

من تسديدة قوية.
   وبعد تسجيل هذا الهدف بادر الفريق 
الحريزي إلى الضغط على مرمى الحارس 
محمد صابر، الذي قام بعدد من التدخالت 
الهجومي  الضغط  هذا  وأتاح  الحاسمة.  
للمحليين بخلق وإهدار بعض المحاوالت 
الواضحة إلضافة هدف ثان، وكان من وراءها 

كل من قايدي وياسين الذهبي.
وبهذا االنتصار يرتقي األكاديريون إلى 
تجمد  فيما  نقط،  بثماني  الثامنة  الرتبة 
رصيد يوسفية برشيد في الرتبة العاشرة 

بسبع نقط.

مغربيتان �ضمن حكمات دوري 
اأبطال اإفريقيا لل�ضيدات 

اختارت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( حكمة 
الساحة المغربية بشرى كربوبي، والحكمة المساعدة فتيحة 
إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  حكمات  ضمن  الجرموني، 
للسيدات، التي ستقام ألول مرة خالل الفترة من 5 وحتى 

19 نوفمبر المقبل في مصر.
25 حكمة  اختيار  عن  القارية  الكروية  الهيئة  وأعلنت 
دولة   19 من  مساعدة(،  و13 حكمة  للساحة،  )12 حكمة 
أبطال  دوري  لبطولة  نسخة  أول  مباريات  إلدارة  إفريقية 

إفريقيا للسيدات. 
وتشهد البطولة القارية مشاركة ثمانية أندية هي الجيش 
الملكي، ووادي دجلة المصري، وماميلودي صندوانز الجنوب 
إفريقي، وريفر أنجلز النيجيري، وهاساكس ليديز الغاني، 
وماالبو الغيني، وماندي المالي، وفيهيجا كوينز الكيني. 
وستقام المباراة االفتتاحية للمسابقة يوم خامس نونبر 
وتجمع بين فريقي وادي دجلة وماندي المالي، على ملعب 

الدفاع الجوي بالقاهرة.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت ممثل المغرب الجيش 
الملكي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية فيهيجا كوينز 
الكيني، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وريفر أنجلز 

النيجيري.

ثمان ميداليات للمغرب ببطولة 
البحر المتو�ضط للكراطي 

أحرز المغرب ثماني ميداليات )ذهبيتان وفضية واحدة 
من  األول  اليوم  برسم  السبت،  يوم  برونزيات(،  وخمس 
المتوسط  األبيض  البحر  لبطولة   28 ال��دورة  منافسات 
ذكورا  والفتيان  والشبان  الكبار  لفئات  الكراطي  لرياضة 
 24 غاية  إلى  بقبرص  ليماسول  بمدينة  المقامة  وإناثا، 

أكتوبر الجاري.
فئة  في  المشوط  لدعاء  الذهبيتان  الميداليتان  وعادت 
فئة  في  ساسيوي  وودي��ع  كلغ   54 من  أقل  وزن  الفتيات 

الشبان وزن أقل من 68 كلغ لصنف التباري )كوميتي(.
أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب المتباري عثمان 

شتوي في فئة الفتيان لوزن أكثر من 70 كلغ )تباري(.
وآلت الميداليات البرونزية الخمس على التوالي لسمير 
السلطاني  ووائل  )فتيان(  كلغ   52 من  أقل  وزن  صديني 
وزن أقل من 57 كلغ )فتيان( وآية وهرة وزن أكثر من 59 
كلغ )شابات( فضال عن منتخبي الفتيان والشابات حسب 

الفرق، في صنف التباري.
المركز  في  األول  اليوم  منافسات  عقب  المغرب  وحل 
الرابع على سبورة الميداليات، فيما تصدرت مصر الترتيب 
برصيد 49 ميدالية )18 ذهبية و11 فضية و20 برونزية( 
أمام اليونان بمجموع 16 ميدالية )2 ذهبية و5 فضية و9 
برونزية( وقبرص برصيد 15 ميدالية )2 ذهبية و2 فضية 

و11 برونزية(.
يذكر أن المغرب يمثله في هذه البطولة 25 العبا والعبة 
في فئات الكبار والشبان والفتيان، يتنافسون في صنفي 

التباري )كوميتي( والتقنية )كاتا(

قال لسعد جردة الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، 
إن فريقه عاد إلى مكانه الطبيعي ضمن كبار القارة 
السمراء، الذين يؤثثون مجموعات دوري أبطال إفريقيا 

لكرة القدم.
وأوضح الشابي في تصريح خص به قناة الرياضية، 
عقب اجتياز عقبة أويلرز الليبيري، مساء أول امس 
أنه  البيضاء،  بالدار  الخامس  السبت بمركب محمد 
بعد تأمين الفريق األخضر للتأهل من خالل تسجيل 
هدفين أنهى بهما الجولة األولى، بعدما كان قد سجل 
الفوز في لقاء الذهاب بمراكش بالحصة ذاتها، قرر  
إدخال الالعبين االحتياطيين، بغاية منحهم  فرصة 

مباريات   على  والتعود  الخبرة،  دوري الكتساب 
أبطال أفريقيا، حيث فسح المجال أمام صالح الدين 

عميلة وأحمد الخطيبي، كما منح الفرصة امام محمد 
المكعازي، الذي فقد رسميته بالمجوعة الخضراء منذ 

الموسم الماضي.
وأضاف المدرب التونسي أنه ربح العبين موهوبين، 
عقب تدشين مسارهم الكروي بدوري األبطال، وهو ما 

سيكون له أثرا إيجابيا على إدائهم مستقبال.
وجدد فريق الرجاء فوزه على ضيفه أويلرز الليبيري، 
بهدفين لالشيء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما سبق له أن 
فاز بالحصة ذاتها في لقاء الذهاب يوم األحد الماضي 

بمراكش، ليحجز مكانا له ضمن دور المجموعات.
محمود  من  كل  الرياضي  الرجاء  ثنائية  وسجل 

بنحليب )د 7( وأسامة سكحان )د 26(.
ودخل الفريق األخضر المواجهة مبادرا إلى الهجوم، 

مكنه  في افتتاح حصة التهديف مبكرا عن طريق م���ا 
توغله  بعدما  السابعة،  الدقيقة  في  بنحليب  محمود 

وأرسل  اليسري،  الجهة  من  العمليات  معترك  داخل 
عرضية خدعت الحارس إيشاكا.

ومنح هذا الهدف العناصر الرجاوية ثقة إضافية، 
رغم غياب العديد من األسماء المهمة، على غرار عبد 
اإلله الحافيظي وعمر العرجون وزكرياء الهبطي بداعي 
اإلصابة وحميد أحداد ومصطفى كوياطي لعدم قيدهما 
متولي  محسن  بقاء  عن  فضال  القارية،  الالئحة  في 

بدكة االحتياط.
وفرضت المجموعة الخضراء سيطرتها على الخصم 
الليبيري، الذي دخل المواجهة مؤمنا بحتمية توقف 
المشوار عند هذا الدور. وسنحت فرصة لحسين رحيمي 
بعد انفراد من الحارس، لكنه األخر تمكن من صد الكرة 
قبل أن يجدد رحيمي الكرة بضربة رأسية عقب ذلك لم 

تسفر عن أي جديد.
وحد الضغط العالي الذي مارسه العبو الرجاء من 
بتسجيل  فقط  اكتفى  الذي  الليبيري،  أويلرز  طموح 

الحضور، وسعى إلى إنهاء المواجهة بأخف األضرار، 
قبل ان تتلقى شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة 26، عن 
طريق الظهير األيسر أسامة سوكحان، الذي استغل 
كاد  الذي  الليبيري،  الفريق  لحارس  خاطئا  خروجا 
يهز شباك الحارس الزنيتي، لكن العارضة نابت عنه.

وتحولت المباراة خالل الجولة الثانية إلى حصة 
تدريبية، استغلها العبو الرجاء في تمرير الكرات فيما 
حتى  بالمراقبة،  اكتفى  الخصم  وأن  خاصة  بينهم، 
بعد دخول العناصر االحتياطية، بعدما فضل المدرب 
التونسي إراحة العبيه األساسيين، بعدما اطمأن على 
النتيجة، حيث أدخل محسن متولي ومحمد مكعازي 

وعميلة بدال من زريدة وبنحليب وفرح.
وكان الرجاء الرياضي قد أعفي من خوض الدور 
التمهيدي األول للمسابقة اإلفريقية، فيما تجاوز أويلرز 
في هذه المرحلة نظيره أسكو كارا الطوغولي بثالثة 
أهداف لهدفين، في مجموع مقابلتي الذهاب واإلياب.

إ - العماري

الـريـــاضي
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الرجاء يعبر بأقل مجهود

الرجاء
 يعبر محطة 

إويلرز الليبيري 
ويعود 

إلى مكانه 
الطبيعي ضمن 

كبار دوري 
األبطال

العادي  العام  الجمع  أسفر 
ل���ن���ادي االت���ح���اد ال��ري��اض��ي 
لطنجة لكرة القدم، المنعقد يوم 
إح��داث  ع��ن  بطنجة،  الجمعة 
إلى  األع��م��ال  لتصريف  لجنة 
مديري  مكتب  ان��ت��خ��اب  حين 

جديد للنادي.
وقد تم تكليف محمد أحكان 
برئاسة لجنة تصريف األعمال، 

التي تضم أيضا 6 نواب للرئيس، 
المالية  بالشؤون  مكلفين  و3 
مكلفين  و3  والمحاسباتية، 
والقانونية،  اإلدارية  بالشؤون 

و4 مستشارين.
وكان الرئيس السابق لنادي 
الحميد  ع��ب��د  ط��ن��ج��ة،  ات��ح��اد 
يوم  استقالته  قدم  قد  أبرشان، 
10 أكتوبر الجاري، والتي قبلها 

 13 بتاريخ  المديري  المكتب 
أكتوبر، قبل أن يقدم هذا األخير 
واإلعالن عن  استقالة جماعية، 
لجنة  إلح���داث  م��وع��د  تحديد 
الفترة  خالل  األعمال  لتصريف 
انعقاد  حين  إل��ى  االنتقالية، 

الجمع العام االستثنائي.
وق����ال م��ح��م��د أح���ك���ان، في 
تصريحات صحافية بالمناسبة، 

المكلفة  المؤقتة  »اللجنة  إن 
ت��روم  ال��ن��ادي  سفينة  بقيادة 
من  طنجة  اتحاد  فريق  إخ��راج 
حاليا«،  يعرفها  التي  الدوامة 
»اللجنة ستشتغل  أن  موضحا 
ال��ظ��روف  ل��ت��وف��ي��ر  اآلن  م��ن��ذ 
المناسبة والمريحة لكل الالعبين 
وللمدرب ولألطر اإلدارية من أجل 

تحقيق النتائج«.

وقال »نعد الجمهور بالنجاح 
إط��ار  ف��ي  كمجموعة  والعمل 
تشاركي وتشاوري بجد وشفافية 
ووضوح، وإطالعهم بكل ما هو 
الفريق  داخل  وسلبي  إيجابي 
داعيا  اللغط«،  تفادي  أجل  من 
ومساندة  دعم  إلى  الجماهير 
من  المرحلة  ه��ذه  في  الفريق 
 لجنة تصريف األعمال تدشن مهمتها باجتماع مع الالعبينأجل تحقيق األهداف المسطرة.

اإحداث لجنة ت�ضريف �ضوؤون اتحاد طنجة حتى انتخاب مكتب مديري جديد

الدورة السابعة من الدوري االحترافي

الما�ص يمطر �ضباك الدفاع الجديدي والح�ضنية يحقق انت�ضارا �ضعبا

 الحسنية يحقق انتصاره الثاني هذا الموسم       تصوير مطيع
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  بلدان من أمريكا الالتينية تبرز جهود المغرب إليجاد حل سياسي  للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أبرزت العديد من بلدان أمريكا الالتينية، أمام 
اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من 
أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.

وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، أع���رب���ت ج��م��ه��وري��ة 
الدومينيكان، من خالل بعثتها الدائمة لدى األمم 
أجل  المملكة من  لجهود  دعمها  المتحدة، عن 
حل سياسي »ذي مصداقية ومقبول« للصحراء.

وأشار ممثل الدومينيكان في األمم المتحدة 
التي  إلى أن بالده تعبر عن تقديرها للجهود 
يبذلها األمين العام لألمم المتحدة والرامية إلى 
إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء 

المغربية، مع كافة األطراف المعنية.
من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، 
ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة 
في تعزيز االستقرار واألمن في المنطقة ، »التي 
والتي  متنامية،  أمنية  تهديدات  حاليا  تواجه 
بفيروس  العالم،  مناطق  كباقي  أيضا،  تأثرت 

كوفيد 19- بأبعاده المختلفة ».
دام  ال��ذي  ال��ن��زاع،  ه��ذا  ف��إن حل  وبحسبه 
ألزيد من 40 عاما، لن يساهم في األمن الدولي 
واإلقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية 

المستدامة وأجندة 2030.
وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام 
كافة أطراف النزاع » بتجديد التزامها من أجل 

الدفع بالعملية السياسية إلى األمام ».
كما وصفت غواتيماال المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي ب »األساس ذي المصداقية » للتوصل 
وأكد  الصحراء.  لقضية  »تفاوضي«  حل  إلى 
ممثل غواتيماال لدى األمم المتحدة بأن األمر 
يتعلق ب »أساس واقعي وجاد وذي مصداقية 
في  األطراف،  بين  تفاوضي  حل  إلى  للتوصل 
إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية 

وسيادتها الوطنية«.
وفي هذا السياق، جدد دعم بالده للجهود التي 
يقوم بها المغرب من أجل البحث عن حل سياسي 
الصحراء  حول  اإلقليمي  للنزاع  ودائم  عادل 
المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحل »ضروري« 
ليس فقط للسكان، ولكن أيضا من أجل استقرار 

وأمن واندماج منطقة المغرب العربي.
كما رحبت غواتيماال بنفس المناسبة بتعيين 
ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا لألمين 
العام لألمم المتحدة للصحراء المغربية، متمنية 

له »كامل النجاح« في واليته الجديدة.
وعبر الدبلوماسي الغواتيمالي عن اقتناعه 
بأن تجربة دي ميستورا ستساعد على مواصلة 
وتعزيز المفاوضات بين جميع األطراف المعنية.

من جهتها، دعت فنزويال وكوبا أمام اللجنة 

في  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الرابعة 
نيويورك إلى حل »دائم ومقبول« من األطراف 

لقضية الصحراء المغربية.
وهكذا، فقد طالب نائب الممثل الدائم لفنزويال 
لدى األمم المتحدة، خواكين بيريز، بإيجاد حل 
األطراف  من  »سلمي وع��ادل ودائ��م ومقبول« 

للنزاع حول الصحراء المغربية.
تعيين  يساهم  أن  في  رغبته  عن  وأع��رب 
المبعوث الشخصي الجديد لألمين العام لألمم 
المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في 
بمفاوضات  السياسي،  المسار  إطالق  إعادة 
مباشرة بين األطراف، وكذلك في التفعيل الكامل 

لوالية المينورسو.
من جانبه دعا ممثل كوبا إلى حل سياسي 

»مقبول« من أطراف النزاع.

فنزويال وكوبا مع حل دائم ومقبول 
من الأطراف لق�صية ال�صحراء المغربية

وحيد مبارك
انطلقت، أمس األحد، االختبارات الكتابية لمباريات 
الشرطة التي تنظمها المديرية العامة لألمن الوطني، 
حيث اشترطت على المرشحين الجتيازها اإلدالء بجواز 
التلقيح أو شهادة إجراء تحليل PCR لمن تعذر عليهم 
ساعة.   72 تتجاوز  وال  سلبية  نتيجتها  تكون  ذلك، 
بالعقالنية  المتتبعين  من  كبير  عدد  وصفها  خطوة 
ألنها تسمح من جهة باستمرار العملية وعدم حرمان 
المتبارين من حقهم في اجتياز االختبارات، وتحافظ 
على السالمة الصحية للجميع، وذلك إلى غاية الحصول 
على الجواز الذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي تخّول 
للجميع التنقل بكل سالسة وقضاء األغراض اإلدارية 

والخاصة في مختلف اإلدارات والمرافق.
االقتصاد  وزارة  س���ارت  ال��م��ن��وال  نفس  وع��ل��ى 
من  الجواز  تقديم  على ضرورة  أكدت  التي  والمالية 
الموظفين والمرتفقين لولوج كافة مصالحها،  طرف 
مع الترخيص مؤقتا للموظفين الذين لم يحصلوا على 
اللقاح بعد بولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة 
األولى من اللقاح مقابل إدالء ذوي الحاالت الصحية 
الخاصة منهم بشواهد طبية تثبت توصيات الطبيب 
المعالج في هذا الشأن، مع االستمرار في الحرص على 
تطبيق اإلجراءات االحترازية وتوفير كل الوسائل التي 

تّمكن من محاصرة العدوى ومواجهة الوباء.
وخالفا للمؤسستين األولى والثانية، عانى عدد كبير 
من المواطنين من الصعوبات لولوج مرافق مختلفة 
خالل األيام األخيرة، خاصة الذين يعانون من عارض 
صحي فعلي يجعل من اللقاح عامل خطورة بالنسبة 
لهم، الذين يجب عليهم زيارة الطبيب للحصول على 
وثيقة مقبولة تؤكد ذلك، وهو ما يتطلب وقتا معينا 
ومساطر خاصة، ونفس األمر بالنسبة لمن عانوا من 
اإلصابة بفيروس كوفيد خالل األسابيع األخيرة، الذين ال 
يمكنهم الحصول على الجرعة الموالية إال بعد انصرام 
مدة شهر، فضال عن الذين حصلوا على جرعتين وال 
يحتاجون إال للثالثة لكن الحصول عليها بات عسيرا 
التلقيح والفوضى  الكبير على مراكز  بسبب اإلقبال 
الذي  األمر  إيقاعها،  باتت تعيش على  التي  العارمة 
تعتريه العديد من النقائص التي وجب االنتباه إليها 
والتعامل مع هذه الحاالت بمرونة عوض اإلقبال على 
تحرير محاضر المخالفات واستخالص الذعائر، مما 

جعل الخطوة تتخذ طابعا زجريا.
ووجد عدد كبير من الطلبة أنفسهم خارج مدرجات 
الكليات يومي الخميس والجمعة األخيرين، بعد اعتماد 
مؤسسات جامعية قرار التوفر على جواز التلقيح لولوج 
مرافقها، األمر الذي تعذر على الكثير من الطلبة الذين 
غابوا عن حصصهم، ونفس اإلشكال عانى منه، ليس 
فقط غير الملقحين بل وحتى من حصلوا على اللقاح 
دون استكمال أشواطه كما أشرنا، لولوج مرافق مختلفة، 
عمومية وخاصة، حيث حصلت مشادات ومواجهات 
انتهت فصول عدد منها بين أيدي المصالح األمنية، كما 
هو الشأن الحتجاز البعض في وكالة بنكية، أو رفض 
ولوجهم إليها، وتطورت األمور إلى حاالت لالعتداء 
البدني كما هو الشأن بالنسبة لواقعة االعتداء على 
نادل بالضرب من طرف زبون بمقهى، التي تم تداول 
تسجيل موثق لتفاصيلها، وغيرها من الحاالت التي 
تؤكد أن تطبيق القرار الحكومي تم بشكل استعجالي 
عملية  وحلول  لبدائل  ال��وزارات  جميع  اعتماد  دون 
والخدمات  المرافق  باستمرارية  تمس  ال  وواقعية، 
اليوم  بات  الذين منهم من  والمواطنات،  للمواطنين 
يجد نفسه محاصرا ضدا عن إرادته، وإن لم يكن يوما 
ضد التلقيح، بل كان ملقحا لكن ولمجرد أن جوازه يعتبر 
الجرعتين  غير صالح لالستعمال بعد استيفاء زمن 

األولى والثانية، وبالتالي عليه الحصول على الجرعة 
المنع يطاله،  قرار  فإن  الظروف  الثالثة في ظل هذه 
ونفس األمر بالنسبة لمن لهم حاالت مرضية أو غيرها. 
وعاشت مراكز التلقيح المفتوحة في وجه المواطنات 
والمواطنين من أجل االستفادة من جرعات التلقيح 
ضد فيروس كوفيد 19، حالة فوضى عارمة انطلقت 
تفاصيلها منذ يوم الخميس وال تزال مستمرة، بسبب 
اإلقبال الكبير وغير المسبوق عليها طلبا للحصول 
الحصول على جواز  من  الكثيرين  تمّكن  على جرعة 
التلقيح الذي بات التوفر عليه ضروريا للتنقل بين المدن 
والرتياد مختلف المرافق، عمومية كانت أو خاصة. 
إقبال رفع من منسوبه كذلك الخبر الذي تقاسمه اآلباء 
واألمهات والتالميذ خالل اليومين األخيرين، والذي 
يفيد بأن عددا من المؤسسات التعليمية قررت عدم 
السماح للمتمدرسين غير الملقحين بولوج الفصول 
الدراسية انطالقا من يوم األربعاء، ومنحهم مساحة 
زمنية تنطلق يومه االثنين وتمتد إلى غاية غد الثالثاء 

لتصحيح هذه الوضعية!
الرغبة في الحصول على الجواز من أجل تفادي 
تعطيل المصالح الخاصة للمواطنين، رغم االنتقادات 
الموجهة لهذا القرار لعدم دستوريته، وتمكين األطفال 
والقاصرين من مواصلة دراستهم، جعل مراكز التلقيح 
لمئات  محّج  إلى  تتحول  المملكة  ربوع  امتداد  على 
األشخاص الذين توافدوا عليها وشكلوا طوابير أمامها، 
مما جعلها تتحول في كثير من الحاالت إلى مصدر 
للخطر بالنظر إلمكانية اإلصابة بالعدوى إذا ما كان 
وأنه  خاصة  بالفيروس،  مصابين  المواطنين  بعض 
ليست هناك أية آلية للتأكد من اإلصابة من عدمها. 
ووجدت الجهات المسؤولة عن التنظيم بعدد كبير من 
مراكز التلقيح نفسها عاجزة عن التعامل مع الحشود 
الذين منهم من كانوا يتحّلقون  للمواطنين،  الكبيرة 
الحصول  في  يرغب  والكل  والنوافذ  المداخل  حول 
باألشخاص  األمر  تعّلق  سواء  سريعا،  جرعته  على 
الذين يطلبون الجرعة األولى ألول مرة، أو أصحاب 

الجرعة الثانية أو من جاؤوا للحصول على الجرعة 
الثالثة بعد توصلهم برسائل نصية تدعوهم لذلك، إذ 
أدى غياب توزيع الفئات حسب الجرعة المطلوبة، إلى 
حالة كبيرة من الفوضى فّضل معها أصحاب الجرعة 
الثالثة، وفقا لما عاينته »االتحاد االشتراكي« في عدد 
من المراكز تأجيل األمر ضدا عن رغبتهم، وإن كانت 
الخطوة قد تتسبب لهم في مشاكل بسبب إعالن وزير 
الصحة أن الجواز يصبح الغيا متى لم يتم الحصول 

على الجرعة الثالثة؟!   
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة والحماية 
االجتماعية أنه بات بإمكان المواطنات والمواطنين، 
الذين تلقوا الجرعة األولى من اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا المستجد، الحصول على جواز تلقيح مؤقت 
من  األولى  الحقنة  تلقي  بعد  مباشرة  تحميله  يمكن 
اللقاح ابتداء من يومه االثنين، على أن يكون بإمكانهم 
الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة 
الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول 
على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة 
أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

ودعت الوزارة جميع الفئات التي تلقت الحقنات 
الولوج  إلى  اللقاح  من  الثالثة  أو  الثانية  أو  األولى 
الوطنية  بالعملية  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  إلى 
للتلقيح www.liqahcorona.ma لتحميل جوازات 
التلقيح الخاصة بهم عبر الضغط على أيقونة »أقوم 
بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي« بالنسبة 
لألشخاص الذين تلقوا الحقنة األولى، أو أيقونة » أقوم 
بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي« بالنسبة للفئات 
التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة 
للمناعة. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الفئات التي 
تلقت اللقاح تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة 
قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، كما 
يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية الستخراجها في 

حال تعذر تحميلها.

الكونغو الديمقراطية: خبراء اأفارقة ي�صددون 
على �صرورة طرد جمهورية الوهم من التحاد الإفريقي

أكد خبراء أفارقة، بمن فيهم سياسيون وأكاديميون وممثلون 
عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء في مؤسسات 
الفكر والرأي، يوم الجمعة في كينشاسا، أن طرد جمهورية الوهم 
+الجمهورية الصحراوية+ المزعومة، من االتحاد اإلفريقي أمر 
 حتمي ألنه سيشكل »اختراقا مؤسسيا في خدمة الوحدة اإلفريقية«.
جاء ذلك خالل ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة 
)BM Patners( تحت شعار »االتحاد اإلفريقي في ضوء قضية 
الصحراء: كيفية االنتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية 
مناقشات  اللقاء  هذا  في  المشاركون  وأجرى  إفريقيا“.  تخدم 
فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية 
والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض 
استقرار إفريقيا وسالمها وأمنها، فضال عن تكاملها االقتصادي 

اإلقليمي والقاري. 
ووفق التقرير الختامي للندوة، فمن األمثلة التي تم طرحها 
الحصار الذي فرضته ميليشيات »البوليساريو« في الكركرات 
في أكتوبر- نونبر 2020، والذي وصفه عدد من المتحدثين ب 
»عمل قرصنة« باعتباره انتهاكا لوقف إطالق النار للعام 1991، 
وهو االنتهاك الذي سجله أيضا األمين العام لألمم المتحدة في 

تقريره األخير الخاص بالصحراء. 
ويشكل عمل القرصنة هذا عائقا ملموسا للتكامل االقتصادي، 
وسببا الضطراب سالسل اإلمدادات الصحية والغذائية في سياق 
وباء كوفيد 19-، عالوة على كونه عقبة أمام حرية تنقل األشخاص 
والسلع في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تهديدا لتنفيذ منطقة 
التجارة الحرة اإلفريقية المشتركة. وأبرز المشاركون الدور البارز 
والمتعدد األبعاد للمغرب داخل القارة، حتى قبل عودته لالتحاد 
اإلفريقي، في العام 2017، وهو دور يتوافق مع أهداف أجندة 
للوحدة  2063 وكذلك مع رؤية نشطة وغير مقيدة ومسؤولة 
اإلفريقية، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة لما 
منذ قبولها، سواء في ما  يسمى ب«الجمهورية الصحراوية« 
يتعلق بمسائل التكامل االقتصادي، ولكن أيضا بشأن القضايا 
االستراتيجية األخرى والملفات الحاسمة واالجتماعات القطاعية 

لالتحاد اإلفريقي. 

كما بحث المتحدثون الحلول المتاحة أمام االتحاد اإلفريقي 
الستعادة حياده بشأن قضية الصحراء المغربية مع اإلصرار 
الكيان  هذا  قبول  خالل  س��ادت  التي  الخاصة  الظروف  على 
منظمة  داخل  المزعومة  الصحراوية«  »الجمهورية  الوهمي 
كيغالي  ملتمس  أقرها  التي  الظروف  اإلفريقية، وهي  الوحدة 
ذي األغلبية الموقع في العام 2016 من قبل 28 دولة عضو في 
االتحاد اإلفريقي. وقد ربط هذا الملتمس بإعادة إدماج المغرب 
في االتحاد اإلفريقي بتعليق عضوية »الجمهورية الصحراوية« 

المزعومة. 
قمة  عن  الصادر   693 القرار  مضمون  المشاركون  وتناول 
نواكشوط في يوليوز 2018، والذي كرس الدور الحصري لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، داعين 
كال من البلدان اإلفريقية واالتحاد اإلفريقي إلى الذهاب أبعد من 
هذه اإلنجازات وإظهار المزيد من البراغماتية، عبر دراسة سبل 
المزعومة باعتبار ذلك أصبح  »الجمهورية الصحراوية«  طرد 
ضرورة من أجل تعزيز وحدة القارة وحمايتها من االنقسامات 

المرتبطة بتنامي التهديدات االنفصالية. 
حذو  اإلفريقي  االتحاد  يحذو  أن  ضرورة  على  شددوا  كما 
غالبية الدول اإلفريقية والعالمية، وجميع المنظمات اإلقليمية 
والمتعددة األطراف، بما في ذلك األمم المتحدة، التي ال تعترف 
على  العمل  وبالتالي  المزعومة،  الصحراوية«  ب�«الجمهورية 
طردها من االتحاد اإلفريقي. وناقش المشاركون مقترح الحكم 
الذاتي المغربي الذي يعتبر »حال سياسيا عادال وذا مصداقية 
وقائم على التوافق“، معتبرين أن هذا »الحل السلمي« يجعل 
من الممكن التفاوض على وضع الحكم الذاتي لجهة الصحراء، 
يستند على التكامل، على أساس احترام الخصوصيات الثقافية 
للسكان، ويشكل حصنا ضد اإلرهاب واالنفصال، اآلفة الحقيقية 

التي تهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء وما وراءها. 
استنادا  الندوة  هذه  األولية خالل  المناقشات  أتاحت  وقد 
على  المغرب  سيادة  إثبات  التاريخية«،  الحقائق  »قدسية  ل 
صحرائه، باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضيه، وتاريخه وتكوين 

أمته وهويته المتعددة.

هوؤلء هم الفائزون في انتخابات ممثلي الق�صاة 
بالمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية 

أعلن المجلس األعلى للسلطة القضائية،  أمس األحد، عن 
النتائج النهائية النتخابات ممثلي القضاة بالمجلس األعلى 

للسلطة القضائية برسم الوالية الثانية 2026-2022. 
وأوضح المجلس، في بالغ له، أن نتائج االقتراع، حسب 
أسفرت عن  اإلحصاء،  لجنة  المنجز من طرف  المحضر 
والزبير  كوكاس  وسعاد  معوني  اهلل  عبد  القضاة  فوز 
بوطالع وعبد اللطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم 
االستئناف، فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول 

درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان 
الوكيلي والمصطفي رزقي وأمينة المالکي ونزهة مسافر. 
وأشار المصدر ذاته إلى أن انتخابات ممثلي القضاة 
بالمجلس األعلى للسلطة القضائية جرت، السبت المنصرم، 
في ظروف جيدة، تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 
في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام 

تام لألخالقيات القضائية.  

توقيف فرن�صي من اأ�صول جزائرية بطنجة بتهمة 
التهريب الدولي للمخدرات  

القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  تمكنت عناصر 
مواطن  من ضبط  الماضي،  الجمعة  يوم  بمدينة طنجة، 
فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك 
لالشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات 
في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، 

والتزوير واستعماله في سندات الهوية.
العامة لألمن الوطني، أول أمس  وذكر بالغ للمديرية 
كانت  طنجة  بمدينة  الوطني  األمن  مصالح  أن  السبت، 
به  المشتبه  ولوج  خلفية  على  قضائيا  بحثا  فتحت  قد 
مزورة،  ألمانية  هوية  وثائق  باستعمال  لمصحة خاصة 
بسبب إصابته بجروح خطيرة بواسطة السالح األبيض، 
عن  التنقيط  وعمليات  المنجزة  األبحاث  أسفرت  حيث 
تشخيص هويته الحقيقية والكشف عن مذكرات البحث 

المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي.
والتحريات  األبحاث  هذه  أن  ذاته  المصدر  وأض��اف 

بحث  مذكرات  موضوع  يشكل  به  المشتبه  أن  أوضحت 
وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
والمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في 
قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما يشكل موضوع أمر 
دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية 
في يونيو 2021 من أجل االتجار الدولي في المخدرات 

وتبييض األموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة.
ووفق البالغ، فإن المشتبه به المصاب يخضع حاليا 
للعالجات الضرورية بالمستشفى تحت إجراءات الحراسة 
األمنية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي تحت 
إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته 
اإلجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل 
األموال، باإلضافة إلى توقيف جميع المتورطين في تعريضه 
لالعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع هذا االعتداء.

المركز ال�صت�صفائي الجامعي ابن �صينا ينفي ادعاءات ب�صاأن 
وفاة طالبة بعد تلقيها جرعة اللقاح الم�صاد لكوفيد19-

ابن  الجامعي  االستشفائي  المركز  إدارة  نفت 
االدعاءات  قاطعا  نفيا  الماضي،  الجمعة  يوم  سينا، 
ت��س��ج��ي��ل ح��ال��ة وف����اة طالبة  ب��ش��أن  ال��م��غ��رض��ة 
لكوفيد19-. المضاد  اللقاح  جرعة  تلقيها   بعد 

وأوضحت إدارة المركز االستشفائي، في بالغ لها، أنه 
»على إثر تداول أخبار ومعلومات مغلوطة بخصوص 
تسجيل حالة وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها )ط 
أخذها  بعد  بالرباط،  االختصاصات  بمستشفى  ف( 
المستجد،  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  جرعة 
فإن إدارة المركز االستشفائي تنفي نفيا قاطعا هذه 
االدعاءات المغرضة«، مؤكدة أن »سبب وفاتها ليس 
»فحوصات  على  بناء  وذلك  باللقاح«،  عالقة  أية  له 
 وتحاليل طبية معمقة مضمنة في تقريرها الطبي«.

أن  االستشفائي  المركز  إدارة  أكدت  أخرى،  من جهة 

ظروف  في  تجري  سينا  ابن  بمركز  التلقيح  عملية 
أي مضاعفات  عن  اإلبالغ  يتم  »لم  أنه  كما  طبيعية، 
خطيرة أو تسجيل أية وفاة في صفوف المواطنات 
المركز«. بهذا  اللقاح  تلقوا  الذين   والمواطنين 

ونددت إدارة المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا 
على  التأثير  تحاول  التي  المغرضة  االدعاءات  بهذه 
المجهودات الوطنية المبذولة في سبيل تطعيم الفئات 
السلطات  جهود  »ضرب  وكذا  بالتلقيح،  المستهدفة 
الصحية عن طريق تلفيق ونشر أخبار زائفة ال أساس 
لها من الصحة«، مؤكدة بالمقابل أن مثل هذه التصرفات 
المستهجنة لن تثنيها عن مواصلة الجهود في التصدي 
لهذه الجائحة وتحقيق المناعة الجماعية في أفق العودة 

إلى الحياة الطبيعية.

حاالت مصابة بالفيروس وأخرى لديها موانع وثالثة جوازها لم 
يعد صالحا لالستعمال تطالب بتنزيل سلس للقرار الحكومي

الأمن والمالية يعتمدان حلول عملية ل�صتمرار الخدمات 
اإلى حين الح�صول على جواز التلقيح 

مراكز التلقيح تئن تحت ضغط اإلقبال
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قررت الجزائر مراسلة مجلس األمن لتخبره عن انسحابها من 
أية مائدة مستديرة حول قضية الصحراء قد يلجأ إليها المبعوث 

الشخصي لألمين العام، المعين حديثا السيد ديميستورا.
وحسب من تسميه المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء 
ودول المغرب العربي، عمار بالني، يوم الجمعة، فقد كلفت ممثلها 
الدائم في نيويورك بإبالغ هذا الموقف إلى رئيس مجلس األمن 
وطلبت منه تعميم هذه المذكرة الشفوية على جميع أعضاء 

المجلس.
ال شك أن الموقف الجزائري أملته محادثات الجلسة المغلقة 
مواصلة  إلى  الشخصي  المبعوث  دعا  والذي  األمن،  لمجلس 

الموائد المستديرة من حيث انتهى سلفه...
وبعد التقرير الذي رفعه األمين العام إلى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في العشرين من أكتوبر الجاري، والذي ركز فيه 

على ثالثة أمور ال تعجب الجزائر: 
أوال: الحل النهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية ال 
يمكن أن يكون إال سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك 
طبقا لقرارات مجلس األمن " 2440، 2468، 2494، 2548( . 
التوجه الدولي في القضية من خالل قرارات، أيضا،  ثانيا: 
وموريتانيا  والجزائر  المغرب  بمشاركة  المستديرة،  الموائد 
كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت  و"البوليساريو" 
الرعاية الحصرية لألمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي 
لهذا النزاع المفتعل، الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد 
مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في 

النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية. 
ثالثا: أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها األمم المتحدة 
باعتبارها قضية تتعلق بالسالم واألمن، وبالتالي كنزاع إقليمي 
مدرج تحت البند السادس من ميثاق األمم المتحدة المتعلق 

بالحل السلمي للنزاعات.
 وبذلك تكون الجزائر قد تكرست كممانعة في وجه مجلس 
األمن الذي ظلت كل قراراته تعتبرها طرفا أساسيا في النزاع.
الموقف الجزائري الحالي ليس معزوال، فهو ينضاف إلى 
مواقف أخرى، منها الطلب الصريح والوقح من المغرب بأن 
االنفصاليين  فلول  من  طهرها  والتي  الكركرات،  من  ينسحب 

المسلحين.
وقد كان األمين العام لألمم المتحدة قد أخبر الجزائر بجواب 
ملك البالد عن احتمال من هذا القبيل، عندما قال ما يفيد بأن 

التدبير الحالي للمنطقة ال رجعة فيه.
 وما زلنا نتذكر بأن مشوار التصعيد والتأزيم، قد بدأ من 
بالدفع  البداية  في  الجزائر  طريقة  تلك  كانت  المنطقة،  هذه 
باالنفصاليين إلى احتالل المعبر بين المغرب وموريتانيا ومن 
ثمة القارة من بعد، وأعقب ذلك، إعالن التحلل من وقف إطالق 

النار، يوم 13 نونبر الماضي، وبدأت البالغات الحربية. …
 وحتى عندما عاد األمين في تقريره إلى اإلشارة إلى تدهور 
خطير في الوضع فقد ربطه بإعالن البوليزاريو المذكور أعاله 
وأيضا بما يرد من بيانات حربية، وما توصل به من الجيش 

المغربي من تقارير عن الهجمات عن بعد...
الخالصة األولى هي أن مناوراتها قد قادتها إلى السير عكس 
المجتمع الدولي، وكان حريا بها أن تماشيه مادامت تعتبر بأنها 

غير معنية بالموضوع أصال! 
الرسمي  التعيين  إعللالن  ليلة  حدث  سبق،  ما  على  عللالوة 
لديميستورا، في السادس من أكتوبر الجاري، أن عقد إبراهيم 
«إمالءات»  محورها  وكان  صحافية،  ندوة  بطوش  بن  غالي 
البوليزاريو على المبعوث الخاص، والئحة ما يجب عليه أن 
يقوم به، وإفراغ المهمة من أي بعد سياسي أو بحث عن تنفيذ 

قرارات مجلس األمن.
لمجلس  البوليزاريو معاكسة صريحة   وكانت تصريحات 
األمن لمهام المبعوث الشخصي الذي طالما اعتبرت أن المغرب 

هو الذي عرقل تعيينه و…عمله!
الحقيقة أنه ما كان لهذا المبعوث أن يبدأ مهمته لوال موافقة 
تملي  أن  انفصالييها،  بلسان  الجزائر،  تريد  واليوم  المغرب، 
عليه ما يجب أن يفعله بدعوى أن تعيينه ليس مطلوبا لذاته، 

بل لتنفيذ رؤيتها للموضوع...
 ففي الوقت الذي يتقدم العالم نحو السلم، بواسطة السياسة 
المتوافق عليها، تتراجع الجزائر نحو الحرب، بوسائل المزايدة 

المنفردة. 
الخاص، عمار بالني، عن  المبعوث  السفير   ولهذا تحدث 

«حالة حرب ومخاطر التصعيد،»… وهي لغة الماضي...
ماذا يمكن أن نستنتج من هذا؟

أن ما دار في الجلسة المغلقة لمجلس األمن، ال يعجب الجزائر، 
وأن القرارات المرتقب صدورها عن نفس المجلس نهاية شهر 

أكتوبر تسير بعكس ما تشتهيه.
المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق، ودليلي في هذا، 
عبارة وردت في تصريح بالني المذكور أعاله« أن القرار الجديد 
الذي تعد مسودته األولى غير متوازنة، لن يكرس سوى حالة 
لجهود  المسبق  والفشل  السياسية  للعملية  مبرمجة  انسداد 
ابتداء من  يباشر مهامه  أن  قبل  الجديد  الشخصي  المبعوث 

1 نوفمبر» …!
الخيار الجزائري هو هروب إلى األمام بصيغة العودة إلى 

الوراء! 
حقيقية  ضللرورة  هناك  المينورسو،  مهام  يخص  ما  في 
بخصوصها، وبخصوص استمرارها في نفس الصيغة، وذلك 
لسببين يتعلقان بمهامها في وقف إطالق النار وتنظيم االستفتاء: 
بالنسبة للمهمة الثانية فقد أصبحت الغية بقرارات مجلس 

األمن وبإعالن األمم المتحدة استحالة تنظيم االستفتاء، 
أما المهمة المتعلقة بوقف إطالق النار، فالواقع أن الطرف 
اآلخر لم يعد يلتزم بها صراحة، وهوما يطرح ضمان مستقبل 
هذه اآللية األممية بشكل مغاير، واالنتقال إلى وضع جديد لها. 

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr
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�ضمن 

هذا العدد

الف�ضحة

  كيف راأيت موالي عبد العزيز يحمل �صولجانا ويتجول في �صارع طنجة الرئي�صي
ط«  عندما قال محمد الخام�س لقادة حزب اال�صتقالل » غير انتوما حيحوا وانا ْن�َصقَّ

 عندما بكى �صاحبي ليلة عودة محمد الخام�س وقال »هي دموع الخوف من حال البالد بعد اال�صتقالل«
 عندما التقى العروي وعمر بنجلون واأنا بباري�س لكتابة مذكرة حول انف�صال االتحاد الوطني 

  الح�صن الثاني وعمر بنجلون وجها لوجه ب�صفارة المغرب بباري�س  

يف مذكرات موالي املهدي العلوي التي تنرش قريبا )1(

أعلللللنللت الللجللزائللر، مللن خلللالل وزيللر 
في  رغبتها  وعدم  مقاطعتها  خارجيتها، 
المشاركة بأية مباحثات سياسية قد ُيطلقها 
المبعوث الجديد األممي للمنطقة ستيفان 
دي ميستورا، وهو الموقف الذي يأتي بعد 
أسابيع قليلة من تعيين هذا األخير وتجاوز 
األمم المتحدة كل المطبات التي كان يضعها 
النظام الجزائري لعرقلة تعيينه كما حدث 
العام لألمم  األمين  كان  مع سابقيه ممن 
عددهم  وصل  الذين  يقترحهم،  المتحدة 
ألكثر من عشرة لخالفة كوهلر المستقيل، 

لكن كان يتم االعتراض عليهم من طرف 
الجزائرية مخافة أن يحدث تقدم  الدولة 
في العملية السياسية وفقا لقرارات األمم 
الجديد  المبعوث  تعيين  وبعد  المتحدة، 
هذا  عرقلة  من  الجزائرية  الدولة  انتقلت 
التعيين إلى محاولة تعطيل مهمته التي 
لم يبدأها بعد في انتظار صدور قرار جديد 
بشكل  التأثير  ومحاولة  األمن،  لمجلس 
سلبي على األمم المتحدة ومجلس األمن 
لوقف أي محاولة الستصدار قرار أممي 
نهاية الشهر الجاري يكون داعما للمبعوث، 
الطرف  خاصة  األطراف  مختلف  وداعيا 
عملية سياسية  في  لالنحراط  الجزائري 
السياسي  التراكم  أرضية  على  جديدة 
مباحثات  فللي  تحقق  اللللذي  اإليللجللابللي 
سارعت  فقد  لذلك   ،2 وجنيف   1 جنيف 
الدولة الجزائرية إلعالن موقفها السلبي 
من التحول الممكن حدوثه بالمنطقة من 
خالل المؤشرات الحالية التي اعتبرتها 
ال تخدم مصالحها الضيقة في المنطقة، 
إلنهاء  ورؤيته  المغربي  الموقف  وتعزز 
النزاع، وهي مؤشرات يمكن تقديم بعضها:
تقرير األمين العام لألمم المتحدة الُمقدم 
األمانة  رؤيللة  حدد  الللذي  األمللن  لمجلس 
تتطابق  أصبحت  التي  للنزاع  العامة 
مع مرجعية الحل السياسي كما اقترحه 

المغرب أعطت انطباعا لخصوم المغرب 
سياسيا  حسمت  قد  العامة  األمانة  أن 
على  المستندة  المعايير  لصالح  رؤيتها 
مبادرة الحكم الذاتي، انضاف لهذا التقرير، 
تقرير آخر قدمه غوتيريس للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، وهو التقرير الذي كان أكثر 
أن  تأكيده  من حيث  من سابقه  وضوحا 
من  السادس  البند  ُيناقش ضمن  النزاع 
ميثاق األمم المتحدة، وأنه ال حل إال من 
خالل حل سياسي، واقعي متوافق بشأنه 
وفق قرارات مجلس األمن الصادرة منذ 
سنة 2007، وهي السنة التي اقترح فيها 
المغرب مبادرة الحكم الذاتي إلى اآلن، أي 
إلى آخر قرار أممي صادر، وهو القرار رقم 
2548 الصادر في أكتوبر 2020، كما أعلن 
عن دعم ستافان دي ميستورا والرهان على 
إطالق مباحثات وعملية سياسية جديدة، 
هذه الرؤية قدمت تصورا واضحا للكيفية 
التي تنظر بها األمانة العامة لألمم المتحدة 
للنزاع ولمخارجه السياسية التي تتأسس 
على هذه الرؤية وعلى التفكير في إحياء 
بالنزاع،  الصلة  ذات  األممية  المبادرات 
ى أطراف النزاع  خاصة وأن التقرير سمَّ
األساسية، وكانت أوالها الدولة الجزائرية. 

البقية ص 3

نوفل البعمري

في ورشة للفريق االشتراكي ، عبد الرحيم شهيد يصرح: 

التكوين دعامة اأ�صا�صية لال�صطالع بالمهام النيابية
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اآلة الدعاية االإ�صبانية في الخدمة
الحملة،  بين  ناظم  خيط  ثمة  أن  المؤكد 
التي نظمتها وسائل اإلعالم اإلسبانية لتغطية 
انفصاليو  بتمثيلها  قام  التي  العسكرية  المناوشات 
البوليزاريو، والتصريحات التي أدلى بها المسمى عمر 
بالني، مبعوث الجزائر »المكلف بالصحراء الغربية«، الذي 
قال إن »المنطقة في حالة حرب ومخاطر التصعيد جادة«، 
موجها كالمه لمجلس األمن، من أجل الضغط على المنتظم 
األممي، في محاولة أخرى لتحقيق نصر ديبلوماسي في 

ما فشلت الجزائر في تحقيقه على الميدان.
ويظهر بوضوح أن الحملة اإلعالمية التي قادتها كبريات 
وسائل اإلعالم اإلسبانية، لتوفير الغطاء الدعائي للسيناريو 
الذي أعدته المخابرات العسكرية الجزائرية، لم تكن مجرد 
اإلسبانية،  المؤسسات  هذه  أغلب  من طرف  المغرب  عهده  كما  روتيني  عدائي  عمل 
بل إنها جاءت في إطار التحضير للقرار الذي اتخذته دولة الجزائر باإلنسحاب من 
حوار المائدة المستديرة، تحت إشراف األمم المتحدة، لمناقشة موضوع النزاع حول 

الصحراء المغربية.
ومن المعلوم أن هذه المائدة المستديرة، كانت قد عقدت مرتين، في جنيف، األولى 
في دجنبر 2018، والثانية في مارس 2019، بمشاركة المغرب والبوليزاريو والجزائر 
وموريتانيا. غير أن بالني أخبر أن الممثل الدائم للجزائر بمجلس األمن أبلغ رئيس 
المستديرة، مبررا ذلك،  المائدة  المجلس والدول األعضاء بقرار االنسحاب من هذه 
بعدم جدوى إطالق عملية سياسية »ال تتماشى مع الحقائق الجديدة الموجودة في 

أرض الواقع«.
ويعني بالواقع الجديد، طرد االنفصاليين من معبر الكركرات، وهي العملية التي قام 
بها المغرب لضمان انتقال آمن للسلع والبشر في اتجاه جنوب الصحراء المغربية، 

ليقضي بذلك على محاولة محاصرته من طرف الجزائر عبر ميليشيات البوليزاريو.
ما فشلت الجزائر في تحقيقه على أرض الواقع، أي في ميدان المعركة، تحاول أن 
تحققه ديبلوماسيا، بدعم كبير من آلة الدعاية اإلسبانية، التي تضع كل وسائلها تحت 

تصرف الدعوة االنفصالية، بسخاء وتفان منقطع النظير.
مثل هذه الخدمات، تؤديها أغلب وسائل اإلعالم اإلسبانية، بإخالص، فهي التي قلبت 
الحقائق في أحداث اكديم أيزيك، حيث صورت االنفصاليين الذين قتلوا رجال القوات 

المساعدة المغاربة،   كضحايا، وقدمت للعالم أخبارا كاذبة حول ما حصل آنذاك.
التي كانت  الحرب  الجزائر والبوليزاريو، في  انهزمت  أن  فبعد  ذلك،  أكثر من  بل 
تشنها ضد القوات المغربية، بعد أن أقام المغرب الجدار األمني، وطلب االنفصاليون، 
ما سمي وقف إطالق النار، سنة 1991، تولت آلة الدعاية اإلسبانية مهمة مواصلة 
تقديم الخدمة للدعوة االنفصالية، وبذلت مجهودات ضخمة في محاولة لتغيير موازين 

القوى، التي فرضها المغرب في أرض الواقع.

من

المكتبة الوطنية 
تحتفي باالأديب 

06اأحمد المديني

يونس  مجاهد

الجزائر نحو عرقلة العملية ال�صيا�صية 

االأمن والمالية يعتمدان حلوال 
عملية ال�صتمرار الخدمات اإلى 

حين الح�صول على جواز التلقيح
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ح�صب )و.م.ع(: بداية تحول كبير في الموقف من ال�صحراء 
المغربية لحليفين للجزائر والبولي�صاريو : كوبا وفنزويال
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بيع عمل بانكسي »الفتاة مع البالون« 
بسعر قياسي بلغ 25,5 مليون دوالر

Aبعد ثالث سنوات من إحداثها ضجة 
كبيرة لتمز قها ذاتيا، بيعت لوحة »غيرل 
ويذ بالون« )»الفتاة مع البالون«( لفنان 
الشارع البريطاني بانكسي الخميس مقابل 
18,6 مليون جنيه استرليني )25,5 مليون 
رقم  وهو  لندن،  في  م��زاد  خالل  دوالر( 

قياسي جديد للفنان البريطاني.
عنوانا  أعطيت  التي  اللوحة  وبيعت 
جديدا هو »لوف إز إن ذي ب ن« )»الحب 
في سل ة المهمالت«( في مزاد نظمته دار 
»سوذبيز«، وتجاوز سعرها بفارق كبير 
الرقم القياسي السابق ألعمال بانكسي.

وكانت لوحة لبانكسي بعنوان »غايم 
تشاينجر« )تغيير المعادلة( تكر م أفراد الطواقم العالجية، بيعت في آذار/مارس الفائت 
)23 مليون دوالر(، وهو مبلغ قياسي ألعمال  16,75 مليون جنيه استرليني  في مقابل 

الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية البريطانية.
وبعد وقت قصير من انطالق المزاد الخميس، توالت العروض متخطية بأشواط سعر 
1,042 مليون جنيه إسترليني )1,36 مليون دوالر( الذي بيعت به اللوحة إلى هاوية جمع 

أوروبية في عام 2018.
وقال مدير المزاد أوليفر باركر وسط ضحكات الجمهور »ال أستطيع أن أعب ر لكم عن 
مدى شعوري بالخوف من ضرب هذه مطرقة« المزاد، قبل إعالن فوز هاوي جمع من آسيا 
باللوحة في مقابل 16 مليون جنيه استرليني، تضاف إليها الرسوم البالغة 2,6 مليوني 

جنيه إسترليني.
وقد اهتز عالم الفن بشد ة لما حصل للوحة في آخر ظهور لها عام 2018.

ففور انتهاء المزاد ووسط ذهول كبير من الحاضرين، تراجع الرسم الذي يظهر فتاة 
صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، إلى الجزء السفلي من اللوحة وبدأ يتقطع 
تلقائيا بفعل آلة سحق خبأها بانكسي بنفسه. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تقطيع ما 

يقرب من نصف اللوحة.
وأراد بانكسي من خالل هذا التلف الذاتي الذي أحدث هزة قوية في عالم الفن التعبير 
عن رفضه »تسليع« الفن. لكن أعماله باتت مذاك تجعل المنافسة في المزادات محمومة، 

وتباع أعماله فيها باسعار قياسية.

دراسة... لماذا نجد صعوبة في 
االستيقاظ صباحا في الشتاء؟

تكون فترات الصباح الشتوية أكثر 
برودة وأكثر قتامة من نظيراتها في 
الصيف، ما يجعل الخروج من السرير 

تحديا للبعض إلى حد ما.
وف��ي ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام، قد 
يبدأ الناس في مواجهة صعوبة في 
النهوض من السرير عند سماع صوت 
المنبه بنفس الطريقة التي قد يكونون 
بها في يوم صيفي مشمس، ويجدون 
النوم  إلى  بالحاجة  يشعرون  أنهم 

لفترة أطول.
ويساهم الطقس وانخفاض درجة 
هذه  ارت��ف��اع  ف��ي  جزئيا،  ال��ح��رارة، 

الصعوبة الستقبال اليوم.
ومع ذلك، هناك أيضا تغيير رئيسي في أجسامنا وإنتاج هرمون الميالتونين يمكن أن 

يلعب دورا في جعل الصباح األكثر برودة أكثر صعوبة في بدئه.
ما هو الميالتونين؟

الميالتونين هو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط نومك. ويتم إنتاج الهرمون 
من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم واالستيقاظ.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية )NHS(، غالبا ما يتم استخدام 
نسخة من صنع اإلنسان من الميالتونين لعالج مشاكل النوم قصيرة المدى ومشاكل النوم 

لدى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.
ويمكن أيضا استخدام الهرمون للمساعدة في إرهاق السفر أو العمل بنظام المناوبة.

وعلى الرغم من توفر مكمالت الميالتونين في بعض البلدان للشراء دون وصفة طبية 
في الصيدليات أو متاجر األطعمة الصحية، إال أن الهرمون في المملكة المتحدة هو دواء 

ال ُيصرف إال بوصفة طبية.
ويمكن أن يؤدي تناول الميالتونين من صنع اإلنسان أيضا إلى عدد من اآلثار الجانبية، 

مثل الصداع والدوخة والتهيج والشعور بالتعب أثناء النهار.
كيف يؤثر الميالتونين على االستيقاظ في أشهر الشتاء؟

وتسبب الظالم في إنتاج الجسم للمزيد من الميالتونين، ما يشير إلى أن الوقت قد 
حان لالستعداد للنوم.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يقلل الضوء من إنتاج الميالتونين ويرسل إشارات إلى 
الجسم ليبقى مستيقظا.

وفي أشهر الشتاء، حيث تصبح األيام أقصر والليالي تطول، قد يبدأ بعض الناس في 
إنتاج المزيد من الميالتونين نتيجة لذلك.

بالنعاس في كثير من األحيان ويجعل من الصعب  وهذا يمكن أن يجعلهم يشعرون 
عليهم النهوض من السرير في الصباح المظلم.

وتشير بعض األبحاث أيضا إلى أن إنتاج الميالتونين في فصل الشتاء يمكن أن يكون 
مرتبطا باالضطراب العاطفي الموسمي )SAD(، الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من 

مزاج متدن أو عالمات االكتئاب خالل فصلي الخريف والشتاء.
وتشمل األعراض الرئيسية لالضطراب العاطفي الموسمي، الشعور بالتعب، إلى جانب 

اشتهاء األطعمة السكرية أو اإلفراط في تناول الطعام.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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ترامب يطلق شبكة جديدة 
للتواصل االجتماعي

أعلن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
إطالق شبكة خاصة به للتواصل االجتماعي باسم 

”تروث سوشل“.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظرت حساباته 
على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 
اقتحام  الماضي، بتهمة تحريضه أنصاره على 

الكابيتول.
وقال ترامب في بيان: ”لقد أنشأت تروث سوشل 
ومجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا للوقوف 
في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا“، على حد 

تعبيره.
وأشار إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا 
في نوفمبر المقبل، على أن تصبح متاحة أمام 

العامة في الربع األول من العام 2022.
وأضاف الرئيس السابق أن كبريات الشركات 
في وادي السيليكون ”استخدمت سلطتها األحادية 

إلسكات األصوات المنشقة في أمريكا“.
وكانت ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“يوتيوب“، قد 
فرضت حظرًا على الملياردير الجمهوري في أعقاب 
الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على 
مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ 
يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة 

على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 
مليون متابع على تويتر و35 مليونًا على فيسبوك 

و24 مليونًا على إنستغرام.

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

عارضة األزياء األمريكية 
– الفلسطينية جيجي حديد 

تدعم القضايا البيئية 
ببنطلون مستدام.. سعره 

1689 دوالرا

قمصان مانديال 
الشهيرة للبيع في مزاد

تبيع عائلة الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي، 
الراحل نيلسون منديال، متعلقات شخصية له، وذلك 
للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها 

على شرفه.
للبيع،  ستعرض  قطعة   100 حوالي  بين  ومن 
في  يرتديها  كان  التي  المزركشة  مانديال  قمصان 

المناسبات الرسمية.
»جيرنسيز«  دار  رئيس  إيتينجر،  أرالن  وقال 
للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة 
11 ديسمبر، إن هذه القمصان  وعبر اإلنترنت في 
»كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم وتميزه عن 

الساسة اآلخرين«.
كما يتم بيع هدايا من الرئيس األمريكي األسبق 
باراك أوباما ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات 
وحقائب وسراويل مانديال، لتمويل حديقة نيلسون 
مانديال للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي ُدفن 

جثمانه فيها.
وتوفي مانديال في 2013 عن عمر 95 عاما في 

منزله في جوهانسبرغ.

 ظهور مخلوقات ثالثية 
العيون تعود لعصور ما 

قبل التاريخ
 

ظهرت المئات من المخلوقات الغريبة التي تشبه 
مخلوقات عصور ما قبل التاريخ، في ظاهرة غريبة 
منطقة  في  األمريكية  أريزونا  والية  شهدتها  جدا 

صحراوية.
وظهرت هذه المخلوقات الغريبة بعد أن فقست 
بيوضها في بحيرة صنعتها مياه األمطار. وبحسب 
المسؤولين عن أحد النصب التذكارية القريبة، الذين 
رصدوا هذه الظاهرة الفريدة، ظهرت المخلوقات بعد 

رياح وأمطار موسمية في المنطقة. 
نصب  في  الفورية  الترجمة  مسؤولة  وقالت 
في  كارتر،  لورين  أمريكا  في  الوطني  »ووباتكي« 
تصريحات أدلت بها لمجلة »Live Science« العلمية 
الشهيرة، إن هذه المخلوقات بحجم الشرغوف، »تبدو 
مثل سلطعون حدوة حصان صغير بثالث عيون«.

هذه  إن  ميشيغان«،  »سنترال  جامعة  وبحسب 
المخلوقات الفريدة التي حيرت البعض، يطلق عليها 
اسم »Triops«، ويمكن أن تبقى بيوضها في حالة 
ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل األمطار الكافية 
إلنشاء بحيرات توفر مالذا جيدا ومالئما لها لتفقس 

صغارها وتضع بيوضها لألجيال القادمة.  

غيرل 
لفنان 
الشارع البريطاني بانكسي الخميس مقابل 
 مليون 
رقم  وهو  لندن،  في  م��زاد  خالل 

عنوانا  أعطيت  التي  اللوحة  وبيعت 
الحب 
في مزاد نظمته دار 
، وتجاوز سعرها بفارق كبير 
الرقم القياسي السابق ألعمال بانكسي.

غايم 

تدعو شركة  التي  األسباب  بشأن  تساؤالت  ُتثار 
”فيسبوك“ إلى تغيير اسمها، باعتبارها سادس أكبر 
شركة في العالم بقيمة تقترب من 1 تريليون دوالر 
أمريكي، حيث بلغت نسبة نموها في اإليرادات العام 
من  أكثر  إلى  سهمها  سعر  وارتفع   ،56% الماضي 
الربع، مع ما يقرب من 3 مليارات شخص يستخدمون 

منتجاتها كل شهر.
رئيسها  لسان  على  قالت،  ”فيسبوك“  وكانت 
التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إنها ”تعتزم التحدث عن 
الذي  السنوي،  )كونيكت(  مؤتمر  في  االسم  تغيير 

الشركة  أكتوبر تقيمه  األول/  تشرين  من  ال�28  في 
ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة ال��ج��اري، وإن 

في موعد أقرب“.
إيكونوميست“  ”ذي  لتقرير نشرته مجلة  ووفقا 
البريطانية، يتمثل السبب الرسمي المحتمل لتغيير 
العالمة التجارية في أن ”فيسبوك تجاوزت ما بدأه 
مؤسسها مارك زوكربيرغ قبل 17 عاما في غرفة سكنه 
في جامعة هارفارد األمريكية؛ فشركة فيسبوك اليوم 
إنستغرام،  مثل:  أخرى  اجتماعية  تطبيقات  تشمل 
 ،Oculus الفيديو  وأجهزة  وماسنجر،  وواتسآب، 

وغيرها“.
”يربط  أن  الخطوة،  هذه  من  زوكربيرغ،  ويتوقع 
 ،“metaverse” �الناس شركته في نهاية المطاف ب
وهي مساحة افتراضية للعمل واللعب وأكثر من مجرد 
وسائل تواصل اجتماعي، وخاصة أن ”فيسبوك“ قالت 
قبل أيام إنها ستوظف 10000 شخص للعمل على 

الميتافيرس.
وأضاف التقرير أن ”هناك دافعا آخر أقل إغراء 
لفيسبوك في تغيير االسم؛ فرغم نجاحها المادي، إال 
أن عالمتها التجارية أصبحت مشوهة، فيما يتم إلقاء 
اللوم عليها في تأجيج كل شيء من فقدان الشهية لدى 
المراهقين إلى التمرد في مبنى الكابيتول األمريكي“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت فرانسيس 
هوغن، الموظفة السابقة في ”فيسبوك“، الكونغرس، 
أن ”الشبكة فشلت في تعديل المحتوى على منصتها 
وتسترت على انخفاض عدد المستخدمين األمريكيين 

الشباب، األمر الذي تنفيه ”فيسبوك“.
فيسبوك  في  الجمهور  ”ثقة  أن  التقرير  وأوضح 

باتت أقل مما هي عليه في معظم عمالقة التكنولوجيا، 
بل هي في تراجع“، مؤكدا أنه ”رغم أنها بدأت منذ 
عامين في تصنيف تطبيقاتها على أنها من فيسبوك، 
إال أن نظاراتها الذكية الجديدة التي يمكنها تسجيل 
الفيديو واستقبال المكالمات الهاتفية، ال تحتوي إال 

.“Ray-Ban على شعار شريكها
وأشار التقرير إلى أن ”مستثمري فيسبوك غير 
ّمية المتزايدة  منزعجين من هذه المستجدات، لكن السُّ
مشاريعها  بتسميم  تهدد  االجتماعية  لتطبيقاتها 

األخرى“، على حد تعبيرها.
ففي ال�19 من أكتوبر ، وقع أعضاء مجلس الشيوخ 
إلغاء  بضرورة  فيه  يطالبون  خطابا  الديمقراطيون 
ال  ”فيسبوك  أن  بدعوى  للدفع،  وديم  نوفي  نظامي 

يمكن الوثوق بها إلدارة نظام الدفع أو العملة الرقمية، 
بعد أن ثبت أن قدرتها الحالية على إدارة المخاطر 
والحفاظ على سالمة المستهلكين غير كافية تماما“.
ونوه التقرير إلى أن ”زوكربيرغ نفسه كان مانعا 
وشركات  لفيسبوك  الموجهة  االنتقادات  من  للكثير 
التكنولوجيا المتسلطة بشكل عام، وبصفته المؤسس 
القوي، فهو يتمتع بمكانة أعلى من نظرائه في تيك 
توك ويوتيوب والشبكات االجتماعية األخرى، وإذا 
كانت العالمة التجارية التي تواجه أزمة في السمعة قد 
تتخلى عن رئيسها التنفيذي الذي ال يحظى بشعبية، 
يمكن  ال  فهو  مختلف؛  زوكربيرغ  مع  الوضع  أن  إال 
التخلي عن  تعويضه، ما قد يفسر سبب رغبته في 

العالمة التجارية بدال من ذلك“، بحسب التقرير.

ما الذي يدعو شركة فيسبوك لتغيير اسمها؟

اكتشف العلماء مزيدا من األدلة على أن األرض تنقلب من وقت آلخر. 
وأفادوا بأن »تذبذبات« الغالف الخارجي الصلب لألرض حدث، على مر 

العصور، بدرجة أكبر مما كان ُيعتقد سابقا.
ومن المعروف أن القارات تتحرك ببطء بسبب الصفائح التكتونية، لكن 
االنجراف القاري يدفع الصفائح التكتونية إلى ما وراء بعضها البعض فقط.
ونوقش على مدى العقود القليلة الماضية ما إذا كان الغالف الخارجي 
الصلب لألرض يمكن أن يتأرجح أو حتى ينقلب بالنسبة لمحور الدوران.
واألقمار  الكواكب  إمالة  يحدث  الذي  التحول،  هذا  مثل  على  وُيطلق 
بأكملها بالنسبة إلى محاورها، اسم »تجول قطبي حقيقي« )TPW(،  لكن 

الدليل على هذه العملية في األرض كان مثيرا للجدل.
 ،Nature Communications مجلة  في  ُنشر  جديد  بحث  ويقدم 
عالم الجيولوجيا جو كيرشفينك في معهد علوم الحياة األرضية بجامعة 
يقدم بعض األدلة األكثر إقناعا حتى اآلن على أن مثل   )ELSI( طوكيو

هذا االنقالب الكوكبي قد حدث بالفعل في ماضي األرض.
وتقدم الدراسة الجديدة اآلن دليال في إيطاليا على أن قشرة األرض كانت 
مائلة منذ نحو 84 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات تجوب األرض.
وحلل العلماء عينات من الحجر الجيري من إيطاليا، يعود تاريخها 
إلى العصر الطباشيري المتأخر )100.5 إلى 65.5 مليون سنة مضت(، 
بحثا عن أدلة على التحوالت في السجل المغناطيسي التي من شأنها أن 

.)TPW( »تشير إلى حدوث »«تجول قطبي حقيقي
وتقدم أحافير البكتيريا المحصورة في الصخر، وتشكل سالسل من 
معدن المغنتيت، بعضا من أكثر األدلة إقناعا حتى اآلن »للتجول القطبي 
في أواخر العصر الطباشيري، وقد تساعد في تسوية نقاش  الحقيقي« 

علمي مستمر منذ عقود.
أحدث  المالحظة  »تمثل هذه  البحثية:  ورقتهم  في  العلماء  ويوضح 
محور  أن  فكرة  ويتحدى  موثق  واسع  نطاق  على  قطبي حقيقي  تجول 
الدوران كان مستقرا إلى حد كبير على مدى المائة مليون سنة الماضية«.

وتتكون األرض من لب داخلي معدني صلب ولب خارجي معدني سائل، مع 
غطاء صلب وقشرة )السطح( تتحرك ببطء حول الجزء العلوي من المعدن السائل.
في  الخارجي،  اللب  عن  الناتج  لألرض،  المغناطيسي  المجال  تسجيل  ويتم 

صخور تمت دراستها في إيطاليا.
والتجول القطبي الحقيقي هو عندما يتحول القطبان الجغرافيان بشكل كبير، 
لذلك يميل الغالف الخارجي لألرض. وال شيء يتغير في الواقع فيما يتعلق بالمجال 
المغناطيسي لألرض، لكن الصخور المتحركة ستسجل بيانات مغناطيسية قديمة 

مختلفة أثناء تحركها.
وتكشف هذه البيانات المسافة إلى القطبين الجغرافيين الشمالي والجنوبي، 

ما يتيح للباحثين تحديد مكان هذين القطبين بالفعل.
في  للتكنولوجيا  كيرشفينك، من معهد طوكيو  الجيولوجيا جو  عالم  ويقول 
اليابان: »تخيل النظر إلى األرض من الفضاء. التجوال القطبي الحقيقي سيبدو 
الصخرية  القشرة  أن  هو  بالفعل  يحدث  وما  جانبها،  على  تنقلب  األرض  وكأن 

الكاملة للكوكب، الوشاح الصلب والقشرة، تدور حول اللب الخارجي السائل«.

 أدلة جديدة تشير إلى أن األرض كانت مائلة منذ 84 مليون عام
اكتشف العلماء مزيدا من األدلة على أن األرض تنقلب من وقت آلخر. 
الغالف الخارجي الصلب لألرض حدث، على مر 

ومن المعروف أن القارات تتحرك ببطء بسبب الصفائح التكتونية، لكن 
االنجراف القاري يدفع الصفائح التكتونية إلى ما وراء بعضها البعض فقط.
ونوقش على مدى العقود القليلة الماضية ما إذا كان الغالف الخارجي 
الصلب لألرض يمكن أن يتأرجح أو حتى ينقلب بالنسبة لمحور الدوران.
واألقمار  الكواكب  إمالة  يحدث  الذي  التحول،  هذا  مثل  على  طلق 
لكن 

 ،Nature Communications
عالم الجيولوجيا جو كيرشفينك في معهد علوم الحياة األرضية بجامعة 
يقدم بعض األدلة األكثر إقناعا حتى اآلن على أن مثل 

وتقدم الدراسة الجديدة اآلن دليال في إيطاليا على أن قشرة األرض كانت 
 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات تجوب األرض.
وحلل العلماء عينات من الحجر الجيري من إيطاليا، يعود تاريخها 
 مليون سنة مضت(، 
بحثا عن أدلة على التحوالت في السجل المغناطيسي التي من شأنها أن 

وتقدم أحافير البكتيريا المحصورة في الصخر، وتشكل سالسل من 
للتجول القطبي 
في أواخر العصر الطباشيري، وقد تساعد في تسوية نقاش 

أحدث  المالحظة  تمثل هذه 
محور  أن  فكرة  ويتحدى  موثق  واسع  نطاق  على  قطبي حقيقي  تجول 
مختلفة أثناء تحركها.الدوران كان مستقرا إلى حد كبير على مدى المائة مليون سنة الماضية«.

تدعو شركة  التي  األسباب  بشأن  تساؤالت  ثار 
إلى تغيير اسمها، باعتبارها سادس أكبر 
 تريليون دوالر 
أمريكي، حيث بلغت نسبة نموها في اإليرادات العام 
من  أكثر  إلى  سهمها  سعر  وارتفع   ،
 مليارات شخص يستخدمون 

رئيسها  لسان  على  قالت، 
تعتزم التحدث عن 
الذي  السنوي، 
أكتوبر 
ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة 

 “
البريطانية، يتمثل السبب الرسمي المحتمل لتغيير 
فيسبوك تجاوزت ما بدأه 
 عاما في غرفة سكنه 
في جامعة هارفارد األمريكية؛ فشركة فيسبوك اليوم 
إنستغرام، 
 ،

يربط 
 ،
وهي مساحة افتراضية للعمل واللعب وأكثر من مجرد 
قالت 
يمكن الوثوق بها إلدارة نظام الدفع أو العملة الرقمية، باتت أقل مما هي عليه في معظم عمالقة التكنولوجيا،  شخص للعمل على 

أصبح هناك اهتماما كبيرا من جانب المشاهير بإبراز القضايا البيئية 
وتسليط الضوء عليها من خالل التوجه نحو االستدامة، واالبتعاد عن أسلوب 
الموضة السريعة، والتوجه نحو المالبس المعمرة مع تأكيد أهمية التدوير.

 وتعتبر عارضة األزياء العالمية ذات األصول الفلسطينية، جيجي حديد، 
إحدى أبرز المشاهير الالئي يدعمن القضايا البيئية، وهذا ما دفعها مؤخرا 
إلى الظهور بإطاللة مميزة تحمل رسائل لالهتمام بالقضايا البيئية التي 

نواجهها األن.
على  برقبة  تأتي  مضلعة  الصوف  من  صفراء  سترة  جيجي  اختارت   
شكل V والتي تشكل قاعدة ال� أوت فت الخاص بها، ثم ارتدت فوقها سترة 
 Public بنية اللون من الصوف أيضا، سترة صوفية بنية اللون لها ياقة من

Habit، يعلوها معطف كبير الحجم.
لكن ما أثار االنتباه حقيقي هو ارتدائها بنطلون أبيض من الجينز ذو 
رسومات سينثيا التي تعتمد على رسومات يدوية إيضاحية للزهور والطيور، 
وعبارات تهدف إلى االستدامة مثل »اجعل الحب ال يضيع«،  وإعطاء مثاال 
لكيفية اتخاذ وقفة إصالحية مع كل ما يضر بيئتنا، وقد ُصنع هذا الزي في 
تركيا وحمل رسومات الشعار المبتكرة الملونة التي تروي أهمية حماية 

كوكبنا.
ويبلغ سعر البنطلون 1689دوالًرا أمريكًيا، وهو مصنوع من القطن بنسبة 
60 %، ويتم إنتاج جينز حديد بشكل مستدام ويساعد في تقليل النفايات 

والمياه عند مقارنته بعملية تصنيع الجينز التقليدية.


