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هجوم اجلزائر على السعودية 
لقيت تصريحات سفير السعودية في األمم المتحدة تجاوبا كبيرا من لدن 
األوساط المغربية كلها، وحيت جميع األصوات موقف الشقيقة السعودية 
من قضايا المغرب المطروحة أمام مجلس األمن، ذات الصلة بقضية الوحدة 

الترابية لبالدنا.
هذا الموقف النبيل، الذي أعاد قوة التواشج بين البلدين في قضية مصيرية 
بالنسبة للمغرب، جر على األشقاء السعوديين هجوما عنيفا من لدن الصحافة 

المسلحة في الجزائر والذباب المعسكر فيها.
وتعرضت المملكة العربية السعودية وتتعرض، منذ تدخل سفيرها أمام 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، لهجمات وطلقات متقاطعة …
وهو هجوم مسعور، على بلد استنطق التاريخ بشجاعة لفائدة الحقيقة 

الثابتة بسيادة المغرب على صحرائه.
الهجوم الذي قادته، كما يتبين، فيالق العسكر وقادته ممن يعتبرون الرجال 

األقوياء في دولة شنقريحة العظمى، يعتبر بأن التدخل تهديد للجزائر.
كذا!

فماذا قال ممثل السعودية في األمم المتحدة حتى تقوم قيامة العسكريين 
الهرمين فوق رؤوس الشعب الشقيق؟

-  السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية،   عبد اهلل المعلمي 
قال  إن:  " المملكة العربية السعودية ترفض أي   مساس بالمصالح العليا أو 

بسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية ". 
المائدتين  بانعقاد  الترحيب  تجدد  بللالده  أن  أشللار  إلى  المعلمي    -
المستديرتين حول الصحراء المغربية بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا 

و " البوليساريو ". 
- السفير السعودي  جدد  دعم بالده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي   في  
بحل   األمر   يتعلق  أن  إلى  الترابية،   مشيرا  ووحدتها  المملكة  سيادة   إطار 
األمن  المتحدة وقرارات مجلس  األمم  الدولي   وميثاق  القانون   يتطابق مع 

والجمعية العامة لألمم المتحدة . 
-المعلمي  ذكر بأهمية التحلي   بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع 

األطراف المعنية . 
الصحافة  وما يجعل  الجزائر،  يهدد  ما  السعودية  المواقف  في  ليس    
 algérie patriotique باتريوتيك»  «اللجيري  رأسها  وعلى  الجزائرية، 

تصاب بالسعار.
ومع ذلك فقد اعتبرت مقاالت الجنراالت أن الدعوة إلى الحكمة والواقعية 

وروح التوافق… تهديد مبطن للجزائر!!
التهديد للجزائر وجدته صحافة العسكر في تصريح السفير السعودي 

بالصحراء المغربية عوض الصحراء الغربية!
 التهديد رأته الصحافة المسلحة في تعيين المبعوث الجديد للسير على 

نهج الحل السياسي المتوافق عليه..
ومما يزيد من سعار العسكر، وصراخه بأن التهديد السعودي للجزائر 
قائم، هو أن يصرح السيد المعلمي بأن السعودية ترفض أي مساس بمصالح 

المغرب الشقيق أو بوحدته الترابية..
واعتبرت األوساط العسكرية في الصحافة أن السعودية لم يسبق لها أبدا 

أن صرحت بمثل هذه المواقف منذ 1975!
الصحافة المسلحة حاولت أن تفسر هذا التحول المتوهم بأنه جاء بعد 
الشعور بخيبة أمل لرفض الجزائر لوساطتها مع المغرب، بسبب األزمة الحالية!

الحقيقة أن هناك سعيا حثيثا لمسح التاريخ، حتى مع الشقيقة السعودية، 
ذلك أن السعودية لم تكتف بإعالن دعمها للوحدة الوطنية بل شاركت في 
استرجاعها عبر مشاركتها بوفد هام في المسيرة الخضراء … إلى الصحراء 

لتحريرها..
بمراكش  ففي نوفمبر 1975 استقبل الملك الحسن الثاني -رحمه اهلل- 
سفير المملكة العربية السعودية في المغرب فخري شيخ األرض، بحضور 
أعضاء الحكومة المغربية والوفد السعودي المشارك بالمسيرة الخضراء 
الذي كان برئاسة فضيلة الشيخ عبداهلل العتيمي وخاطبهم بقوله: »شعبنا 
الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل إجالل وإكبار سوف يكتب مشاركتكم 
في هذه المسيرة، ال أقول بمداد من ذهب، بل سوف ينقشها في قلبه وفي 
أجساده وفي شرايينه، وسوف يبقى يتوارثها األجيال عن األجيال«، »العرب 
الذين حباهم اهلل بأن يكونوا خدام وحراس الحرمين، يحرسون ويخدمون 

كذلك القضايا العربية ولو كانت في أقصى المغرب«..
لعل ما أغضب الجزائر هو كون العالقات عادت إلى قوتها بعد سحابة 
ضباب صيفية، لعل من صورها النادرة هو علب التمور  التي وصلت ذات 

يوم إلى مخيمات تندوف.
ولربما راهنت الجزائر على توتر وبرود دائم.

وأغفلت الصحافة المسلحة أن السعودية لم تكن وحدها من دول الخليج 
التي رافعت دفاعا عن مغربية الصحراء، بل سارت قطر بدورها على هدي 
نفس الموقف، وتبين أن الدولتين المختلفتين في العديد من القضايا الشرق 

أوسطية الدولية، اتفقتا على موقف موحد من القضية الوطنية..
هذا ربما يزيد من سعار الصحافة المسلحة… 

الحال أن الموقف لم يكن معزوال وقتها، وقد ذكر جاللة الملك، في خطاب 
فالصحراء   " بالرياض،  المنعقدة  الخليج  دول   – المغرب  قمة  أمام  ألقاه 

المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم " .
في سنة 1975، شاركت في المسيرة الخضراء السترجاع  وذكر بأنه " 
أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان واإلمارات، 
التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة " . 
وينتظر  الصحراوية،  المدن  في  قنصلياتها  افتتحت  الدول  هذه  بعض 
المغاربة أن تلتحق باقي الدول التي اعترفت بسيادة المغرب منذ انطالق 
التوحيد والتحرير …ولعل العسكر قرأ في دفاع السفير السعودي مقدمة 
تسير في هذا االتجاه، وحاول أن يقزم األمر في خيبة أمل من رفض الجزائر 

الوساطة، تلك الوساطة التي لم يطالب بها أحد!
حقا، سبق للخارجية السعودية أن أصدرت بيانا أعربت فيه عن "أسف 
حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العالقات بين األشقاء 
في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية".

وأعرب البيان عن "أمل حكومة المملكة في عودة العالقات بين البلدين 
بأسرع وقت ممكن، وتدعو األشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية 
إليجاد حلول للمسائل الخالفية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعالقات بين 
البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق األمن واالستقرار 

للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك".
وسبق، من جهة الجزائر، أن صرح وزيرها المكلف بشؤون الشرق األوسط 
بالني بعدم وجود أية وساطة من طرف السعودية، وذلك عقب زيارة من وزير 

خارجية هذه األخيرة…
وتزيد تناقضات الدولة الجزائرية التي تسعى إلى إطالق النار على كل 
من يساند المغرب، في الوقت نفسه التي تبدي ودا "رسميا" إزاء السعودية! 
عبر المشاركة في   قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر التي   انطلقت أشغالها، 
) السعودية ( ،   بمشاركة الوزير األول،   وزير المالية،  أمس االثنين بالرياض  

أيمن بن عبد الرحمان ممثال لرئيس الجمهورية!!!!!

مصطفى ُخَلاْل
زعزع وباء )) كوفيد - 19(( الحياة اليومية لإلنسان 
برامج  كل  عقب  على  رأسا  قلب  العالم.  بلدان  كل  في 
الحكومات التي نامت على حال واستيقظت على نقيضه. 
ولم يجد الحكام في كل الدول، قويها وضعيفها، أسلوبا 
آخر لممارسة السلطة وإخضاع الناس إلجراءات تؤمن 
صحتهم وتضمن أمنهم االجتماعي سوى حالة الطوارئ. 
طارئة  قوانين  مناسبة  كل  في  تسن  الحكومات  وبدت 
تصب جميعها في تشديد الحكم حتى بدت كما لو كانت 
حكومات مستبدة والناس تحت وطأتها كما لو كانوا 
خاضعين منبوذين مسلوبة إرادتهم، ومقهورة رغباتهم.
التي تعود للسلطة،  أضحت اإلرادة، باستثناء تلك 
مسلوبة، وعاش اإلنسان كما لو سقطت عليه بصورة 
له بمواجهتها. والحال أن  أقدار حرب ال قبل  مفاجئة 
أخالقيتها، لهي  الحرب المسلحة على فظاعتها وال – 
أقل قهرا من قهر الفيروس المرعب. وكما في الحرب لم 
يعد الناس يتبادلون في مكالمات هواتفهم، سوى حديث 
واحد وحيد، حديث عن الوباء وفي الوباء... أما في كل 
أصناف وسائل اإلعالم فقد بات الخبر الوحيد األوحد هو 
الفيروس وكيفية مواجهته بالنسبة للذين لم يضربهم. 

وصار واحدا من بين أهم ما يقض مضجع السلطات 
العمومية هي أن تواجه الخصاص العام والخاص معا، 
والذي تعرفهما المستشفيات من أجل استقبال ضحايا 
الشديد  والممرضين  األطباء  تعب  وأصبح  الفيروس، 
والضغط القوي على موظفي المؤسسات البنكية خوفا 

جماعيا حتى لبسطاء الناس. 
هكذا أصيب الشغل وفضاءاته، واإلنتاج ومصانعه في 
مقتل...فانهارت الدورات االقتصادية أو كادت. وأصبحت 
ضرورات االشتغال عن بعد الناتج عن احترازات العزل 
واالعتكاف القاسي عمال قهريا يتطلب الكثير من طاقات 
التحمل والجلد المضني. وفي ميادين التعليم والتحصيل 
اضطر المعلم والمتعلم إلى التفكير في أساليب ومناهج 
جديدة علهما يتمكنان من تحقيق ولو األدنى مما هو 
معهود كأهداف تخص التحصيل. وفي هذا الميدان كما 
في غيره اشتدت الحاجة لتقنيات التواصل الرقمية حتى 
أنها صارت هي السبيل الوحيد للعمل. فلقد توارت جميع 
األنشطة والممارسات الدينية التعبدية الجماعية، ومعها 
والفنية  والسينمائية  والمسرحية  الثقافية  األنشطة 
والموسيقية واالحتفالية والرياضية وغيرها كثير إلى 
عوالم من االنحسار االضطراري طارئة، لم يكن ممكنا 

حتى تخيلها ...
الفرد،  عزلة  تضاعفت  الشخصي  المستوى  وعلى 
من  المنحسر  في  اعتكافه  وترسخ  انكماشه،  وتقوى 
فضاءاته المعهودة. . . ال يبرحها إال للضرورات القصوى.  
باتت الحرية بعيدة عن أن تكون مطلبا وجوديا للفرد، 
وقدرا حتميا للحمة الكينونة الجماعية. ومضت حرية 
التنقل خاصة والسفر عموما أمال ُمضنيا بعيد المنال، 

أقرب إلى حلم مستعصي التحقق. 
اإلنسانية  األزملللة  هللذه  فللي  استجد  لما  حصر  ال 

الكبرى، في كل الميادين وعلى جميع المستويات. يحلل 
السياسيون وكبار الصحفيين ذلك يوميا في منصات 
اإلعالم. وينبري االقتصاديون الذين لم يعودوا قادرين 
على إيجاد الحلول لمعضالت التوازنات الكبرى، وانزووا 
مكتفين بممارسة الملكة التي يبرعون أيما براعة في 
إتقانها، ملكة التنبؤات بمستويات الخسارات ومعدالت 
االنكماش وآثار االنهيار على مستقبل الماليات العمومية 
ومستقبل كبريات شركات اإلنتاج والخدمات. أما الشركات 
الصغرى فقد انهار معظمها ولم يكن أمام العديد منها 
إال مراوغة الزمن رغم تأجيل استخالص الديون الذي 
اضطرت البنوك إلى أجرأته مما ألحق أضرارا جسيمة 

باالقتصاديات الصغرى والمتوسطة.
النشاط  قطاعات  من  قطاع  يوجد  ال  العموم،  وعلى 
اإلنساني، لم يتأثر تأثرا بالغ الخطورة ليس على نشاطه، 

بل على وجوده ذاته.
أما األطباء ومعهم علماء الطب وكل ما يتصل به فقد 
وجدوا أنفسهم أمام تحد يندر أن يواجهوا مثله، فهم 
مطالبون ليس فقط بعالج الضحايا، بل بتوعية الناس، 
كل الناس، كما أنهم أمسوا ذوي سلطة مضاعفة وساعات 
يومية طويلة إضافية وضرورات للعالج مستجدة أضافت 
إلى صعوبة عملهم صعوبات إضافية دون أن تفكر الدولة 
في تعويضهم ماليا على الجهد اإلضافي الذي فرضه 
الوباء فرضا..  لم يكن لهم خيار ليس في صرف الجهود 
المضنية، بل في مضاعفتها وتكثيفها إلى أقسى الحدود 
الممكنة، وكم طبيبا وممرضا، وطبيبة وممرضة، راحوا 
من ضحايا  مرضاهم  لهم  نقلها  التي  العدوى  ضحية 
الفيروس القاتل بالرغم من كل االحتياطات التي يتخذها 

الجسم الطبي وهو يقوم بعمله الجليل.
استفاد  التراجيدي  الوضع  هللذا  مع  وبالموازاة 

العديدون من الوضع الوبائي وربحوا ويربحون أمواال  
طائلة، وهو أمر معهود في النوائب والحروب.

لكن درس  كورونا  األكبر سيبقى هو اكتشاف الدول 
والمؤسسات َقَدَر إنجاز األشغال واألنشطة عن بعد. وهو 
الروبوتات،  إلى تكنولوجيا  إذا أضيف  الذي  العنصر 

سيغير عوالم الشغل تغييرا كبيرا.
لم يعد يقبل  الدرس األكبر واألعمق والذي  غير أن 
الجدل بعد مرور ما يقارب سنتين على خروج فيروس 
من مختبرات عمالقة كي يضرب ضحاياه من ذوي المناعة 
الضعيفة، وبعد أن انكشفت بعض الحقائق، هو هذه 
حياة  ليست  حياة  فرضت  التي  الصحية  الدكتاتورية 
البشر، وخنقت وجودهم كبشر يموتون حبا  على كل 
إياه  ورثهم  ما  الخالق وهو  )هكذا خلقهم  الحياة  في 

أيضا أبوهم آدم(.
ولقد تنبهت الفلسفة إلى هذا اإلمكان، منذ ما يقارب 
نصف قرن، إمكان إخضاع اإلنسان لديكتاتورية صحية 
عالمية، وكان ذلك في كتابات ومحاضرات )ميشيل فوكو( 
في السبعينيات من القرن الماضي. مثلما تنبهت )الفلسفة( 
أن المطلوب أمام تحديات تفرضها هذه الدكتاتورية إلى 
األهمية البالغة النتفاضة المجتمع البشري ضد هذا القدر 
التراجيدي، ليس للدفاع عن نفسه )المجتمع( فقط ، بل 
للدفاع عن الحياة كما هي في ذاتها وفي جوهرها. فلقد 
تحدث )فوكو( عما سماه ))البيو- سلطة(( ويقصد بها 
التحول العميق الذي يطال الحكم السياسي، ليس في 
مظاهره الخاصة بمراقبة سلوك الناس الفردي والجمعي  
وحسب، بل وفي جوهر ميكانيزماته التحكمية، تحكم 
في اإلرادة الشخصية وتحكم في الحرية االجتماعية. 

تلك بإيجاز شديد هي الدروس الكبرى لوباء كورونا. 
وهي ليست الدروس الوحيدة...

در�س وباء كورونا

انقالب عسكري بالسودان:

و�سع رئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك قيد الإقامة الجبرية 
واعتقالت في �سفوف م�سوؤولين ووزراء �سودانيين

يف مذكرات موالي املهدي العلوي
العالقة مع الملوك وما رافقها من ات�سالت وقطائع..
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اإ�سبانيا تعبر عن ا�ستعدادها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع المغرب 
واحترام اللتزامات التي تم التعهد بها

المحامون يوؤكدون اأن قرار اإجبارية جواز التلقيح اخت�سا�س 
اأ�سيل موكول للبرلمان 

مع مجلة  مقابلة  في  ألباريس،  مانويل  اإلسباني خوسيه  الخارجية  وزير  أعلن 
جون أفريك، نشرت األحد، أن إسبانيا مستعدة لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع 

المغرب، على أساس »الثقة والشفافية واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها«. 
وقال رئيس الدبلوماسية اإلسبانية »في الواقع، نحن نشهد تحسنا في السياق، 
واإلشارات التي نتلقاها من المغرب في األشهر األخيرة إيجابية«، مشددا على أن 
الرسائل الموجهة من طرف جاللة الملك، واضحة للغاية، مضيفا في هذا اإلطار أن 
إسبانيا مستعدة من جانبها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع المغرب، تقوم على 

الثقة والشفافية والوفاء بااللتزامات.

رأت نقابة المحامين بالمغرب  أن الظرفية االستثنائية التي تعيشها بالدنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن 
كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود األفراد والمؤسسات، فال يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن 
مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق واإلعالنات 
والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضال عن كونها ال تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن 
الحالة الوبائية. ونبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، إلى غياب األساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات 
والمواطنين من االستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرا إلى 
أن المادة الثالثة من مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية 
المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات، ال يمكنها أن تحول دون 

02ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

الجزائر من قوة �ساربة 
اإلى كوكب فوق القارة!

الوداد يحافظ على 
تواجده بمرحلة 

المجموعات
باأداء ا�ستعرا�سي 

اأمام قلوب ال�سنوبر

محمد إنفي

الجزائر قوة ضاربة؛ هذا ما قاله عبد المجيد 
تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. لكن لم يقل 
القدم؟  في  ما هي ضاربة. هل ضاربة  في  لنا 
ضاربة في الِجدَّة؟ ضاربة في التخلف؟ ضاربة 
في الكذب على الشعب الجزائري الشقيق؟ ضاربة 
في تبديد ثروات البالد؟ ضاربة في العنتريات 

الفارغة؟...

اأكثر من 55 األف متقاعد �سيغادرون الوظيفة 
العمومية اأغلبهم من حقلي التعليم وال�سحة

02

15 �شوهدت قبل 100 عام.. لوحة لـ »فان جوخ« 
قد تباع بـ 30 مليون دوالر

الهولندي  للرسام  منذ أن شوهدت آخر مرة قبل نحو قرن، تتجه لوحة شهيرة 
فنسنت فان جوخ، التي استولى عليها النازيون، إلى املزاد العلني.

بلدة  في  الحقول  في  العامالت  النساء  تصور  الحصاد،  ملشهد  املائية  واللوحة 
ريفية جنوب فرنسا ومن املتوقع بيعها بنحو 30 مليون دوالر بحسب شبكة ”سي 

إن إن“ األمريكية.
اللوحة  وأنجز فان جوخ _الذي يعّد من أشهر الرسامني في مختلف العصور_ 

عام 1888 بعد أن انتقل إلى الريف الفرنسي إثر تدهور حالته الصحية.
أصبح مفتونا بنمط الحياة الريفية من حوله، وكانت  وأثناء وجوده في ”آرل“ 

لوحة ”الحصاد“ واحدة من عديد األعمال التي أنجزها خالل تلك الفترة.
وقالت دار املزادات البريطانية ”كريستسز“ التي ستنظم املزاد للوحة ”الحصاد“ 
الطريقة اليابونية“؛ ما  في كتالوجها إن الرسم املائي يوضح هوس فان جوخ بـ“ 

جعله يتبنى أسلوبا أكثر رسوخا يشبه النقوش الخشبية اليابانية.
الهادئ  املشهد  من  الرغم  على  أنه  إلى  الثالثاء  تقريرها  في  الشبكة  وأشارت 
املصور في تلك اللوحة فإن لها تاريخا مضطربا؛ إذ كانت في البداية مملوكة لشقيق 
فان جوخ  ”ثيو“ وِمن ثّم تم امتالكها من ِقبل العديد من األشخاص َقبَل أن يشتريها 

رجل أعمال يهودي عام 1913.
وأوضحت الشبكة أنه في مواجهة االضطهاد املعادي للسامية في أملانيا، أجِبر 

رجل األعمال على الفرار، وعهد باللوحة إلى شركة لبيع القطع الفنية في باريس.
ولفتت إلى أن اللوحة امتلكتها السيدة ميريام كارولني ألكسندرين دي روتشيلد، 
التي فرت هي األخرى من أملانيا إلى سويسرا بعد اندالع الحرب العاملية الثانية، 
النازيون الشركة وأخذوا معهم لوحات  أثناء احتالل فرنسا نهب  أنه في  مضيفة 

كثيرة بما فيها لوحة ”الحصاد.“
وفي عام 1941، تم نقل اللوحة إلى متحف ”جو دي بوم“ الذي استخدمه النازيون 
بحسب  مصادرتها  تمت  أو  ”منحطة“  تعّد  التي  الفنية  األعمال  وعرض  لتخزين 
التقرير الذي قال إن لوحة ”الحصاد“ أعيدت بعد ذلك إلى قلعة في النمسا حيث تم 

إدخالها في مجموعة خاصة.
وذكر التقرير أن دي روتشيلد حاولت استعادة لوحتها املفقودة بعد سقوط النظام 
النازي، لكنها لم تعثر عليها، مشيرا إلى أنه في عام 1978، تم الحصول عليها من 
قبل معرض ”Wildenstein & Co“ في نيويورك، حيث تم شراؤها من ِقبل جامع 

األعمال الفنية الراحل إدوارد لوكريدج كوكس، أحد أقطاب النفط في تكساس.

يف ال�شني.. �شوء �شلوك االأبناء �شيجلب العقاب للآباء
يدرس البرملان الصيني تشريًعا ملعاقبة اآلباء على إتيان أبنائهم ”سلوًكا بالغ السوء“ 

أو ارتكابهم جريمة.
سيتعرضون  األمور  أولياء  أن  على  األسرية،  التربية  تعزيز  قانون  مسودة  وتنص 
للتوبيخ وسيضطرون الجتياز برامج للتوجيه األسري، إذا وجد املدعون أن أبناءهم أتوا 

سلوًكا بالغ السوء أو إجراميا.
وقال زانغ تيوي، املتحدث باسم لجنة الشئون التشريعية بالبرملان الصيني، ”هناك 
التي تجعل املراهقني يسيئون التصرف، على رأسها االفتقار إلى  العديد من األسباب 

التربية األسرية، أو الحصول على قدر غير كاف منها“، وفًقا لرويترز.
األسبوع،  هذا  للبرملان  الدائمة  اللجنة  التي ستراجعها  القانون  تحث مسودة  كما   

اآلباء على ترتيب وقت يخلد فيه أبناؤهم للراحة ويلهون ويمارسون الرياضة.
لأللعاب  الصغار  إدمان  معالجة  من  العام،  هذا  حزًما  أكثر  نهًجا  بكني  واتبعت 
الخناق على  إلى تضييق  الروحي“،  ”األفيون  ُتعد شكال من أشكال  التي  اإللكترونية، 

االنجذاب ”األعمى“ ملشاهير اإلنترنت.
وحددت وزارة التعليم في األشهر القليلة املاضية، ساعات لعب محدودة للقصر، مما 
يسمح لهم بممارسة األلعاب اإللكترونية لساعة واحدة في أيام الجمعة والسبت واألحد 

فقط.
الرئيسية  للمواد  الخصوصية  الدروس  املنزلية، وحظرت  الواجبات  من  كما خففت 

خالل عطلة نهاية األسبوع والعطالت، خوفا من العبء األكاديمي الثقيل على األطفال.
وفي الوقت نفسه، تحث الصني شبابها على أن يكونوا أقل ”أنوثة“ وأكثر ”رجولة“.
في  الصادر  الذكور“  املراهقني  على  أنثوية  خصائص  إضفاء  ملنع  ”مقترحها  وفي 
الترويج لرياضات، مثل كرة  التعليم املدارس على  كانون األول، حثت وزارة  ديسمبر/ 

القدم.
وفي محاولة منها لتجّنب تراجع عدد السكان، قررت السلطات في الصني في آيار/ 
نهاية  تضع  خطوة  في  أطفال،  ثالثة  حتى  باإلنجاب  لألزواج،  السماح  املاضي  مايو 

لسياسة الطفلني الحازمة.
واعتمد رئيس البالد شي جينبينغ، هذا التغيير في اجتماع للجنة املركزية للحزب 

الشيوعي الصيني، بحسب وكالة شينخوا الرسمية لألنباء.
وجاءت الخطوة، بعدما أظهر إحصاء ُيجرى كل عشرة أعوام، أن النمو السكاني في 

الصني سجل أدنى مستوياته.
وقد وضع هذا اإلحصاء ضغوًطا، على الحكومة حتى تضع بدورها تدابير من شأنها 
تشجيع األزواج على إنجاب املزيد من األطفال، في محاولة لتجّنب تراجع عدد السكان.
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حمكمة اأمريكية توافق على تغيري 
ا�شم كاين وي�شت

على  املتحدة،  بالواليات  أنجلوس  لوس  في  قاٍض  وافق 
اسمه  لتغيير  ويست،  كاني  األمريكي  الراب  مغني  طلب 

.“Ye” ليصبح
لوس  محكمة  عن  نيوز“  أس  بي  ”سي  شبكة  ونقلت 
أنجلوس العليا، أنها أقرت طلبا كان قد تقدم به كاني ويست 
القديم  للقبه  مطابقا  القانوني  اسمه  ليصبح  عاما(   44(

.“Ye”
السابق  الزوج  ويست،  أن  إلى  الرسمية  األوراق  وتشير  
لكيم كارداشيان، كان قد قدم التماسا لتغيير اسمه في غشت 

2021، متذرعا بـ“أسباب شخصية“.
أوماري  كاني  الكامل  واسمه   – الراب  مغني  ويستخدم 
ويست – ”Ye“منذ فترة طويلة كلقب شخصي، ويطلقه  على 
حذاء  ذلك  في  بما  الشهيرة،  التجارية  عالماته  من  العديد 

Yeezy الذي طرح في األسواق عام 2018.
قد أصدر مؤخرا ألبومه العاشر تحت عنوان  وكان ”يي“ 

”Donda“، وهو اسم والدته الراحلة دوندا ويست.
بعارضة  ارتباطه  املاضي،  يونيو  في  ويست،  كاني  وأكد 
كيم  من  طالقه  معركة  وسط  شايك،  إيرينا  الروسية  األزياء 

كارداشيان.
صورا  البريطانية  ميل“  ”ديلي  صحيفة  حينها  ونشرت 
إيرينا  مع  رومانسية  نزهة  يتجول خالل  وهو  كاني،  تظهر 

)35 عاما(، في بروفانس بفرنسا.

»غرفة البكاء«.. م�شروع
يف اإ�شبانيا للتخل�ص من و�شمة 

امل�شاكل النف�شية

تدعو الفتة معلقة على غرفة في إسبانيا من يدخلها إلطالق 
”ادخْل وابِك“، في حني ُكتب  العنان لدموعه إذ كتب عليها: 

على أخرى: ”أنا أيًضا أعاني من القلق“.
عدد  بأسماء  وقائمة  هواتف  الغرفة  تلك  أركان  أحد  وفي 
بهم  االتصال  يمكنك  نفسيون،  أطباء  بينهم  األشخاص،  من 

والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة واإلحباط.
ويمكن ألي شخص أن يأتي إلى ”غرفة البكاء“، التي تقع 
في بناية بقلب مدريد، ويهدف املشروع للتخلص من الوصمة 
وطلب  والبكاء،  النفسية،  باملتاعب  املرتبطة  االجتماعية 

املساعدة.
في  يعيش  سويدي  طالب  وهو  نيلسوم،  جون  وقال 
”فكرة رائعة حًقا أن تتصدى ملشكالت  اإلسبانية:  العاصمة 
الصحة النفسية، ومن العيب أن تبكي في إسبانيا مثلما هو 

الحال في العديد من الدول“.

شهد العام الجامعى الجديد، العديد من أشكال االحتفاالت املختلفة، إال أن احتفال جامعة سانت أندروزفى اسكتلندا ببريطانيا، أحدث ضجة كبرى ملا أطلق عليه كرنفال 
الرغوة، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة األنباء رويترز صورا لفاعليات الكرنفال.

احتفل الطالب الجدد فى جامعة سانت أندروز بالعام الدراسى الجديد، حيث أطلق عليه معركة الرغوة الفوضوية في جامعة سانت أندروز فيها شارك املئات من الطالب 
الجدد والطالب القدامى االحتفال الذى تم تأجيلة من فى األعوام السابقة بسبب تفشى فيروس كورونا املستجد.

يعد كرنفال الرغوة من أهم االحتفاالت بالتقاليد القديمة في واحدة من أقدم الجامعات في اسكتلندا الذى أقيم في حديقة كلية سانت سالفاتور السفلى في سانت أندروز.
تم إعطاء طالب السنة األولى أزياء تنكرية الرتدائها في معركة الرغوة العمالقة ونظًرا لقيود Covid ، ونظرا لكثرة عدد املشاركني قررت اللجنة املنظمة تنظم مهرجانني 

على مدار اليوم ..

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

ماساتشوستس  معهد  في  املهندسون  صمم 
تستطيع  كمامة  هارفارد  وجامعة  للتكنولوجيا 
تشخيص إصابة من يرتديها بفيروس كورونا في 

غضون 90 دقيقة تقريبا.
يمكن  صغيرة  استشعار  أجهزة  دمج  وتم 
التخلص منها أو إعادة تركيبها في الكمامات كما 

يمكن تكييفها الكتشاف فيروسات أخرى.
مجففة  خلوية  آالت  على  املستشعرات  وتعتمد 
بالتجميد طورها فريق البحث سابقا الستخدامها 
إيبوال  مثل  بفيروسات  اإلصابة  تشخيص  في 

وزيكا.
املستشعرات  دمج  يمكن  أنه  الباحثون  وأظهر 
املالبس،  في  أيضا  لكن  الكمامات  في  فقط  ليس 
جديدة  طريقة  يوفر  قد  ما  املختبر،  معاطف  مثل 

ملراقبة تعرض العاملني في مجال الرعاية الصحية 
ملجموعة متنوعة من مسببات األمراض أو غيرها 

من التهديدات.
الطبية  الهندسة  أستاذ  كولينز  جيمس  وقال 
»أثبتنا  ماساتشوستس:  معهد  في  والعلوم 
أجهزة  من  واسعة  مجموعة  تجميد  يمكننا  أنه 
عن  للكشف  االصطناعية  البيولوجيا  استشعار 
األحماض النووية الفيروسية أو البكتيرية، وكذلك 
السموم  ذلك  في  بما  السامة  الكيماوية  املواد 

العصبية«.
يمكنها  املنصة  هذه  أن  نتصور  »نحن  وتابع: 
تمكني الجيل التالي من أجهزة االستشعار الحيوية 
القابلة لالرتداء، ألول املستجيبني وموظفي الرعاية 

الصحية والعسكريني«.

إذا كنت تتساءل عن مدى اإلجماع العلمي على أن البشر 
تسببوا في تغير مناخ كوكبنا، فيمكننا اآلن وضع رقم عليه:  

.٪ 99.9
بالتفصيل  الباحثون  نظر  الرقم،  هذا  إلى  وللوصول 
األقران  قبل  من  مراجعتها  جرت  دراسة   3000 إجمالي  في 
متعلقا  بحثا   88125 تضم  قائمة  من  عشوائيا  واختيرت 
فقط  منها  أربعة  أن  ووجدوا   ،2012 عام  منذ  نشر  باملناخ 
أعربت عن شكها بأن النشاط البشري يؤدي إلى تحوالت في 

مناخ األرض.
وفي املرة األخيرة التي أجريت فيها دراسة مماثلة، بالنظر 
هناك  كان  و2012،   1991 عامي  بني  املنشورة  األوراق  إلى 
يقني بنسبة %97 - لذلك يبدو أن املستوى الضئيل من الشك 

يستمر في التقلص بمرور الوقت.
ويقول مارك ليناس، قائد املناخ لتحالف العلوم في جامعة 
كورنيل في نيويورك: »نحن على يقني من أن اإلجماع تجاوز 
%99 اآلن، مع إغالق باب النقاش أمام أي محادثة عامة ذات 

مغزى حول حقيقة التغير املناخي الذي يسببه اإلنسان«.
وعلى الرغم من االتفاق شبه العاملي بني املجتمع العلمي، 
ال  املتحدة  الواليات  في  أشخاص   3 كل  من   1 من  أكثر  فإن 
الرئيسية  األعراض  أحد   - الحراري  االحتباس  أن  يعتقدون 
لتغير املناخ - ُيعزا بشكل أساسي إلى النشاط البشري. كما 

أن هناك شكوكا بني بعض الدوائر السياسية.
بحثية،  ورقة   3000 على  التفصيلية  النظرة  وإلى جانب 
الكلمات  إلى  تستند  خوارزمية  أيضا  الفريق  استخدم 
الرئيسية لترتيب قاعدة البيانات الكاملة املكونة من 88125 
ورقة بحثية بالترتيب حسب الشك البشري في تغير املناخ، 
ما أدى إلى تصنيف 28 بحثا على أنها »مشككة‹‹ ضمنيا أو 

بشكل صريح.
وهذا مشابه ملستوى اإلجماع على الصفائح التكتونية أو 
التطور، كما يقول الفريق - والعدد الهائل من الدراسات التي 
ُحللت ال يترك مجاال كبيرا للجدل عندما يتعلق األمر بمناقشة 

علم تغير املناخ.
ليناس: »لفهم مكان وجود إجماع، يجب أن تكون  ويقول 
قادرا على تحديده كميا. وهذا يعني مسح األدبيات بطريقة 

األوراق  تداول  تجنب  أجل  من  عشوائية  وغير  متماسكة 
املختارة«.

ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذا الثقل في الرأي العلمي 
ُيالحظ بالفعل من قبل الجمهور: يعتقد %27 فقط من الناس 
في الواليات املتحدة أن الخبراء جميعهم متفقون في الغالب 
جميع  أن   55% يعتقد  )باملقارنة،  املناخ  تغير  سبب  على 

العلماء تقريبا متفقون على أن لقاح MMR آمن(.
الدراسة تحديدا اإلجابة عن سؤال حول  وال تحاول هذه 
يعتقده  وما  العلماء  يعتقده  ما  بني  تناقض  وجود  سبب 
على   - األفكار  بعض  قدموا  آخرين  باحثني  ولكن  الجمهور، 

سبيل املثال، انتشار املعلومات املضللة.
وليس هناك شك أيضا في كيفية تسبب النشاط البشري 
في االحتباس الحراري: من خالل انبعاثات غازات االحتباس 
في   COP26 العاملية  املناخ  قمة  انطالق  ومع  الحراري. 
اململكة املتحدة في نهاية هذا الشهر، أمام قادة العالم فرصة 
أخرى لتنفيذ التدابير الصارمة املطلوبة إلبطاء ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب.
البيئة بنيامني هولتون، من جامعة كورنيل:  ويقول عالم 
النبعاثات  الرئيسي  بالدور  االعتراف  بمكان  األهمية  »من 
حلول  تعبئة  من  نتمكن  حتى  الحراري  االحتباس  غازات 
الفعلي  الوقت  في  بالفعل  نشهد  ألننا  نظرا  بسرعة،  جديدة 
اآلثار املدمرة للكوارث املتعلقة باملناخ على الشركات واألفراد 

واالقتصاد«.

درا�شة: انخفا�ص خطر االإ�شابة بكورونا بن�شبة 
90 % بني امللقحني ب�شكل كامل

وجامعة  كالليت  أبحاث  معهد  أجراها  دراسة  كشفت 
لقاح  من  يتلقون جرعتني  الذين  املراهقني  أن  عن  هارفارد 
فايزر، كان لديهم مخاطر أقل بكثير لإلصابة بكورونا، مع 
انخفاض خطر اإلصابة بنسبة ٪90، ووفًقا لتقرير لوكالة 

»بلومبرج«.
قال ران بالييسر، كبير مؤلفي الدراسة وكبير مسئولي 
البيانات  إن  كالليت،  الصحية  الرعاية  خدمة  في  االبتكار 
تقدم حجة قوية لصالح اختيار التطعيم، خاصة في البلدان 

التي ينتشر فيها الفيروس حالًيا«.
وأضاف: »توفر هذه البيانات أدلة واقعية مطلوبة بشدة 
قرارات مستنيرة بشأن تطعيم  اتخاذ  اآلباء على  ملساعدة 
الذي  الوقت  في  الدراسة  إصدار  تم  املراهقني،  أطفالهم 
تكافح فيه البلدان في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع حاالت 
كورونا بني األطفال واملراهقني، مما أثار أسئلة حول سالمة 

املدارس.
فحص البحث، الذي قيم فعالية اللقاح ضد متغير دلتا ، 
94354 مراهًقا تم تطعيمهم تتراوح أعمارهم بني 12 و 18 
عاًما وقارنهم بمجموعة تحكم من املراهقني غير املحصنني 
والديموغرافية  والسريرية  الشخصية  الخصائص  ذوي 
املخاطر انخفضت بشكل كبير  إن  البيان  املتطابقة،  وقال 
بالكامل من سبعة  تطعيمهم  تم  الذين  للمراهقني  بالنسبة 

إلى 21 يوًما بعد الجرعة الثانية.
تتراوح  مراهًقا   2260 شملت  أصغر  تجربة  وجدت 
في  فايزر  شركة  أجرتها  عاًما   15 و   12 بني  أعمارهم 

الواليات املتحدة أن اللقاح كان فعااًل بنسبة 100 في املائة 
ضد األعراض املرضية.

كشفت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية أن هيئة األغذية 
لألمريكيني  الجارى  األسبوع  ستسمح  األمريكية  واألدوية 
الذين تم تطعيمهم بالكامل بالحصول على جرعات معززة 

تختلف عن اللقاح الذي تلقوه في البداية.
املعاهد  قدمت  أن  بعد  ذلك  يأتي  الصحيفة،  وقالت 
الوطنية للصحة بيانات األسبوع املاضي تظهر أن متلقي 
لقاح جونسون لديهم مستويات أعلى من األجسام املضادة، 
األجسام  جونسون  J&J مستويات  معزز  رفع  حيث 
رفع  بينما  أسبوعني  مدار  على  أضعاف  أربعة  املضادة 
معزز Pfizer املستويات 45 ضعًفا، وارتفع معزز موديرنا 

املستويات 76 ضعًفا.

كرنفال 
الرغوة.. اأحدث 
�شيحات ا�شتقبال 

الطلب اجلدد 
فى جامعات 

بريطانيا

اخرتاع كمامة تك�شف االإ�شابة بكورونا يف غ�شون 90 دقيقة

اأكرث من 99.9 % من الدرا�شات تتفق على 
»م�شبب« تغري املناخ على االأر�ص!
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اتحاد اللجان الأولمبية يمنح 
و�سام ال�ستحقاق لكمال لحلو

منح اتحاد اللجان األولمبية الوطنية )أنوك(، الذي يضم أكثر 
من 200 دولة، لنائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية المغربية، 

كمال لحلو، وسام االستحقاق.
وبهذه المناسبة، عبر لحلو عن سعادته بهذا التتويج »الذي 
يجسد ثمرة الجهود المبذولة في خدمة األولمبياد على المستوى 

الوطني والقاري والدولي«.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قال لحلو »لكوني 
على  أحرص  ال��دوام،  على  كنت،  فقد  أولمبية،  أسرة  إلى  أنتمي 
المساهمة في خدمة األولمبياد، على الصعيدين الوطني والقاري، 
وكذا تعزيز التضامن والسالم، اللذين يعتبران المهمة الرئيسية 

للمنظمات الرياضية في إطار التنمية البشرية«.
أن  المغربية  الوطنية  األولمبية  اللجنة  رئيس  نائب  وأضاف 
»تعزيز التضامن والسالم هو ما دفعني إلى تقديم مقترح بشأن 
استحداث يوم عالمي للرياضة في عام 2011، وذلك خالل المنتدى 
الدولي الثاني، الذي ع قد في قصر األمم بجنيف بحضور، على 

الخصوص، مدير اللجنة األولمبية الدولية«.
يذكر أن كمال لحلو هو نائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية 
المغربية، ونائب رئيس رابطة اللجان األولمبية الوطنية في إفريقيا، 
ورئيس لجنة التسويق في ذات الرابطة، فضال عن كونه عضوا في 

اللجنة األولمبية الدولية ورابطة اللجان األولمبية.

مباريات المجموعات بدوري 
الأبطال تنطلق يوم 11 فبراير

تنطلق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، 
يوم 11 فبراير المقبل، وتستمر حتى 3 أبريل 2022، بمشاركة 

قطبي كرة القدم المغربية، الوداد والرجاء البيضاويين.
الفريقين  تواجد  عن  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد    وأعلن 
المغربيين في التصنيف األول ألندية القارية، إلى جانب األهلي 
أندية  الثاني  المستوى  فيما ضم  التونسي،  والترجي  المصري 
الزمالك المصري وصن داونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني ثم 

النجم الساحلي التونسي.
وفي التصنيف الثالث جاءت فرق الهالل السوداني، شباب بلوزداد 
الجزائري، بترو أتليتكو األنغولي ووفاق سطيف الجزائري، بينما 
ضم التصنيف الرابع فرق المريخ السوداني، سجراد األنغولي، 

أمازولو الجنوب إفريقي وغاالكسي البوتسواني.

اأولمبيك اآ�سفي يكتفي بنقطة 
اأمام �سباب المحمدية

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت أولمبيك آسفي 
مع ضيفه شباب المحمدية، أول أمس األحد على أرضية ملعب 
البطولة  من  السابعة  الدورة  برسم  بآسفي،  الخضراء  المسيرة 

الوطنية االحترافية »إنوي« لكرة القدم.
وعقب هذه النتيجة، احتل كل من أولمبيك آسفي وشباب المحمدية 

المركز العاشر بسبع نقاط.
وبرسم الدورة المقبلة )الثامنة(، سيحل الفريق المسفيوي ضيفا 
على يوسفية برشيد، فيما يستقبل نادي مدينة الزهور حسنية 

أكادير على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.
وقال فوزي جمال مدرب أولمبيك آسفي، إنه كان يتمنى الفوز في 
هذه المباراة، حيث كان فريقه منظما داخل رقعة الميدان، وأظهر 
الالعبون رغبة كبيرة في تحقيق االنتصار، ولم يتركوا الفرصة 
أمام الفريق الخصم لفرض أسلوبه، لكنهم مع األسف لم يستغلوا 

الفرص القليلة التي أتيحت لهم لهز الشباك.
الفيديو  تقنية  لكن  هدفا  وقع  فريقه  أن  جمال  فوزي  وأضاف 
رفضته، مشددا على أن عمال مضاعفا يتعين القيام على مستوى 

الخط األمامي حتى يستعيد نجاعته التهديفية.
وفي المقابل، قال محمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، إن المباراة 
كانت متكافئة، وعرفت تشنجا لألعصاب في بعض الفترات، بحكم 
أن الفريقين معا سجل الهزيمة في الدورة الماضية، مشددا على 

التعادل كان منصفا للطرفين.
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الوداد يحبط آمال قلوب الصنوبر ويحقق تأهال مستحقا

إ - العماري

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه قلوب الصنوبر »هارتس 
التي  المباراة  لواحد، في  أهداف  الغاني بستة  أووك«  أوف 
جمعتهما، مساء أول األحد على أرضية المركب الرياضي محمد 
الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور المجموعات.
وكانت الجولة األولى كافة للفريق األحمر كي يؤمن العبور، 
بعدما أنهاها برباعية تناوب على تسجيلها كل من التنزاني 
سايمون مسوفا )د 5( وأيمن الحسوني )د 8( وأشرف داري )د 
20( ويحيى جبران )د 38 ض ج(، ثم أضاف أيوب العملود )د 
49(، قبل أن يعود مسوفا لتوقيع الهدف الثاني له والخامس 
لفريقه في الدقيقة)د 62(، فيما جاء هدف الشرف للفريق الغاني 

بواسطة الالعب باتريك رزاق )د 84(.
وزكى الفريق األحمر بهذه النتيجة حضوره القوي في هذه 

المسابقة على مدار السنوات األخيرة، حيث دأب على التواجد 
معادلة صعبة  وبات  النهائية،  المراحل  في  القوم  كبار  بين 
في هذه المسابقة، التي يحمل لقبها في مناسبتين، وخاض 
نهاية تاريخية برادس أعقبها زلزال قوي داخل أروقة االتحاد 

اإلفريقي لكرة القدم.
بكونها  النتيجة،  هذه  على  الركراكي  وليد  المدرب  وعلق 
تعكس القيمة الحقيقية لفريق الوداد البيضاوي، الذي استعاد 
ثقة مناصريه، بعد مرحلة الشك القصرية، التي سببتها هزيمة 

الذهاب بأكرا بهدف واحد.
وقال المدرب الوداد في تصريح خص به قناة الرياضية، 
عقب التأهل، إن الوداد لقب بشخصيته المعهودة، حيث كان 
لزاما عليه أن يرد بقوة عقب تعثر الذهاب، مبديا ارتياحه من 
الطريقة التي تعامل بها العبوه مع أجواء المواجهة، حيث 
كانت فعاليتهم عالية أمام خط المرمى، مشيرا إلى أن الوداد 
دأب على تقديم أفضل العروض بمركب محمد الخامس بالدار 

البيضاء.

وأكد الركراكي على أن الحصة كان بإمكانها أن تكون أكبر، 
لكن األهم عنده هو عدم تسرب الشك إلى نفوس العبيه طيلة 
أطوار المواجهة، خاصة وأن المهمة أنجزت نسبتها الكبيرة 

خالل الجولة األولى.
وختم الركراكي بالتأكيد على أن فريقه سيركز حاليا على 
الدوري االحترافي، بعدما اطمأن على مصيره بدوري األبطال، 

في انتظار تحديد خصوم مرحلة المجموعات.
يذكر أن فريق »القلعة الحمراء« كان قد تعثر أمام مضيفه 
قلوب الصنوبر »هارتس أوف أوك« الغاني بهدف لصفر، في 
المباراة التي جمعتهما، األحد قبل الماضي على أرضية ملعب 
»أوهيني دجان« بالعاصمة أكرا، برسم ذهاب الدور التمهيدي 

الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
والتحق الفريق األحمر بغريمه الرجاء، الذي كان قد تأهل 
مساء السبت، بعدما جدد فوزه على ضيفه أويلرز الليبيري، 
بمركب محمد  التي جمعتهما  المباراة  في  لالشيء،  بهدفين 

الخامس بالدار البيضاء.

الوداد يحافظ على تواجده بمرحلة المجموعات 
باأداء ا�ستعرا�سي اأمام قلوب ال�سنوبر

يعود فريق الرجاء البيضاوي إلى واجهة التنافس 
المحلي، بعدما اطمأن على مصيره القاري، بتأمين 
عبوره إلى مجموعات دوري األبطال، حيث سيكون، 
يومه الثالثاء، في انتظار الفتح الرباطي، في واحدة من 
أبرز مواجهات الجولة السابعة من الدوري االحترافي 

األول.
ومن المنتظر أن تحمل هذه المواجهة فصوال من 
يتذوق  لم  مازال  الفتح  وأن  والندية، خاصة  اإلثارة 
حالوة االنتصار األول هذا الموسم، بعدما اكتفى بست 
تعادالت وهزيمتين، جعلت المدرب أمين بنهاشم تحت 
هذه  من  يجعل  أن  سيحاول  وبالتالي  كبير،  ضغط 
المواجهة نقلة نوعية في أداء الفريق، والخروج به 
من دائرة التواضع، ولو أن الخصم من قيمة الرجاء، 

عقب  جيد،  معنوي  وضع  في  العبوه  يتواجد  الذي 
التأهل إلى دور المجموعات.

بين  محليا  ديربيا  الفوسفاط  مركب  ويحتضن 
مازال هو  الذي  زم،  أولمبيك خريبكة وسريع وادي 

اآلخر يبحث عن انتصاره األول هذا الموسم.
المباراة ستكون ساخنة بين الطرفين، حيث سيبادر 
هذا  نقط  ثالث  أول  عن  بحثا  الضغط،  إلى  السريع 
راية  برفع  تقبل  لن  لكن عناصر األوصيكا  الموسم، 
االستسالم، وستعمل هي األخرى على تفادي السقوط 
وتحقيق فوز الذي غاب عنهم في المواجهات الثالث 

األخيرة.
وبملعب طنجة الكبير سيكون االتحاد في انتظار 
حضور مولودية وجدة، في مواجهة للتعويض، بعد 
سقوطهما معا خالل الجولة الماضية. وسيدخل فارس 
البوغاز هذه المواجهة بوجه مغاير، عقب التغيير الذي 
حصل على مستوى القيادة، بتعيين لجنة تصريف 
أعمال، ستكون مطالبة بتهييء األرضية النتخاب مكتب 
جديد، وتوفير األجواء الضرورية للفريق، حتى يستعيد 
مكانته كأحد المعادالت الصعبة في الدوري االحترافي 

األول.

البرنامج
الثالثاء 

أولمبيك خريبكة – سريع وادي زم..............)س16.00(
اتحاد طنجة – مولودية وجدة...................)س18.15(
الرجاء الرياضي – الفتح الرباطي..............)س20.30(

األربعاء 
الشباب السالمي – نهضة بركان...............)س18.15(

 اخلميس  
الجيش الملكي – الوداد الرياضي..............)س18.15(

الفتح والسريع يبحثان اليوم عن فوزهما األول هذا الموسم

إياب الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية

نه�سة بركان يعبر باأقل مجهود والجي�ش الملكي يوؤدي ثمن توا�سعه في الذهاب
إبراهيم العماري

انتزع نهضة بركان تذكرة العبور إلى الدور 32 
»مكرر«، من كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم، 
عقب انتصاره البين، على ضيفه اتحاد بن قردان 
التونسي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء األحد على أرضية الملعب البلدي 
 ببركان، برسم إياب دور التمهيدي الثاني للمسابقة.
ق��د ح��ق��ق نتيجة  ال��ب��رك��ان��ي  ال��ف��ري��ق  وك����ان 
ال��ف��وز خ��الل ل��ق��اء ال��ذه��اب ف��ي ت��ون��س بهدف 
 ل��ص��ف��ر، وق��ع��ه ال��م��ه��اج��م ي��وس��ف ال��ف��ح��ل��ي.
الشوط  إيبينغي  فلوران  المدرب  كتيبة  وأنهت 
وقعه  واح��د،  بهدف  متقدمة  المباراة  من  األول 
 .38 الدقيقة  في  البحراوي  إبراهيم   المتألق 
وخالل الشوط الثاني أمطر الفريق البركاني شباك 
ضيفه بثالثة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من 
الهداف المتألق إبراهيم البحراوي في الدقيقة 74، 
 والعب وسط الميدان بكر الهاللي في الدقيقة 79.

العب  تمكن  المباراة،  من  األخيرة  األنفاس  وفي 
وسط الميدان سفيان المودن، من إضافة الهدف 

الرابع في الدقيقة 88.
وعبر المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي، مدرب 
الفريق البركاني، عن سعادته الكبيرة بهذا التأهل، 
في انتظار التعرض على خصم الملحق المؤهل 

إلى مرحلة المجموعات.

 وهنأ إيبينغي، في تصريح لقناة الرياضية، عقب 
هذه المواجهة، العبيه على ما قدموه من مجهود 
أمام فريق اتحاد بن قردان التونسي، مشددا على 
أنهم كانوا أذكياء في التعامل مع أطوار المباراة، 
حيث استفادوا كثيرا من نتيجة لقاء الذهاب، الذي 
أنهوه بانتصار ودون أن تتلقى شباكهم أي هدف.
فريق  فشل  وزو،  بتيزي  نونبر  فاتح  وبملعب 
المجموعات  لمرحلة  التأهل  في  الملكي  الجيش 
بدوري أبطال إفريقيا، وخرد مبكرا من دائرة التنافس، 
أمام  األحد،  أمس  أول  مساء  إثر خسارته،  على 
شبيبة القبائل الجزائري بهدين مقابل هدف واحد، 
 في إياب الدور 32 األول من كأس االتحاد اإلفريقي.
ووقع علي هارون هدفي شبيبة القبايل، فيما سجل 
الكاميروني المبرت أرينا الهدف الوحيد للجيش 

الملكي.
وشهدت هذه المواجهة تحيزا تحكيميا واضحا 
للفريق القبائلي، بعدما رفض حكم الساحة هدفا 
مشروعا للفريق العسكري في الدقيقة 89، وكان 
بإمكانه، لو تم احتسابه، أن يغير وجه المواجهة، 
ألنه كان سيمنح أبناء المدرب البلجيكي فاندنبروك 
بطاقة التأهل، قبل أن تتلقى شباك الحارس أيوب 
لكرد، الذي كان متقدما كثيرا عن خط مرماه، هدفا 

قاتال في آخر أنفاس المواجهة.
وكان الجيش الملكي الطرف األفضل في المباراة، 
المحاوالت  كل  أن  غير  المباراة،  مجريات  طيلة 

التي خلقها باءت بالفشل، بسبب عوامل كثيرة، 
منها سوء أرضية الملعب، التي تأثرت باألمطار 
الغزيرة، وكذا ضعف التركيز في األمتار األخيرة.

وعموما يمكن القول إن فريق الجيش الملكي، 
وبعيدا عن احتساب الهدف في تيزي وزو، أضاع 
قبل  األمير موالي عبد اهلل  التأهل بمجمع  حلم 
أسبوع، عندما خرج منهزما داخل قواعده بهدف 

واحد، ما صعب مأموريته في لقاء العودة.
ويتعين على الطاقم التقني للفريق أن يجعل من 
هذه الكبوة فرصة النطالقة جديدة في بطولة هذا 
الموسم، كما أنها يمكن أن تكون درسا لالعبين 
مستقبال، ألن الكثير منهم خاضوا هذا االستحقاق 

من دون خبرة.

من لقاء سابق بين الرجاء والفتح

الجيش امللكي يحتج على التحكيم ويطالب باعتماد »الفار«
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جالل كندالي 

رأت نقابة المحامين بالمغرب  أن 
تعيشها  التي  االستثنائية  الظرفية 
بالدنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، 
وتضافر  تكاثف  تقتضي  كانت  وإن 
جهود األفراد والمؤسسات، فال يجب 
أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن 
حقوقية،  مكتسبات  عن  تراجعات 
ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها 
بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته 
المواثيق واإلعالنات والعهود الدولية 
المغرب،  طرف  من  عليها  المصادق 
فضال عن كونها ال تكتسي أية صبغة 
الحالة  لتحسن  بالنظر  استعجالية 

الوبائية.
لنقابة  التنفيذي  المكتب  ونبه 
المحامين بالمغرب، إلى غياب األساس 
المواطنات  لمنع  المؤطر  القانوني 
والمواطنين من االستفادة من خدمات 
المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم 
الدستورية،  حقوقهم  ممارسة  من 
مشيرا إلى أن المادة الثالثة من مرسوم 
إعالن حالة الطوارئ الصحية صريحة 
في التنصيص على أن جميع التدابير 
بموجب  عنها  المعلن  الحكومية 
مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو 
بواسطة مناشير وبالغات، ال يمكنها أن 
تحول دون ضمان استمرارية المرافق 
العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات 

التي تقدمها للمرتفقين.
ونبهت النقابة لخطورة اعتماد قرار 
إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم 

اإلعالن عنه بواسطة قصاصة إخبارية، 
ذات  الميادين  في  التشريع  أن  علما 
الصلة بالحقوق والحريات األساسية 
اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا 
إلى  داعية  الدستور،  من   71 للفصل 
الفجائي،  القرار  ه��ذا  عن  التراجع 
المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، 
منظمة  في  الطوارئ  لجنة  وإلع��الن 
طلب  معارضتها  العالمية  الصحة 
فيروس كورونا  تلقيح ضد  شهادات 
المستجد كشرط للسفر، داعية جميع 
اإلطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة 
الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد 
الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق 
المكتسبات  عن  وذودا  والحريات، 
الحقوقية التي راكمتها بالدنا بفضل 

تضحيات المناضلين الشرفاء.
اللجنة  كشفت  آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي، أنها تتابع باهتمام، 
مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح 

والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا 
اللجنة  أن   إلى  مشيرة  الخصوص، 
استثنائي  اجتماع  عقد  بعد  ستنشر 
يوم غد األربعاء 27 أكتوبر الجاري، 
للبت في الموضوع، جميع العناصر 
الضرورية،  للتوضيحات  ال��الزم��ة 
حول  الحالية  األسئلة  عن  لإلجابة 
إبداء رأيها  التلقيح ومن أجل  جواز 
أو  التلقيح  ج��واز  ف��رض  قضية  في 

الجواز الصحي.
الوضع  خطورة  أن  اللجنة  ورأت 
االنتشار  نسبة  وت��ط��ور  الصحي 
ومعها  الفيروس،  وتفشي  والعدوى 
ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، 
العامة  المصلحة  تفضيل  تحتمان  
خاطئة،  معارك  في  الخوض  عوض 
مشددة في بالغ لها على أنها ستطالب 
حماية  احترام  حول  تقرير  بإنجاز 
المعطيات ذات الطابع الشخصي خالل 
فترة الطوارئ الصحية، ودعت اإلدارات 
المعلومات  كافة  جمع  إلى  المعنية 

  أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على المفيدة لهذا الغرض.
النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، أول أمس 
األحد، 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 
و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية 
في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال 
ارتباطهم  في  لالشتباه  وذلك  األبيض،  السالح 
المخدرات  ترويج  في  تنشط  إجرامية  بشبكة 
والتهديد واالبتزاز واالعتداء على األمالك العامة 

والخاصة.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني 
هذه  طرف  من  المعتمد  اإلجرامي  األسلوب  أن 
أفرادها  توقيف  جرى  التي  اإلجرامية،  الشبكة 
العامة  المديرية  مصالح  مع  تنسيق  على  بناء 
لمراقبة التراب الوطني، يتحدد في ابتزاز أصحاب 

المحالت التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، 
فضال عن تورطهم في ترويج المخدرات واحتالل 
مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك 

الغير واستغاللها بالقوة ودون سند قانوني.
التفتيش  أن إجراءات  ذاته  المصدر  وأضاف 
فاس  بمدينة  بهم  المشتبه  بحوزة  المنجزة 
كمية  عن حجز  أسفرت  قد  المدارية،  ومناطقها 
من مخدري الشيرا والكوكايين واألقراص الطبية 
المخدرة المعدة للترويج، فضال عن أسلحة بيضاء 
وعصي وسيارة نفعية رباعية الدفع وكذا مبالغ 
مالية بالعملتين الوطنية واألجنبية يشتبه في 

كونها من متحصالت هذه األنشطة اإلجرامية.
وأشار البالغ إلى أنه قد تم االحتفاظ بالمشتبه 
إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  بهم تحت 

البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة 
العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف 
ومالبسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد 
باقي االمتدادات المفترضة لهذا النشاط اإلجرامي، 
العامة  النيابة  أمام  تقديمهم  يتم  أن  قبل  وذلك 

صباح األحد.
وخلص إلى أن تفكيك هذه الشبكة اإلجرامية 
بمدينة  المتواصلة  العمليات  إط��ار  في  يأتي 
فاس، والرامية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة 
بالمدينة، والتي أسفرت عن ضبط ما مجموعه 
بين  تتنوع  قضايا  في  لتورطهم  شخصا   152
ترويج المخدرات واالختطاف واالبتزاز والسرقة 
باستعمال العنف، والذين تم تقديمهم جميعا أمام 

النيابة العامة بمدينة فاس.

المحامون يؤكدون أن قرار إجبارية جواز التلقيح اختصاص 
أصيل موكول للبرلمان 

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
 ال�ضخ�ضي �ضتبدي راأيها في المو�ضوع قريبا

فا�س: اإحالة 11 �شخ�شا على النيابة العامة ب�شبهة التورط 
في ترويج المخدرات والتهديد

لقاء اإخباري للطلبة المغاربة المقبولين في الجامعات 
التون�شية للعام 2022-2021

اإ�شبانيا تعبر عن ا�شتعدادها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها 
مع المغرب واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها

عزيز الساطوري

أعلن وزير الخارجية اإلسباني خوسيه 
مع مجلة  مقابلة  في  ألباريس،  مانويل 
جون أفريك، نشرت األحد، أن إسبانيا 
مستعدة لفتح مرحلة جديدة في عالقتها 
مع المغرب، على أساس »الثقة والشفافية 
واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها«. 
اإلسبانية  الدبلوماسية  رئيس  وقال 
في  تحسنا  نشهد  نحن  ال��واق��ع،  »في 
من  نتلقاها  التي  واإلش��ارات  السياق، 
المغرب في األشهر األخيرة إيجابية«، 
من  الموجهة  الرسائل  أن  على  مشددا 
للغاية،  واضحة  الملك،  جاللة  ط��رف 
إسبانيا  أن  اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي  مضيفا 
مستعدة من جانبها لفتح مرحلة جديدة 
في عالقتها مع المغرب، تقوم على الثقة 

والشفافية والوفاء بااللتزامات.
كما أكد خوسيه مانويل ألباريس أنه 
فإن  الطرفين،  بين  االتصال  إعادة  بعد 
األهم هو العمل على منع تكرار ما حدث، 
في إشارة إلى األزمة الدبلوماسية بين 

البلدين.
واعتبر رئيس الدبلوماسية اإلسبانية 
أن العالقات الدبلوماسية بين البلدين ما 
السفير اإلسباني  زالت متواصلة، وأن 

مازال يواصل عمله في الرباط، مضيفا 
المغربية  السفارة  عمل  إعادة  قرار  أن 
في مدريد بشكل طبيعي مرة أخرى هو 
مسؤولية السلطات المغربية لوحدها.

وسبق لوزير الخارجية اإلسباني أن 
إيل  مع صحيفة«  حوار  في  أيضا  أكد 
بناء  إلى  تتطلع  بالده  أن  بريوديكو« 
يطبعها  المغرب،  مع  ثقة  أكثر  عالقة 
مؤكدا  المتبادلين،  والمنفعة  االحترام 

أن خطاب جاللة الملك في ذكرى ثورة 
ال��روح،  نفس  يحمل  والشعب،  الملك 
ومتناغما مع هذا التوجه، وتم الترحيب 
به من طرف رئيس الحكومة اإلسبانية 
ورئيس المفوضية األوروبية وكذا رئيس 

المجلس األوروبي. 
االشتراكي  ال��ح��زب  أك��د  جهته  م��ن 
العمالي، الذي يرأس الحكومة الحالية، 
على  الطويل  المدى  على  سيعمل  أنه 

دعم الشراكة االستراتيجية التي تربط 
إسبانيا بالمغرب، والتي دافعت عنها 
بالجار  االشتراكية  الحكومات  دوم��ا 

الشمالي.
وكان الحزب االشتراكي العمالي قد 
عقد أيام 15، 16 و17 أكتوبر الجاري، 
مؤتمره األربعين، حيث خصص حيزا 
هاما للعالقات الخارجية إلسبانيا وعلى 

رأسها العالقات مع المغرب.
تبناها  التي  القرارات  ضوء  وعلى 
إسبانيا  أن  ال��ح��زب  أك��د  المؤتمر، 
االتحاد  داخ��ل  من  الدفاع  ستواصل 
االستراتيجي  الطابع  على  األوروب��ي 
بالنسبة  س��واء  المغرب  يمثله  ال��ذي 

إلسبانيا أو ألوروبا.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��زب االش��ت��راك��ي 
الشريك  يعتبر  المغرب  فإن  العمالي، 
الجنوبية  الضفة  في  إلسبانيا  األهم 
الروابط  إلى  باإلضافة  إذ  للمتوسط، 
التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، 
فالجالية  إنسانية،  روابط  أيضا  هناك 
المغربية في إسبانية تعتبر ثاني أكبر 
جالية من حيث العدد، كما أنه بالمغرب 
توجد ثاني أكبر شبكة قنصلية إلسبانيا 
في العالم، باإلضافة إلى أن المغرب هو 
القارة  في  أهم شريك تجاري إلسبانيا 

اإلفريقية.

  تسود حالة من التوتر واالحتقان 
في أوساط الشغيلة الصحية العاملة 
بالمركز االستشفائي اإلقليمي محمد 
الخامس بآسفي نتيجة لسوء التدبير 
والتسيير الذي تمارسه رئيسة قطب 
هذا  توليها  منذ  اإلداري��ة  الشؤون 
المنصب سنة 2013، وكذا نهجها 
لسياسة التعسف والترهيب في حق 
العاملين بالمركز االستشفائي، كان 
آخر فصولها ما تعرض له المسؤول 
الذي  البشرية،  الموارد  تدبير  عن 
انهالت عليه بمكتبه وبصوت مرتفع 

بوابل من السب والشتم. 
أمام هذا التصرف الشاذ والسلوك 
األرعن، وأمام االختالالت التي تشوب 
السير العادي لهذا المرفق العمومي 
النقابية   المكاتب  عقدت  الحيوي، 
الفيدرالية  ل��واء  تحت  المنضوية 
اجتماعا  للشغل   الديمقراطية 
طارئا، يوم األربعاء الماضي،  سجلت 
خالله حالة اإلحباط والتذمر الكلي 
الفئات  جميع  تعيشها  باتت  التي 
االستشفائي  ب��ال��م��رك��ز  ال��ع��ام��ل��ة 
الشؤون  قطب  رئيسة  نهج  نتيجة 
اإلدارية لسياسة التعسف والترهيب، 
والشتم  السب  أسلوب  واعتماد 
الموظفات  تجاه  النابي  وال��ك��الم 
والموظفين، وتعرضهم للشطط في 
على  والتضييق  السلطة  استعمال 

دستوريا،  المكفول  النقابي  العمل 
تواصل  أي  غياب  ظ��ل  ف��ي  وذل��ك 
إيجابي من طرفها مع  أغلب رؤساء 
المصالح، الشيء الذي أدى ويؤدي 
إلى حدوث اصطدامات ونزاعات شبه 
يومية. وسجلت المكاتب النقابية، 
التدبير  س��وء  المناسبة،  ب���ذات 
المالي              واإلداري بالمركز 
االستشفائي في غياب لجان التتبع 
وتقييم الخدمات المتعلقة بشركات 
المناولة مما أثر سلبا على السير 
الصحية  المؤسسة  لهذه  العادي 
أشار  النقابي  البيان   . الحيوية 
وسائل  أبسط  ان��ع��دام  إل��ى  كذلك 
االشتغال داخل المركز االستشفائي 
والتجهيزات  البيضاء،  كالوزرات 

...إل��ى  التنظيف  وم��واد  المكتبية 
جانب الخصاص المهول في وسائل 
الحماية من كمامات ومعقمات، كما 
شمل الخصاص – حسب ذات البيان 
الطبية  والتجهيزات  المعدات    -
طب  بمصلحة  وخاصة  الضرورية 
العيون، ومصلحة األمراض الصدرية 
مما يضطر المرضى إلى اللجوء إلى 

القطاع الخاص. 
هذا وقد استعرض البيان النقابي 
العديد من األمثلة التي تؤكد سوء 
الصحية  المؤسسة  ه��ذه  تدبير 
االستراتيجية بالنسبة لساكنة إقليم 
تردي  مستوى  على  خاصة  آسفي 
البنيات التحتية ونظافة المرافق .

المكاتب  أثارت  آخر،  جانب  من 

في  المزاجية  أساليب  النقابية 
تأخر  وك��ذا  التعويضات،  ص��رف 
الخدمة  ع��ن  المستحقات  ص��رف 
سبب،  دون  والحراسة  اإللزامية 
وتغييب المعايير المعتمدة لصرف 
باإلضافة  التنقل،  عن  التعويضات 
البشرية  الموارد  توزيع  سوء  إلى 
اإلدارية، حيث يتمركز عدد كبير من 
الموارد البشرية في قسم الشؤون 
والصفقات المالية، في حين أن هناك 
في  حاد  نقص  من  تعاني  أقساما 
هذه الموارد البشرية مثل مصلحة 

االستقبال. 
وتبعا لألوضاع المتردية بالمركز 
المكاتب  طالبت  االس��ت��ش��ف��ائ��ي، 
والحماية  الصحة  وزي��ر  النقابية 
االجتماعية بالتدخل العاجل بإيفاد 
لجنة مركزية للتفتيش لفتح تحقيق 
االختالالت.  مختلف  على  للوقوف 
كما قررت المكاتب النقابية للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية المنضوية 
الديمقراطية  الفيدرالية  لواء  تحت 
نضالي  برنامج  تسطير  للشغل، 
تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية 
إنذارية يوم غد األربعاء 27 أكتوبر 
في الساعة الحادية عشرة صباحا، 
تليها خطوات نضالية أخرى دفاعا 
كرامة  وعن  العمومي  المرفق  عن 
نساء       ورجال الصحة بكل فئاتها.

وحيد مبارك

سنة  مالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  أك��د 
2022 أن 55 ألفا و 663 موظفا مدنيا 
سيغادرون الوظيفة العمومية ما بين 
2021 و 2025، 11 ألفا و 742 موظفا 
 10 وموظفة خالل السنة الجارية، و 
آالف   9 ثم   ،2022 في   819 و  آالف 
و 345 ، ف� 11 ألفا و 903 موظفين 
 ،2024 و   2023 بين  ما  وموظفات 

وأخيرا 11 ألفا و 845 في 2025.
فإن  المالية،  الوثيقة  وبحسب 
لحقل  ينتمون  ال��م��غ��ادري��ن  أغ��ل��ب 
التربية الوطنية والتعليم العالي في 
المركز األول متبوعا بقطاع الصحة، 
نموذجا   2022 ف��ي  س��ي��غ��ادر  إذ 
المختلفة  الصحية  ال��م��ؤس��س��ات 
1764 موظفا وموظفة، وهو ما يؤكد 
أن حجم العطب البشري سيتواصل، 
التي  المالية  المناصب  ع��دد  ألن 
ال  الصحة  لقطاع  تخصيصها  ت��م 
5500 منصب مالي، والتي  يتجاوز 
ال تعني التوظيف فقط وإنما تشمل 
تسوية الوضعيات اإلدارية من ترقيات 

وغيرها، وتستوجب أخذ المتقاعدين 
وهو  واستحضارهم،  االعتبار  بعين 
ما يؤشر على أن النهوض بالصحة 
وتحقيق الحماية االجتماعية لن يكون 
ممكنا في ظل خطوات من هذا القبيل، 
خاصة على مستوى الموارد البشرية 

التي تعرف خصاصا مهوال.
وسيبلغ عدد المتقاعدين في قطاع 
سنوات  الخمس  هذه  خالل  الصحة 
المذكورة، أي خالل زمن والية الحكومة 

موظفين   204 و  آالف   6 الحالية، 
وموظفات، األمر الذي يستدعي تصحيح 
نظرتها لهذا القطاع الذي بات قطاعا 
سياديا ويعتبر على رأس األولويات، 
التحديات  كل  مواجهة  من  للتمكن 
الصحية، المعروفة منها والمجهولة، 
في سياق عالم يعرف تطورات وبائية 
تختلف  جائحات  وظهور  متسارعة 
درجات خطورتها ومستويات تهديدها 
للصحة العامة من جائحة إلى أخرى. 

اأكثر من 55 األف متقاعد �شيغادرون الوظيفة 
العمومية اأغلبهم من حقلي التعليم وال�شحة

)و م ع( 

قال سينتوريل نغوما مادونغو وزير الميزانية 
الغابوني السابق، إنه يجب على االتحاد اإلفريقي 
أن يقوم بدون إبطاء بطرد الكيان »الشبح« الذي 
أن  إلى  مشيرا  ”الجمهورية الصحراوية«  يدعى 

وجوده يشكل عقبة حقيقية أمام تنمية القارة. 
وأضاف مادونغو في تصريح لوكالة المغرب 
احتضنتها  ن��دوة  هامش  على  لألنباء  العربي 
كينشاسا يوم الجمعة تحت شعار »االتحاد اإلفريقي 
في ضوء قضية الصحراء: كيفية االنتقال من فشل 
ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم إفريقيا“ نظمها 
مكتب الشؤون العامة )BM Patners(، أضاف 
»نحن ال نفهم كيف ولماذا يحتفظ االتحاد اإلفريقي 
بشبح خالل اجتماعاته“، مشيرا إلى أن ”هؤالء 
المدعين ال يعيشون حتى في الصحراء المغربية«. 
التي  المغرب  بجهود  مادونغو  نغوما  وأشاد 
مافتأ يبذلها على مدار السنوات العشرين األخيرة 
وبروح  كبيرة  ب��إرادة  اإلفريقية  ال��دول  لمرافقة 
في  تنميتها  تحقيق  أجل  من  واإليثار  الشراكة 

مختلف المجاالت. 
وأكد أن »جاللة الملك محمد السادس لديه رؤية 
عظيمة للغاية للتكامل اإلفريقى، كما يواصل جاللته 
االقتراب من دول القارة التخاذ إجراءات عملية لدفع 

إفريقيا نحو مزيد من الديناميكية«. 
وخلص إلى أن هذه المساهمة هي قيمة مضافة 
حقيقية للدول اإلفريقية تهدف إلى إرساء أسس 

شراكة مربحة للجانبين. 
مناقشة  بمثابة  كانت  الندوة  ه��ذه  أن  يذكر 
مفتوحة، بمشاركة حوالي 60 مشاركا و30 متحدثا 
من خمسة بلدان في المنطقة هي أنغوال والكاميرون 
والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. 
ومن بين المتحدثين هناك سياسيون وخبراء 
القطاع  عن  وممثلون  واقتصاديون  وأكاديميون 
والمجتمع  الفكر  مراكز  في  وأعضاء  الخاص 
محفزة،  فكرية  مناقشات  أجروا  والذين  المدني، 
والعلمية  والصفاء  البراغماتية  نهج  على  مبنية 
والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر 
وأمنها،  وسالمها  إفريقيا  استقرار  تقويض  في 
فضال عن تكاملها االقتصادي اإلقليمي والقاري.

العامة للمغرب بتونس، أول أمس   نظمت سفارة المغرب والقنصلية 
السبت، لقاء إخباريا وترحيبيا للطلبة المغاربة المقبولين في الجامعات 

التونسية للعام 2022-2021.
وأكد سفير المغرب بتونس، حسن طارق، بهذه المناسبة، على أهمية 

التعاون الجامعي في إثراء العالقات الثنائية المغربية - التونسية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تميز العالقات بين الرباط وتونس تستمد 

قوتها من التعاون المتميز في عدد من المجاالت، ال سيما التعليم.
وأوضح أن من نتائج هذا التعاون، إتاحة الفرصة لهؤالء الطلبة لمتابعة 

دراستهم التي تتناسب مع توجهاتهم، وكذا الحتياجات بلدهم.
وأبرز أهمية التجربة التي بدأها هؤالء الطلبة من خالل متابعة دراستهم 
في تونس، التي يقتسم معها المغرب قيم مشتركة: متوسطية، مغاربية، 

عربية، إسالمية وإفريقية.
وشدد حسن طارق على أهمية التواجد الطالبي في إثراء حياة الجالية 

المغربية وتعزيز إشعاع صورة المملكة في هذا البلد المغاربي.
من جهته، أكد القنصل العام للمملكة بتونس، محمد السعداوي، جاهزية 
القنصلية لمصاحبة هؤالء الطلبة والتفاعل مع اهتماماتهم، وذلك لتسهيل 

اندماجهم في الوسط الجامعي .
وحث الدبلوماسي هؤالء الطلبة على بناء أفضل العالقات الممكنة مع 

األوساط الطالبية والجامعية، وكذا داخل المجتمع التونسي.
ويتابع هؤالء الطلبة دراستهم بعدة مدن تونسية كالمنستير وتونس 
وسوسة. وسيتابعون دراستهم بتونس، في إطار التبادل الطالبي التونسي 
– المغربي، في تخصصات الطب العام، طب األسنان، الصيدلة، الهندسة 

المعمارية، العلوم الهندسية وإدارة المقاوالت.
المقاعد  عدد  من  الرفع   2017 سنة  ق��ررا  قد  وتونس  المغرب  وك��ان 
إلى   70 من  الثنائي  الطالبي  التبادل  إطار  في  الممنوحة  البيداغوجية 

100 من كل بلد.

المكاتب النقابية للفدرالية تدق ناقوس الخطر ...

المركز اال�شت�شفائي باآ�شفي على �شفيح �شاخن

ال�شحراء المغربية: وزير غابوني �شابق 
يدعو االتحاد االإفريقي لطرد البولي�شاريو
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جالل كندالي 
في مراسلة  للسياحة  الوطنية  الكونفدرالية  سجلت 
موجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
الدولة  من  فوري  دعم  أي  واالجتماعي،غياب  التضامني 
إلى تدهور    ، ترى  كما  سيؤدي  القطاع،مما  في  للعاملني 

القطاع السياحي باملغرب جراء تبعات أزمة “كوفيد19. 
اعتماد   بسبب  الحكومة  قرار  الكونفدرالية   وانتقدت 
واملقاهي  املطاعم  ودخول  األقاليم  بني  للتنقل  التلقيح  جواز 
اإلغالق  إلغاء  إلى  ودعت  املؤسسات،  من  كغيرها  والفنادق 

الليلي وتخفيف اإلجراءات االحترازية.
وشددت الكونفيدرالية على ضرورة تمديد دعم الصندوق 
إلى  السياحة  قطاع  االجتماعي ملستخدمي  للضمان  الوطني 
غاية 31 مارس 2022، وتجميد ضرائب سنتي 2020و2021 

وتأجيل مواعيد سداد أقساط الديون.
ولم يفت الكونفدرالية من التذكير بغياب أي تدابير للدعم 

أثار  الذي  الحالية،الشيء  األزمة  مع  يتناسب  بما  الفوري 
تخوفها من مستقبل القطاع الذي قد يتعرض في النهاية إلى 

االنهيار التام،منتقدة  في الوقت نفسه 
البرنامج  عقد  مقتضيات  جميع  وتفعيل  تنزيل   عندم 
إلنعاش السياحة 2022-2020 الذي تم تسيطره للحفاظ على 

مناصب الشغل في القطاع وإنعاش املقاوالت.
فهمها  عن  يعبر  الحكومة  قرار  أن  اإلطار،  هذا  ورأى 
الخاطئ  ملطالب هذه الفئة، التي سبق أن عبرت عنها باعتماد 
مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح األجانب مع إخضاعهم 
إلى  وصولهم  بعد  بكوفيد19  اإلصابة  عن  الكشف  لتحاليل 
املطارات املغربية، مقابل رفع جميع القيود األخرى بما فيها 

وقت عمل املطاعم وحركة التنقل.
وأكدت الكونفدرالية أن قرار جواز التلقيح عبر عن سوء 
فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملني في قطاع السياحة 
حول وقت استئناف أنشطتهم،منتقدة  قرار تعليق الرحالت 
التي  وروسيا  وهولندا  وبريطانيا  أملانيا  ودول  املغرب  بني 

اتخذ قرار مشابه بخصوصها قبل أسابيع، معتبرة  أن هذه 
الدول تعد أهم مصدر السياح األجانب خالل موسم الشتاء.

الصندوق  بدعم  العمل  بتمديد  الكونفيدرالية  وطالبت 
الوطني للضمان االجتماعي ملستخدمي القطاع إلى غاية 31 
مارس املقبل، وكذلك مراجعة املواعيد النهاية ألداء املقاوالت 
 2020 سنتي  عن  املؤجلة  االجتماعية  للواجبات  السياحية 
جدولة  2022،وعادة  من  األولى  األربعة  ولألشهر  و2021 
الديون الطويلة األمد، و تأجيل املواعيد النهائية ألداء أقساط 
الديون بشكل خاص لفائدة شركات النقل السياحي وشركات 
تأجيل السيارات بدون سائق، التي توقفت عن العمل منذ 18 
شهرا، وكذا تأجيل سداد ديون املشتغلني في هذين القطاعني.

وشددت الكونفدرالية  في مراسلتها على ضرورة تجميد 
الضرائب املحلية والضرائب املهنية على املقاوالت املشتغلة 
أدائها  جدولة  وإعادة  و2021،   2020 لستني  السياحة  في 
ابتداء من 1 يونيو 2022، موزعة على 24 شهرا بدون رسوم 

أو غرامات تقول الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
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أمس  أول  الصحة،  مجال  في  أكد خبراء 
على  القضاء  من  تمكن  املغرب  أن  السبت، 
عمليات  بفضل  وذلك  األطفال،  شلل  مرض 
اعتمدها  التي  املبكر  والتشخيص  التلقيح 

منذ عقود ملحاربة هذا املرض.
نظمتها  ندوة  في  املتدخلون،  وأبرز 
امليداني،  األوبئة  لعلم  الوطنية  الجمعية 
بتعاون مع الشبكة الشرق - أوسطية للصحة 
تحت  املرئي  التناظر  تقنية  عبر  املجتمعية، 
معا  األطفال..  شلل  على  القضاء   « شعار 
كان  املغرب  أن   ،« التاريخ  من  نكتب صفحة 
الستئصال  الوطنية  االستراتيجية  أطلق  قد 
تتمثل  محاور  على  القائمة  األطفال  شلل 
أساسا في ضمان تغطية تحصني عالية ضد 
شلل األطفال قبل السنة األولى وكذا املراقبة 

الفعالة للشلل الرخو الحاد.
وأضافوا أن هذه االستراتيجية تقوم كذلك 
املخاطر  ملواجهة  استجابة  إعداد خطة  على 
األطفال،  شلل  فيروس  اكتشاف  حالة  في 
وتنفيذ أنشطة التخلص واالحتواء املختبري 
التي  لجميع فيروسات شلل األطفال واملواد 
هذا  في  مسجلني،  معدية،  تكون  أن  يحتمل 
السياق، أنه تم اعتبار املغرب خال من شلل 

األطفال منذ سنوات عديدة.
على  كان  املغرب  أن  املحاضرون  وسجل 
اعتمدت  التي  األوائل  الدول  بني  من  الدوام 
شلل  على  للقضاء  الجديدة  الخطة  هذه 
على   « عموما  العالم  أن  مضيفني  األطفال، 
هذا  على  القضاء  نحو  الصحيحة  السكة 

الداء ».
إلى  الباحثون  تطرق  أخرى،  جهة  من 
وأسبابه،  األطفال  شلل  داء  ظهور  تاريخ 
عدد  بصحة  فتك  قد  املرض  هذا  أن  مبرزين 
هائل من األطفال عبر املعمور، قبل أن يهتدي 

األطباء إلى اللقاح.
في  املشاركني،  الصحة  خبراء  وأوضح 
ينتشر  املرض  هذا  أن  الدولية،  الندوة  هذه 
عبر  وينتقل  النظافة،  غياب  نتيجة  عادة 

التنفس، ليشن هجومه على الجهاز املناعي، 
يشل  وقد  العصبي،  الجهاز  يغزو  أنه  كما 

حركة الدماغ.
على  الضوء  سلطوا  ذاته  السياق  وفي 
للمناعة  الجديدة  العاملية  االستراتيجية 
إعادة  إلى ضرورة  2030، مشيرين  أفق  في 
النظر في الخطط السابقة قصد اجتثاث شلل 
ال  التي  البلدان  بعض  في  السيما  األطفال، 
والتي يصل  املرض  انتشار  من  تعاني  تزال 

عددها إلى حوالي 20 دولة .
تكثيف  إلى  الصدد،  هذا  في  ودعوا، 
الجهود ومضاعفة املوارد املخصصة ملكافحة 
الصحة  منظمة  بعمل  منوهني  الشلل،  داء 
العاملية التي تركز جهودها على الدول التي 
عالم   « املرض تحت شعار  فيها هذا  ينتشر 
العاملية  وبالخطة   ،« األطفال  شلل  من  خال 
الجديدة التي تتوقع استئصال شلل األطفال 

في 2026.
عالوة على ذلك، قدم خبراء الصحة ملحة 
تاريخية حول تطور هذا املرض عبر التاريخ 
والكفاح من أجل الوصول إلى » حل معجزة 
مشيرين   ،1988 الذي تحقق عام  الشيء   ،«
الصحة  منظمة  قادتها  التي  املبادرة  إلى 
شلل  انتشار  من  الحد  أجل  من  العاملية 
في  عامليا  تقدما  هناك  أن  مبرزين  األطفال، 
هذا االتجاه، إال أن هناك دوال ال تزال تعاني 

من هذا املرض العضال.
العاملية  الصحة  جمعية  أن  إلى  يشار 
 ،1988 عام  في  اعتمدت،  واألربعني  الحادية 
جميع  في  األطفال  شلل  باستئصال  قرارا 
إطالق  إلى  ذلك  أدى  وقد  العالم،  أنحاء 
األطفال،  شلل  الستئصال  العاملية  املبادرة 
ومنظمة  الوطنية  الحكومات  من  كل  برعاية 
الدولية،  الروتاري  ومنظمة  العاملية  الصحة 
األمراض  ملكافحة  املتحدة  الواليات  ومراكز 
من  وبدعم  واليونيسيف،  منها  والوقاية 

شركاء رئيسيني.

هكذا تمكن المغرب من الق�ضاء 
على مر�ض �ضلل الأطفال

انقالب عسكري 
بالسودان:

الكونفدرالية الوطنية لل�ضياحة  تنتقد  الحكومة لغياب اأي دعم 
فوري للعاملين وتب�ضط مطالبها لتفادي الإفال�ض 

وحيد مبارك
تعرضت مساعدة في العالج، مساء يوم الجمعة 22 أكتوبر 
باملستشفى  شنيع  العتداء  مساء،  السادسة  الساعة  حوالي 
واالعتداء  وسحلها  أرضا  إسقاطها  بعد  بالداخلة،  الجهوي 
عليها بالضرب من طرف شخص كان يرغب في زيارة قريب 
بعد  العالج  يتلقى  حيث  كوفيد  العزل  بمصلحة  يتواجد  له 
إصابته بالفيروس، وفقا ملصادر »االتحاد االشتراكي«، التي 

أكدت أن هذا األمر ال تسمح به املساطر القانونية واإلدارية.
ووجدت املساعدة نفسها عرضة للتعنيف بعد أن أخبرت 
املرتفق بعدم قدرتها تلبية طلبه، وهو ما وثقه تسجيل بالفيديو 
يظهر حجم االعتداء والعنف الذي تعرضت له املعتدى عليها 
التي كانت تقوم بواجبها املهني داخل املؤسسة التي تشتغل 
متعددة  حوادث  تفاصيل  األذهان  إلى  أعاد  الذي  األمر  بها، 
الصحة  مهنيو  لها  تعرض  لفظية،  وأخرى  بدنية  العتداءات 
في كثير من الحاالت، التي وجدوا أنفسهم خاللها عرضة لكل 
أشكال األذى والغضب، الذي قد يكون ضد املنظومة الصحية 

فإذا به يستهدف أجسادهم.
بالداخلة  العالج  مساعدة  على  االعتداء  حادث  وخّلف 
الذين قرروا  موجة سخط عارمة في أوساط مهنيي الصحة 
اعتداء  كل  من  لحمايتهم  تدعو  احتجاجية  وقفات  تنظيم 
يطالهم بعدما أضحت مرافق املؤسسات الصحية مستباحة، 
النقابة الوطنية للصحة العمومية،  وفي هذا الصدد وّجهت 
العضو املؤسسة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى 
عن  خاللها  من  معربة  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير 
تفاقم  جراء  استثناء  دون  الصحية  األطر  كل  وتذمر  سخط 
ظاهرة االعتداءات الجسدية واللفظية وتزايد حوادث العنف 
داخل املؤسسات الصحية على امتداد التراب الوطني بشكل 

بينها  ومن  الحاالت،  من  عددا  مستعرضة  ومستمر،  يومي 
سلطة،  رجل  يد  على  البيضاء  بالدار  ممرضة  »حادث صفع 
االستشفائي  باملركز  املختبر  في  تقنية  اختطاف  ومحاولة 
على  االعتداء  حادث  ثم  البيضاء  بالدار  رشد  ابن  الجامعي 
املساعدة في العالج، التي هي عضو باملكتب اإلقليمي للنقابة 
بالداخلة، التي تعرضت العتداء جسدي ونفسي شنيع أثناء 

فترة الحراسة الخاصة بها«.
للصحة  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  واستنكر 
العمومية ما وصفه بـ »تملص مصالح الوزارة محليا، جهويا 
االعتداءات،  ضحايا  ومؤازرة  ودعم  مواكبة  عن  ومركزيا 
وغياب أي مقاربة فعلية للتصدي والحد من التنكيل املستمر 
في  فظيع  بشكل  الصحية  األطر  وكرامة  حرمة  واستباحة 
والقروية«،  الحضرية  الصحية  واملراكز  املستشفيات  جميع 
األمر الذي شددت النقابة على أنه »يؤثر سلبا على سالسة 
الخدمات الصحية ويعرقل استمرارية العمل ويهدد املمتلكات 
العمومية، ويضرب بعرض الحائط مقومات الحماية والسالمة 
الجسدية والنفسية التي يتوجب على الوزارة ضمانها داخل 
فضاءات العمل«.  وحّملت النقابة مسؤولية ما يقع للوزارة، 
مؤكدة »تقصيرها في معالجة مشاكل األطر الصحية وتركهم 
تدني  بسبب  الغاضبني  املواطنني  مع  مفتوحة  مواجهة  في 
والتمريضية  الطبيبة  الكثافة  وضعف  الصحية  الخدمات 
ومستلزمات  أدوات  وغياب  الصحي  العرض  ومحدودية 
العمل واالكتظاظ وطول املواعيد »، داعية إلى »ضرورة الدعم 
العملي والفعلي وإرساء آلية مستمرة ودائمة ملؤازرة قانونية 
وإدارية ومهنية-نفسية ناجعة لضحايا االعتداءات الجسدية 
صارمة  قوانني  وسّن  العمل،  فضاءات  داخل  واللفظية 
من  لكل  من حديد  بيد  للضرب  الزجرية  العقوبات  ومراجعة 
سولت له نفسه استباحة كرامة وحرمة األطر الصحية بكل 
فئاتها، وكذا تزويد جميع املؤسسات الصحية االستشفائية 

املساعدة  القوات  و   / أو  الوطني  األمن  بعناصر  والوقائية 
الوحيدة املؤهلة لتوفير األمن والحماية داخل أوساط العمل 

كما هو معمول به في عدد من الدوائر الحكومية األخرى«.
الوطني  املجلس  عضو  إبراهيمي،  حمزة  أكد  جهته  من 
بالرغم  أنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  تصريح  في  للنقابة، 
التصدي  في  قواها  بكل  منهمكة  الصحية  األطر  كون  من 
واإلسهام بكل تضحية ونكران ذات في دحر وباء كوفيد 19، 
»نحيي جميع مهنيي الصحة على انخراطهم  وهي مناسبة 
والعطاء«،  بالوطنية  املفعم  األمامية  الصفوف  في  الواسع 
فإن ذلك لم يحل دون تعرضها لالعتداءات والتجهم بالعنف 
الجسدي واللفظي أثناء قيامها بواجبها املهني وبشكل كبير، 
علما بأن األزمة الصحية املنبثقة عن الوباء، يؤكد املتحدث، 
بّينت لعموم املواطنات واملواطنني أن األطر الصحية مغلوبة 
على أمرها وبأنها الحلقة األضعف في ظل منظومة صحية 
لحظة  أن  على  النقابي  الفاعل  وشّدد  ومتهالكة.  متجاوزة 
وحذرت  اشتكت  طاملا  التي  الحقيقة  مدخل  هي  االعتداءات 
عديدة،  لسنني  النقابية  والهيئات  الصحية  األطر  منها 
الرسمية  والرسالة  الخطاب  بني  التناقض  تؤكد  والتي 
به  يصدم  الذي  املزري  والواقع  املتعاقبني  القطاع  ملسؤولي 
االستشفائية  الصحية  باملؤسسات  واملرتفق  املواطن  يوميا 
الضغط  حجم  وتبني  والقروية،  منها  الحضرية  والوقائية، 
النفسي وعدم الرضا عن العرض الصحي وطبيعة الخدمات 
مما أدى في كثير من الحاالت إلى توتر العالقة بني املواطنني 
االعتداء  حوادث  آالف  نتائجها  من  والتي  الصحية،  واألطر 
الجسدي واللفظي التي خلفت ندوبا جسدية ونفسية عميقة 
لدى مهنيي الصحة، وأدت إلى رغبة العديد منهم في مغادرة 
بالقطاع  سواء  أرحب  مهني  أفق  عن  بحثا  القطاع  سفينة 
أوالهجرة  جدا  محدودة  االعتداءات  فيه  تعد  الذي  الخاص 

خارج املغرب. 

و�ضع رئي�ض الوزراء عبد اهلل حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقالت
 في �ضفوف م�ضوؤولين ووزراء �ضودانيين

وكاالت
أمس  سودانية،  عسكرية  قوة  ألقت 
ومسؤولني  وزراء  على  القبض  االثنني، 
رئيس  وضع  عن  أنباء  وسط  سودانيني، 
قيد  حمدوك  اهلل  عبد  السوداني  الوزراء 
عن  وحديث  منزله،  في  الجبرية  اإلقامة 

»انقالب عسكري«.
السودانية  للحكومة  بالغ  في  ذلك  جاء 
التي قالت إن قوة من الجيش اعتقلت رئيس 
الوزراء عبد اهلل حمدوك، ونقلته إلى مكان 

مجهول.
للجيش  العام  القائد  أعلن  ذلك،  إلى 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعالن حالة 

الطوارئ في البالد.
عبر  مقتضب  بيان  في  البرهان،  وقال 
ملتزم  الجيش  إن  الرسمي،  التلفزيون 
بالوثيقة الدستورية للعملية االنتقالية، لكنه 
في الوقت ذاته أعلن تعطيل عدد من بنودها، 
مع التعهد بااللتزام باملواثيق الدولية التي 

أبرمت خالل الفترة السابقة.
ما  عمل،  بتجميد  قرار  إلى  أشار  كما 
آليات  ومراجعة  التمكني،  بلجنة  يعرف 
عملها وأهدافها، والتي عملت خالل الفترة 

املنتمني  كافة  وفصل  مالحقة  على  املاضية 
للنظام القديم.

والة  جميع  إقالة  كذلك  البرهان  وقرر 
الواليات، وتكليف األمناء العامني للوزارات 
بتسيير أعمال وزاراتهم، كما قال إن الجيش 
مستقلة،  وطنية  كفاءات  حكومة  سيشكل 
وتسليم  املقبلة،  االنتخابات  إجراء  لحني 

السلطة للمنتخبني.
وبشأن خلفيات قرار الجيش بالسيطرة 
على السلطة، قال البرهان، إن تكالب بعض 
الحياة،  مناحي  عطل  وتنازعها،  األطراف 

ودفعنا التخاذ هذه الخطوات.
وشدد على أن ما يمر به السودان »خطر 
بالسالم  الشباب  مطالب  يبدد  حقيقي، 
»املرحلة  مضيفا  والعدالة«،  والحرية 
االنتقالية، قامت على التراضي املتزن حتى 
انقلبت  األمور  لكن  لالنتخابات،  الوصول 
في  تسببت  واالنقسامات  صراعات،  إلى 

خطر وشيك على البالد«.
القوات  التزام  على  الجيش  قائد  وأكد 
»شعارات  بتحقيق  السودانية،  املسلحة 
والسالم،  والعدالة  بالحرية  الشباب 
وستمضي قدما في االنتقال الديمقراطي إلى 

حني تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة«.
على  أكدت  قد  اإلعالم  وزارة  وكانت 
صفحتها بموقع فيسبوك، أن رئيس الوزراء 

مقر  من  رسالة  وجه  حمدوك،  اهلل  عبد 
السودانيني  فيها من  الجبرية، طلب  إقامته 
الشوارع  واحتالل  بالسلمية،  »التمسك 

للدفاع عن ثورتهم«، وفق ما نقلته.
املشتركة،  العسكرية  »القوات  وتابعت: 
منزله..  داخل  حمدوك  تحتجز  التي 
بيان مؤيد  تمارس عليه ضغوطات إلصدار 

لالنقالب«.
الوزراء  رئيس  مكتب  قال  جانبه  من 
الرسمية  عبر صفحته  بيان  في  السوداني، 
حمدوك  اختطاف  تم  إنه  فيسبوك،  بموقع 
وزوجته فجر أمس االثنني، من مقر إقامتهما 

بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة.
من جانبها نقلت وكالة رويترز، عن ثالثة 

مصادر سياسية قولها، »إن جنودا اعتقلوا 
السوداني،  الوزراء  مجلس  أعضاء  معظم 
املناصرة  األحزاب  قادة  من  كبيرا  وعددا 
أنه  يبدو  ما  في  االثنني،  اليوم  للحكومة، 

انقالب عسكري«.
عبر  اإلعالم،  وزارة  قالت  ذلك  إلى 
مشتركة  عسكرية  قوات  إن  فيسبوك، 
أم  في  والتلفزيون  اإلذاعة  مقر  اقتحمت 

درمان واحتجزت عددا من العاملني.
ومناطق  السودانية،  العاصمة  وشهدت 
الباكر،  الصباح  ساعات  منذ  أخرى، 
احتجاجات واسعة وإغالقا لطرق رئيسية، 
النقالب  رفضا  ومحتجني،  الجيش  قبل  من 

الجيش.

إلى مقر قيادة  وتدفق آالف السودانيني 
دخول  من  وتمكنوا  الخرطوم،  في  الجيش 
الشارع املؤدي إليه، لكنهم قالوا إن القوات 
أدى  ما  النار  أطلقت  املكان،  في  املتواجدة 
وجرى  املتظاهرين،  من  عدد  إصابة  إلى 

نقلهم على الفور لتلقي العالج.
املركزية،  السودانية  أطباء  لجنة  وقالت 
إصابتهم  تسجيل  تم  شخصا،   12 إن 
اندالع  منذ  الغاز،  وقنابل  بالرصاص 

التظاهرات صباحا.
اإلصابات  بعض  إن  اللجنة،  وقالت 
خطيرة، مشيرة إلى إصابة بالرصاص ألحد 
عملية  وإجراء  درمان،  أم  في  املتظاهرين 

عاجلة له.
ونقلت رويترز عن وزارة اإلعالم قولها: 
»إن ما حدث انقالب عسكري متكامل األركان 
وندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك 
التحول  أمام  الطريق  لقطع  العسكري 

الديمقراطي«.
وأضافت: »ندعو إلطالق سراح املعتقلني 
املحاولة  لرفض  عاليا  الصوت  ونرفع 

االنقالبية«.
السودانية  الخارجية  وزيرة  وقالت 
مريم الصادق املهدي، أمس االثنني، إن »أي 
انقالب في البالد مرفوض وسنقاومه بكافة 

الوسائل املدنية«.

وأضافت املهدي، في تصريحات متلفزة، 
أن »احتجاز رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك 
في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير 

مقبول«.
سيقبل  حمدوك  أن  أعتقد  »ال  وتابعت: 

اإلمالءات إلقالة حكومته«.
املدنيني  بني  »الشراكة  أن  من  وحذرت 

والعسكريني أصبحت في محك خطير«.
بني  اتصاالت  أي  توجد  »ال  أنه  وذكرت 
وسائل  انقطاع  بسبب  الحكومة  وزراء 
الجسور«.  وإغالق  املباشرة  التواصل 
وأشارت إلى أن اإلنترنت وجميع االتصاالت 
مقطوعة في البالد. وقالت املهدي، إن وزراء 
طريقة  سيجدون  املعتقلني  غير  الحكومة 
الساعات  خالل  األمور  وترتيب  للتواصل 
وأضافت:  أكثر.  تفاصيل  دون  القادمة، 
من  واحدة  قطرة  إراقة  من  الجميع  »نحذر 

دماء الشعب«.
إلى ذلك دعا تجمع املهنيني السودانيني، 
في بيان، الشعب السوداني و«قواه الثورية 
انقالب  أي  ومقاومة  الشوارع  إلى  للخروج 
للخروج  الجماهير  »نناشد  قائال:  عسكري، 
الطرق  كل  وإغالق  واحتاللها  للشوارع 
باملتاريس، واإلضراب العام عن العمل وعدم 
املدني  والعصيان  االنقالبيني  مع  التعاون 

في مواجهتهم«.

الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان  
الم�ضادقة على التوجهات ال�ضتراتيجية للن�ضف الثاني من ولية المجل�ض

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق 
برئاسة  املنعقدة  السادسة،  دورتها  في  اإلنسان، 
التوجهات  على  املاضي،  الجمعة  يوم  بوعياش،  آمنة 
املجلس  والية  من  الثاني  للنصف  االستراتيجية 
أساسية  وتوصيات  مقترحات  وعلى   ،2022-2024
املجلس  سيوجهها  اإلنسان  حقوق  فعلية  لضمان 

لرئيس الحكومة املغربية.
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  بالغ  وذكر 
حول  تداولوا  املجلس  أعضاء  أن  السبت،  أمس  أول 
املجلس  لوالية  الثاني  النصف  خالل  استراتيجيته 
والتي تتضمن سبع محاور كبرى محددها األساسي؛ 

ضمان فعلية حقوق اإلنسان وتكريسها.
 2020-2024 املجلس  أولويات  محاور  وتتمثل 
في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية 
مواصلة  االنتهاكات،  من  الوقاية  تعزيز  أولوياته، 
املمارسة  تعزيز  اإلنسان،  احترام حقوق  ثقافة  تعزيز 
اإلقليمي  املستوى  على  التفاعل  ومواصلة  االتفاقية 
اإلنصاف  هيئة  توصيات  تفعيل  متابعة  والدولي، 
وتطويره،  املؤسساتي  التواصل  تعزيز  واملصالحة، 

باإلضافة إلى تطوير التنظيم املؤسساتي للمجلس.
وأضاف البالغ أنه في هذا السياق، شددت رئيسة 

املجلس  أن  على  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
»سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، 
تحت نفس العنوان »فعلية الحقوق«، تتوخى مواصلة 
الحقوق،  لفعلية  الضمنية  املحددات  على  االشتغال 
القانونية،  املحددات  على  فقط  االقتصار  بعدم  وذلك 
فيها  بما  القانونية،  غير  الجوانب  على  واالنكباب 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، واعتماد 
األنسب  املدخل  باعتبارها  القطاعات  متعددة  املقاربة 
لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل االلتقائية 

لتجاوز املعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق«.
بعد  للمجلس،  العامة  الجمعية  صادقت  كما 
مناقشة مستفيضة، على مقترحات وتوصيات لتعزيز 
فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها 

املجلس إلى رئيس الحكومة.
وأشار البالغ إلى أن مقترحات وتوصيات املجلس 
ستشدد على ضرورة اعتماد املقاربة املبنية على حقوق 
اإلنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على 
اعتبار أن املنهجية األكثر مالءمة لبناء تنمية شاملة 
الدولية  التجارب  في  ذلك  يتجلى  كما  ومستدامة، 
سياسات  صياغة  في  باألساس،  تتمثل،  املقارنة، 
حقوق  على  املبنية  املقاربة  على  قائمة  عمومية 

اإلنسان، والتي ترتكز على مبادئ املشاركة واملساءلة 
وعدم التمييز والتمكني والشرعية واالستباقية لضمان 

حماية حقوق اإلنسان.
أكدت  ذاته،  املصدر  يضيف  السياق،  هذا  وفي 
وتوصيات  مقترحات  شأن  من  أنه  بوعياش  آمنة 
في  مكتسبات  من  بالدنا  راكمته  ما  »تعزيز  املجلس 
وكذا  بها،  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية  مجال 
التمتع  تعترض  زالت  ما  التي  التحديات  مواجهة 
الفعلي بالحقوق والحريات«، استنادا إلى املقتضيات 
عليها  صادق  التي  الدولية  والصكوك  الدستورية 

املغرب، وتوصيات املجلس املوجهة إلى الحكومة.
يقترحها  التي  الحقوقية،  املقاربة  شأن  ومن 
على  الحاصل  التراكم  بني  الهوة  »تجسير  املجلس؛ 
مستوى التشريعات والقوانني وانعكاساتها املباشرة 
على فعلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واإلدماج  التمكني  وأفق  إمكانية  وتعزيز  والبيئية، 

االجتماعي«.
املجلس  ومقترحات  توصيات  أن  البالغ  ووأبرز 
املمارسة  تعزيز  تشمل  كبرى  محاور  في  تنتظم 
االتفاقية للمغرب ومالءمة املنظومة القانونية الوطنية 
مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان وترصيد الحريات 

والحفاظ  التشاركية  الديموقراطية  وتعزيز  العامة 
االجتماعية  العدالة  وتكريس  واالستدامة  البيئة  على 
واملجالية والحقوق االقتصادية واالجتماعية وأولوية 
مقاربة  واعتماد  البشري،  الرأسمال  في  االستثمار 

عرضانية ما بني الصحة والتعليم والبيئة والثقافة.
لرئيس  املوجهة  املجلس  بتوصيات  وعالقة 
الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة 
املجلس  سيصدره  موضوعاتي  تقرير  محاور  على 
الوطني لحقوق اإلنسان حول فعلية الحق في الصحة، 
يتناول املحددات القانونية واملؤسساتية والسوسيو-
اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة باملغرب.
الوطني  املجلس  رئيسة  أن  إلى  البالغ  وأشار 
العامة  الجمعية  ألعضاء  قدمت  اإلنسان  لحقوق 
الفترة  خالل  املجلس  أنشطة  حول  عرضا  للمجلس 
الخامسة  العمومية  الجمعية  دورتي  بني  الفاصلة 

والسادسة.
االستحقاقات  مالحظة  األنشطة:  هذه  أبرز  ومن 
أجل  من  الترافع  مواصلة   ،2021 لسنة  االنتخابية 
األمم  لشبكة  كتابية  مساهمة  تقديم  اإلعدام،  إلغاء 
لتقييم  الدولي  املؤتمر  هامش  على  للهجرة،  املتحدة 
ترأس  إطار  في  للهجرة،  العاملي  امليثاق  تنفيذ  مدى 

التابعة  بالهجرة  املعنية  العمل  ملجموعة  املجلس 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  االفريقية  للشبكة 
حقوق  ملجلس   48 الدورة  في  واملشاركة  اإلنسان، 
املجلس  بدور  القيام  مواصلة  بجنيف،  اإلنسان 
الحمائي من خالل معالجة الشكايات والقيام بزيارات 

للمؤسسات السجنية.
بقرار  املجلس  أعضاء  رحب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  الحق  بجعل  اإلنسان  لحقوق  الدولي  املجلس 
تنمية سليمة ومستدامة حقا من حقوق االنسان. كما 
واصل املجلس، بني الدورتني، الدعم والتفاعل وتبادل 
التجارب مع املؤسسات الوطنية، خاصة بأفغانستان 
وكوت  والكاميرون  والنيجر  وليبيا  وموريتانيا 
للجنة  املقبلة  للدورة  تحضيره  على  عالوة  ديفوار، 
العاملي  للتحالف  التابعة  باالعتماد  املعنية  الفرعية 
يتشرف  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

املجلس برئاستها، التي انطلقت هذا األسبوع.

بسبب اعتداء شنيع على مساعدة في العالج 

المهنيون وفيدراليو ال�ضحة بالداخلة يرا�ضلون الوزارة لالحتجاج

عبد الفتاح البرهانعبد اهلل حمدوك

الدولي  للمهرجان   33 النسخة  منظمو  أكد 
بالعاصمة  البيضاء  للدار  الجامعي  للمسرح 
االقتصادية، أن هذه التظاهرة المرتقب تنظيمها 
ما بين 26 و30 أكتوبر الجاري، تكتسي طابعا 
خاصا بالنظر لإلكراهات والتحديات التي تمليها 

جائحة كوفيد19-.
كنكاي  القادر  عبد  المهرجان  رئيس  وأوضح 
)عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك( 
خالل لقاء صحافي، أن دورة هذه السنة، كما يدل 
على ذلك شعارها »المسرح والتأقلم«، تروم أساسا 
الـتأقلم مع الوضع الذي يمليه واقع كورونا ، أخذا 
بعين االعتبار مختلف األشكال واألبعاد في تقديم 
العروض المسرحية سواء في شقها الحضوري 

أو عن بعد.
وأشار إلى أن الكلية، نزوال عند رغبة وإلحاح 
متتبعي هذا المهرجان بمختلف أصقاع المعمور، 
أبت إال أن تنظم هذه التظاهرة الثقافية الفنية من 
أجل تحقيق التواصل الحي وجها لوجه، متجاوزة 
بذلك مختلف العقبات عبر األخذ بكافة االحتياطات 
الالزمة سواء على مستوى الفضاءات أو البرمجة 

العامة.
فقد  الجائحة  بالرغم من ظروف  أنه  وأضاف 
الدول  من  عددا  المهرجان  فعاليات  استقطبت 
فرقها  بين  من  إن  بحيث   ، القارات  مختلف  من 
من ستقدم عروضها المسرحية أمام الجمهور ، 
وأخرى ستكتفي بعرض أعمالها عن بعد استجابة 
في  الداء  هذا  مستجدات  فرضتها  التي  للقيود 

األيام األخيرة.
وعلى هذا األساس، يقول كنكاي، اقترحت اللجنة 
عدم إخضاع  للمهرجان  العليا  واللجنة  العلمية 
هذه األعمال الفنية لتقييم لجنة التحكيم تحقيقا 
لشروط العدالة واإلنصاف، واالكتفاء بتكريم كافة 
الفرق المشاركة تقديرا لجهودها المبذولة من أجل 

التأقلم مع الجائحة .
وخالل استعراضه لبرنامج هذه الدورة، أفاد 
المدير الفني للمهرجان فتاح الديوري أن من بين 
البلدان المشاركة هناك ستة منها ستعرض أعمالها 
عن بعد ، ويتعلق األمر بكل من المملكة العربية 
السعودية والكاميرون وكوريا الجنوبية وكولومبيا 

وإسبانيا ومصر.
وأشار إلى أن حفل االفتتاح، الذي سيقام في 
26 أكتوبر الجاري بالمركب الثقافي موالي رشيد، 
من  أنفاس  لفرقة  »خريف«  سيستهل بمسرحية 
المغرب ، وذلك بالنظر للنقاش الذي أحدثته في 
من  انطالقا  العالم  عبر  المهرجانات  من  العديد 

طبيعة محتواها .
ومن المسرحيات األجنبية التي سيتم عرضها 
خالل األيام الموالية هناك »رقصة الموت« لفرقة 
و«   ، السعودية  العربية  المملكة  من  جامعية 
لجامعة انتيوكيا من كولومبيا و«عالم  الحلقة« 
للمدرسة العليا لفنون الدراما لمورسيا  رمادي« 
، و«سالب واحد«  إسبانيا  إساد مويسيا من   /
ألكاديمية الفنون بمصر ، و«في منتصف الشتاء 
المسرحية  للفنون  المدنية  لألكاديمية  القاتم« 
نيكوبيبي من إيطاليا ، و«مفترق الطرق« لجامعة 
بويا من الكاميرون ، و«حلم العودة إلى مسقط 

رأسي« لجامعة كونجانج من كوريا الجنوبية.
أخــرى  مسرحيات  ستعرض  المغرب  وعــن 
لفرقة فنتازيا بالمدرسة الوطنية  غلطة«  منها » 
للتجارة والتسيير الدار البيضاء، و«الحذاء« لفرقة 
مسرح الدار بكلية العلوم بنمسيك، و«محجوبة« 
لفرقة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ، 
و«أكيلوس« لكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بفاس.

مائدة  الدورة  هذه  برنامج  فقرات  وستتخلل 
مستديرة تحت عنوان »المسرح والتأقلم«، التي 
ستناقش المسرح الجامعي في مواجهة إكراهات 
كورونا ودينامية التأقلم مع المستجدات والواقع، 
وذلك إلى جانب سلسلة من المحترفات التكوينية 
التي ستقام برحاب الكلية في مواضيع مختلفة 
تهم عمليات التشخيص واألداء المسرحي أخذا 
بعين االعتبار جانب الصوت والحركات الجسدية 

وكيفية التأقلم فوق الخشبة.
كما سيقام بالمناسبة حفل تكريم على شرف 
الصحفي نور الدين مفتاح احتفاء بتجربته المهنية 
واعترافا بمساهماته في اإلشعاع الفني والثقافي ، 
إلى جانب الفنانة مليكة العمري ، ومن خاللها كافة 
الفنانين المغاربة من جيلها الذين بصموا بأعمالهم 
الفضاء المسرحي متخطين الظروف العصيبة التي 
واجهتهم في بداية مشوارهم اإلبداعي والفني .

آخر  أحــد  تقديم  سيتم  المنحى  نفس  وفــي 
المسرح  مجال  في  مسعايا  ألحمد  اإلصــدارات 
 Un théâtre de rupture .. essai sur la
 ،  jeune création théâtrale au Maroc
والذي يرصد من خالله مسرح الشباب بشكل عام 
خالل مدة تتجاوز 30 سنة ، في إشارة إلى أن 
المرحلة الراهنة تقتضي إعادة النظر في مجموعة 
من مكونات العمل المسرحي والعالقات بما فيها 

العالقات بين الركح والجمهور.

 عدد مشاهدات »جو البنات« 
لمحمد رمضان وريدوان وبلعياشي  

الفنان المغربي جبرون يطلق
أغنيته األولى من هوالندا

حققت أغنية "جو البنات" التي قدمها كلمن  الفنان المصري  محمد رمضان  و الفنان والمنتج العالمي  
المغربي ريدوان والفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي، ما يزيد عن المليون مشاهدة بعد يومين من 

طرحها عبر قناة الفنان محمد رمضان على موقع "يوتيوب".
ووصل عدد مشاهدات األغنية إلى مليون و128 ألف، بعد يومين من طرحها، وهي األغنية الرسمية لمهرجان 

الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقّدمها الثالثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.
كليب األغنية الذي تم تصويره في حفل افتتاح مهرجان "الجونة"، قدمه الثالثي الفنان محمد رمضان والفنان 
والمنتج العالمي ريدوان والفنان نعمان بلعياشي، باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، وبمشاركة الفنانة 

ميس حمدان، والفنانة المغربية خولة غيات، واإلعالمية اإلماراتية مهيرة عبد العزيز.

أطلق الفنان المغربي جبران الشرجي الملقب بجبرون من مواليد مدينة أمستردام في حي كرينست أول إصدارته 
الغنائية خالل األيام القليلة الماضية

"جبرون" كاتب كلمات و ملحن للعديد من األعمال لفنانين في هوالندا و خارجها. أعجب كثيرًا بمايكل جاكسون 
و كريس براون. من موسيقى Pop/RnB إلى DanceHall/Afro مرورًا بـ Soûl & Rap أبدع جبرون في التنوع 

.Allo les Amis الموسيقي و تعامل من مواهب عديدة و فنانين مرموقين كسوبر ستار حاتم عمور في أغنية
 هذه المرة يدخل  تجربة الغناء بأول سجل بعنوان Désolé آسف من ألحانه و كلمات محمد المرابط و يشاركه 
الغناء في ثالثي مغربي هوالندي المغنيان طارق التازي ابن فاس الملقب بـ Tflow و حسن بحار ابن الدار البيضاء 

الملقب ب Lil Eytch باللهجة المغربية للتعبير عن قرار الفراق بين إثنان و أسبابه.
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أحمد سيجلماسي

أكتوبر   23 السبت  مساء  اختتمت 
 11 للدورة  الحضورية  الصيغة  الجاري 
إيدن  سينما  بقاعة  السينمائية  للجامعة 
كلوب بالدار البيضاء، وذلك بإعادة عرض 
لمسابقة  الكبرى  بالجائزة  الفائز  الفيلم 
السينمائية  األندية  ألفالم  الركاب  محمد 
لألندية  الــوطــنــيــة  للجامعة  الــتــابــعــة 

السينمائية بالمغرب )جواسم(.
وقد شمل برنامح حفل االختتام، الذي 
نشطته اإلعالمية هناء لعايدي وحضرته 
ثلة من الوجوه الفنية واإلعالمية والثقافية 
والجمعوية وغيرها من داخل الدار البيضاء 
األفالم  مخرجو  رأسها  وعلى  وخارجها، 

المتبارية وأطر »جواسم » ومنخرطوها، 
إعادة عرض فيلم فيديو حول الراحل نور 
 2021 دورة  تحمل  الذي  الصايل،  الدين 
إسمه، وكلمة لمدير الجامعة السينمائية 
األستاذ عبد الخالق  ورئيس »جواسم » 
دعم  أو  كل من ساعد  فيها  بلعربي شكر 
الجديدة،  الدورة  بعيد هذه  أو  قريب  من 
القصير  للفيلم  األول  قبل  ما  والعرض 
وحوار  سيناريو  من  استفهام«  »عالمة 
زوجها  وإخراج  المومني  حسناء  بطلته 
يونس الركاب ) رئيس لجنة تحكيم مسابقة 
الدورة 11 للجامعة السينمائية (، وفقرة 
موسيقية غنائية أدى خاللها الفنان مامون 
سالج ثالث أغاني باألنجليزية واإلسبانية 
والفرنسية تجاوب معها الجمهور الحاضر 
بحماس، وأهدى األغنية الثالثة وهي لجاك 

الذي  الصايل  الدين  نور  روح  إلى  بريل 
قضى معه قبل وفاته سهرة ممتعة بدعوة 
فنانين  من  رمزية  وهــدايــا  زوجــتــه،  من 
تشكيليين لجواسم )بورتريه للراحل نور 
التحكيم  لجنة  ولرئيس  الصايل(  الدين 
الفنان يونس الركاب )بورتريه لوالده محمد 
الركاب بمناسبة الذكرى 31 لرحيله(، قراءة 
األستاذة  طرف  من  التحكيم  لجنة  تقرير 
من  عضو  كل  وإعــالن  الصيباري  أمينة 
الوافي  )نجاة  اآلخرين  اللجنة  أعضاء 
وسارة  حروف ولمجيد تومرت ويونس 
الركاب( عن جائزة أو تنويه. وهكذا جاءت 
نتائج مداوالت  لجنة التحكيم على الشكل 

التالي:
محمد  إسم  )تحمل  الكبرى  الجائزة 
اإلله  لعبد  الثالثة«  »اإلمكانية  الركاب(: 

العماري.
جائزة لجنة التحكيم )تحمل إسم محمد 

الدهان(: »هاكاكش« ألسامة مؤتمر.
جائزة اإلخراج )تحمل إسم عبد الرزاق 

غازي فخر(: »الخيط« لعلي شرف.
محمد  إسم  )تحمل  السيناريو  جائزة 
وإخراج  سيناريو  »تناقض«  اعريوس(: 

محمد حاتم بالمهدي.
)تحمل إسم محمد  جائزة التشخيص 
حمزة  الممثل  عليها  حصل  بسطاوي(: 
قادري عن دوره في فيلم »الخيط« للمخرج 

علي شرف.
ولم يفت لجنة التحكيم التنويه بفيلم 
»أيدي ناعمة« من إخراج فيصل الحليمي 
وبأداء الطفل زياد مقتدر بطل فيلم »زياد« 

من إخراج ياسين المجاهد.

الركاب  إلى أن مسابقة  تجدر اإلشارة 
لألفالم القصيرة شاركت فيها أفالم من مدن 
خريبكة وفاس ووجدة وطنجة ومكناس 
والدار البيضاء والمحمدية ومراكش وبني 
مالل وتنغير وورزازات وبنسليمان،  بلغ 
فيها  ــحــظ  ال يــحــالــف  ــم  ل  ،15 ــا  ــدده ع
األفالم  تنويه  أو  جائزة  على  للحصول 
للخضر  األخيرة«   11 »الرسالة  التالية: 
لسعيد  »أسيرة  الصمت«  الحمداوي، 
بويقوش،  لمبارك  الروح«  »عتقو  حمان، 
»قبل العاصفة« لهشام الحليمي، »شرخ« 
لبالل الطويل، »ظل الحيط« لعبد الحفيظ 
بنخدة،  إلبراهيم  »روالكس«  عيساوي، 
»ليس  بنمحند،  لحمزة  النجاة«  »حبل 

خطئي« لعصام الشهبوني.

  فاز المخرج الصومالي خضر أحمد 
بالجائزة الكبرى للدورة ال 27 لمهرجان 
واغادوغو اإلفريقي للسينما والتلفزيون 
عن فيلمه الطويل »زوجة حفار القبور«. 
ويروي هذا الفيلم قصة زوجين يعيشان 
في قرية فقيرة في دجيبوتي، وسط محن 
تصاب  أن  بعد  خصوصا  منتهية  ال 
وتحتاج  الكلى  فــي  بمرض  الــزوجــة 
زوجها  يجد  بينما  جراحية  لعملية 
حفار القبور صعوبة في إيجاد الوسائل 
المالية لعالجها. وفاز بالجائزة الفضية 
فيلم »فريدا« للمخرجة الهايتية جيسيكا 
جينوس فيما عادت الجائزة البرونزية 
للمخرجة  ورغبة«  حب  »قصة  لفيلم 
حفل  وجــرى  بوزيد.  ليلى  التونسية 
اختتام المهرجان مساء اليوم السبت 
روش  البوركينابي  الرئيس  بحضور 
السنغالي  كريستيان كابوري ونظيره 
ماكي سال الذي كانت بالده ضيف شرف 

الدورة الحالية للمهرجان.
 17 الكبرى  الجائزة  على  وتنافس 
فيلما طويال من كل من المغرب ومصر 
وأنغوال  والسنغال  فاسو  وبوركينا 
وتنزانيا  ونيجيريا  والــكــامــيــرون 
وتشاد  ديــفــوار  والــكــوت  والصومال 
وتونس  وليسوتو  وناميبيا  وروانــدا 
وهايتي. كما شارك في المسابقة الرسمية 

29 فيلما قصيرا، روائيا ووثائقيا و17 
ثالثة  وتنافست  تلفزيونيا.  مسلسال 
الرسمية  المسابقة  في  مغربية  أفالم 
لتوفيق  »أوليفر بالك«  للمهرجان هي 
بابا على الجائزة الكبرى للمهرجان في 
فئة »الفيلم الطويل“، فيما تنافس فيلم 
»في المنزل« للمخرجة كريمة السعيدي 
ضمن فئة »األفالم الوثائقية الطويلة«.
القصيرة  »األفالم  مسابقة  وفــي 
كريم  شــارك  والوثائقية(  )الروائية 
جانب  وإلى  »عزية«.  بفيلمه  بخاري 
”نساء  المسابقة الرسمية شارك فيلم 
للمخرج محمد نظيف في  الجناح ج“ 
روائي  )فيلم  فئة  الموازية  المسابقة 
طويل ووثائقي(، فيما شارك مصطفى 
الدرقاوي في المهرجان بفيلم ”أحداث 
التصنيف  نفس  وفــي  داللة«.  ــدون  ب
شاركت عموسة نسرين وآنا ليزا شولي 
فروخي  فيما شاركت   ، »ثورة«  بفيلم 
بفيلم ”ميكا“. ومنذ إنشائه العام 1969 
المئات  السينمائي  الحدث  هذا  جمع 
والمهتمين  والممثلين  المخرجين  من 
بالسينما اإلفريقية . وقد تأجلت هذه 
األزمة  بسبب  أشهر  لثمانية  ــدورة  ال
 19 كوفيد  بوباء  المرتبطة  الصحية 
فبراير  في  تنظيمها  مقررا  كان  حيث 

الماضي.

 تنطلق فعالياته اليوم الثالثاء
الن�ضخة 33 للمهرجان الدولي للم�ضرح الجامعي للدار البي�ضاء 

تتاأقلم مع الو�ضع الذي تمليه الجائحة

  ال�ضومالي خ�ضر اأحمد يفوز بالجائزة الكبرى 
لمهرجان واغادوغو الإفريقي لل�ضينما

 »الإمكانية الثالثة« يفوز بالجائزة الكبرى لم�ضابقة محمد الركاب 
لأفالم الأندية ال�ضينمائية بالدورة 11 لمهرجان الجامعة ال�ضينمائية 

مراسلة خاصة 

شريط قصير
خم�ضة م�ضاهد 

في خم�س دقائق
حسن نرايس * 

الطقس بارد   - باب المقبرة   - نهار   - المشهد األول 
لمراسم جنازة  الحاضرين  ثلة من  السماء،  في  وغيوم 
البطل، يقفون مصطفين أمام الباب، الكمامات بكل ألوانها 
بعض  شهادات  تلتقط  وكاميرات  حزينة،  وجوه   على 

الحاضرين في عين المكان.
تتحول الكاميرا بين الشهادات، ونسمع: الفيلسوف 
المثقف، المثقف السينمائي.. الوجه البارز، الذي البد 
منه… الرجل المتعدد.. الناقد العميق.. الصادق الصدوق، 
عاشق لألدب والفكر، صاحب البصمات الخالدة.. المسار 
الفلسفية  النظرة  صاحب  الجمال…  بعشق  الموسوم 
والرؤية السينمائية، صاحب المرجعيات المتعددة األبعاد 
والمختلفة اللغات.. األب الروحي للثقافة السينمائية.. 
صاحب الذوق الفني الرفيع.. المحب للحياة.. العاشق 

الولهان للفلسفة والصورة…
فالش باك

لهيبها حار،  مدينة خريبكة، سماء  الثاني:  المشهد 
وإعالميين  سينمائيين  من  آخرها  عن  مملوءة  قاعة 
بلدانهم  في  مسؤولون  يساريون  مناضلون  أفارقة، 
بتوقيع  يقنعهم  البطل…  وأمامهم  الصحراء..  جنوب 
البيان الختامي، وبعضهم من المترددين حول القضية 
التي عليها إجماع وطني.. بصوت مبحوح، وريق ناشف، 
مستعيدا  البطل  يتكلم  النظارتين..  فوق  يسيل  وعرق 
قراءة التاريخ، مواصال من أجل االقناع..  يشرب الماء 
ويحرك النظارتين، ويدخن بشراهة إلى أن وصلت لحظة 
التوقيع باإليجاب على البيان الختامي متبوعة بالوقوف 

والتصفيقات.
المشهد الثالث: مدينة باريس، معهد العالم العربي، 
الطابق التاسع.. جمهور غفير من المثقفين الفرنسيين 
والعرب، البطل يحاور الفيلسوف ريجيس دوبري حول 
كتابه »حياة وموت الصورة«، نهاية اللقاء، تركز الكاميرا 
على حرارة معانقة دوبري للبطل وهو يخاطب الحضور: 
أعتبر مسيو الصايل من اآلن فصاعدا، صديقا عزيزا، إنه 
بحق مثقف عميق! وله دراية استثنائية بعوالم الصورة 

والفكر الفلسفي.
المشهد الرابع: تتسلسل الصور، وتتعاقب المشاهد 
بسرعة في الشريط: الملك محمد السادس يستقبل البطل 
البطل يشرح استراتيجية إدارة  في الديوان الملكي… 
القناة الثانية أمام وجوه إعالمية وفنية وثقافية متعطشة 
لتغيير المناخ.. واألمل في تشجيع اإلنتاجات الوطنية.. 
واثق  المغربي  السينمائي  المركز  بوابة  يدخل  البطل 
عن  يتحدث  داخلية  ندوة  في  البطل  يمشي..  الخطوة 
بمهرجان  البطل  الكيف..  عنه  ينتج  أن  البد  الذي  الكم 
»كان« الدولي يقنع منتجين أجانب للتصوير في أرض 
المملكة .. البطل واقف بابتسامته الذكية يستقبل الضيوف 
العالميين الكبار للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش أمام 

قصر المؤتمرات…
البطل يقدم الكاتب الكبير إدغار موران كرئيس لجنة 
تحكيم بمهرجان السينما األفريقية بخريبكة .. البطل في 
طنجة يقدم الحصيلة السنوية بقاعة  فندق شالة أمام 

حضور فيه الواقف أكثر من الجالس…
وتتوالى لقطات المشاهد بسرعة  المشهد الخامس: 

أسرع:
البطل يحاضر أمام الطلبة بكليات الرباط والبيضاء.. 
ومراكش وأيت ملول.. البطل يجيب عن أسئلة المهتمين 
داخل قاعات مملوءة في سال وفاس ومكناس وتطوان 
وبني مالل.. البطل يلقي الدرس االفتتاحي ببيت الصحافة 
بالبوغاز ومدرسة ليزاداك بالعاصمة ..  وتتوقف سلسلة 
المشاهد على صور بفندق مدينة خريبكة… عقارب الساعة 
تجاوزت الواحدة صباحا… يقف البطل أمام عيون شبه 
نائمة، وأجساد أنهكها التعب، وأنهكتها الحرارة.. وتركز 
الكاميرا على العيون التي تستيقظ حين ينطلق البطل في 
الحديث عن الفكر والصورة والفلسفة واألدب والتاريخ 
المثقفين  وعن  الكاميرا..  وتموضع  العطف،  او  وووو 

السينمائيين الكبار.
وينزل جنيريك النهاية بعبارة عريضة في لقطة كبرى.. 
السينمائي  للمركز  مديرا  يكن  لم  الصايل  الدين  نور 
المركز  هــو  كــان  الصايل،  الــديــن  نــور  بــل  المغربي 

السينمائي المغربي.
)*( شهادة في حق الراحل نورالدين الصايل 
خالل حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان 
الجامعة السينمائية المنظم من لدن  
)جواسم( بكل من الدار البيضاء والمحمدية...
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام
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كان من الطبيعي، وأنا أشرع في قراءة املذكرات، الخاصة بموالي املهدي 
العلوي، الذي نسبناه دوما إلى األسرة امللكية، أن أتساءل مع نفسي عن 
عالقته مع امللكني محمد الخامس والحسن الثاني. كان ذلك طبيعيا، ألن 
في  ذاته،عضوا  الوقت  في  وجوده  وهو   ، طبيعيٍّ غير  أمرا  القضية  في 

تنظيمات الحركة االتحادية املعارضة من موقع قيادي.
وإذا كان التوقع في ما يخص العالقة مع محمد الخامس ممكنا، ويمكن 
إجماال تلخيصه في السؤال: ماذا قدم املعني باألمر، في معركة التحرير، 
وإلى أين قاده نضاله بالقرب من محمد الخامس أوبعيدا عنه، في كنف 
الراحل  مع  العالقة  في  للتوقع  قابل  غير  األمر  فإن  االستقاللية؟  الحركة 
الحسن الثاني، وال يمكن نيله إال من صاحبه، ومن خالل ما أراد الكشف 

عنه هو نفسه….
الفكرة  وتترسخ  املشاهد،  تتوالى  الصفحات،  مر  وعلى  القراءة  ومع 
التي نتوقعها، عن املشاركة في التحرير الوطني، الذي يقود بالضرورة 

والحتمية إلى نبعه في أعلى الدولة الواقعة تحت نير الحماية.

محمد الخامس، اللقاء …وما بعده.
تاريخ  من  الصعبة  املرحلة  توصيف  في  العام  املشهد  يختلف  ال  قد 
املغرب، مع ارتفاع وتيرة الكفاح الوطني، مقابل ارتفاع منسوب الوحشية 
من لدن املستعمر، كما قد ال تختلف الكثير من تفاصيل ذلك الوضع، إال 
عالية  ألشياء  املرح  السرد  من  بنوع  املذكرات،  به  تفاجئنا  الذي  بالقدر 

األهمية والصعوبة.
والحركة  الخامس  محمد  امللك  بني  الوطني  التواطؤ  يعرف  فالجميع 
الوطنية، لكن ال أحد يعرف كيف كان يعبر عن ذلك أحيانا، بلغة املغاربة 
اآلخر،  الشاهد  وكان  الشفهي،  تراثنا  من  والنابعة  الفقهية  الواصفة، 

الوطني الكبير والفذ سيدي بوبكر القادري، رحم اهلل الجميع.
يقول موالي املهدي: كان /يعني محمد الخامس / يساند القيادة، فيما 
نقله إلينا »األستاذ بوبكر القادري«، ويشجعها على الثبات واالستمرار 
في كل أشكال املقاومة الشعبية للمد االستعماري ورفض املناورات التي 
تحيق بوحدة املغرب واملغاربة، بينما يتولى، رحمه اهلل، مواصلة نضاله 
على املستوى السياسي برفضه اإلذعان لكل أشكال الضغط واالمتناع عن 
توقيع الظهائر واملصادقة على قرارات اإلقامة العامة، وهو ما كان يعبر 

عنه السلطان موجها قوله إلى قادة الحزب:
»عليكم إثارة الجلبة  »غير انتوما حيحوا وأنا نسقَّط«، بما معناه:   
إلثارة الوحيش وإخراجه من أوكاره وأنا أصوب ألوقع بالطرائد»». ومما 
يثير في القصة املرادفة لعودة محمد الخامس، هو اشتراكها في الكثير 
مما قيل عن تمازج الخوف من مستقبل البالد بعد االستقالل مع الفرحة 

بعودة امللك، رمز السيادة والعزة الوطنية والصمود الكفاحي. 
وفي مشهد يليق بالسينما، كما يليق باملالحم، املوزعة بني فرحة القلب 
استعماري طويل  من شتاء  املنبثق  الوطنية  ربيع  بني  التوقع،  وتشاؤم 
العلوي  وكآبة خريف يسري كقشعريرة في الجلد، يصف موالي املهدي 

هذا التأرجح امللتبس بقصة صديقه ودموعهما.
املهدي،  موالي  يقول  والحاضر،  املستقبل  يرى  كما  الدموع  يؤول  كل 
كنا   ،1955 نوفمبر   16 في  بلده  إلى  السلطان  عودة  يوم  في  أنه  أذكر 
الشرقاوي«،  أحمد  »سيدي  الصديق  بيت  في  املذياع  جنب  متسمرين 
نستمع إلى التعليقات املواكبة للعودة، وكلها كانت تؤرخ لحدث سياسي 
ووطني مشهود ضحى الكثيرون من أجله وفي طليعتهم جاللة السلطان 
وعائلته، مما جعل مشاعرنا تهتز، ولم أشعر بالدموع إال وهي تنهمر على 

خدي حتى نظرت إلى صديقي فوجدته بدوره ُيداري دموعه، فبادرته:
- ملاذا تبكي؟

 فردَّ من جهته سائال: 
-وملاذا تبكي أنت؟ 

فأجبت:
-إنها دموع الفرح. 

فقال: 
-بل هي دموع الخوف مما ستؤول إليه حال البالد بعد االستقالل». 

قبل العودة إلى املغرب، كانت العودة األولى إلى »سان جرمان أونلي«،  
أحمد  السي  أعضائها،  من  خلية  ضمن  املهدي  موالي  يشتغل  وهناك 
السنوسي، ممثل املغرب في األمم املتحدة والديبلوماسي املخضرم الذي 

فارقنا منذ أيام، وأحمد عصمان.
 هي خلية بمثابة سكرتارية امللك املغفور له محمد الخامس، وسيعيش 
في تلك الفترة الحدث الخاص بالباشا لكالوي، وكذا أول سفير فرنسي 

في املغرب، مما يتحدث عن تفاصيله في ثنايا الكتاب... 

 العالقة مع الحسن الثاني 

العالقة مع امللك الراحل الحسن الثاني كانت أشد تعقيدا، ليس 

مع موالي املهدي سليل الدم العلوي، بل مع موالي املهدي املناضل 
اليساري، الذي كان يعتز برفاقيته مع عمر بنجلون، الذي اشترك معه 

في قضايا اليسار الجديد في االتحاد الوطني.
بنجلون  وعمر  العروي  اهلل  وعبد  العلوي  املهدي  بأن  سنعرف 
انكبوا على تقديم مذكرة حول الخروج من جبة االستقالل، والعمل 
باستقاللية عنه، من زاوية جديدة تعلن انتماءها الوطني التقدمي 

بوضوح.
فترة  في  العهد،  ولي  عن  املهدي  ملوالي  حديث  أول  وسيكون 

الستينيات، وفي جوار زمان حكومة عبد اهلل إبراهيم.
 وشابت العالقة شروط عامة، هي التي تحكمت في عالقة موالي 
الحسن، ولي العهد، بالحركة االتحادية، وال سيما منها حكومة عبد 
في  لوجه،  وجها  تم  بباريس  العهد  ولي  مع  واللقاء  إبراهيم.  اهلل 
األمير  «رتبه  اللقاء  أن  املهدي  موالي  ويحكي   ،1960 العام  أواخر 
املدارس  بزنقة  للطلبة  الجامعي  الذي قِدم إلى الحي  »موالي علي« 
Rue des Ecoles، وأرسل من يبحث عني في غرفتي، ناقال إلي بأن 
»سميت سيدي« )وهو اللقب الذي ُيعرف به ولي العهد في القصر( 

موجود بباريس ويريد مقابلتي». 
وقد «فهمت دعوته املبطنة لي، بكيفية أو بأخرى، لالشتغال في 
ما  لكل  نفيه  ُتفيد  مواقف  من  منه  ما سمعُته  بعد  السيما  محيطه، 
للحكومة ووقوفه في وجه سياسات عبد اهلل  يروج عن معارضته 

إبراهيم.
على كل، عالقة املرحوم الحسن الثاني بحكومة عبد اهلل إبراهيم 
الرحيم بوعبيد في دفاتره،  الفقيد عبد  يروي تفاصيل أخرى عنها 

التي تشرفت بترجمة جزءين اثنني منها على صفحات الجريدة.
إلى  الحكم، وسعيه  الثاني في  الحسن  نية   وهي تفاصيل تبني 
إقناع العديد من الشخصيات االتحادية بقبول الدخول في تجربة ما 

بعد حكومة عبد اهلل إبراهيم.
وقد كتبت عن هذا األخير الصحافية والباحثة الكبيرة زكية داوود 
في كتابها عن  »عبد اهلل إبراهيم، تاريخ الفرص الضائعَة«، الذي 

سبق عرض مضامينه على صفحات جريدتنا ذات صيف.
القارئ للشهادات التي يبرزها موالي املهدي يدرك أنها تعطي 
جانبا آخر مكمال ملا كتبه عبد الرحيم بوعبيد وما نقل عن موالي 

عبداهلل إبراهيم.
في نفس اللقاء مع ولي العهد، حضر عمر بنجلون في السفارة 

املغربية بباريس،
على  التأكيد  الحسن  موالي  أعاد  الحاضرين،  تحية  و«بعد   
املواقف التي سمعتها منه باألمس، مبرزا أنه ال يعارض التجربة 
صعوبة  ُيقدر  ولكنه  إبراهيم(،  اهلل  عبد  )بقيادة  الحكومية 
مما جعلنا  لتحقيق سياساتها،  تبقى غير مواتية  التي  الظرفية 
أمام اختيارات صعبة شكلت موضوعا لنقاش طويل وصريح مع 
الطلبة استغرق زهاء ساعة ونصف، أعرب في نهايته ولي العهد 
عن ارتياحه للنتائج التي سيحرص على نقلها بأمانة لجاللة امللك 
الذين  بأبنائه،  الوطن يعتز  أن  التأكيد على  الخامس، مع  محمد 
يقدمون صورة مشرقة عن بالدهم في الخارج بحضورهم املتميز 

كسفراء ناجحني، 
ال  اليوم  بالدكم  »إن  الحاضرين:  للطلبة  كالمه  األمير  وختم 
هو املرحوم الدكتور عبد اللطيف  يمثلها في فرنسا سفير واحد- 
بنجلون آنذاك- بل كلكم سفراء يعتز املغرب بكم وسأنقل ذلك إلى 

جاللة امللك««.
 في السرد الذي يلي هذا، تتعقد العالقة مع املرحوم الحسن 
واالتحاد  الوطني  االتحاد  مع  العالقات  تعقد  ضمن  الثاني، 
االشتراكي من بعده، والحق أن موالي املهدي ال يكون متسامحا مع 
امللك الحسن الثاني في الكثير من ذكرياته، ويلتمس املوضوعية  

في كل مايقول، سواء أكان لفائدة امللك الراحل أو لغير فائدته.
 ومن األشياء التي يسهب فيها موالي املهدي بخصوص عالقته 

مع امللك الراحل، ترتيبات حكومة التناوب أو في نقل رسائل من امللك 
كلفه  الراحل  امللك  أن  كيف  املهدي  موالي  لقد حكى  اليوسفي،  إلى 

بنقل رسالة أصر أن تكون بالدارجة املغربية.
أن  اليوسفي  من  بطلب  وتتعلق  الكتاب،  في  حرفيا  أوردها  وقد 
-عندما قال لي الحسن الثاني »قل لليوسفي يخلي اوالدنا بعاد على 
هاذ الخنز ديالنا »»، وهي قصة تتعلق بلقاء بني اليوسفي وموالي 

هشام، الذي كانت نبرته النقدية قد تزايدت.
إلى الهاي  املتحدة  األمم  الديبلوماسية من  قادته مسيرته   ولقد 
بهوالندا ثم عمان، كانت كلها عواصم للملكيات، تقرب فيها من امللك 
عبد اهلل الهاشمي، وكان الجميع يناديه »يا ابن العم«، كما اقترب 
من امللكة الهولندية، وعمل، أيضا، مع امللك الراحل في مستوى آخر 

من التزامه الوطني.
في  للعمل  اقتراحه  وقع  كان  كيف  االتحادي  القيادي  يروي 
الديبلوماسية على أعضاء املكتب السياسي الذي كان عضوا فيه في 
الثمانينيات من القرن املاضي، كما يحكي عن شروط العمل وقتها 
الوطنية األولى، وهو أمر يستحق لوحده حلقة  في خدمة القضية 
كاملة، السيما وأن الشرط الحالي والقضية تناقش في مجلس األمن، 

مناسبة لالطالع على تفاصيل نعرفها أول مرة .
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في مذكرات موالي المهدي العلوي )2(

العالقة مع امللوك
وما رافقها من ات�صاالت وقطائع..

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

الخامس  محمد  قال  عندما   n

غير   « االستقالل  حزب  لقادة 
ط« انتوما حيحوا وانا ْنَسقَّ

ليلة  صاحبي  بكى  عندما   n

عودة محمد الخامس وقال »هي 
دموع الخوف من حال البالد بعد 

االستقالل«
وعمر  العروي  التقى  عندما   n

لكتابة  بباريس  وأنا  بنجلون 
االتحاد  انفصال  حول  مذكرة 

الوطني 

بنجلون  وعمر  الثاني  الحسن   n
المغرب  بسفارة  لوجه  وجها 

بباريس  
الثاني  الحسن  لي  قال  عندما   n

بعاد  اوالدنا  لليوسفي يخلي  »قل 
على هاذ الخنز ديالنا«

الصور بعدسة: زليخة

رفقة السلطان محمد الخامس في لقاء مع الطلبة بباريس

موالي املهدي يتلقى وسام العرش من املرحوم الحسن الثاني بمناسبة اعتماده سفيرا ممثال دائما للمغرب في األمم املتحدة

في حديث مع جاللة امللك محمد السادس بوكالة القدس
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الت�سامن الأوروبي مع المزارعين الفل�سطينيين خطوة مهمة في ظل 
ا�ستمرار �سرقة الم�ستوطنين لثمار الزيتون الفل�سطيني

الجزائر من قوة �ساربة اإلى كوكب فوق القارة!

جواز التلقيح؛ م�سكل الحكومة هو 
التوا�سل مع المواطنين وتف�سير 

قراراتها المربكة المرتبكة

سليما  البقاء  في  الراغب  املغربي  الذكاء  يتحرك  أن  نتمنى 
هذا  اجتياز  على  بلدنا  يساعد  لكي  الحياة  قيد  على  معافى 

املنعرج الخطير بسالم، أو على األقل بأقل األضرار املمكنة.
يهمنا هنا أن نشرح لبني وطننا، أن املعركة اليوم هي املعركة 
ألجل الحياة وألجل الحفاظ على الحياة في مواجهة الفيروس 

اللعني.
نشرها  طريقة  في  بل  األفكار،  في  املشكل  يكمن  ال  أحيانا 
كان  هنا  من  املواطنني،  إلى  وصولها  وتسهيل  لها  والترويج 
التواصل  في  جبارة  مجهودات  تبذل  أن  الحكومة  على  ينبغي 
بوسائل  وتفسيرها  القرارات  وشرح  املواطنني  مع  والحديث 

مختلفة، حتى تصل الفكرة على نحو سليم وواضح.
نحن جميعا في وضعية دفاع عن النفس أمام جائحة كونية 
املاليني  عشرات  وأصابت  األرواح،  ماليني  أزهقت  مدمرة 
بمضاعفات حادة، وخربت أعتى األنظمة االقتصادية واالجتماعية 
إنتاجية ضخمة، وخربت  والصحية تماسكا، وأعدمت قطاعات 

بيوتا، وأغرقت لوائح العاطلني بمزيد من العاطلني.
الذي  الوبائي،  الطوفان  هذا  من  استثناء  املغرب  يكن  ولم 
يقترب من سنته الثانية، دون أي مؤشرات واضحة، أنه سينتهي 
في األشهر املقبلة، إذ مازال الحديث عن موجة رابعة وخامسة 
الوقاية  أنظمة  »تواضع«  عن  آخر  وحديث  سادسة،  وربما 
والتطعيم واملناعة التي ينبغي لها أن تتطور، بتحور السالالت 

والفيروسات.
القرون  تجربة  إلى  واستنادا  الحكيم  ملكه  بقيادة  املغرب 
املاضية في الحكم، واستماعا لصوت العقل، قرر أن يجعل هاته 

املعركة ألجل صحة شعبه وحياته أولوية األولويات.
سنجتاز  وشعبها...  بقيادتها  متني  املغربية  اململكة  بيت  إن 
فخورين  اليوم،  اتحادا  أكثر  ألننا  قوة  أكثر  األزمة  هذه  جميعا 

بهويتنا الوطنية وانتمائنا لشعب عظيم بقيادة ملك عظيم....
يجدد  واألمكنة  األزمنة  امتداد  على  متواصل  مغربي  درس 
نفسه دوما وأبدا ويمنح إمكانية االستفادة منه ملن كان ذا عقل 

سليم.
يوم  الصحي  التلقيح  بجواز  اإلدالء  إجبارية  قرار  وبدخول 
الخميس املاضي، يقطع املغرب خطوة إضافية جديدة، ومهمة، 
وتحقيق  وأبنائه،  مواطنيه  صحة  حماية  مجال  في  وحاسمة 

هدف الوصول إلى املناعة الجماعية.
هذه الخطوة الجديدة تندرج ضمن جدية حكمت مسار تعامل 
املغرب مع وباء كورونا منذ ابتالء العالم كله به. يومها قرر بلدنا 
بقيادة جاللة امللك أن كل شيء يمكن أن ينتظر إال صحة املغاربة.

لذلك سجل املغرب سبقا وتميزا كبيرين في تلقيح مواطنيه، 
الزمن  بكميات وفيرة في  اللقاح  توفير  كبيرا في  تفردا  وسجل 

األول لظهور الوباء.
تقدما  وأكثر  وأفضل  أكبر  نفسها  تعتبر  دول  كانت  يومها 
تطرح  وكانت  الوباء،  مع  التعامل  في  كثيرة  عثرات  من  تعاني 
من  »النامي«  البلد  هذا  مكنت  التي  الطريقة  عن  بقلق  السؤال 
تحقيق هاته اإلنجازات في ظرف عسير وخاص جدا هو ظرف 

كورونا الطارئ.
املغرب الذي خرج من امتحان الوباء مرفوع الرأس، مثلما قال 
جاللة امللك في خطابه األخير هو املغرب، الذي فهم أن التعامل 
الذكي والحكيم والرصني مع امتحانات قاسية وطارئة مثل هاته 
هو الفارق بني الدول العريقة املوغلة في التحضر وفي »منطق 

الدولة«، وبني اآلخرين، كل اآلخرين. 
لغالبية  الحضاري  بالتعامل  التنويه  من  مفر  ال  هنا  وطبعا 
أبناء شعبنا الساحقة، إذ فهمت املغربية وفهم املغربي أن نجاح 
بانخراط مواطن ووطني  إال  يتم  لن  الوباء،  املغرب في مقاومة 
علينا جميعا  عاد  الذي  املجهود  هذا  في  كله  الشعب  من طرف 

بالنفع العميم.
لذلك ننوه بخطوة إقرار إجبارية جواز التلقيح في كل مناحي 
مناعة  إلى هدفنا:  للوصول  الجهد  من  باملزيد  الحياة، ونطالب 
جماعية تقي بلدنا شر هذا الوباء، وتعيد عجلة اقتصادنا إلى 
الدوران العادي، وتجعل محنة كورونا في نهاية املطاف مجرد 

ذكرى كانت درسا نفعنا لالستفادة في كل املجاالت من قسوته.
قانونيا  جدال  الوثيقة  هذه  فرض  يثير  أن  طبيعيا  كان  وإذا 
وتناقشنا  األحداث  مع  يتفاعل  حي  مجتمع  في  ودستوريا 
ويضعها في اإلطار الصحيح، فإنه من املهم أيضا أن نفهم أنه ال 
توجد أي وسيلة أخرى لحماية األشخاص امللقحني من »عدوى« 
غير امللقحني، غير هذا الجواز املعمول به في عدد من دول العالم، 
والتجارية  االقتصادية  األنشطة  استمرار  ضمان  يصعب  كما 
واحترام  ووقاية،  حماية  دون  واإلنتاجية  الصناعية  واألنشطة 

قواعد التباعد وارتداء الكمامة بشكل صحيح.
وفي  املجتمعات،  منها  تمر  التي  العسيرة  املنعطفات  ففي 
الحاالت املطبوعة بالطوارئ واالستعجال، البد من تقديم تنازالت 
قد تكون قاسية وصعبة في بعض األحيان، لكن مفعولها يشبه 
مفعول العمليات الجراحية، التي تستأصل عضوا في الجسد، 

من أجل بقاء األعضاء األخرى حية.
علينا أن نتمتع بقدر قليل من الواقعية تجاه وباء ال يستقر 
على شكل وال يسمح بمساحات التخاذ القرار الهادئ وفي كثير 
قرارات  على  الوباء سطوتها  »دكتاتورية«  فرضت  األحيان  من 
عاملية فباألحرى وطنية. وفي اللحظة التي تناقش الجدوى من 
اللعني  للفيروس  جديدة  موجة  هناك  الصحي  الجواز  إلزامية 
للفيروس  طويلة  بإقامة  منذرة  أوروبا  مناطق  بعض  تجتاح 

املتحور بيننا.
إذا  استثنائية  تدابير  يبرر  الحالي  الصحي  فالسياق  لذلك 
الصحة  مخاوف  بني  وتوازن  مناسب،  أجل  في  محدودة  بقيت 

العامة والحرية الشخصية.

إسماعيل الحلوتي

أعضاؤها  يستأنس  أن  حتى  قبل   
بدفء  وينعمون  املكيفة  مكاتبهم  بأجواء 
األمني  حكومة  سارعت  الوثيرة،  كراسيهم 
الوطني لألحرار، قائد  التجمع  العام لحزب 
أخنوش،  عزيز  الثالثي  الحكومي  التحالف 
 18 االثنني  يوم  عاجل  بالغ  استصدار  إلى 
يومي  عشية  يصادف  2021الذي  أكتوبر 
عطلة بمناسبة عيد املولد النبوي الشريف، 
يتضمن أول قرار لها صادم يقضي بإجبارية 
الخميس  يوم  من  ابتداء  التلقيح«  »جواز 
بني  التنقل  خالل  وذلك   ،2021 أكتوبر   21
العماالت واألقاليم واستعمال وسائل النقل 
الخاصة والعامة وولوج مختلف الفضاءات 
السياحية  والفنادق  العمومية  واإلدارات 
الرياضة  وقاعات  واملقاهي  واملطاعم 

والحمامات العمومية...
على  واسعا  جدال  أثار  الذي  القرار  وهو 
ما  وبقدر  والقانوني.  اإلعالمي  املستويني 
نزل بردا وسالما على الكثير من املستفيدين 

من جرعتي اللقاح أو الجرعات الثالث ضد 
فيروس كورونا املستجد، واستحسنه بصفة 
أو  التلقيح«  »جواز  على  املتوفرون  خاصة 
ما يطلق عليه »الجواز الصحي« املستخرج 
بالحملة  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  من 
أو   ،»-19 »كوفيد  ضد  للتلقيح  الوطنية 
املسلم من قبل امللحقات اإلدارية القريبة من 
مقرات سكناهم. بقدر ما نزل كالصاعقة على 
تلك األقلية من األشخاص غير امللقحني من 
املترددين أو املمتنعني عن أخذ جرعتهم من 

اللقاح لدواعي خاصة بهم...
      إذ في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن 
القرار الحكومي يحظى بالشرعية القانونية 
في ظل قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي 
صادق عليه البرملان خالل الوالية السابقة، 
بحكم أنه يتيح للسلطات العمومية إمكانية 
تراها  التي  واإلجراءات  التدابير  اتخاذ 
كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد  مناسبة 
املواطنات  وسالمة  صحة  على  والحفاظ 
متعارضة  أحيانا  بدت  مهما  واملواطنني، 
آخرون  وأشار  األخرى.  القوانني  بعض  مع 
أيضا  هي  فرنسا  أن  إلى  االتجاه  نفس  في 
وإن  التلقيح«،  »جواز  فرضت  أن  لها  سبق 
كانت لم تقدم على ذلك إال إثر موافقة املجلس 
الدستوري بعد مصادقة البرملان، تحت مبرر 
اعتماد  تقتضي  القصوى  الضرورة  أن 
وتيرة  تسريع  أجل  من  التلقيح«  »جواز 
الطبيعي  مجراها  إلى  العامة  الحياة  عودة 
من  أنه  معتبرين  البالد.  اقتصاد  وانتعاش 
حماية  على  الحرص  الجميع  على  الواجب 
صحة وسالمة املواطن، حيث أن الفصل 31 
الدولة  »تعمل  أن:  على  ينص  الدستور  من 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، 
لتيسير  املتاحة،  الوسائل  كل  تعبئة  على 
أسباب استفادة املواطنات واملواطنني، على 
قدم املساواة، من الحق في العالج والعناية 

والتغطية  االجتماعية  الحماية  الصحية. 
املنظم  أو  التعاضدي  والتضامن  الصحية، 

من لدن الدولة...«
لقرار  املعارضون  يرى  املقابل  في  بينما 
في  تدعمهم  الذين  التلقيح«  »جواز  إلزامية 
والحقوقية  املدنية  الجمعيات  عديد  ذلك 
ترفض  التي  السياسية،  الهيئات  وبعض 
إلى  اختياري  من  التلقيح  يتحول  أن 
الفوري  بإلغائه  وتطالب  ضمنيا  إجباري 
معتبرة  له،  املرافقة  اإلجراءات  كافة  مع 
ويعد  للدستور،  ومخالف  جائر  قرار  أنه 
انتهاكا صارخا للحقوق والحريات  تطبيقه 
في  وشططا  القانونية  للمساطر  وتجاوزا 
استعمال السلطة، إذ فضال عن ذلك كله أنه 
جاء متسرعا وساهم في إرباك السير العام 
لبعض املرافق العمومية وأشغال والتزامات 
قويا  ضغطا  وخلق  املواطنني،  من  الكثير 

وغير مسبوق على مراكز التطعيم...
وبصرف النظر عما ترتب عن هذا القرار 
الحكومي الذي يعيب عنه الكثيرون فجائيته 
والتشاركية،  التواصلية  املقاربة  وغياب 
االكتظاظ  في  تمثلت  سلبية،  انعكاسات  من 
في  أو  التلقيح  مراكز  في  سواء  الشديد 
عرفه  وما  العمومية،  النقل  وسائل  بعض 
العمومية واملؤسسات  اإلدارات  سير بعض 
وخالفا  ملحوظ.  اضطراب  من  الخاصة 
ورؤساء  مديري  من  الكثير  عليه  دأب  ملا 
تشدد  من  والخاصة،  العامة  املؤسسات 
دون  الحكومية  القرارات  تطبيق  في  وغلو 
تنفيذا  أنه  حيث  تدرج،  أو  مرونة  أدنى 
التدابير  بشأن  العمومية  السلطات  لقرار 
واإلجراءات االحترازية األخيرة، راسل عدد 
ورؤساء  اإلقليمية  املديريات  الوزراء  من 
إدالء  ضرورة  على  الحث  قصد  املصالح 
كوثيقة  التلقيح  بجواز  واملرتفقني  املوظفني 
العمومية،  اإلدارات  لولوج  حصرية  رسمية 

كما هو الشأن بالنسبة ملجلس النواب... فإن 
مديرية األمن الوطني وعيا منها بما تشكله 
يوم  إجراؤها  تم  التي  الشرطة،  مباريات 
األحد 24 أكتوبر 2021، من بريق أمل أمام 
وضعت  أن  وبعد  الشباب،  املتبارين  آالف 
التلقيح«  اإلدالء ب«جواز  بأن  لها  بالغ  في 
الجتياز  األساسية  الشروط  ضمن  يندرج 
مراكز  جميع  في  الكتابية  االختبارات 
االمتحان املحددة على الصعيد الوطني، لم 
يفتها أن توضح، في ذات البالغ، بأنه وفي 
إطار السهر على ضمان األمن الصحي لعموم 
املوظفات  وكافة  واملترشحني  املترشحات 
واملوظفني املكلفني بالحراسة واإلشراف على 
املتوفرين  غير  استثناء  يمكن  االمتحانات، 
على الجواز ممن تعذر عليهم اإلدالء به، على 
أن يقدموا بدله وجوبا شهادة إجراء تحليل 
PCR للكشف عنّ كوفيد 19-« تكون نتيجته 
سلبية وال تتجاوز 72 ساعة، على أن يشمل 
االختبارات  مراحل  جميع  اإلجراء  هذا 
والصحية،  والرياضية  والشفوية  الكتابية 
من  املعتمدة  االحترازية  للتدابير  تنفيذا 
لجائحة  للتصدي  العمومية  السلطات  قبل 

كورونا.
إننا إذ نشد بحرارة على يد املدير العام 
الحموشي  اللطيف  عبد  الوطني  لألمن 
األمن  مديرية  عليه  أقدمت  ما  عاليا  ونثمن 
القرار  مع  تعاملها  في  ومرونة  اجتهاد  من 
حقوق  على  الحفاظ  بهدف  الحكومي، 
مباريات  الجتياز  واملترشحني  املترشحات 
عزيز  الحكومة  رئيس  ندعو  فإننا  الشرطة، 
حكومته  تفادي  على  العمل  إلى  أخنوش 
وخاصة  قراراتها  اتخاذ  في  االرتجال 
غنى  في  بالدنا  أن  السيما  منها،  املصيرية 
أي توتر أو احتقان إضافي في ظل تداعيات 
جائحة »كوفيد 19-« وتصاعد موجة الغالء 

واالرتفاع الصاروخي املهول في األسعار...

 سري القدوة

في ظل استمرار هجمات املستوطنني على 
هي  خطوات  وفي  الفلسطينيني،  املزارعني 
وممثلون  رؤساء  شارك  نوعها،  من  األولى 
بلجيكا  من  لكل  الدبلوماسية  البعثات  عن 
وإيطاليا  وفرنسا  األوروبي  واالتحاد 
املتحدة،  واململكة  والسويد  والنرويج 
نابلس  جنوب  قصرة  قرية  في  املواطنني 
القنصلية  من  بتنظيم  الزيتون  ثمار  قطف 
مع  وبالتنسيق  بالقدس  العامة  البريطانية 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وتأتي هذه 
الخطوة في ظل استمرار اعتداء املستوطنني 
استمرار  ومع  الفلسطينيني  املزارعني  على 

قبلهم  من  الفلسطيني  الزيتون  ثمار  سرقة 
وفي ظل حماية جيش االحتالل .

أهمية  عن  الخطوة  هذه  عبرت  لقد 
ملمارسة  فرص  في خلق  األوروبية  املشاركة 
الشعب  ومساندة  التطوعية  األعمال 
وتطوير  العادلة  حقوقه  ودعم  الفلسطيني 
الحملة  ضمن  ويأتي  التطوعي،  العمل 
الوطنية لدعم وإسناد املزارعني في األراضي 
املهددة باالستيالء من قبل االحتالل في بلدة 
قصرة جنوب نابلس والوقوف أمام هجمات 
من  املشاركة،  الدول  وعبرت  املستوطنني، 
وعبر  لها  التابع  الدبلوماسي  الفريق  خالل 
بيان صادر عن مكتب ممثل االتحاد األوروبي 
لسياسة  معارضتها  فلسطني،عن  في 
عنف  من  وقلقها  اإلسرائيلية  االستيطان 
املستوطنني املتزايد، وشددت هذه الدول في 
بيانها على أن دولة االحتالل، كقوة محتلة، 
بحماية  الدولي  القانون  بموجب  ملزمة 
هجمات  من  وممتلكاتهم  الفلسطينيني 

املستوطنني .
مشاركة  بأهمية  اإلشادة  من  بد  ال  وهنا 
عدد من القناصل والسفراء األوروبيني لدى 
دولة فلسطني في حملة التطوع، التي نظمت 
مع  بالتعاون  البريطانية  القنصلية  قبل  من 
وعدد  واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة 
الشعبية  والفعاليات  الهيئات  ممثلي  من 
من  وبات  الفلسطينية،  واألهلية  والرسمية 

الضروري إطالق سلسلة فعاليات تضامنية 
متواصلة مع املزارعني الفلسطينيني لتشمل 

كل محافظات الوطن .
تعد  والتي  املستوطنني،  هجمات  وتأتي 
القانون  ممارسات غير مقبولة، متنافية مع 
مرتكبيها  تقديم  يتم  أن  ويجب  الدولي 
األوروبي  االتحاد  دول  وعلى  العدالة،  أمام 
الفلسطينيني  للمزارعني  دعمها  مواصلة 
يتماشى  وهذا  )ج(،  املنطقة  في  سيما  ال 
خالل  من  لالتحاد  السياسية  األهداف  مع 
الوجود  على  والحفاظ  الدولتني  لحل  دعمه 
الفلسطيني في املنطقة )ج(، والتي هي جزء 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضي  من  أساسي 
ليست  فلسطني  في  الزيتون  أشجار  وأن 
الهوية  من  جزء  فهي  دخل  مصدر  مجرد 
تقع  حيث  الفلسطينية  والوطنية  الثقافية 
معظمها في هذه املناطق من الضفة الغربية، 
الفلسطينيون  املزارعون  يواجه  وهناك 

هجمات متكررة من قبل املستوطنني .
هجمات املستوطنني تواصلت في مختلف 
مناطق الضفة الغربية وخاصة في محافظة 
نابلس على وجه الخصوص، والتي أسفرت 
عددهم  يزداد  الذين  الشهداء،  سقوط  عن 
بشكل سنوي منذ عام 2016، وإن ما يقارب 
من نصف األراضي الزراعية الفلسطينية في 
الضفة الغربية مزروعة بعشر ماليني شجرة 
زيتون حيث تعتمد غالبية األسر الفلسطينية 

في الضفة الغربية على زيت الزيتون كمصدر 
دخل أساسي لها.

على  أساسا  قائمة  املستوطنني  سياسة 
واملتزايد،  املستمر  والقمع  العنف  ممارسة 
ثمار  حصاد  موسم  إطالق  مع  وخاصة 
ما  لإلحباط،  الجميع  يدفع  وهذا  الزيتون، 
واملساهمة  املشاركة  ضرورة  إلى  يدعو 
على  صمودهم  وتعزيز  املزارعني  دعم  في 
محاسبة  ويجب  معهم،  والتضامن  أرضهم 
هذه  ارتكاب  عن  املسؤولني  املستوطنني 
سلطات  وعلى  الفلسطينيني،  ضد  الجرائم 
شامل  تحقيق  إجراء  اإلسرائيلي  االحتالل 
القضاء  تغييب  وعدم  الحوادث  هذه  في 
تتم  والتي  االعتداءات،  لتلك  تجاهله  أو 
االحتالل حيث  رعاية وبحماية جيش  تحت 
القانون  احترام  االحتالل  دولة  على  ينبغي 
وأن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية 
ووضع  املستوطنني  عنف  من  الفلسطينيني 
لكل  املخالفة  اإلجرامية  ملمارساتهم  حد 

القوانني الدولية .

سفير اإلعالم العربي في 
فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

عبد السالم المساوي 

الثالثاء  26  أكتوبر 2021 املوافق 19 ربيع األول 1443 العدد 12.976

ارتجال الحكومة ومرونة مديرية الأمن الوطني! 

محمد إنفي

قاله  ما  هذا  ضاربة؛  قوة  الجزائر 
الجمهورية  رئيس  تبون،  املجيد  عبد 
هي  ما  في  لنا  يقل  لم  لكن  الجزائرية. 
ضاربة. هل ضاربة في القدم؟ ضاربة في 
في  التخلف؟ ضاربة  في  الِجدَّة؟ ضاربة 

الشقيق؟  الجزائري  الشعب  على  الكذب 
البالد؟ ضاربة  تبديد ثروات  ضاربة في 
في  ضاربة  الفارغة؟  العنتريات  في 
في  ضاربة  التزاماتها؟  من  التنصل 
لجيرنها؟  العداء  في  ضاربة  االستبداد؟ 
ضاربة في الغباء السياسي؟... أم في ما 

هي ضاربة؟
أما الجزائر-الكوكب فقد قالها شخص 
حسبما  جزائرية  قناة  في  يتحدث  كان 
)الجزائر  الشاشة  خلفية  من  يظهر 
ثالثة  فيه  بالطو  في  وذلك  مباشر(؛ 
أشخاص )أو شخصيات؟(، أحدهم يبدو، 
من موقعه في هذا البالطو، أنه املحاور 
للعبقري الذي زف لعلماء الفلك )وللرأي 
اكتشافاته  أحد  خبر  الدولي(  العام 
إنه اكتشاف كوكب جديد ليس  الباهرة: 

كباقي الكواكب املكتشفة لحد اآلن.
وبنبرة  بالحرف  املتحدث  قال  لقد 
»اْحنا  فصيحة:  دارجة  وبلغة  صارمة 
باالفتخار  أوال  مطالبني  كجزائريني 

بهذا  ذلك[،  في  عيب  ]ال  البلد  بهذا 
العدد  حول  التساؤل  يبدأ  ]هنا  القارة 
الكرة  على  املوجودة  للقارات  الحقيقي 
األرضية[، احنا تجاوزنا الجزائر القارة، 
]أم  الكوكب  الجزائر  مرحلة  في  َرنا 
بابه  الفلك من  علم  عالم  فقد دخلنا  اآلن 
املخبولني  الواسع؛ واألصح دخلنا عالم 

واملجانني[«.
)وزير؟  الصفة  هي  ما  أدري  ال 
سياسي؟  محلل  ديبلوماسي؟  برملاني؟ 
إعالمي؟ باحث؟ رجل مخابرات؟، »كاري 
هذا  بها  يتحدث  التي  حنكو«؟...( 
املخبول. لكنه فاق عبد املجيد تبون في 
غبائه وفي جنونه وفي جهله بأبجديات 
املنطق وبالحد األدنى من قواعد الخطاب 

اإلقناعي. 
الجزائر-  تصل  أن  إذن،  غرابة،  فال 
ربما  الذي  املخبول  هذا  أمثال  وفيها 
يحتل منصبا ساميا في البالد أو موقعا 
تصل  أن   - نظامها  في  استراتيجيا 

إفالس سياسي  من  إليه  ما وصلت  إلى 
واجتماعي  واقتصادي  وديبلوماسي 

وحقوقي...وغيره.
نحن ال يسرنا ما وصلت إليه األوضاع 
االجتماعية في الجزائر من تردي؛ وإننا 
هو  الشقيق  الجزائري  الشعب  أن  نعلم 
الذي يعاني من هذه األوضاع املأساوية، 
ونعلم  طائلة؛  بالده  ثروات  أن  رغم 
في  يرفلون  العسكري  النظام  أزالم  أن 

بحبوحة من العيش. 
به  يتلفظ  ما  أيضا،  ويسيئنا، 
وبعض  الجزائريني  املسؤولني  بعض 
ال  كالم  من  »النخبة«  على  املحسوبني 
يسنده عقل وال منطق؛ وذلك ليس لكونه 
يضحك  لكونه  بل  بالدنا،  إلى  يسيء 
وشعبها  الشرقية،  جارتنا  على  العالم 
شقيق شعبنا؛ بل هما توأمان، كما قال 
امللك محمد السادس في خطابه األخير.   
قدر  هل  الجزائر؟  تسير  أين  فإلى 

الشعب الجزائري أن يحكمه األغبياء؟

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي

ملف القيم رقم: 219/2021
تاريخ تعليق اإلعالن: 

18/10/2021
تبليغ 206/21

تبليغ أمر في إطار الفصل 441 
من ق.م.م

تقدم  الذي  الطلب  على  بناء 
السالم  عبد  كرباوي  السيد  به 
عبد  األستاذ  نائبه  بواسطة 
املحامي  بوشنتوف  الحفيظ 

بهيئة وجدة.
 Sté Travaux de شركة  ضد: 
Construction et Décora-
 tion d?Intérieur T.C.D.I
ممثلها  شخص  في    SARL
بالحي  مقرها  الكائن  القانوني 
املحمدي تجزئة الخير زنقة النون 

رقم 6 وجدة.
باملحكمة  القضائي  القيم  يعلن 
صدر  أنه  بوجدة  التجارية 
نائب  السيد  عن  قضائي  أمر 
بوجدة  التجارية  املحكمة  رئيس 
بتاريخ   952/2021 عدد  تحت 
رقم  ملف  في   2021/07/27

بتبليغ  قضى   952/2021/8103
الصادر   988/2020 عدد  الحكم 
امللف  في   2020/12/10 بتاريخ 
بواسطة   852/2020/8205 رقم 
املطلوب  إلى  القضائي  القيم 
ضدها بعد أن تعذر تبليغه إليها 
إن بواسطة املفوض القضائي أو 

عن طريق البريد املضمون.
والحكم الذي تعذر تبليغه للشركة 
املحكمة  حكمت  كالتالي:  هو 
ابتدائيا  العلنية  بجلستها 

وغيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى

على  بالتشطيب  املوضوع:  في 
املقيد  عليها  املدعى  عنوان 
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بوجدة  التجارية 
عليها  املدعى  وتحميل   23335

الصائر ورفض باقي الطلب.
بتاريخ:  القيم  تبليغ  على  وبناء 

2021/09/17
أجل  أن  القضائي  القيم  يعلن 
تعليق  بعد  إال  يسري  ال  الطعن 
 30 لذلك  املعدة  باللوحة  اإلعالن 

يوما وإشهاره.
ع.س.ن/3993/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة

املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع قضائي باملزاد 

العلني
ملف تنفيذي عدد: 533/2020

لفائدة: قاسمي محمد
عنوانه: زنقة ارفود حي فلسطني 

بركان
ينوب عنه األستاذ زروقي عبد 

الرزاق محامي ببركان
ضد: زهير بوشابش

عنوانه: حي امعلو سيدي 
سليمان بركان

سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
على   2021 دجنبر   01 يوم  في 
الساعة الثانية زواال البيع باملزاد 
للعقار  مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
الكائن  منزل  عن  عبارة  الذي هو 
بجماعة  الشماليني  عتيق  ببني 
والذي  بركان  سليمان  سيدي 
تصميم  حسب   23 رقم  يحمل 
من  املستخرج  الهيكلة  إعادة 
عبد  الحاج  "امعلو  املسمى  امللك 
طابق  من  املنزل  يتكون  القادر". 
سفلي يشتمل على قاعة للجلوس 
ودوش  الوسط  في  وهول  وغرفة 
السطح  إلى  وسالليم  ومرحاض 
كما يتكون من سياج في السطح 
متر.   2,80 حوالي  علوه  يبلغ 
يتوفر املنزل على واجهتني وتبلغ 

مساحته حوالي 80 متر مربع.

بيع  عملية  انطالق  ثمن  حدد 
مبلغ  في  محفظ  الغير  املنزل 
 %  3 زيادة  مع  270.000درهم 

لفائدة خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء

واالطالع  املعلومات  من  وللمزيد 
والتحمالت  الشروط  كناش  على 
االتصال  يجب  عروض  تقديم  أو 
بمكتب التنفيذات القضائية حيث 

يوجد امللف رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/3994/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم    2021/19/11 يوم   فـي 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
عبد  آيت  )قاعة  السراغنة  قلعة 
املولى عبد الوهاب( فتـح األظرفة 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
 FDR/2021/08 * ألجل:  أثمـان 
حفر بئر   *  10:00 الساعة:  على 
والدواوير  صالح  موالي  بدوار 
الترابية  للجماعة  املجاورة 
قلعة  إقليم  الجوالة-عمالة 

السراغنة.
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -

)ستة  6000٫00درهم  مبلغ:  
آالف درهم(

مبلغ   في  األشغال  كلفة  تقدير   -
)مئتان  235.080.00درهم 
وثمانون  ألف  وثالثون  وخمسة 
ملفات  سحب  يمكن  درهم(. 
امليزانية  بقسم  العروض  طلب 
كذلك  ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميلهم 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 
إقليم  الضبط بعمالة  إلى مكتب  

قلعة السراغنة 
وصل،  مقابل  إيداعها،  -إما 

بمكتب الضبط بالعمالة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
بداية  عند  العروض،  مكتب طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
عدد 14.20 الصادر في 8 من ذي 
شتنبر   4 موافق   1435 القعدة 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
من  العمومية  الصفقات  إبرام 

الصفة املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 4 من نظام االستشارة.
املقيمة  غير  للمقوالت  بالنسبة 
اإلدالء  عليها  يتعني  باملغرب 
في  كما هو محدد  التقني  بامللف 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3995/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
قسم الشؤون التقنية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:11/ج.ص/2021

على   2021 نونبر   19 يوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
التقنيةبجماعة  الشؤون  بقسم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الصويرة 
بطلب عروض أثمان ألجل: اشغال 
العمومي  املطرح  وصيانة  تهيئة 

بجماعة الصويرة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 

العمومية بالجماعة املذكورة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آلف  )ثمانية  في:8.000,00درهم 

درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
مئة  )خمس  504.000,00درهم  
احتساب  مع  درهم(  الف  وأربعة 
من  كل  يكون  ان  يجب  الرسوم. 
ملفات  وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املرسوم  من  و31  و29   27 املاد 
 8 في  الصادر  رقم2-12-349  
 20(  1434 األولى  جمادى  من 
مارس 2013 ( املتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

الصفقات  بجماعة الصويرة.
طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
* إما إرسالها عن بوابة الصفقات 

العمومية الى العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املنصوص   6 رقم  املادة  في  بها 

عليها في 
نظام االستشارة.

في  املقيمني  الغير  املتنافسني 
املغرب يتعني عليهم اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

اإلستشارة.
ملكان  زيارة  ستنظم  جدا:  هام 
بحضور  أعاله  الصفقة  موضوع 
يوم  املشروع  صاحب  ممثل 
الساعة  على   2021 نونبر   09
على  يتعني  صباحا،  العاشرة 
في  الحضور  املتنافسني 
الى  املحددين  والساعة  اليوم 
التقني  »القسم  الجماعة  مقر 

بالجماعة«.
البريد  كتابة  يجب  مالحظـــــة: 
اإللكتروني و كذلك الرقم واملدينة 
على  للمقاول  التجاري  للسجل 

االظرفة.
ع.س.ن/3999/ا.د

ع.س.ن /3988/ إد

ع.س.ن /3990/ إدع.س.ن /3991/ إد

ع.س.ن /3989/ إد
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اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض مفتوح
N° DT1114752 :رقم

جلسة علنية
للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء عن طلب العروض 
املتعلق باقتناء بطاقات التعبئة 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية  نور 

بمراكش.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 141.120,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة: غير مطلوبة.

القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: املكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب-

قطاع الكهرباء  13, شارع موالي 
رشيد - كليز - مراكش - املغرب.

الهاتف:
)212(0524446040

الفاكس: 
)212(0524436077

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2021/11/25 بتاريخ   األظرفة 
والنصف  التاسعة  الساعة  على 
الجهوية  املديرية  بمقر  صباحا 

للتوزيع بمراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

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

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques
ع.س.ن/3979/ا.د

ع.س.ن /3984/ إد

ع.س.ن /3986/ إد
ع.س.ن /3987/ إد

ع.س.ن /3996/ إد

ع.س.ن /3985/ إد

موالي عبد الحكيم الزاوي

»...ليس كل شعر يستحق أن 
يلتفت إليه.«
إدغار موران.

 
تواصل  حينما  الصدفة،  لهذه  سببا  أجد  لم 
مدة  فارقت  كنت  غلمان  مصطفى  الدكتور  معي 
كينيت  األمريكي  األنثربولوجي  كتاب  يسيرة  غير 
براون املوسوم ب »أهل سال«. وقر في نفسي بأن 
عن  غفلة  في  التفاصيل  بعض  تسكن  روحا  هناك 
هذه  معمار  هذه  في  أفكر  حينها  كنت  التخطيط. 
الرباط  غريمتها  من  مزمن  بضيق  املُصابة  املدينة 
املنصور  يعقوب  يندم  لم  أو  بنفسها.  املُعتدة 
املوحدي على تأسيس مدينة الرباط؟ وتلك حكاية 

أخرى ال يسعها املقام.
املدينة،  كانت سال  اشتبكت معها  التي    سال 
شالة،  من  االسم  ورثت  ومنتهاه،  الجهاد  فورة 
وأدت غاليا ضريبة الصراع بني دار االسالم ودار 
ارتسمت  لكنها  الجغرافي،  لقدرها  ضحية  الكفر. 
في التاريخ كقبلة للصلحاء والفقهاء واملتصوفة...
مشعل  حملت  التي  الوطنية  الحركة  ولدت  منها 

املقاومة ضد الظهير البربري.
   في كتابه »متاهة العزلة أو في نقد الهرم« 
كرَّس أوكتافيو باث جهوده في البحث عن اللحظة 
في  وتبدأ  ذاتها،  إلى  الشعوب  فيها  تعود  التي 
هذه  في  وجودها.  عن  الحارقة  األسئلة  طرح 
الحلم،  يبدأ  بالذات  باث  أوكتافيو  يقول  اللحظة 
لحظة  أن  ذلك  فمعنى  نحلم،  بأننا  وعندما نشعر 
نوفاليس.  يقول  كما  وشيكة  أصبحت  قد  اإلفاقة 
لباكورة  قراءتي  أستهل  أن  أردت  املقولة  بهذه 
الحيضوري،  رفيق  فوزية  املغربية   الشاعرة 
 ،2020 سنة  عناية  مركز  منشورات  عن  الصادر 
أن  وقبل  يفترى«.  ُحلما  كان  »ما  عنوان  تحت 
أدقق  الديوان  هذا  ومضامني  تيمات  أستعرض 

بداية في عتبة العنوان.

 عتبة العنوان: 

  ورد في املعجم الوسيط للغة العربية بخصوص 
التي تحمل صيغة التعجب، والتعجب  حرف »ما« 
الحقيقة.  وإثبات  الحلم،  نفي  احتمالني:  بني  هنا 
وقد يعطى لحرف »ما« صيغة االستفهام، أو صيغة 
النفي، نفي املاضي، وقد يحتمل أن يكون حرف نفي 
قد يكون ناسخا لعامل على عامل، أو بمعنى نفي 

شرطي يقابل الخبل من قول الشاعر جرير:
كحلِم  إالَّ   .… خَباًل  ِزْدَتُهْم  َقْوٍم  أْحالُم  كاَن  ما 

فراِش الهبوة الغادي
خُص أي ظلم بممارسة   يقال في اللغة افترى الشَّ
َلِبَسُه،  بمعنى  الَفْرَو  اْفَتَرى  أيضا  ويقال  الَبْطش، 
ادَّعاه،  اختلقه،  القوَل:  افترى عليه  القوَل،  وافترى 

كذب فيه.

مضامين الديوان:

  تنهجس فوزية رفيق في بالحديث عن الذات، 
عن انكساراتها، تشظياتها، عذاباتها، جراحاتها...
وتكاد تكون الذات هي التيمة الناظمة لكل القصائد 
وانكسارها...عبر  انتشائها  وحزنها،  فرحها  في 
في  القارئ  رفيق  فوزية  تشرك  املعذبة  الذات  هذه 
فائضة.  بتفاصيل  يحبل  يزال  ال  معرفي  نقاش 
األلم  بني  والتاريخ،  الذاكرة  بني  العالقة  نقاش 
مختصو  وحدهم  الدوال.  من  واألمل....وغيرها 
بني  التعارض  حجم  يدركون  االبستمولوجيات 
التاريخ والذاكرة. الذاكرة التي تتوسل بها الشاعرة 
هنا تمثل استرجاعي لنسق الذهنيات والتصورات 
إنتاج اجتماعي وسياسي  بالنهاية  الرمزية، وهي 
وثقافي. الذاكرة مثلما يقول املؤرخ ببير نورا »ما 
تبقى في أذهان الناس أو ما يتصورونه بخصوص 
يختزل  ذهني  موروث  أيضا  وهي  املاضي«.  هذا 
التي  والجماعية  الفردية  الذكريات  من  مسيرة 

وبالتالي، فهي صورة  املجتمعية.  التمثالت  تغذي 
مجرد صورة عن ماضي وقع استحضاره، اختزاله، 
تضخيمه، تقزيمه، تبريره وفق حاجيات االنسان. 
والرمزية،  القدسية  الذاكرة  على  تغلب  ما  وغالبا 
وقد تتلبس الصورة بالخيال، ونصير نحو مشكلة 
أخرى وفق ما عبر عنها الفيلسوف الفرنسي جون 
بودريار ب«اختفاء الواقع«، أو »ما فوق الواقع«. 
مفاهيمي،  واشتغال  منهجي  بناء  التاريخ  بينما 
املعالجة  على  يقوم  آن،  في  وإشكالي  موضوعاتي 
عبارة  وفق  املاضي  وقائع  ترتيب  وعلى  املنهجية 
لوسيان فيفر الشهيرة. التاريخ عملية بناء وإعادة 
بناء، صياغة وإعادة صياغة، كتابة وإعادة كتابة، 
قراءة وإعادة قراءة...ال يتم ذلك إال عبر سلسلة من 
تحليل، تأويل، ونقد  العمليات املنهجية املتداخلة: 

وتجاوز. باختصار: هدم وبناء. 
مع  حقيقية  عالقة  توجد  ال  ذاكرة  »بدون    
سال،  املكان  درويش.  محمود  قال  كما  املكان« 
سال  في  النضال.  وشموخ  القراصنة  مدينة 
املوريسكي،  ُبعدها  املغربية  الشخصية  ارتدت 
الفكرة  األندلس  األندلس.  روح  عنها  وورثت 
إميليو  اإلسباني  املؤرخ  يقول  كما  الرقعة  وليس 
غونزاليس فيرين. كل شيء في سال يصدح بجرح 
التاريخ. وحده الحاضر ينزع القداسة عن األمكنة 
تصدف  أن  البالد  هذه  آفة  ولكأن  والفضاءات، 
يوحي  شيء  كل  عن  وتعرض  التليد  تاريخها  عن 
بالتاريخ. ولكأن بومة منيرفا الهيغيلية ال تحلق إال 
في الظالم. »...املغرب بلد يصنع التاريخ ولكن أهله 
لم يكتبوه بعد...« كما الراحل ابراهيم حركات. قدر 
هي األمة أن تستحق الغياب ال الحضور، الحجب ال 
التمكني، في كل نازلة يحدث أن يلتقي فيها املاضي 
بالحاضر، ينتصر املاضي، بما هو حنني ملا فات، 
وضجر مما آت، وحده املاضي سلطة مسلطة على 
الرقاب... املاضي املتخيل وليس املاضي الحادث...
ضياع  األندلس،  ضياع  الضائعة،  الفرص  مغرب 
فرصة  ضياع  األطلسي،  وراء  ما  املغامرة  فرصة 

بناء الدولة الحديثة.
  من يقرأ للشاعرة السالوية فوزية رفيق يرى 

الكلمات واملعاني تنساب في خيوط متشابكة مثل 
املصارحة  باألمل،  األلم  فيها  يمتزج  شعر  ضفيرة 
قبل املصالحة. معاناة جيل بأكمله تربى في حضن 
في  صدى  ورجع  وقعا  للكلمة  بأن  وآمن  النضال، 
تهذيب الجالد. جيل آمن بأن الشعر مسكن الوجود، 
والفن سالح األقوياء، والحب انتصار للحياة ضد 

املوت، وللغيرية ضد األنانية...
النشط  االستذكار  عملية  رفيق  فوزية  تمارس   
للماضي وترفعه إلى مستوى البناء الشعري مثل 
الوجود.  مخاضات  من  الذات  لتطهير  كتارسيس 
وألن هذا االستذكار النشط ال يتم إال عبر ممارسة 
في  غلمان  مصطفى  الشاعر  سماه  ما  وفق  الشك 
هاهنا،  املستبطن  الشك  هذا  فإن  للديوان،  تقديمه 
يصير تمرينا فلسفيا يبرهن على احتمالية التغيير 
واالشتباك مع القضايا التي ُتعذب الذات اإلنسانية 
النافي  هنا  الشك  ليس  باملوجودات.  عالقتها  في 
تتم  وهنا  لها.  واملعضد  لها،  املعزز  بل  للحقيقة، 
تلك  بليغة  هي  كم  نقائضها.  إلى  األشياء  تقليب 
...« قال:  حينما  الجويطي  أبدعها  التي  املقولة 
املغاربة ال يحرسون الذكرى إال إذا كانت تتكئ على 

سلطة قائمة...«.
ببعد  رفيق  فوزية  الشاعرة  قصائد  تتوشح     
الطفولة،  ماضي  في  والنبش  بالبحث  التأنيث، 
وكأني بها توحي بأن الطفولة هي الجزء الذي ال 
ال يجب أن نثق  يغادرنا. قديما قيل في شأن ذلك: 
والحكمة ضالة  نر في عينه طفولة.  لم  إنسان  في 
الطفولة ومحتدها. وحدها الطفولة تقول ما تعنيه، 
من  الخروج  إن  تريد.  ما  وتريد  تريد،  ما  وتعني 
من  الخروج  ملسألة  األبدي  التكرار  هو  الطفولة 

الجنة.
  تسطع الكتابة من ُحرقة السؤال، يولد الحرف 
من الحرف. ال شيء يقتل اإلنسان سوى االنتظار...
ال يموت اإلنسان في السجن من الجوع أو من الحر 
أو من البرد أو الضرب أو األمراض أو الحشرات...
لكنه قد يموت من االنتظار. االنتظار ُيحول الزمن 
إلى  واملعنى  الالشيء،  إلى  والشيء  الالزمن،  إلى 

الالمعنى.
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االشتراكي

عن »مؤسسة باحثون للدراسات و األبحاث و النشر 
رشدي«  لـ«غيث  الثقافية«، صدرت  واالستراتيجيات 
َلْو...؟«، في دفتي كتاب  ماذا   « املجموعة القصصية: 
من الَقْطِع الصغير يقع في 117 صفحة، و يضم عشر 
قصص قصيرة هي: آثار جانبية - حظ - القمر- عائد 
من الحرب – الكاتب – االختيار – الفنان – املغنية – 

فرصة - اللوح.
به  تدخل  منشور  أول  السردي  املنجز  هذا  يعد  و 
حاليا  املقيمة  ربيعا  والعشرين  الثالثة  ذات  الكاتبة 
بعد  »الورقي«،  التأليف  عالم  االسكتلندية  بالديار 
على  اإللكتروني  التدوين  عبر  انتظامية  مساهمات 
و  »الفايسبوك«  االجتماعي، سيما  التواصل  حوامل 
الشابة  األديبة  إطالالت  تعددت  حيث  »اإلنستغرام«، 
والقصة  الخاطرة  بني  وتنوعت  متتبعيها  على 
والشعر  والومضة  جدا  القصيرة  والقصة  القصيرة 
الصحافي  التوثيق  مستوى  على  أيضا  و  واملسرح، 
و  زميالتها  مع  جماعية  منصات  خالل  الثقافي من 
األخوين«  »جامعة  خريجي  و  خريجات  زمالئها 

َكـ«Café Historyِ«)»مقهى التاريخ«(.

 »ما كان حلما يفترى« للشاعرة فوزية رفيق

القلق الذاتي ب�سيغة ن�سائية

بالرباط،  الخامس  محمد  مسرح  بهو  احتضن 
خالل نهاية االسبوع، حفل توقيع ديوان »طعنات 

في ظهر الهواء« للشاعر محمد بلمو.
التشكيلي  الفكر  جمعية  نظمته  الذي  الحفل 
من  وبدعم  الخامس  محمد  مسرح  مع  بتعاون 
الرباط  بجهة  الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية 
سال القنيطرة، تصمن قراءات من الديوان بصوت 
الشاعر املحتفى به، وقراءة في املجموعة الشعرية 
قام بها أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس، 
التراجيديا  على شعرية  فيها  ركز  الشيكر  محمد 
ليس  الحزن  على  يشتغل   للشاعر  ابداعي  كافق 
مقدر وبكاء ولكن كخافز للشباب بالحياة ومقاومة 

منها.
إن  بالناسبة،  كلمة  في  قال  بلمو   الشاعر 
قضايا  يعالج  الهواء«  ظهر  في  »طعنات  ديوان 
عنوان  يختزلها  وإنسانية  واجتماعية  ذاتية 
الديوان في الغدر الذي يتعرض له الهواء بداللته 
الحقيقية، كانتشار األسلحة النووية، والكيماوية، 
والجرثومية، والتلوث وما ينجم عنه من تغيرات 

مناخية.
وأضاف أن عنوان ديوانه يحمل في طياته أيضا 
حيث  الحرية،  على  أساسا  تحيل  مجازية،  داللة 
تضمن الكتاب نصا عن معاناة الشعب الفلسطيني 
الذي ال زال يروح تحت االحتالل ومعاناة العديد 
على  والكوارث، عالوة  الحروب  مع  الشعوب  من 
بعض املحن التي مر منها  الشاعر ، والتي حاول 

مقاومتها عبر كتابة الشعر.
واستحضر محمد الشيكر في قراءته للمجموعة 
ما سماه ب«شعرية التراجيديا« من خالل مأساة 
الفقد والفراق التي تجرع مرارتها الشاعر بسبب 
موت حفيدته عن عمر سنتني بسبب داء السرطان، 

مشيرا في هذا الصدد إلى قصيدة »عودي أريج كي 
نرقص« التي يعبر فيها عن هول املأساة وفداحة 
الرزء، فيما عبر في نصني آخرين يحمالن عنوان 
»بني قوس وقوس«، و«ال يد.. لي«، عن عجزه عن 

القيام بأي شيء من أجل إنقاذ »أريج«.
محمد  بجامعة  الفلسفة  استاذ  وأضاف 
الخامس بالرباط، أن طابع الحزن ال يقتصر فقط 
على املعاناة الشخصية، لكنه ينفتح على معاناة 

إنسانية حيث مظاهر الفقر والظلم والحروب وما 
تخلفه من مآس وكوارث وغيرها، تعزز اإلحساس 

بالحزن والغدر الذي يتعرض له اإلنسان.
عن  الهواء«  ظهر  في  »طعنات  ديوان  صدر 

دجنبر  في  التشكيلي  الفكر  جمعية  منشورات 
وباء  بسبب  2019 وتعذر إقامة حفالت لتوقيعه 

كورونا.
لوحة  تصدرته  الذي  الديوان  هذا  ويأتي 
ثالث  بعد  املنصوري،  اإلدريسي  محمد  للفنان 
 ( التراب  صوت  هي:  لبلمو  شعرية  مجاميع 
شعر(، منشورات اتحاد كتاب املغرب سنة 2001، 
الشاعر  مع  مشترك  )شعر(  السلمون  وحماقات 
اليقني  ورماد   ،2007 سنة  جميل  العاطي  عبد 
وسنة   2013 سنة  طبعتني  في  شعرية  مجموعة 
مشتركة مع  )مسرحية(  أنفه  رغم  2017، وحمار 
السيناريست والكاتب املسرحي عبد اإلله بنهدار 

سنة 2018.
شعريا  نصا  عشر  خمسة  الديوان  ويتضمن 
»همهمات«،  عناوين  تحت  التوالي  على  جاءت 
و«المية 2012«، و«ال توقفوا ناركم«، و«أيتها ال 
أحزان مهال«، و«الساحرة«، و«جرى الذي جرى«، 
نرقص«،  كي  أريج  و«عودي  و«ستفاجئهم«، 
و«األمل..  الجثث«،  و«بريد  سحيقه«،  و«طعنات 
ال يموت«، و«بني قوس وقوس«، و«ال يد.. لي«، 

و«عندما أموت«، ثم  »ال أكتب«.
شاعر  بلمو،  محمد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بني  بقصبة   1964 سنة  ولد  مغربي  وإعالمي 
ومكناس،  فاس  مدينتي  بني  ما  بزرهون  عمار 
االجتماع  علم  الفلسفةو  في  إجازة  وحاصل على 
اهلل  عبد  بن  محمد  جامعة  من  النفس  وعلم 
عائشة  بجائزة  بلمو  وفاز   .1989 سنة  بفاس 
لوبينيون  لجريدة  القضائية  للمراسالت  مكي 
سنة 1995. واشتغل في  )جائزة لجنة التحكيم( 
الصحافة املكتوبة ألزيد من عشريني سنة، قبل أن 

يعني مكلفا بالصحافة في وزارة الثقافة.

ال�ساعر حممد بلمو يوقع ديوانه الأخري »طعنات يف ظهر الهواء« 

 من يقرأ للشاعرة 
السالوية 

فوزية رفيق، يرى 
الكلمات والمعاني 
تنساب في خيوط 

متشابكة مثل 
ضفيرة شعر 

يمتزج فيها األلم 
باألمل، معاناة 

جيل بأكمله تربى 
في حضن النضال، 
وآمن بأن للكلمة 
وقعا ورجع صدى 
في تهذيب الجالد

»َغْيث ُر�ْسدي« 
تطل على الو�سط الأدبي 

ِبـ:»ماذا َلْو...؟«
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

إقليم ابن سليمان
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

مصلحة الصفقات  
إعالن عن طلب عروض مفتوح

SM/2021/01 :رقم
مخصص للمقاوالت الصغرى 
و املتوسطة و التعاونيات و 

املقاولني الذاتيني 
جلسة عمومية

نونبر   22 االثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2021
قاعة  في  سيتم  صباحا،  عشر 
بوزنيقة،  بجماعة  االجتماعات 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

ألجل  أثمان  بعروض  العروض 
اإلنارة  صيانة  عتاد  شراء 
جماعة  لفائدة  العمومية 

بوزنيقة .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض  
ويمكن  بوزنيقة،  لجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
و  )ثمانية  28.000,00درهم 

عشرون ألف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
مليون  واحد  مبلغ  في 

وسبعون  وأربعة  وثالثمائة 
درهما  وستون  وثالثمائة  ألف 
املضافة  القيمة  احتساب  مع 

)1.374.360,00درهم(
يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
و29 و31 من املرسوم رقم -349
جمادى   8 في  الصادر   12-2
1434)20مارس2013(  األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بجماعة بوزنيقة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

باملكتب املذكور،
إما تسليمها مباشرة لرئيس   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إرسال عروضهم الكترونيا 
وزير  قرار  من   6 للفصل  طبقا 
 14-20 رقم  واملالية  االقتصاد 

بتاريخ 2014/09/04.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من    8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
غير  املقاوالت  على  يتعني 
املقيمة في املغرب اإلدالء بامللف 
التقني كما هو محدد في نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3977/ا.د

ع.س.ن /3978/ إد

ع.س.ن /3981/ إد

ع.س.ن /3983/ إد

ع.س.ن /3982/ إد

ع.س.ن /3980/ إد
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يف يوم  حتسيسي بفاس  

ع.س.ن /3992/ إ.د

ع.س.ن /4001/ إ.د

ع.س.ن /3998/ إ.د

وضعية تطرح  السؤال بشأن غياب خبراء يف الصحة العامة عن جلان التعمير  

ب�ضبب »تمدد« المدن .. ال�ضكن بجوار اأعمدة كهرباء ال�ضغط العالي 
واحتمالت الإ�ضابة باأمرا�ض مختلفة ؟

وحيد مبارك

نموذجا،  الدارالبيضاء،  في  اإلسمنتي  الزحف  بلغ 
مجموعة من املناطق التي كانت إلى وقت قريب مصنفة 
ال  جزءا  أضحت  اليوم  لكنها  الحضري،  املدار  خارج 
بكاملها  سكنية  أحياء  إحداث  تم  حيث  منه،  يتجزأ 
وليس فقط مجرد عمارات أو إقامات هنا وهناك. زحف 
املواطنني، في ظل صعوبات  العديد من  عمراني جعل 
اقتناء  على  يقبلون  االقتصادية،  العاصمة  في  السكن 
مع  الحدود  من  املدينة،  من  متفرقة  أنحاء  في  شقق 
الشق  عني  إلى  الحسني  الحي  عبر  النواصر  إقليم 
والهراويني  بالساملية  مرورا  بوسكورة  مشارف  على 

ونواحيهما والالئحة طويلة. 
تمدد إسمنتي رافقه طرح العديد من األسئلة التي ال 
تقتصر على املرافق الحيوية ووسائل النقل فقط، وإنما 
كبيرا  أيضا، خاصة وأن عددا  الصحي  بالشق  ترتبط 
من هذه اإلقامات، بل والتجمعات السكنية املغلقة، تم 
تشييدها بجوار أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي، 

وغيرهم  ذلك،  عن  يحجمون  البعض  جعل  ما  وهو 
يترددون في اقتناء شقق في هذه األنحاء، في حني أن 
البعض اآلخر لم ينتبه في البداية، لكن مع مرور الوقت 

بدأت الشكوك تراودهم واألسئلة تقلقهم.
إلى  املختلفة  الدراسات  من  مجموعة  تشير  أعمدة، 
تتسبب  منها  املنبعثة  الكهرومغناطيسية  األشعة  أن 
وتؤدي  الدماغ،  على  تؤثر  فهي  متعددة،  أمراض  في 
ويترتب  البيضاء  واملياه  الدم،  بسرطان  اإلصابة  إلى 
التركيز.  وصعوبة  والوهن  واالكتئاب  اإلرهاق  عنها 
وتذهب أبحاث أخرى إلى التأكيد على أنها تتسبب في 
نقص املناعة بشكل عام، خاصة عند الرضع واألطفال 
واملتقدمني في السن، في حني تنفي تصريحات ألطباء 
تدعو   الذي  الوقت  في  هذا  كلّي،  بشكل  األمر  آخرين 
دراسات ثالثة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط 
ما  لكل  تالفيا  األعمدة  هذه  بجوار  للسكن  واملعايير 
والسالمة  بالصحة  اإلضرار  في  يتسبب  أن  شأنه  من 

الجسدية للمواطنني.
تحديد  في  الدراسات  تختلف  تالفيه،  ألجل  ضرر 
املسافة بني سكن معني وأقرب عمود كهربائي للضغط 

كيلومتر  عن  تقل  ال  لكي  تدعو  التي  تلك  بني  العالي، 
واحد، وأخرى تتحدث عن 700 متر، فثالثة تشير إلى 
التردد  قوة  درجات  حسب  وذلك   ،25 إلى  ورابعة   30
تؤكد  املغرب،  في  أنه  حني  في  الكهرومغناطيسي، 
أن  هو  به  املوصى  أن  االشتراكي«  »االتحاد  مصادر 
تبعد الدور في املجال القروي عن هذه األعمدة بمسافة 

مترين وفي املجال الحضري بستة أمتار؟ 
بأن  يلغي  ال  الدراسات،  وفي  التقديرات  في  تباين 
عام،  بشكل  الكهربائية  باألجهزة  ارتباط  في  العيش 
بما في ذلك املنزلية منها والتي يتم استعمالها يوميا، 
وإن كان له إيجابيات تيّسر نمط العيش، فإن أضراره 
تبقى قائمة بدرجات متفاوتة، ويطرح أسئلة لها صلة 
بتركيبة اللجان املختصة بالتعمير التي تمنح املوافقة 
املرافق، حول ضرورة وجود خبراء  لتشييد مرفق من 
في الصحة، الستحضار هذا البعد في مختلف صوره، 
إلى جانب احترام بالضرورة مضامني الظهير الشريف 
القانون  بتنفيذ   2003 في  الصادر   1.03.60 رقم 
منح  قبل  البيئي،   باملجال  صلة  له  الذي   12.03 رقم 

التراخيص املختلفة.

نظم،  يوم الجمعة  املنصرم بفاس، يوم تحسيسي 
بمكافحة وصم األشخاص املصابني باضطرابات عقلية، 
العقلية،  لألمراض  الحسن  ابن  من مستشفى  بمبادرة 

التابع للمركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
االحتفال  إطار  في  تندرج  التي  التظاهرة  و«تروم 
بحقوق  النهوض  العقلية،  للصحة  العاملي  باليوم 
ومكافحة  عقلية  باضطرابات  املصابني  األشخاص 
املرضى  ومواكبة  الفئة  هذه  تجاه  الجاهزة  األحكام 
»يقول  االجتماعي  وادماجهم  عالجهم  مسلسل  في 

املشرفون على فعاليات اليوم التحسيسي.
ومدير  النفسي  الطب  ألستاذ  تصريح  وحسب 
اليوم  »فإن  علوان،    رشيد  الحسن،  ابن  مستشفى 
التحسيسي ينسجم مع مرامي الحملة الوطنية لتجاوز 
وصم املرض العقلي« ،  مشيرا إلى  »أنه تم بذل جهود 
العقلي حتى يكون  لتبديد األوهام حول املرض  كبيرة 

مقبوال في املجتمع كمرض عاد« .
يستدعي  التوجه  هذا  »أن  ذاته  املتحدث   وأضاف 
وممارسني  مهنيني  من  األطراف  جميع  جهود  تكامل 
تقديم  »الى  املجتمع  مكونات  جميع  داعيا  وأسر«،  

الدعم  الالزم للمرضى«.
الطاقم  من  عوا،  ليلى  استعرضت  جانبها،  ومن 
التي  التحديات  الحسن،  ابن  بمستشفى  املعالج 
النهوض  »أهمية  مبرزة   الطبي،   الطاقم  يواجهها 
لتبديد  سويا  والعمل  املرضى  األشخاص  بحقوق 
خالل  من  العقلية  االضطرابات  حول  الجاهزة  األفكار 

تحسيس متزايد لألقارب والعائالت واملجتمع عموما، 
بأهمية املواكبة من أجل تحقيق الشفاء«. وشددت على 
دور عمليات التحسيس ودورات التكوين لتعديل نظرة 
املجتمع تجاه األشخاص املصابني باألمراض العقلية، 
بهؤالء  متزايد  اهتمام  »ايالء  املدني  باملجتمع  مهيبة 

املرضى«.
في السياق ذاته، يجدر التذكير،  أن منظمة الصحة 

العاملية سبق لها أن  أوصت بالعمل  من أجل  النهوض 
معتبرة  العقلية،  باألمراض  املصابني  املرضى  بحقوق 
الرئيسة  املحاور  أحد  تشكل  الوصم  مكافحة  »أن 
من   الفئة  هذه  بأن   علما  العقلية«.  الصحة  مجال  في 
الدائمة  العناية  إلى  الحاجة  املواطنني تبقى في أمس 

استحضارا لوضعيتها الصحية الهشة.

مكافحة و�ضم الأ�ضخا�ض الم�ضابين با�ضطرابات 
عقلية

قلعة امكونة.. حملة لمحاربة 
الدعارة والمخدرات  

 

الشهر  بداية  تنغير،  اقليم  مكونة  قلعة  مدينة  درك  باشر 
التي تنامت  الدعارة وترويج املخدرات  الحالي، حملة  ملحاربة 
من   ترتفع  املستنكرة  األصوات   ماجعل  الهادئة،  املدينة  بهذه 

أجل وضع حد لهذه الوضعية الغريبة عن املنطقة. 
وقد تمكن رجال الدرك  في الساعات األولى من يوم الخميس 
21 أكتوبر 2021،  من مداهمة » ماخور«  بقلعة الورود، شكل 

موضوع العديد من الشكايات من طرف الساكنة  املتضررة.
وحسب مصادر  من عني املكان ،  فالعملية همت باألساس حي 
السالم الذي يحتضن أوكارا ملمارسة الدعارة و ترويج املخدرات 
بشتى أنواعها، حيث تمت عمليات إجالء تام للحي ووضع أقفال 
للمنازل التي تمت مداهمتها، كما بوشرت عمليات التحقيق مع  
متورطني في هذه »األنشطة«،   تحت إشراف النيابة العامة في 

انتظار اإلحالة على القضاء.
 

 فجر مبارك
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اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 

01/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021
على   2021/11/17 يوم  في 
والنصف   العاشرة  الساعة 
في  سيتم   ،)10:30( صباحا 
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   ? الرياضة  و  والشباب 
لبوملان   - والرياضة  الشباب 
املتعلقة  أظرفة  فتح  بميسور 
ب: اشغال اصالح واقامة املركز 
ملديرية  التابع  لبوملان  التربوي 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

لبوملان بميسور حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
واحد  )81.000,00درهم(  في: 

وثمانون الف  درهم.
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
)مليونني  2.704.224,24درهم 
االف  وأربعة  مائة  وسبع 
وعشرون  وأربعة  ومائتان 
مع  سنتيما(   24, درهما 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
2-12- املرسوم  من  و31   ،29

349 املذكور أعاله.
ويمكن  للمتنافسني:  

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة   والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما    -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من    04 رقم  املادة  في  عليها  

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع   ،
أبعد  بميسور.على  ببوملان 
السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  

الرابعة والنصف بعد الزوال 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية   .
ع.س.ن/3971/ا.د

ع.س.ن /3972/ إد

ع.س.ن /3976/ إد

ع.س.ن /4002/ إد

ع.س.ن /3975/ إد

ERRACHIDIA 
PARAMED )SARL( 

R/C: 15321/2021 
AVIS DE CONSTI-

TUTION
Aux termes d'un 
acte sous seing pri-
vé le 22/09/2021, au 
siège de la société : 
ERRACHIDIA PA-

RAMED )SARL(, 
sise à N°13 CITE 
DES FONCTION-
NAIRES L'HABI-
TAT ERRACHT-
DIA. Les associés 
ont établi les statuts 
de ladite société. 
D'activité exclu-
sive: NEGOCE DE 

F O U R N I T U R E S 
DIVERS -  FOUR-
NITURE DU MA-
TERIEL MEDICAL, 
PARA MEDICAL 
ET PRA PHARMA-
CETIQUE -  SER-
VICE HYGIENE, 
STERILISTION ET 
NETTOYAGE DES 

LOCAUX. Son ca-
pital 100.000,00 dhs 
)1000 parts à 100 dh 
chacune( souscrit et 
libérées en totalité 
et reparti entres les 
associes comme 
suit: Mr JABOURI 
HSAIN )500 parts( 
- Mr JABOURI 

MOHAMED )500 
parts(. La société est 
immatriculée au re-
gistre de commerce 
du tribunal 1er ins-
tance Errachidia 
le 11/10/2021 sous 
R/C N°: 15321. La 
gérance de la société 
est confié à: Mr JA-
BOURI HSAIN, de 
CIN N°C 162255.

ع.س.ن/3973/ا.د
*************
HAMID STAF 

TRANS )SARL( 
R/C : 15339/2021 

AVIS DE CONSTI-
TUTION

Aux termes d'un 
acte sous seing 
privé le 28/09/2021, 
au siège de la socié-
té : HAMID STAF 
TRANS )SARL(, 
sise à KSAR AML-
LAL FERKLA EL 
OULIA TINJDAD 
E R R A C H T D I A . 
Les associés ont 
établi les statuts 
de ladite société. 

D'activité exclu-
sive : TRANSPORT 
DE MARCHAN-
DISES POUR 
AUTRUI - LOCA-
TION D'ENGINS 
DE CITERNES 
ET AUTRES 
MACHINES OU-
TILLES. Son capi-
tal 100.000,00 dhs 
)1000 parts à 100 dh 
chacune( souscrit 
et libérées en tota-
lité et reparti entres 
les associes comme 
suit : Mr MALIK 
AHMED )500 parts( 
- Mr ALICHANE 
AHMED )500 
parts(. La société 
est immatriculée 
au registre de com-
merce du tribunal 
1er instance Erra-
chidia le 13/10/2021 
sous R/C N°15339. 
La gérance de la 
société est confié 
à : Mr MALIK AH-
MED, de CIN N°UA 
61080.

ع.س.ن/3974/ا.د
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- إبراهيم العماري
- عبد العزيز 

بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/10/25

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل للجهة الشرقية 
إعالن عن طلبات العروض 

TO3113658/ :رقم
TO3114980

للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  ]زاوية  الشرقية 
وجدة[  والزهراء  الوكيلي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلبات  عن  الكهرباء 

رقم: 
مراقبة   :TO3113658   -  1
الخطوط الكهربائية ذات التوتر 
النقل  ملديرية  التابعة  العالي 
للجهة الشرقية بتقنية الطائرة 

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

االستشارة.
بالدرهم  التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  املغربي 

1.990.040درهم )م.ا.ر(. 
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد   
أو  20.000٫00درهم  في: 
الصعبة  بالعملة  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل.
ملوقع  إجبارية  زيارة  تنظم 
املشروع يوم األربعاء 17 نونبر 
العاشرة  الساعة  على   2021
 225 التحويل  بمركز  صباحا  
السيد  )االتصال:  بوجدة  كف 
مصلحة  رئيس  سعيد  حفيظ 

الصيانة بوجدة:
s.hafid@onee.ma

استبدال   :TO3114980  -  2
 60kV اعمدة الخرسانة من فئة

لشبكة النقل الرشيدية.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
 : املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

معفى.
بالدرهم  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  املغربي 
619.290,00درهم/ في:   

زيارة  تنظم  للرسوم.  شامل 
يوم  املشروع  ملوقع  اختيارية 
2021 على  17 نونبر  األربعاء 
الساعة العاشرة صباحا يرجى 

االتصال، بالسيد العود انس.
الهاتف: 0661905035

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 TO3113658 رقم  األظرفة 
بتاريخ    TO3114980و
 2021 دجنبر   09 الخميس 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
بمقر مكتب مصلحة املشتريات 
النقل  بمديرية  املخازن  وتدبير 
زنقة  زاوية  الشرقية  للجهة 
حسن الوكيلي والزهراء وجدة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
تفتح األغلفة في آن واحد.

يمكن سحب ملفات االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
وجدة  والزهراء  الوكيلي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
الهاتف: 0536691353
الفاكس: 0536691510

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.org.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و: 

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 

املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
للمكتب  وجدة  والزهراء 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قبل  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
للمكتب  وجدة  والزهراء 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قبل  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
مصلحة  قسم  برئيس 
املخازن  وتدبير  التموينات 
السيدة فاطمة الدوزي بمديرية 
زاوية  الشرقية  للجهة  النقل 
والزهراء  الوكيلي  حسن  زنقة 
وجدة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
الفاكس: 0536691510. 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

 www.one.ma:بوابة
ع.س.ن/3968/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 

02/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021
على   2021/11/17 يوم  في 
الساعة الحادية عشر والنصف 

في  سيتم   ،)11:30( صباحا 
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   - والرياضة  والشباب 
لبوملان   - والرياضة  الشباب 
بميسور فتح أظرفة املتعلقة ب: 
امللعب  واقامة  اصالح  اشغال 
الرياضي مليسور التابع ملديرية 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

لبوملان بميسور حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
سبعة  )67.000,00درهم(  في: 

وستون الف درهم .
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
درهم    2.242.501,20
واثنان  ومائتان  )مليونني 
مائة  وخمس  الفا  وأربعون 
وواحد درهم و20 سنتيما( مع 

احتساب الرسوم.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
2-12- املرسوم  من  و31   ،29

349 املذكور أعاله.
ويمكن  للمتنافسني:  

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من   04 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة،  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع 
أبعد  بميسور.على  ببوملان 
السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  
الزوال  بعد  والنصف  الرابعة 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية.
ع.س.ن/3969/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:03/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021

على   2021/11/17 يوم  في 

والنصف  الثانية عشر  الساعة 
في  سيتم   ،)12:30( زواال  
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   - والرياضة  والشباب 
-لبوملان  والرياضة  الشباب 
املتعلقة  أظرفة  فتح  بميسور 
واقامة  اصالح  اشغال  ب: 
للرياضات  املغطاة  القاعة 
الثقافة  ملديرية  التابعة  ميسور 
لبوملان  والرياضة  والشباب 

بميسور .حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
ستة  ) 86.000,00 درهم(  في: 

وثمانون الف  درهم .
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
2.887.352,40درهم )مليونني 
وثمانون  وسبعة  مائة  وثمان 
واثنان  مائة  وثالثة  الف 

وخمسون درهما ,40 سنتيما( 
مع احتساب الرسوم. يجب أن 
وتقديم  محتوى  من  كل  يكون 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29، و31 
من املرسوم 349-12-2 املذكور 

أعاله. ويمكن  للمتنافسني:  
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة   والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما    -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من    04 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة،  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع 
أبعد  على  بميسور.  ببوملان 

السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  
الزوال  بعد  والنصف  الرابعة 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية.
ع.س.ن/3970/ا.د

*************
إعالن عن ضياع

ضاع للسيد: كبور الغزرافي بن 
بتاريخ  املزداد  أحمد  بن  علي 
1940 مغربي الجنسية الحامل 
رقم:  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
دوار  العنوان:   M184031

أوالد أحمد الغنادرة الزمامرة.

التصريح  هذا  بمقتضى 
جميع  وتحت  بالضياع 
والقانونية  الفعلية  الضمانات 
العقود  لقانون  وطبقا 
بها  الجاري  وااللتزامات 
العمل وبصفته وريث من ورثة 
الفاطمي بن علي، نظير الرسم 
ذي  االزرق"  "الكتاب  العقاري 
 j/31335 :العقاري عدد الرسم 
في ظروف غامضة وأماكن غير 

محددة.
تسليمه  عليه  عثر  ممن  املرجو 
الى املحافظة العقارية اخميس 

الزمامرة.
ع.س.ن /3997/ إ.د

ع.س.ن /3967/ إدع.س.ن /215/ إت
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اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 

01/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021
على   2021/11/17 يوم  في 
والنصف   العاشرة  الساعة 
في  سيتم   ،)10:30( صباحا 
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   ? الرياضة  و  والشباب 
لبوملان   - والرياضة  الشباب 
املتعلقة  أظرفة  فتح  بميسور 
ب: اشغال اصالح واقامة املركز 
ملديرية  التابع  لبوملان  التربوي 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

لبوملان بميسور حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
واحد  )81.000,00درهم(  في: 

وثمانون الف  درهم.
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
)مليونني  2.704.224,24درهم 
االف  وأربعة  مائة  وسبع 
وعشرون  وأربعة  ومائتان 
مع  سنتيما(   24, درهما 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
2-12- املرسوم  من  و31   ،29

349 املذكور أعاله.
ويمكن  للمتنافسني:  

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة   والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما    -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من    04 رقم  املادة  في  عليها  

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع   ،
أبعد  بميسور.على  ببوملان 
السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  

الرابعة والنصف بعد الزوال 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية   .
ع.س.ن/3971/ا.د

ع.س.ن /3972/ إد

ع.س.ن /3976/ إد

ع.س.ن /4002/ إد

ع.س.ن /3975/ إد

ERRACHIDIA 
PARAMED )SARL( 

R/C: 15321/2021 
AVIS DE CONSTI-

TUTION
Aux termes d'un 
acte sous seing pri-
vé le 22/09/2021, au 
siège de la société : 
ERRACHIDIA PA-

RAMED )SARL(, 
sise à N°13 CITE 
DES FONCTION-
NAIRES L'HABI-
TAT ERRACHT-
DIA. Les associés 
ont établi les statuts 
de ladite société. 
D'activité exclu-
sive: NEGOCE DE 

F O U R N I T U R E S 
DIVERS -  FOUR-
NITURE DU MA-
TERIEL MEDICAL, 
PARA MEDICAL 
ET PRA PHARMA-
CETIQUE -  SER-
VICE HYGIENE, 
STERILISTION ET 
NETTOYAGE DES 

LOCAUX. Son ca-
pital 100.000,00 dhs 
)1000 parts à 100 dh 
chacune( souscrit et 
libérées en totalité 
et reparti entres les 
associes comme 
suit: Mr JABOURI 
HSAIN )500 parts( 
- Mr JABOURI 

MOHAMED )500 
parts(. La société est 
immatriculée au re-
gistre de commerce 
du tribunal 1er ins-
tance Errachidia 
le 11/10/2021 sous 
R/C N°: 15321. La 
gérance de la société 
est confié à: Mr JA-
BOURI HSAIN, de 
CIN N°C 162255.

ع.س.ن/3973/ا.د
*************
HAMID STAF 

TRANS )SARL( 
R/C : 15339/2021 

AVIS DE CONSTI-
TUTION

Aux termes d'un 
acte sous seing 
privé le 28/09/2021, 
au siège de la socié-
té : HAMID STAF 
TRANS )SARL(, 
sise à KSAR AML-
LAL FERKLA EL 
OULIA TINJDAD 
E R R A C H T D I A . 
Les associés ont 
établi les statuts 
de ladite société. 

D'activité exclu-
sive : TRANSPORT 
DE MARCHAN-
DISES POUR 
AUTRUI - LOCA-
TION D'ENGINS 
DE CITERNES 
ET AUTRES 
MACHINES OU-
TILLES. Son capi-
tal 100.000,00 dhs 
)1000 parts à 100 dh 
chacune( souscrit 
et libérées en tota-
lité et reparti entres 
les associes comme 
suit : Mr MALIK 
AHMED )500 parts( 
- Mr ALICHANE 
AHMED )500 
parts(. La société 
est immatriculée 
au registre de com-
merce du tribunal 
1er instance Erra-
chidia le 13/10/2021 
sous R/C N°15339. 
La gérance de la 
société est confié 
à : Mr MALIK AH-
MED, de CIN N°UA 
61080.

ع.س.ن/3974/ا.د
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- إبراهيم العماري
- عبد العزيز 

بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس

2021/10/25

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل للجهة الشرقية 
إعالن عن طلبات العروض 

TO3113658/ :رقم
TO3114980

للجهة  النقل  مديرية  تعلن 
حسن  زنقة  ]زاوية  الشرقية 
وجدة[  والزهراء  الوكيلي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
العروض  طلبات  عن  الكهرباء 

رقم: 
مراقبة   :TO3113658   -  1
الخطوط الكهربائية ذات التوتر 
النقل  ملديرية  التابعة  العالي 
للجهة الشرقية بتقنية الطائرة 

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

االستشارة.
بالدرهم  التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  املغربي 

1.990.040درهم )م.ا.ر(. 
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد   
أو  20.000٫00درهم  في: 
الصعبة  بالعملة  يعادلها  ما 

القابلة للتحويل.
ملوقع  إجبارية  زيارة  تنظم 
املشروع يوم األربعاء 17 نونبر 
العاشرة  الساعة  على   2021
 225 التحويل  بمركز  صباحا  
السيد  )االتصال:  بوجدة  كف 
مصلحة  رئيس  سعيد  حفيظ 

الصيانة بوجدة:
s.hafid@onee.ma

استبدال   :TO3114980  -  2
 60kV اعمدة الخرسانة من فئة

لشبكة النقل الرشيدية.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
 : املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

معفى.
بالدرهم  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال  إلنجاز  املغربي 
619.290,00درهم/ في:   
زيارة  تنظم  للرسوم.  شامل 
يوم  املشروع  ملوقع  اختيارية 
2021 على  17 نونبر  األربعاء 
الساعة العاشرة صباحا يرجى 

االتصال، بالسيد العود انس.
الهاتف: 0661905035

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 TO3113658 رقم  األظرفة 
بتاريخ    TO3114980و
 2021 دجنبر   09 الخميس 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
بمقر مكتب مصلحة املشتريات 
النقل  بمديرية  املخازن  وتدبير 
زنقة  زاوية  الشرقية  للجهة 
حسن الوكيلي والزهراء وجدة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
-قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
تفتح األغلفة في آن واحد.

يمكن سحب ملفات االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
وتدبير  املشتريات  مصلحة 
للجهة  النقل  بمديرية  املخازن 
حسن  زنقة  زاوية  الشرقية 
وجدة  والزهراء  الوكيلي 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
الهاتف: 0536691353
الفاكس: 0536691510

يمكن االطالع على هذا القانون 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
www.one.org.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

تسلم ملفات االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و: 

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 

املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
للمكتب  وجدة  والزهراء 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قبل  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  املضمون 
ملصلحة  الضبط  مكتب  إلى 
املخازن  وتدبير  املشتريات 
الشرقية  للجهة  النقل  بمديرية 
الوكيلي  حسن  زنقة  زاوية 
للمكتب  وجدة  والزهراء 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
قبل  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
مصلحة  قسم  برئيس 
املخازن  وتدبير  التموينات 
السيدة فاطمة الدوزي بمديرية 
زاوية  الشرقية  للجهة  النقل 
والزهراء  الوكيلي  حسن  زنقة 
وجدة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 

الكهرباء.
الفاكس: 0536691510. 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
املكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

 www.one.ma:بوابة
ع.س.ن/3968/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 

02/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021
على   2021/11/17 يوم  في 
الساعة الحادية عشر والنصف 

في  سيتم   ،)11:30( صباحا 
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   - والرياضة  والشباب 
لبوملان   - والرياضة  الشباب 
بميسور فتح أظرفة املتعلقة ب: 
امللعب  واقامة  اصالح  اشغال 
الرياضي مليسور التابع ملديرية 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

لبوملان بميسور حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
سبعة  )67.000,00درهم(  في: 

وستون الف درهم .
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
درهم    2.242.501,20
واثنان  ومائتان  )مليونني 
مائة  وخمس  الفا  وأربعون 
وواحد درهم و20 سنتيما( مع 

احتساب الرسوم.
- يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 ،27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
2-12- املرسوم  من  و31   ،29

349 املذكور أعاله.
ويمكن  للمتنافسني:  

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة  والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من   04 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة،  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع 
أبعد  بميسور.على  ببوملان 
السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  
الزوال  بعد  والنصف  الرابعة 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية.
ع.س.ن/3969/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الثقافة

والشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:03/م.إ.و.ث.ش.ر.ب/2021

على   2021/11/17 يوم  في 

والنصف  الثانية عشر  الساعة 
في  سيتم   ،)12:30( زواال  
قاعة االجتماعات بمقر املديرية 
الثقافة  لوزارة  االقليمية 
قطاع   - والرياضة  والشباب 
-لبوملان  والرياضة  الشباب 
املتعلقة  أظرفة  فتح  بميسور 
واقامة  اصالح  اشغال  ب: 
للرياضات  املغطاة  القاعة 
الثقافة  ملديرية  التابعة  ميسور 
لبوملان  والرياضة  والشباب 

بميسور .حصة فريدة.
املشاركة  ملف  سحب  يمكن 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
قطاع  والرياضة،  والشباب 
إلقليم  والرياضة  الشباب 
كذلك  ويمكن  بميسور  لبوملان 
صفقات  بوابة  من  تحميله 
اإللكتروني  العنوان  من  الدولة 

التالي:
www.marchespublics.

  gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  وحدد 
ستة  ) 86.000,00 درهم(  في: 

وثمانون الف  درهم .
التي  األشغال  تكلفة  تقدير 
املشروع  صاحب  وضعها 
مبلغ:  في  حددت  املتعاقد 
2.887.352,40درهم )مليونني 
وثمانون  وسبعة  مائة  وثمان 
واثنان  مائة  وثالثة  الف 

وخمسون درهما ,40 سنتيما( 
مع احتساب الرسوم. يجب أن 
وتقديم  محتوى  من  كل  يكون 
مطابقني  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد 27، 29، و31 
من املرسوم 349-12-2 املذكور 

أعاله. ويمكن  للمتنافسني:  
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
باملديرية  الحسابات  مكتب  من 
الثقافة  لوزارة   اإلقليمية 
والرياضة،قطاع   والشباب 
والرياضة   والشباب  الثقافة 

إلقليم بوملان بميسور .
- إما إرسالها عن طريق البريد 
إلى  االستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب السالف الذكر.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما    -

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- إما تسليمها  مباشرة لرئيس 
لجنة عروض األثمنة عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
من    04 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة
العينات  تودع  ملحوظة:   -
لوزارة  اإلقليمية  باملديرية 
والرياضة،  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع 
أبعد  على  بميسور.  ببوملان 

السابق  العمل  يوم  في  تقدير 
فتح  لجلسة  املحدد  للتاريخ 
الساعة  حدود  الى  األظرفة  
الزوال  بعد  والنصف  الرابعة 
العينات(  لتسليم  أجل  )آخر 
مرسوم  من   34 للمادة  تبعا  

الصفقات العمومية.
ع.س.ن/3970/ا.د

*************
إعالن عن ضياع

ضاع للسيد: كبور الغزرافي بن 
بتاريخ  املزداد  أحمد  بن  علي 
1940 مغربي الجنسية الحامل 
رقم:  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
دوار  العنوان:   M184031

أوالد أحمد الغنادرة الزمامرة.

التصريح  هذا  بمقتضى 
جميع  وتحت  بالضياع 
والقانونية  الفعلية  الضمانات 
العقود  لقانون  وطبقا 
بها  الجاري  وااللتزامات 
العمل وبصفته وريث من ورثة 
الفاطمي بن علي، نظير الرسم 
ذي  االزرق"  "الكتاب  العقاري 
 j/31335 :العقاري عدد الرسم 
في ظروف غامضة وأماكن غير 

محددة.
تسليمه  عليه  عثر  ممن  املرجو 
الى املحافظة العقارية اخميس 

الزمامرة.
ع.س.ن /3997/ إ.د

ع.س.ن /3967/ إدع.س.ن /215/ إت
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

إقليم ابن سليمان
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

مصلحة الصفقات  
إعالن عن طلب عروض مفتوح

SM/2021/01 :رقم
مخصص للمقاوالت الصغرى 
و املتوسطة و التعاونيات و 

املقاولني الذاتيني 
جلسة عمومية

نونبر   22 االثنني  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2021
قاعة  في  سيتم  صباحا،  عشر 
بوزنيقة،  بجماعة  االجتماعات 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

ألجل  أثمان  بعروض  العروض 
اإلنارة  صيانة  عتاد  شراء 
جماعة  لفائدة  العمومية 

بوزنيقة .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض  
ويمكن  بوزنيقة،  لجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- حدد مبلغ الضمان املؤقت في: 
و  )ثمانية  28.000,00درهم 

عشرون ألف درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
املشروع  صاحب  طرف  من 
مليون  واحد  مبلغ  في 

وسبعون  وأربعة  وثالثمائة 
درهما  وستون  وثالثمائة  ألف 
املضافة  القيمة  احتساب  مع 

)1.374.360,00درهم(
يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقا 
و29 و31 من املرسوم رقم -349

جمادى   8 في  الصادر   12-2
1434)20مارس2013(  األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بجماعة بوزنيقة.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

باملكتب املذكور،
إما تسليمها مباشرة لرئيس   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
- إما إرسال عروضهم الكترونيا 
وزير  قرار  من   6 للفصل  طبقا 
 14-20 رقم  واملالية  االقتصاد 

بتاريخ 2014/09/04.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من    8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
غير  املقاوالت  على  يتعني 
املقيمة في املغرب اإلدالء بامللف 
التقني كما هو محدد في نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/3977/ا.د

ع.س.ن /3978/ إد

ع.س.ن /3981/ إد

ع.س.ن /3983/ إد

ع.س.ن /3982/ إد

ع.س.ن /3980/ إد
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يف يوم  حتسيسي بفاس  

ع.س.ن /3992/ إ.د

ع.س.ن /4001/ إ.د

ع.س.ن /3998/ إ.د

وضعية تطرح  السؤال بشأن غياب خبراء يف الصحة العامة عن جلان التعمير  

ب�ضبب »تمدد« المدن .. ال�ضكن بجوار اأعمدة كهرباء ال�ضغط العالي 
واحتمالت الإ�ضابة باأمرا�ض مختلفة ؟

وحيد مبارك

نموذجا،  الدارالبيضاء،  في  اإلسمنتي  الزحف  بلغ 
مجموعة من املناطق التي كانت إلى وقت قريب مصنفة 
ال  جزءا  أضحت  اليوم  لكنها  الحضري،  املدار  خارج 
بكاملها  سكنية  أحياء  إحداث  تم  حيث  منه،  يتجزأ 
وليس فقط مجرد عمارات أو إقامات هنا وهناك. زحف 
املواطنني، في ظل صعوبات  العديد من  عمراني جعل 
اقتناء  على  يقبلون  االقتصادية،  العاصمة  في  السكن 
مع  الحدود  من  املدينة،  من  متفرقة  أنحاء  في  شقق 
الشق  عني  إلى  الحسني  الحي  عبر  النواصر  إقليم 
والهراويني  بالساملية  مرورا  بوسكورة  مشارف  على 

ونواحيهما والالئحة طويلة. 
تمدد إسمنتي رافقه طرح العديد من األسئلة التي ال 
تقتصر على املرافق الحيوية ووسائل النقل فقط، وإنما 
كبيرا  أيضا، خاصة وأن عددا  الصحي  بالشق  ترتبط 
من هذه اإلقامات، بل والتجمعات السكنية املغلقة، تم 
تشييدها بجوار أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي، 

وغيرهم  ذلك،  عن  يحجمون  البعض  جعل  ما  وهو 
يترددون في اقتناء شقق في هذه األنحاء، في حني أن 
البعض اآلخر لم ينتبه في البداية، لكن مع مرور الوقت 

بدأت الشكوك تراودهم واألسئلة تقلقهم.
إلى  املختلفة  الدراسات  من  مجموعة  تشير  أعمدة، 
تتسبب  منها  املنبعثة  الكهرومغناطيسية  األشعة  أن 
وتؤدي  الدماغ،  على  تؤثر  فهي  متعددة،  أمراض  في 
ويترتب  البيضاء  واملياه  الدم،  بسرطان  اإلصابة  إلى 
التركيز.  وصعوبة  والوهن  واالكتئاب  اإلرهاق  عنها 
وتذهب أبحاث أخرى إلى التأكيد على أنها تتسبب في 
نقص املناعة بشكل عام، خاصة عند الرضع واألطفال 
واملتقدمني في السن، في حني تنفي تصريحات ألطباء 
تدعو   الذي  الوقت  في  هذا  كلّي،  بشكل  األمر  آخرين 
دراسات ثالثة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط 
ما  لكل  تالفيا  األعمدة  هذه  بجوار  للسكن  واملعايير 
والسالمة  بالصحة  اإلضرار  في  يتسبب  أن  شأنه  من 

الجسدية للمواطنني.
تحديد  في  الدراسات  تختلف  تالفيه،  ألجل  ضرر 
املسافة بني سكن معني وأقرب عمود كهربائي للضغط 

كيلومتر  عن  تقل  ال  لكي  تدعو  التي  تلك  بني  العالي، 
واحد، وأخرى تتحدث عن 700 متر، فثالثة تشير إلى 
التردد  قوة  درجات  حسب  وذلك   ،25 إلى  ورابعة   30
تؤكد  املغرب،  في  أنه  حني  في  الكهرومغناطيسي، 
أن  هو  به  املوصى  أن  االشتراكي«  »االتحاد  مصادر 
تبعد الدور في املجال القروي عن هذه األعمدة بمسافة 

مترين وفي املجال الحضري بستة أمتار؟ 
بأن  يلغي  ال  الدراسات،  وفي  التقديرات  في  تباين 
عام،  بشكل  الكهربائية  باألجهزة  ارتباط  في  العيش 
بما في ذلك املنزلية منها والتي يتم استعمالها يوميا، 
وإن كان له إيجابيات تيّسر نمط العيش، فإن أضراره 
تبقى قائمة بدرجات متفاوتة، ويطرح أسئلة لها صلة 
بتركيبة اللجان املختصة بالتعمير التي تمنح املوافقة 
املرافق، حول ضرورة وجود خبراء  لتشييد مرفق من 
في الصحة، الستحضار هذا البعد في مختلف صوره، 
إلى جانب احترام بالضرورة مضامني الظهير الشريف 
القانون  بتنفيذ   2003 في  الصادر   1.03.60 رقم 
منح  قبل  البيئي،   باملجال  صلة  له  الذي   12.03 رقم 

التراخيص املختلفة.

نظم،  يوم الجمعة  املنصرم بفاس، يوم تحسيسي 
بمكافحة وصم األشخاص املصابني باضطرابات عقلية، 
العقلية،  لألمراض  الحسن  ابن  من مستشفى  بمبادرة 

التابع للمركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
االحتفال  إطار  في  تندرج  التي  التظاهرة  و«تروم 
بحقوق  النهوض  العقلية،  للصحة  العاملي  باليوم 
ومكافحة  عقلية  باضطرابات  املصابني  األشخاص 
املرضى  ومواكبة  الفئة  هذه  تجاه  الجاهزة  األحكام 
»يقول  االجتماعي  وادماجهم  عالجهم  مسلسل  في 

املشرفون على فعاليات اليوم التحسيسي.
ومدير  النفسي  الطب  ألستاذ  تصريح  وحسب 
اليوم  »فإن  علوان،    رشيد  الحسن،  ابن  مستشفى 
التحسيسي ينسجم مع مرامي الحملة الوطنية لتجاوز 
وصم املرض العقلي« ،  مشيرا إلى  »أنه تم بذل جهود 
العقلي حتى يكون  لتبديد األوهام حول املرض  كبيرة 

مقبوال في املجتمع كمرض عاد« .
يستدعي  التوجه  هذا  »أن  ذاته  املتحدث   وأضاف 
وممارسني  مهنيني  من  األطراف  جميع  جهود  تكامل 
تقديم  »الى  املجتمع  مكونات  جميع  داعيا  وأسر«،  

الدعم  الالزم للمرضى«.
الطاقم  من  عوا،  ليلى  استعرضت  جانبها،  ومن 
التي  التحديات  الحسن،  ابن  بمستشفى  املعالج 
النهوض  »أهمية  مبرزة   الطبي،   الطاقم  يواجهها 
لتبديد  سويا  والعمل  املرضى  األشخاص  بحقوق 
خالل  من  العقلية  االضطرابات  حول  الجاهزة  األفكار 

تحسيس متزايد لألقارب والعائالت واملجتمع عموما، 
بأهمية املواكبة من أجل تحقيق الشفاء«. وشددت على 
دور عمليات التحسيس ودورات التكوين لتعديل نظرة 
املجتمع تجاه األشخاص املصابني باألمراض العقلية، 
بهؤالء  متزايد  اهتمام  »ايالء  املدني  باملجتمع  مهيبة 

املرضى«.
في السياق ذاته، يجدر التذكير،  أن منظمة الصحة 

العاملية سبق لها أن  أوصت بالعمل  من أجل  النهوض 
معتبرة  العقلية،  باألمراض  املصابني  املرضى  بحقوق 
الرئيسة  املحاور  أحد  تشكل  الوصم  مكافحة  »أن 
من   الفئة  هذه  بأن   علما  العقلية«.  الصحة  مجال  في 
الدائمة  العناية  إلى  الحاجة  املواطنني تبقى في أمس 

استحضارا لوضعيتها الصحية الهشة.

مكافحة و�ضم الأ�ضخا�ض الم�ضابين با�ضطرابات 
عقلية

قلعة امكونة.. حملة لمحاربة 
الدعارة والمخدرات  

 

الشهر  بداية  تنغير،  اقليم  مكونة  قلعة  مدينة  درك  باشر 
التي تنامت  الدعارة وترويج املخدرات  الحالي، حملة  ملحاربة 
من   ترتفع  املستنكرة  األصوات   ماجعل  الهادئة،  املدينة  بهذه 

أجل وضع حد لهذه الوضعية الغريبة عن املنطقة. 
وقد تمكن رجال الدرك  في الساعات األولى من يوم الخميس 
21 أكتوبر 2021،  من مداهمة » ماخور«  بقلعة الورود، شكل 

موضوع العديد من الشكايات من طرف الساكنة  املتضررة.
وحسب مصادر  من عني املكان ،  فالعملية همت باألساس حي 
السالم الذي يحتضن أوكارا ملمارسة الدعارة و ترويج املخدرات 
بشتى أنواعها، حيث تمت عمليات إجالء تام للحي ووضع أقفال 
للمنازل التي تمت مداهمتها، كما بوشرت عمليات التحقيق مع  
متورطني في هذه »األنشطة«،   تحت إشراف النيابة العامة في 

انتظار اإلحالة على القضاء.
 

 فجر مبارك
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اململكة املغربية
إعالن عن طلب العروض مفتوح
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية مراكش

إعالن عن طلب العروض مفتوح
N° DT1114752 :رقم

جلسة علنية
للتوزيع  الجهوية  املديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  بمراكش 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب - 
قطاع الكهرباء عن طلب العروض 
املتعلق باقتناء بطاقات التعبئة 
للتوزيع  الجهوية  للمديرية  نور 

بمراكش.
فقط  مخصصة  االستشارة  هذه 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات واملقاولني الذاتيني.

على  يتعني  التي  املستندات 
املتنافسني اإلدالء بها مقررة في 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 141.120,00درهم 

)م.ا.ر(
الضمانة املؤقتة: غير مطلوبة.

القانون  هذا  على  االطالع  يمكن 
بالعنوان  االنترنت  شبكة  على 

اإللكتروني التالي:
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

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

الهاتف:
)212(0524446040

الفاكس: 
)212(0524436077

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
مللف  الحمالت  دفتر  ملقتضيات 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 2021/11/25 بتاريخ   األظرفة 
والنصف  التاسعة  الساعة  على 
الجهوية  املديرية  بمقر  صباحا 

للتوزيع بمراكش.
تفتح األغلفة في آن واحد.

من  مزيد  على  للحصول 
االتصال  يمكن  املعلومات 
باملديرية  املشتريات  بمصلحة 

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

بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques
ع.س.ن/3979/ا.د
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موالي عبد الحكيم الزاوي

»...ليس كل شعر يستحق أن 
يلتفت إليه.«
إدغار موران.

 
تواصل  حينما  الصدفة،  لهذه  سببا  أجد  لم 
مدة  فارقت  كنت  غلمان  مصطفى  الدكتور  معي 
كينيت  األمريكي  األنثربولوجي  كتاب  يسيرة  غير 
براون املوسوم ب »أهل سال«. وقر في نفسي بأن 
عن  غفلة  في  التفاصيل  بعض  تسكن  روحا  هناك 
هذه  معمار  هذه  في  أفكر  حينها  كنت  التخطيط. 
الرباط  غريمتها  من  مزمن  بضيق  املُصابة  املدينة 
املنصور  يعقوب  يندم  لم  أو  بنفسها.  املُعتدة 
املوحدي على تأسيس مدينة الرباط؟ وتلك حكاية 

أخرى ال يسعها املقام.
املدينة،  كانت سال  اشتبكت معها  التي    سال 
شالة،  من  االسم  ورثت  ومنتهاه،  الجهاد  فورة 
وأدت غاليا ضريبة الصراع بني دار االسالم ودار 
ارتسمت  لكنها  الجغرافي،  لقدرها  ضحية  الكفر. 
في التاريخ كقبلة للصلحاء والفقهاء واملتصوفة...
مشعل  حملت  التي  الوطنية  الحركة  ولدت  منها 

املقاومة ضد الظهير البربري.
   في كتابه »متاهة العزلة أو في نقد الهرم« 
كرَّس أوكتافيو باث جهوده في البحث عن اللحظة 
في  وتبدأ  ذاتها،  إلى  الشعوب  فيها  تعود  التي 
هذه  في  وجودها.  عن  الحارقة  األسئلة  طرح 
الحلم،  يبدأ  بالذات  باث  أوكتافيو  يقول  اللحظة 
لحظة  أن  ذلك  فمعنى  نحلم،  بأننا  وعندما نشعر 
نوفاليس.  يقول  كما  وشيكة  أصبحت  قد  اإلفاقة 
لباكورة  قراءتي  أستهل  أن  أردت  املقولة  بهذه 
الحيضوري،  رفيق  فوزية  املغربية   الشاعرة 
 ،2020 سنة  عناية  مركز  منشورات  عن  الصادر 
أن  وقبل  يفترى«.  ُحلما  كان  »ما  عنوان  تحت 
أدقق  الديوان  هذا  ومضامني  تيمات  أستعرض 

بداية في عتبة العنوان.

 عتبة العنوان: 

  ورد في املعجم الوسيط للغة العربية بخصوص 
التي تحمل صيغة التعجب، والتعجب  حرف »ما« 
الحقيقة.  وإثبات  الحلم،  نفي  احتمالني:  بني  هنا 
وقد يعطى لحرف »ما« صيغة االستفهام، أو صيغة 
النفي، نفي املاضي، وقد يحتمل أن يكون حرف نفي 
قد يكون ناسخا لعامل على عامل، أو بمعنى نفي 

شرطي يقابل الخبل من قول الشاعر جرير:
كحلِم  إالَّ   .… خَباًل  ِزْدَتُهْم  َقْوٍم  أْحالُم  كاَن  ما 

فراِش الهبوة الغادي
خُص أي ظلم بممارسة   يقال في اللغة افترى الشَّ
َلِبَسُه،  بمعنى  الَفْرَو  اْفَتَرى  أيضا  ويقال  الَبْطش، 
ادَّعاه،  اختلقه،  القوَل:  افترى عليه  القوَل،  وافترى 

كذب فيه.

مضامين الديوان:

  تنهجس فوزية رفيق في بالحديث عن الذات، 
عن انكساراتها، تشظياتها، عذاباتها، جراحاتها...
وتكاد تكون الذات هي التيمة الناظمة لكل القصائد 
وانكسارها...عبر  انتشائها  وحزنها،  فرحها  في 
في  القارئ  رفيق  فوزية  تشرك  املعذبة  الذات  هذه 
فائضة.  بتفاصيل  يحبل  يزال  ال  معرفي  نقاش 
األلم  بني  والتاريخ،  الذاكرة  بني  العالقة  نقاش 
مختصو  وحدهم  الدوال.  من  واألمل....وغيرها 
بني  التعارض  حجم  يدركون  االبستمولوجيات 
التاريخ والذاكرة. الذاكرة التي تتوسل بها الشاعرة 
هنا تمثل استرجاعي لنسق الذهنيات والتصورات 
إنتاج اجتماعي وسياسي  بالنهاية  الرمزية، وهي 
وثقافي. الذاكرة مثلما يقول املؤرخ ببير نورا »ما 
تبقى في أذهان الناس أو ما يتصورونه بخصوص 
يختزل  ذهني  موروث  أيضا  وهي  املاضي«.  هذا 
التي  والجماعية  الفردية  الذكريات  من  مسيرة 

وبالتالي، فهي صورة  املجتمعية.  التمثالت  تغذي 
مجرد صورة عن ماضي وقع استحضاره، اختزاله، 
تضخيمه، تقزيمه، تبريره وفق حاجيات االنسان. 
والرمزية،  القدسية  الذاكرة  على  تغلب  ما  وغالبا 
وقد تتلبس الصورة بالخيال، ونصير نحو مشكلة 
أخرى وفق ما عبر عنها الفيلسوف الفرنسي جون 
بودريار ب«اختفاء الواقع«، أو »ما فوق الواقع«. 
مفاهيمي،  واشتغال  منهجي  بناء  التاريخ  بينما 
املعالجة  على  يقوم  آن،  في  وإشكالي  موضوعاتي 
عبارة  وفق  املاضي  وقائع  ترتيب  وعلى  املنهجية 
لوسيان فيفر الشهيرة. التاريخ عملية بناء وإعادة 
بناء، صياغة وإعادة صياغة، كتابة وإعادة كتابة، 
قراءة وإعادة قراءة...ال يتم ذلك إال عبر سلسلة من 
تحليل، تأويل، ونقد  العمليات املنهجية املتداخلة: 

وتجاوز. باختصار: هدم وبناء. 
مع  حقيقية  عالقة  توجد  ال  ذاكرة  »بدون    
سال،  املكان  درويش.  محمود  قال  كما  املكان« 
سال  في  النضال.  وشموخ  القراصنة  مدينة 
املوريسكي،  ُبعدها  املغربية  الشخصية  ارتدت 
الفكرة  األندلس  األندلس.  روح  عنها  وورثت 
إميليو  اإلسباني  املؤرخ  يقول  كما  الرقعة  وليس 
غونزاليس فيرين. كل شيء في سال يصدح بجرح 
التاريخ. وحده الحاضر ينزع القداسة عن األمكنة 
تصدف  أن  البالد  هذه  آفة  ولكأن  والفضاءات، 
يوحي  شيء  كل  عن  وتعرض  التليد  تاريخها  عن 
بالتاريخ. ولكأن بومة منيرفا الهيغيلية ال تحلق إال 
في الظالم. »...املغرب بلد يصنع التاريخ ولكن أهله 
لم يكتبوه بعد...« كما الراحل ابراهيم حركات. قدر 
هي األمة أن تستحق الغياب ال الحضور، الحجب ال 
التمكني، في كل نازلة يحدث أن يلتقي فيها املاضي 
بالحاضر، ينتصر املاضي، بما هو حنني ملا فات، 
وضجر مما آت، وحده املاضي سلطة مسلطة على 
الرقاب... املاضي املتخيل وليس املاضي الحادث...
ضياع  األندلس،  ضياع  الضائعة،  الفرص  مغرب 
فرصة  ضياع  األطلسي،  وراء  ما  املغامرة  فرصة 

بناء الدولة الحديثة.
  من يقرأ للشاعرة السالوية فوزية رفيق يرى 

الكلمات واملعاني تنساب في خيوط متشابكة مثل 
املصارحة  باألمل،  األلم  فيها  يمتزج  شعر  ضفيرة 
قبل املصالحة. معاناة جيل بأكمله تربى في حضن 
في  صدى  ورجع  وقعا  للكلمة  بأن  وآمن  النضال، 
تهذيب الجالد. جيل آمن بأن الشعر مسكن الوجود، 
والفن سالح األقوياء، والحب انتصار للحياة ضد 

املوت، وللغيرية ضد األنانية...
النشط  االستذكار  عملية  رفيق  فوزية  تمارس   
للماضي وترفعه إلى مستوى البناء الشعري مثل 
الوجود.  مخاضات  من  الذات  لتطهير  كتارسيس 
وألن هذا االستذكار النشط ال يتم إال عبر ممارسة 
في  غلمان  مصطفى  الشاعر  سماه  ما  وفق  الشك 
هاهنا،  املستبطن  الشك  هذا  فإن  للديوان،  تقديمه 
يصير تمرينا فلسفيا يبرهن على احتمالية التغيير 
واالشتباك مع القضايا التي ُتعذب الذات اإلنسانية 
النافي  هنا  الشك  ليس  باملوجودات.  عالقتها  في 
تتم  وهنا  لها.  واملعضد  لها،  املعزز  بل  للحقيقة، 
تلك  بليغة  هي  كم  نقائضها.  إلى  األشياء  تقليب 
...« قال:  حينما  الجويطي  أبدعها  التي  املقولة 

املغاربة ال يحرسون الذكرى إال إذا كانت تتكئ على 
سلطة قائمة...«.

ببعد  رفيق  فوزية  الشاعرة  قصائد  تتوشح     
الطفولة،  ماضي  في  والنبش  بالبحث  التأنيث، 
وكأني بها توحي بأن الطفولة هي الجزء الذي ال 
ال يجب أن نثق  يغادرنا. قديما قيل في شأن ذلك: 
والحكمة ضالة  نر في عينه طفولة.  لم  إنسان  في 
الطفولة ومحتدها. وحدها الطفولة تقول ما تعنيه، 
من  الخروج  إن  تريد.  ما  وتريد  تريد،  ما  وتعني 
من  الخروج  ملسألة  األبدي  التكرار  هو  الطفولة 

الجنة.
  تسطع الكتابة من ُحرقة السؤال، يولد الحرف 
من الحرف. ال شيء يقتل اإلنسان سوى االنتظار...
ال يموت اإلنسان في السجن من الجوع أو من الحر 
أو من البرد أو الضرب أو األمراض أو الحشرات...
لكنه قد يموت من االنتظار. االنتظار ُيحول الزمن 
إلى  واملعنى  الالشيء،  إلى  والشيء  الالزمن،  إلى 

الالمعنى.
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االشتراكي

عن »مؤسسة باحثون للدراسات و األبحاث و النشر 
رشدي«  لـ«غيث  الثقافية«، صدرت  واالستراتيجيات 
َلْو...؟«، في دفتي كتاب  ماذا   « املجموعة القصصية: 
من الَقْطِع الصغير يقع في 117 صفحة، و يضم عشر 
قصص قصيرة هي: آثار جانبية - حظ - القمر- عائد 
من الحرب – الكاتب – االختيار – الفنان – املغنية – 

فرصة - اللوح.
به  تدخل  منشور  أول  السردي  املنجز  هذا  يعد  و 
حاليا  املقيمة  ربيعا  والعشرين  الثالثة  ذات  الكاتبة 
بعد  »الورقي«،  التأليف  عالم  االسكتلندية  بالديار 
على  اإللكتروني  التدوين  عبر  انتظامية  مساهمات 
و  »الفايسبوك«  االجتماعي، سيما  التواصل  حوامل 
الشابة  األديبة  إطالالت  تعددت  حيث  »اإلنستغرام«، 
والقصة  الخاطرة  بني  وتنوعت  متتبعيها  على 
والشعر  والومضة  جدا  القصيرة  والقصة  القصيرة 
الصحافي  التوثيق  مستوى  على  أيضا  و  واملسرح، 
و  زميالتها  مع  جماعية  منصات  خالل  الثقافي من 
األخوين«  »جامعة  خريجي  و  خريجات  زمالئها 

َكـ«Café Historyِ«)»مقهى التاريخ«(.

 »ما كان حلما يفترى« للشاعرة فوزية رفيق

القلق الذاتي ب�سيغة ن�سائية

بالرباط،  الخامس  محمد  مسرح  بهو  احتضن 
خالل نهاية االسبوع، حفل توقيع ديوان »طعنات 

في ظهر الهواء« للشاعر محمد بلمو.
التشكيلي  الفكر  جمعية  نظمته  الذي  الحفل 
من  وبدعم  الخامس  محمد  مسرح  مع  بتعاون 
الرباط  بجهة  الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية 
سال القنيطرة، تصمن قراءات من الديوان بصوت 
الشاعر املحتفى به، وقراءة في املجموعة الشعرية 
قام بها أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس، 
التراجيديا  على شعرية  فيها  ركز  الشيكر  محمد 
ليس  الحزن  على  يشتغل   للشاعر  ابداعي  كافق 
مقدر وبكاء ولكن كخافز للشباب بالحياة ومقاومة 

منها.
إن  بالناسبة،  كلمة  في  قال  بلمو   الشاعر 
قضايا  يعالج  الهواء«  ظهر  في  »طعنات  ديوان 
عنوان  يختزلها  وإنسانية  واجتماعية  ذاتية 
الديوان في الغدر الذي يتعرض له الهواء بداللته 
الحقيقية، كانتشار األسلحة النووية، والكيماوية، 
والجرثومية، والتلوث وما ينجم عنه من تغيرات 

مناخية.
وأضاف أن عنوان ديوانه يحمل في طياته أيضا 
حيث  الحرية،  على  أساسا  تحيل  مجازية،  داللة 
تضمن الكتاب نصا عن معاناة الشعب الفلسطيني 
الذي ال زال يروح تحت االحتالل ومعاناة العديد 
على  والكوارث، عالوة  الحروب  مع  الشعوب  من 
بعض املحن التي مر منها  الشاعر ، والتي حاول 

مقاومتها عبر كتابة الشعر.
واستحضر محمد الشيكر في قراءته للمجموعة 
ما سماه ب«شعرية التراجيديا« من خالل مأساة 
الفقد والفراق التي تجرع مرارتها الشاعر بسبب 
موت حفيدته عن عمر سنتني بسبب داء السرطان، 

مشيرا في هذا الصدد إلى قصيدة »عودي أريج كي 
نرقص« التي يعبر فيها عن هول املأساة وفداحة 
الرزء، فيما عبر في نصني آخرين يحمالن عنوان 
»بني قوس وقوس«، و«ال يد.. لي«، عن عجزه عن 

القيام بأي شيء من أجل إنقاذ »أريج«.
محمد  بجامعة  الفلسفة  استاذ  وأضاف 
الخامس بالرباط، أن طابع الحزن ال يقتصر فقط 
على املعاناة الشخصية، لكنه ينفتح على معاناة 

إنسانية حيث مظاهر الفقر والظلم والحروب وما 
تخلفه من مآس وكوارث وغيرها، تعزز اإلحساس 

بالحزن والغدر الذي يتعرض له اإلنسان.
عن  الهواء«  ظهر  في  »طعنات  ديوان  صدر 

دجنبر  في  التشكيلي  الفكر  جمعية  منشورات 
وباء  بسبب  2019 وتعذر إقامة حفالت لتوقيعه 

كورونا.
لوحة  تصدرته  الذي  الديوان  هذا  ويأتي 
ثالث  بعد  املنصوري،  اإلدريسي  محمد  للفنان 
 ( التراب  صوت  هي:  لبلمو  شعرية  مجاميع 
شعر(، منشورات اتحاد كتاب املغرب سنة 2001، 
الشاعر  مع  مشترك  )شعر(  السلمون  وحماقات 
اليقني  ورماد   ،2007 سنة  جميل  العاطي  عبد 
وسنة   2013 سنة  طبعتني  في  شعرية  مجموعة 
مشتركة مع  )مسرحية(  أنفه  رغم  2017، وحمار 
السيناريست والكاتب املسرحي عبد اإلله بنهدار 

سنة 2018.
شعريا  نصا  عشر  خمسة  الديوان  ويتضمن 
»همهمات«،  عناوين  تحت  التوالي  على  جاءت 
و«المية 2012«، و«ال توقفوا ناركم«، و«أيتها ال 
أحزان مهال«، و«الساحرة«، و«جرى الذي جرى«، 
نرقص«،  كي  أريج  و«عودي  و«ستفاجئهم«، 
و«األمل..  الجثث«،  و«بريد  سحيقه«،  و«طعنات 
ال يموت«، و«بني قوس وقوس«، و«ال يد.. لي«، 

و«عندما أموت«، ثم  »ال أكتب«.
شاعر  بلمو،  محمد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بني  بقصبة   1964 سنة  ولد  مغربي  وإعالمي 
ومكناس،  فاس  مدينتي  بني  ما  بزرهون  عمار 
االجتماع  علم  الفلسفةو  في  إجازة  وحاصل على 
اهلل  عبد  بن  محمد  جامعة  من  النفس  وعلم 
عائشة  بجائزة  بلمو  وفاز   .1989 سنة  بفاس 
لوبينيون  لجريدة  القضائية  للمراسالت  مكي 
سنة 1995. واشتغل في  )جائزة لجنة التحكيم( 
الصحافة املكتوبة ألزيد من عشريني سنة، قبل أن 

يعني مكلفا بالصحافة في وزارة الثقافة.

ال�ساعر حممد بلمو يوقع ديوانه الأخري »طعنات يف ظهر الهواء« 

 من يقرأ للشاعرة 
السالوية 

فوزية رفيق، يرى 
الكلمات والمعاني 
تنساب في خيوط 

متشابكة مثل 
ضفيرة شعر 

يمتزج فيها األلم 
باألمل، معاناة 

جيل بأكمله تربى 
في حضن النضال، 
وآمن بأن للكلمة 
وقعا ورجع صدى 
في تهذيب الجالد

»َغْيث ُر�ْسدي« 
تطل على الو�سط الأدبي 

ِبـ:»ماذا َلْو...؟«
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الت�سامن الأوروبي مع المزارعين الفل�سطينيين خطوة مهمة في ظل 
ا�ستمرار �سرقة الم�ستوطنين لثمار الزيتون الفل�سطيني

الجزائر من قوة �ساربة اإلى كوكب فوق القارة!

جواز التلقيح؛ م�سكل الحكومة هو 
التوا�سل مع المواطنين وتف�سير 

قراراتها المربكة المرتبكة

سليما  البقاء  في  الراغب  املغربي  الذكاء  يتحرك  أن  نتمنى 
هذا  اجتياز  على  بلدنا  يساعد  لكي  الحياة  قيد  على  معافى 

املنعرج الخطير بسالم، أو على األقل بأقل األضرار املمكنة.
يهمنا هنا أن نشرح لبني وطننا، أن املعركة اليوم هي املعركة 
ألجل الحياة وألجل الحفاظ على الحياة في مواجهة الفيروس 

اللعني.
نشرها  طريقة  في  بل  األفكار،  في  املشكل  يكمن  ال  أحيانا 
كان  هنا  من  املواطنني،  إلى  وصولها  وتسهيل  لها  والترويج 
التواصل  في  جبارة  مجهودات  تبذل  أن  الحكومة  على  ينبغي 
بوسائل  وتفسيرها  القرارات  وشرح  املواطنني  مع  والحديث 

مختلفة، حتى تصل الفكرة على نحو سليم وواضح.
نحن جميعا في وضعية دفاع عن النفس أمام جائحة كونية 
املاليني  عشرات  وأصابت  األرواح،  ماليني  أزهقت  مدمرة 
بمضاعفات حادة، وخربت أعتى األنظمة االقتصادية واالجتماعية 
إنتاجية ضخمة، وخربت  والصحية تماسكا، وأعدمت قطاعات 

بيوتا، وأغرقت لوائح العاطلني بمزيد من العاطلني.
الذي  الوبائي،  الطوفان  هذا  من  استثناء  املغرب  يكن  ولم 
يقترب من سنته الثانية، دون أي مؤشرات واضحة، أنه سينتهي 
في األشهر املقبلة، إذ مازال الحديث عن موجة رابعة وخامسة 
الوقاية  أنظمة  »تواضع«  عن  آخر  وحديث  سادسة،  وربما 
والتطعيم واملناعة التي ينبغي لها أن تتطور، بتحور السالالت 

والفيروسات.
القرون  تجربة  إلى  واستنادا  الحكيم  ملكه  بقيادة  املغرب 
املاضية في الحكم، واستماعا لصوت العقل، قرر أن يجعل هاته 

املعركة ألجل صحة شعبه وحياته أولوية األولويات.
سنجتاز  وشعبها...  بقيادتها  متني  املغربية  اململكة  بيت  إن 
فخورين  اليوم،  اتحادا  أكثر  ألننا  قوة  أكثر  األزمة  هذه  جميعا 

بهويتنا الوطنية وانتمائنا لشعب عظيم بقيادة ملك عظيم....
يجدد  واألمكنة  األزمنة  امتداد  على  متواصل  مغربي  درس 
نفسه دوما وأبدا ويمنح إمكانية االستفادة منه ملن كان ذا عقل 

سليم.
يوم  الصحي  التلقيح  بجواز  اإلدالء  إجبارية  قرار  وبدخول 
الخميس املاضي، يقطع املغرب خطوة إضافية جديدة، ومهمة، 
وتحقيق  وأبنائه،  مواطنيه  صحة  حماية  مجال  في  وحاسمة 

هدف الوصول إلى املناعة الجماعية.
هذه الخطوة الجديدة تندرج ضمن جدية حكمت مسار تعامل 
املغرب مع وباء كورونا منذ ابتالء العالم كله به. يومها قرر بلدنا 
بقيادة جاللة امللك أن كل شيء يمكن أن ينتظر إال صحة املغاربة.
لذلك سجل املغرب سبقا وتميزا كبيرين في تلقيح مواطنيه، 
الزمن  بكميات وفيرة في  اللقاح  توفير  كبيرا في  تفردا  وسجل 

األول لظهور الوباء.
تقدما  وأكثر  وأفضل  أكبر  نفسها  تعتبر  دول  كانت  يومها 
تطرح  وكانت  الوباء،  مع  التعامل  في  كثيرة  عثرات  من  تعاني 
من  »النامي«  البلد  هذا  مكنت  التي  الطريقة  عن  بقلق  السؤال 
تحقيق هاته اإلنجازات في ظرف عسير وخاص جدا هو ظرف 

كورونا الطارئ.
املغرب الذي خرج من امتحان الوباء مرفوع الرأس، مثلما قال 
جاللة امللك في خطابه األخير هو املغرب، الذي فهم أن التعامل 
الذكي والحكيم والرصني مع امتحانات قاسية وطارئة مثل هاته 
هو الفارق بني الدول العريقة املوغلة في التحضر وفي »منطق 

الدولة«، وبني اآلخرين، كل اآلخرين. 
لغالبية  الحضاري  بالتعامل  التنويه  من  مفر  ال  هنا  وطبعا 
أبناء شعبنا الساحقة، إذ فهمت املغربية وفهم املغربي أن نجاح 
بانخراط مواطن ووطني  إال  يتم  لن  الوباء،  املغرب في مقاومة 
علينا جميعا  عاد  الذي  املجهود  هذا  في  كله  الشعب  من طرف 

بالنفع العميم.
لذلك ننوه بخطوة إقرار إجبارية جواز التلقيح في كل مناحي 
مناعة  إلى هدفنا:  للوصول  الجهد  من  باملزيد  الحياة، ونطالب 
جماعية تقي بلدنا شر هذا الوباء، وتعيد عجلة اقتصادنا إلى 
الدوران العادي، وتجعل محنة كورونا في نهاية املطاف مجرد 

ذكرى كانت درسا نفعنا لالستفادة في كل املجاالت من قسوته.
قانونيا  جدال  الوثيقة  هذه  فرض  يثير  أن  طبيعيا  كان  وإذا 
وتناقشنا  األحداث  مع  يتفاعل  حي  مجتمع  في  ودستوريا 
ويضعها في اإلطار الصحيح، فإنه من املهم أيضا أن نفهم أنه ال 
توجد أي وسيلة أخرى لحماية األشخاص امللقحني من »عدوى« 
غير امللقحني، غير هذا الجواز املعمول به في عدد من دول العالم، 
والتجارية  االقتصادية  األنشطة  استمرار  ضمان  يصعب  كما 
واحترام  ووقاية،  حماية  دون  واإلنتاجية  الصناعية  واألنشطة 

قواعد التباعد وارتداء الكمامة بشكل صحيح.
وفي  املجتمعات،  منها  تمر  التي  العسيرة  املنعطفات  ففي 
الحاالت املطبوعة بالطوارئ واالستعجال، البد من تقديم تنازالت 
قد تكون قاسية وصعبة في بعض األحيان، لكن مفعولها يشبه 
مفعول العمليات الجراحية، التي تستأصل عضوا في الجسد، 

من أجل بقاء األعضاء األخرى حية.
علينا أن نتمتع بقدر قليل من الواقعية تجاه وباء ال يستقر 
على شكل وال يسمح بمساحات التخاذ القرار الهادئ وفي كثير 
قرارات  على  الوباء سطوتها  »دكتاتورية«  فرضت  األحيان  من 
عاملية فباألحرى وطنية. وفي اللحظة التي تناقش الجدوى من 
اللعني  للفيروس  جديدة  موجة  هناك  الصحي  الجواز  إلزامية 
للفيروس  طويلة  بإقامة  منذرة  أوروبا  مناطق  بعض  تجتاح 

املتحور بيننا.
إذا  استثنائية  تدابير  يبرر  الحالي  الصحي  فالسياق  لذلك 
الصحة  مخاوف  بني  وتوازن  مناسب،  أجل  في  محدودة  بقيت 

العامة والحرية الشخصية.

إسماعيل الحلوتي

أعضاؤها  يستأنس  أن  حتى  قبل   
بدفء  وينعمون  املكيفة  مكاتبهم  بأجواء 
األمني  حكومة  سارعت  الوثيرة،  كراسيهم 
الوطني لألحرار، قائد  التجمع  العام لحزب 
أخنوش،  عزيز  الثالثي  الحكومي  التحالف 
 18 االثنني  يوم  عاجل  بالغ  استصدار  إلى 
يومي  عشية  يصادف  2021الذي  أكتوبر 
عطلة بمناسبة عيد املولد النبوي الشريف، 
يتضمن أول قرار لها صادم يقضي بإجبارية 
الخميس  يوم  من  ابتداء  التلقيح«  »جواز 
بني  التنقل  خالل  وذلك   ،2021 أكتوبر   21
العماالت واألقاليم واستعمال وسائل النقل 
الخاصة والعامة وولوج مختلف الفضاءات 
السياحية  والفنادق  العمومية  واإلدارات 
الرياضة  وقاعات  واملقاهي  واملطاعم 

والحمامات العمومية...
على  واسعا  جدال  أثار  الذي  القرار  وهو 
ما  وبقدر  والقانوني.  اإلعالمي  املستويني 
نزل بردا وسالما على الكثير من املستفيدين 

من جرعتي اللقاح أو الجرعات الثالث ضد 
فيروس كورونا املستجد، واستحسنه بصفة 
أو  التلقيح«  »جواز  على  املتوفرون  خاصة 
ما يطلق عليه »الجواز الصحي« املستخرج 
بالحملة  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  من 
أو   ،»-19 »كوفيد  ضد  للتلقيح  الوطنية 
املسلم من قبل امللحقات اإلدارية القريبة من 
مقرات سكناهم. بقدر ما نزل كالصاعقة على 
تلك األقلية من األشخاص غير امللقحني من 
املترددين أو املمتنعني عن أخذ جرعتهم من 

اللقاح لدواعي خاصة بهم...
      إذ في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن 
القرار الحكومي يحظى بالشرعية القانونية 
في ظل قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي 
صادق عليه البرملان خالل الوالية السابقة، 
بحكم أنه يتيح للسلطات العمومية إمكانية 
تراها  التي  واإلجراءات  التدابير  اتخاذ 
كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد  مناسبة 
املواطنات  وسالمة  صحة  على  والحفاظ 
متعارضة  أحيانا  بدت  مهما  واملواطنني، 
آخرون  وأشار  األخرى.  القوانني  بعض  مع 
أيضا  هي  فرنسا  أن  إلى  االتجاه  نفس  في 
وإن  التلقيح«،  »جواز  فرضت  أن  لها  سبق 
كانت لم تقدم على ذلك إال إثر موافقة املجلس 
الدستوري بعد مصادقة البرملان، تحت مبرر 
اعتماد  تقتضي  القصوى  الضرورة  أن 
وتيرة  تسريع  أجل  من  التلقيح«  »جواز 
الطبيعي  مجراها  إلى  العامة  الحياة  عودة 
من  أنه  معتبرين  البالد.  اقتصاد  وانتعاش 
حماية  على  الحرص  الجميع  على  الواجب 
صحة وسالمة املواطن، حيث أن الفصل 31 
الدولة  »تعمل  أن:  على  ينص  الدستور  من 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، 
لتيسير  املتاحة،  الوسائل  كل  تعبئة  على 
أسباب استفادة املواطنات واملواطنني، على 
قدم املساواة، من الحق في العالج والعناية 

والتغطية  االجتماعية  الحماية  الصحية. 
املنظم  أو  التعاضدي  والتضامن  الصحية، 

من لدن الدولة...«
لقرار  املعارضون  يرى  املقابل  في  بينما 
في  تدعمهم  الذين  التلقيح«  »جواز  إلزامية 
والحقوقية  املدنية  الجمعيات  عديد  ذلك 
ترفض  التي  السياسية،  الهيئات  وبعض 
إلى  اختياري  من  التلقيح  يتحول  أن 
الفوري  بإلغائه  وتطالب  ضمنيا  إجباري 
معتبرة  له،  املرافقة  اإلجراءات  كافة  مع 
ويعد  للدستور،  ومخالف  جائر  قرار  أنه 
انتهاكا صارخا للحقوق والحريات  تطبيقه 
في  وشططا  القانونية  للمساطر  وتجاوزا 
استعمال السلطة، إذ فضال عن ذلك كله أنه 
جاء متسرعا وساهم في إرباك السير العام 
لبعض املرافق العمومية وأشغال والتزامات 
قويا  ضغطا  وخلق  املواطنني،  من  الكثير 

وغير مسبوق على مراكز التطعيم...
وبصرف النظر عما ترتب عن هذا القرار 
الحكومي الذي يعيب عنه الكثيرون فجائيته 
والتشاركية،  التواصلية  املقاربة  وغياب 
االكتظاظ  في  تمثلت  سلبية،  انعكاسات  من 
في  أو  التلقيح  مراكز  في  سواء  الشديد 
عرفه  وما  العمومية،  النقل  وسائل  بعض 
العمومية واملؤسسات  اإلدارات  سير بعض 
وخالفا  ملحوظ.  اضطراب  من  الخاصة 
ورؤساء  مديري  من  الكثير  عليه  دأب  ملا 
تشدد  من  والخاصة،  العامة  املؤسسات 
دون  الحكومية  القرارات  تطبيق  في  وغلو 
تنفيذا  أنه  حيث  تدرج،  أو  مرونة  أدنى 
التدابير  بشأن  العمومية  السلطات  لقرار 
واإلجراءات االحترازية األخيرة، راسل عدد 
ورؤساء  اإلقليمية  املديريات  الوزراء  من 
إدالء  ضرورة  على  الحث  قصد  املصالح 
كوثيقة  التلقيح  بجواز  واملرتفقني  املوظفني 
العمومية،  اإلدارات  لولوج  حصرية  رسمية 

كما هو الشأن بالنسبة ملجلس النواب... فإن 
مديرية األمن الوطني وعيا منها بما تشكله 
يوم  إجراؤها  تم  التي  الشرطة،  مباريات 
األحد 24 أكتوبر 2021، من بريق أمل أمام 
وضعت  أن  وبعد  الشباب،  املتبارين  آالف 
التلقيح«  اإلدالء ب«جواز  بأن  لها  بالغ  في 
الجتياز  األساسية  الشروط  ضمن  يندرج 
مراكز  جميع  في  الكتابية  االختبارات 
االمتحان املحددة على الصعيد الوطني، لم 
يفتها أن توضح، في ذات البالغ، بأنه وفي 
إطار السهر على ضمان األمن الصحي لعموم 
املوظفات  وكافة  واملترشحني  املترشحات 
واملوظفني املكلفني بالحراسة واإلشراف على 
املتوفرين  غير  استثناء  يمكن  االمتحانات، 
على الجواز ممن تعذر عليهم اإلدالء به، على 
أن يقدموا بدله وجوبا شهادة إجراء تحليل 
PCR للكشف عنّ كوفيد 19-« تكون نتيجته 
سلبية وال تتجاوز 72 ساعة، على أن يشمل 
االختبارات  مراحل  جميع  اإلجراء  هذا 
والصحية،  والرياضية  والشفوية  الكتابية 
من  املعتمدة  االحترازية  للتدابير  تنفيذا 
لجائحة  للتصدي  العمومية  السلطات  قبل 

كورونا.
إننا إذ نشد بحرارة على يد املدير العام 
الحموشي  اللطيف  عبد  الوطني  لألمن 
األمن  مديرية  عليه  أقدمت  ما  عاليا  ونثمن 
القرار  مع  تعاملها  في  ومرونة  اجتهاد  من 
حقوق  على  الحفاظ  بهدف  الحكومي، 
مباريات  الجتياز  واملترشحني  املترشحات 
عزيز  الحكومة  رئيس  ندعو  فإننا  الشرطة، 
حكومته  تفادي  على  العمل  إلى  أخنوش 
وخاصة  قراراتها  اتخاذ  في  االرتجال 
غنى  في  بالدنا  أن  السيما  منها،  املصيرية 
أي توتر أو احتقان إضافي في ظل تداعيات 
جائحة »كوفيد 19-« وتصاعد موجة الغالء 

واالرتفاع الصاروخي املهول في األسعار...

 سري القدوة

في ظل استمرار هجمات املستوطنني على 
هي  خطوات  وفي  الفلسطينيني،  املزارعني 
وممثلون  رؤساء  شارك  نوعها،  من  األولى 
بلجيكا  من  لكل  الدبلوماسية  البعثات  عن 
وإيطاليا  وفرنسا  األوروبي  واالتحاد 
املتحدة،  واململكة  والسويد  والنرويج 
نابلس  جنوب  قصرة  قرية  في  املواطنني 
القنصلية  من  بتنظيم  الزيتون  ثمار  قطف 
مع  وبالتنسيق  بالقدس  العامة  البريطانية 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وتأتي هذه 
الخطوة في ظل استمرار اعتداء املستوطنني 
استمرار  ومع  الفلسطينيني  املزارعني  على 

قبلهم  من  الفلسطيني  الزيتون  ثمار  سرقة 
وفي ظل حماية جيش االحتالل .

أهمية  عن  الخطوة  هذه  عبرت  لقد 
ملمارسة  فرص  في خلق  األوروبية  املشاركة 
الشعب  ومساندة  التطوعية  األعمال 
وتطوير  العادلة  حقوقه  ودعم  الفلسطيني 
الحملة  ضمن  ويأتي  التطوعي،  العمل 
الوطنية لدعم وإسناد املزارعني في األراضي 
املهددة باالستيالء من قبل االحتالل في بلدة 
قصرة جنوب نابلس والوقوف أمام هجمات 
من  املشاركة،  الدول  وعبرت  املستوطنني، 
وعبر  لها  التابع  الدبلوماسي  الفريق  خالل 
بيان صادر عن مكتب ممثل االتحاد األوروبي 
لسياسة  معارضتها  فلسطني،عن  في 
عنف  من  وقلقها  اإلسرائيلية  االستيطان 
املستوطنني املتزايد، وشددت هذه الدول في 
بيانها على أن دولة االحتالل، كقوة محتلة، 
بحماية  الدولي  القانون  بموجب  ملزمة 
هجمات  من  وممتلكاتهم  الفلسطينيني 

املستوطنني .
مشاركة  بأهمية  اإلشادة  من  بد  ال  وهنا 
عدد من القناصل والسفراء األوروبيني لدى 
دولة فلسطني في حملة التطوع، التي نظمت 
مع  بالتعاون  البريطانية  القنصلية  قبل  من 
وعدد  واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة 
الشعبية  والفعاليات  الهيئات  ممثلي  من 
من  وبات  الفلسطينية،  واألهلية  والرسمية 

الضروري إطالق سلسلة فعاليات تضامنية 
متواصلة مع املزارعني الفلسطينيني لتشمل 

كل محافظات الوطن .
تعد  والتي  املستوطنني،  هجمات  وتأتي 
القانون  ممارسات غير مقبولة، متنافية مع 
مرتكبيها  تقديم  يتم  أن  ويجب  الدولي 
األوروبي  االتحاد  دول  وعلى  العدالة،  أمام 
الفلسطينيني  للمزارعني  دعمها  مواصلة 
يتماشى  وهذا  )ج(،  املنطقة  في  سيما  ال 
خالل  من  لالتحاد  السياسية  األهداف  مع 
الوجود  على  والحفاظ  الدولتني  لحل  دعمه 
الفلسطيني في املنطقة )ج(، والتي هي جزء 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضي  من  أساسي 
ليست  فلسطني  في  الزيتون  أشجار  وأن 
الهوية  من  جزء  فهي  دخل  مصدر  مجرد 
تقع  حيث  الفلسطينية  والوطنية  الثقافية 
معظمها في هذه املناطق من الضفة الغربية، 
الفلسطينيون  املزارعون  يواجه  وهناك 

هجمات متكررة من قبل املستوطنني .
هجمات املستوطنني تواصلت في مختلف 
مناطق الضفة الغربية وخاصة في محافظة 
نابلس على وجه الخصوص، والتي أسفرت 
عددهم  يزداد  الذين  الشهداء،  سقوط  عن 
بشكل سنوي منذ عام 2016، وإن ما يقارب 
من نصف األراضي الزراعية الفلسطينية في 
الضفة الغربية مزروعة بعشر ماليني شجرة 
زيتون حيث تعتمد غالبية األسر الفلسطينية 

في الضفة الغربية على زيت الزيتون كمصدر 
دخل أساسي لها.

على  أساسا  قائمة  املستوطنني  سياسة 
واملتزايد،  املستمر  والقمع  العنف  ممارسة 
ثمار  حصاد  موسم  إطالق  مع  وخاصة 
ما  لإلحباط،  الجميع  يدفع  وهذا  الزيتون، 
واملساهمة  املشاركة  ضرورة  إلى  يدعو 
على  صمودهم  وتعزيز  املزارعني  دعم  في 
محاسبة  ويجب  معهم،  والتضامن  أرضهم 
هذه  ارتكاب  عن  املسؤولني  املستوطنني 
سلطات  وعلى  الفلسطينيني،  ضد  الجرائم 
شامل  تحقيق  إجراء  اإلسرائيلي  االحتالل 
القضاء  تغييب  وعدم  الحوادث  هذه  في 
تتم  والتي  االعتداءات،  لتلك  تجاهله  أو 
االحتالل حيث  رعاية وبحماية جيش  تحت 
القانون  احترام  االحتالل  دولة  على  ينبغي 
وأن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية 
ووضع  املستوطنني  عنف  من  الفلسطينيني 
لكل  املخالفة  اإلجرامية  ملمارساتهم  حد 

القوانني الدولية .

سفير اإلعالم العربي في 
فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

عبد السالم المساوي 
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ارتجال الحكومة ومرونة مديرية الأمن الوطني! 

محمد إنفي

قاله  ما  هذا  ضاربة؛  قوة  الجزائر 
الجمهورية  رئيس  تبون،  املجيد  عبد 
هي  ما  في  لنا  يقل  لم  لكن  الجزائرية. 
ضاربة. هل ضاربة في القدم؟ ضاربة في 
في  التخلف؟ ضاربة  في  الِجدَّة؟ ضاربة 

الشقيق؟  الجزائري  الشعب  على  الكذب 
البالد؟ ضاربة  تبديد ثروات  ضاربة في 
في  ضاربة  الفارغة؟  العنتريات  في 
في  ضاربة  التزاماتها؟  من  التنصل 
لجيرنها؟  العداء  في  ضاربة  االستبداد؟ 
ضاربة في الغباء السياسي؟... أم في ما 

هي ضاربة؟
أما الجزائر-الكوكب فقد قالها شخص 
حسبما  جزائرية  قناة  في  يتحدث  كان 
)الجزائر  الشاشة  خلفية  من  يظهر 
ثالثة  فيه  بالطو  في  وذلك  مباشر(؛ 
أشخاص )أو شخصيات؟(، أحدهم يبدو، 
من موقعه في هذا البالطو، أنه املحاور 
للعبقري الذي زف لعلماء الفلك )وللرأي 
اكتشافاته  أحد  خبر  الدولي(  العام 
إنه اكتشاف كوكب جديد ليس  الباهرة: 

كباقي الكواكب املكتشفة لحد اآلن.
وبنبرة  بالحرف  املتحدث  قال  لقد 
»اْحنا  فصيحة:  دارجة  وبلغة  صارمة 
باالفتخار  أوال  مطالبني  كجزائريني 

بهذا  ذلك[،  في  عيب  ]ال  البلد  بهذا 
العدد  حول  التساؤل  يبدأ  ]هنا  القارة 
الكرة  على  املوجودة  للقارات  الحقيقي 
األرضية[، احنا تجاوزنا الجزائر القارة، 
]أم  الكوكب  الجزائر  مرحلة  في  َرنا 
بابه  الفلك من  علم  عالم  فقد دخلنا  اآلن 
املخبولني  الواسع؛ واألصح دخلنا عالم 

واملجانني[«.
)وزير؟  الصفة  هي  ما  أدري  ال 
سياسي؟  محلل  ديبلوماسي؟  برملاني؟ 
إعالمي؟ باحث؟ رجل مخابرات؟، »كاري 
هذا  بها  يتحدث  التي  حنكو«؟...( 
املخبول. لكنه فاق عبد املجيد تبون في 
غبائه وفي جنونه وفي جهله بأبجديات 
املنطق وبالحد األدنى من قواعد الخطاب 

اإلقناعي. 
الجزائر-  تصل  أن  إذن،  غرابة،  فال 
ربما  الذي  املخبول  هذا  أمثال  وفيها 
يحتل منصبا ساميا في البالد أو موقعا 
تصل  أن   - نظامها  في  استراتيجيا 

إفالس سياسي  من  إليه  ما وصلت  إلى 
واجتماعي  واقتصادي  وديبلوماسي 

وحقوقي...وغيره.
نحن ال يسرنا ما وصلت إليه األوضاع 
االجتماعية في الجزائر من تردي؛ وإننا 
هو  الشقيق  الجزائري  الشعب  أن  نعلم 
الذي يعاني من هذه األوضاع املأساوية، 
ونعلم  طائلة؛  بالده  ثروات  أن  رغم 
في  يرفلون  العسكري  النظام  أزالم  أن 

بحبوحة من العيش. 
به  يتلفظ  ما  أيضا،  ويسيئنا، 
وبعض  الجزائريني  املسؤولني  بعض 
ال  كالم  من  »النخبة«  على  املحسوبني 
يسنده عقل وال منطق؛ وذلك ليس لكونه 
يضحك  لكونه  بل  بالدنا،  إلى  يسيء 
وشعبها  الشرقية،  جارتنا  على  العالم 
شقيق شعبنا؛ بل هما توأمان، كما قال 
امللك محمد السادس في خطابه األخير.   
قدر  هل  الجزائر؟  تسير  أين  فإلى 

الشعب الجزائري أن يحكمه األغبياء؟

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي

ملف القيم رقم: 219/2021
تاريخ تعليق اإلعالن: 

18/10/2021
تبليغ 206/21

تبليغ أمر في إطار الفصل 441 
من ق.م.م

تقدم  الذي  الطلب  على  بناء 
السالم  عبد  كرباوي  السيد  به 
عبد  األستاذ  نائبه  بواسطة 
املحامي  بوشنتوف  الحفيظ 

بهيئة وجدة.
 Sté Travaux de شركة  ضد: 
Construction et Décora-
 tion d?Intérieur T.C.D.I
ممثلها  شخص  في    SARL
بالحي  مقرها  الكائن  القانوني 
املحمدي تجزئة الخير زنقة النون 

رقم 6 وجدة.
باملحكمة  القضائي  القيم  يعلن 
صدر  أنه  بوجدة  التجارية 
نائب  السيد  عن  قضائي  أمر 
بوجدة  التجارية  املحكمة  رئيس 
بتاريخ   952/2021 عدد  تحت 
رقم  ملف  في   2021/07/27

بتبليغ  قضى   952/2021/8103
الصادر   988/2020 عدد  الحكم 
امللف  في   2020/12/10 بتاريخ 
بواسطة   852/2020/8205 رقم 
املطلوب  إلى  القضائي  القيم 
ضدها بعد أن تعذر تبليغه إليها 
إن بواسطة املفوض القضائي أو 

عن طريق البريد املضمون.
والحكم الذي تعذر تبليغه للشركة 
املحكمة  حكمت  كالتالي:  هو 
ابتدائيا  العلنية  بجلستها 

وغيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى

على  بالتشطيب  املوضوع:  في 
املقيد  عليها  املدعى  عنوان 
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بوجدة  التجارية 
عليها  املدعى  وتحميل   23335

الصائر ورفض باقي الطلب.
بتاريخ:  القيم  تبليغ  على  وبناء 

2021/09/17
أجل  أن  القضائي  القيم  يعلن 
تعليق  بعد  إال  يسري  ال  الطعن 
 30 لذلك  املعدة  باللوحة  اإلعالن 

يوما وإشهاره.
ع.س.ن/3993/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة

املحكمة االبتدائية بأبركان
إعالن عن بيع قضائي باملزاد 

العلني
ملف تنفيذي عدد: 533/2020

لفائدة: قاسمي محمد
عنوانه: زنقة ارفود حي فلسطني 

بركان
ينوب عنه األستاذ زروقي عبد 

الرزاق محامي ببركان
ضد: زهير بوشابش

عنوانه: حي امعلو سيدي 
سليمان بركان

سيقع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
على   2021 دجنبر   01 يوم  في 
الساعة الثانية زواال البيع باملزاد 
للعقار  مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
الكائن  منزل  عن  عبارة  الذي هو 
بجماعة  الشماليني  عتيق  ببني 
والذي  بركان  سليمان  سيدي 
تصميم  حسب   23 رقم  يحمل 
من  املستخرج  الهيكلة  إعادة 
عبد  الحاج  "امعلو  املسمى  امللك 
طابق  من  املنزل  يتكون  القادر". 
سفلي يشتمل على قاعة للجلوس 
ودوش  الوسط  في  وهول  وغرفة 
السطح  إلى  وسالليم  ومرحاض 
كما يتكون من سياج في السطح 
متر.   2,80 حوالي  علوه  يبلغ 
يتوفر املنزل على واجهتني وتبلغ 

مساحته حوالي 80 متر مربع.

بيع  عملية  انطالق  ثمن  حدد 
مبلغ  في  محفظ  الغير  املنزل 
 %  3 زيادة  مع  270.000درهم 

لفائدة خزينة الدولة.
يشترط ضمان األداء

واالطالع  املعلومات  من  وللمزيد 
والتحمالت  الشروط  كناش  على 
االتصال  يجب  عروض  تقديم  أو 
بمكتب التنفيذات القضائية حيث 

يوجد امللف رهن إشارة العموم.
ع.س.ن/3994/ا.د

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

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

سيتـم    2021/19/11 يوم   فـي 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
عبد  آيت  )قاعة  السراغنة  قلعة 
املولى عبد الوهاب( فتـح األظرفة 
املتعلقة بطلب العروض بعروض 
 FDR/2021/08 * ألجل:  أثمـان 
حفر بئر   *  10:00 الساعة:  على 
والدواوير  صالح  موالي  بدوار 
الترابية  للجماعة  املجاورة 
قلعة  إقليم  الجوالة-عمالة 

السراغنة.
في  املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -

)ستة  6000٫00درهم  مبلغ:  
آالف درهم(

مبلغ   في  األشغال  كلفة  تقدير   -
)مئتان  235.080.00درهم 
وثمانون  ألف  وثالثون  وخمسة 
ملفات  سحب  يمكن  درهم(. 
امليزانية  بقسم  العروض  طلب 
كذلك  ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميلهم 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
البريد املضمون بإفادة باالستالم 
إقليم  الضبط بعمالة  إلى مكتب  

قلعة السراغنة 
وصل،  مقابل  إيداعها،  -إما 

بمكتب الضبط بالعمالة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
بداية  عند  العروض،  مكتب طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
طبقا  العمومية  الصفقات  بوابة 
واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار 
عدد 14.20 الصادر في 8 من ذي 
شتنبر   4 موافق   1435 القعدة 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
من  العمومية  الصفقات  إبرام 

الصفة املادية.
-إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املنصوص عليها في 

املادة 4 من نظام االستشارة.
املقيمة  غير  للمقوالت  بالنسبة 
اإلدالء  عليها  يتعني  باملغرب 
في  كما هو محدد  التقني  بامللف 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3995/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة

جماعة الصويرَة
قسم الشؤون التقنية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم:11/ج.ص/2021

على   2021 نونبر   19 يوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
التقنيةبجماعة  الشؤون  بقسم 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الصويرة 
بطلب عروض أثمان ألجل: اشغال 
العمومي  املطرح  وصيانة  تهيئة 

بجماعة الصويرة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  مصلحة  بمكتب 

العمومية بالجماعة املذكورة.
من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آلف  )ثمانية  في:8.000,00درهم 

درهم(
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
مئة  )خمس  504.000,00درهم  
احتساب  مع  درهم(  الف  وأربعة 
من  كل  يكون  ان  يجب  الرسوم. 
ملفات  وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املرسوم  من  و31  و29   27 املاد 
 8 في  الصادر  رقم2-12-349  
 20(  1434 األولى  جمادى  من 
مارس 2013 ( املتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   *
مصلحة  او  الضبط   بمكتب 

الصفقات  بجماعة الصويرة.
طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
* إما إرسالها عن بوابة الصفقات 

العمومية الى العنوان التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املنصوص   6 رقم  املادة  في  بها 

عليها في 
نظام االستشارة.

في  املقيمني  الغير  املتنافسني 
املغرب يتعني عليهم اإلدالء بامللف 
نظام  في  محدد  هو  كما  التقني 

اإلستشارة.
ملكان  زيارة  ستنظم  جدا:  هام 
بحضور  أعاله  الصفقة  موضوع 
يوم  املشروع  صاحب  ممثل 
الساعة  على   2021 نونبر   09
على  يتعني  صباحا،  العاشرة 
في  الحضور  املتنافسني 
الى  املحددين  والساعة  اليوم 
التقني  »القسم  الجماعة  مقر 

بالجماعة«.
البريد  كتابة  يجب  مالحظـــــة: 
اإللكتروني و كذلك الرقم واملدينة 
على  للمقاول  التجاري  للسجل 

االظرفة.
ع.س.ن/3999/ا.د

ع.س.ن /3988/ إد

ع.س.ن /3990/ إدع.س.ن /3991/ إد

ع.س.ن /3989/ إد
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرربيع األولاأليام
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كان من الطبيعي، وأنا أشرع في قراءة املذكرات، الخاصة بموالي املهدي 
العلوي، الذي نسبناه دوما إلى األسرة امللكية، أن أتساءل مع نفسي عن 
عالقته مع امللكني محمد الخامس والحسن الثاني. كان ذلك طبيعيا، ألن 
في  ذاته،عضوا  الوقت  في  وجوده  وهو   ، طبيعيٍّ غير  أمرا  القضية  في 

تنظيمات الحركة االتحادية املعارضة من موقع قيادي.
وإذا كان التوقع في ما يخص العالقة مع محمد الخامس ممكنا، ويمكن 
إجماال تلخيصه في السؤال: ماذا قدم املعني باألمر، في معركة التحرير، 
وإلى أين قاده نضاله بالقرب من محمد الخامس أوبعيدا عنه، في كنف 
الراحل  مع  العالقة  في  للتوقع  قابل  غير  األمر  فإن  االستقاللية؟  الحركة 
الحسن الثاني، وال يمكن نيله إال من صاحبه، ومن خالل ما أراد الكشف 

عنه هو نفسه….
الفكرة  وتترسخ  املشاهد،  تتوالى  الصفحات،  مر  وعلى  القراءة  ومع 
التي نتوقعها، عن املشاركة في التحرير الوطني، الذي يقود بالضرورة 

والحتمية إلى نبعه في أعلى الدولة الواقعة تحت نير الحماية.

محمد الخامس، اللقاء …وما بعده.
تاريخ  من  الصعبة  املرحلة  توصيف  في  العام  املشهد  يختلف  ال  قد 
املغرب، مع ارتفاع وتيرة الكفاح الوطني، مقابل ارتفاع منسوب الوحشية 
من لدن املستعمر، كما قد ال تختلف الكثير من تفاصيل ذلك الوضع، إال 
عالية  ألشياء  املرح  السرد  من  بنوع  املذكرات،  به  تفاجئنا  الذي  بالقدر 

األهمية والصعوبة.
والحركة  الخامس  محمد  امللك  بني  الوطني  التواطؤ  يعرف  فالجميع 
الوطنية، لكن ال أحد يعرف كيف كان يعبر عن ذلك أحيانا، بلغة املغاربة 
اآلخر،  الشاهد  وكان  الشفهي،  تراثنا  من  والنابعة  الفقهية  الواصفة، 

الوطني الكبير والفذ سيدي بوبكر القادري، رحم اهلل الجميع.
يقول موالي املهدي: كان /يعني محمد الخامس / يساند القيادة، فيما 
نقله إلينا »األستاذ بوبكر القادري«، ويشجعها على الثبات واالستمرار 
في كل أشكال املقاومة الشعبية للمد االستعماري ورفض املناورات التي 
تحيق بوحدة املغرب واملغاربة، بينما يتولى، رحمه اهلل، مواصلة نضاله 
على املستوى السياسي برفضه اإلذعان لكل أشكال الضغط واالمتناع عن 
توقيع الظهائر واملصادقة على قرارات اإلقامة العامة، وهو ما كان يعبر 

عنه السلطان موجها قوله إلى قادة الحزب:
»عليكم إثارة الجلبة  »غير انتوما حيحوا وأنا نسقَّط«، بما معناه:   
إلثارة الوحيش وإخراجه من أوكاره وأنا أصوب ألوقع بالطرائد»». ومما 
يثير في القصة املرادفة لعودة محمد الخامس، هو اشتراكها في الكثير 
مما قيل عن تمازج الخوف من مستقبل البالد بعد االستقالل مع الفرحة 

بعودة امللك، رمز السيادة والعزة الوطنية والصمود الكفاحي. 
وفي مشهد يليق بالسينما، كما يليق باملالحم، املوزعة بني فرحة القلب 
استعماري طويل  من شتاء  املنبثق  الوطنية  ربيع  بني  التوقع،  وتشاؤم 
العلوي  وكآبة خريف يسري كقشعريرة في الجلد، يصف موالي املهدي 

هذا التأرجح امللتبس بقصة صديقه ودموعهما.
املهدي،  موالي  يقول  والحاضر،  املستقبل  يرى  كما  الدموع  يؤول  كل 
كنا   ،1955 نوفمبر   16 في  بلده  إلى  السلطان  عودة  يوم  في  أنه  أذكر 
الشرقاوي«،  أحمد  »سيدي  الصديق  بيت  في  املذياع  جنب  متسمرين 
نستمع إلى التعليقات املواكبة للعودة، وكلها كانت تؤرخ لحدث سياسي 
ووطني مشهود ضحى الكثيرون من أجله وفي طليعتهم جاللة السلطان 
وعائلته، مما جعل مشاعرنا تهتز، ولم أشعر بالدموع إال وهي تنهمر على 

خدي حتى نظرت إلى صديقي فوجدته بدوره ُيداري دموعه، فبادرته:
- ملاذا تبكي؟

 فردَّ من جهته سائال: 
-وملاذا تبكي أنت؟ 

فأجبت:
-إنها دموع الفرح. 

فقال: 
-بل هي دموع الخوف مما ستؤول إليه حال البالد بعد االستقالل». 

قبل العودة إلى املغرب، كانت العودة األولى إلى »سان جرمان أونلي«،  
أحمد  السي  أعضائها،  من  خلية  ضمن  املهدي  موالي  يشتغل  وهناك 
السنوسي، ممثل املغرب في األمم املتحدة والديبلوماسي املخضرم الذي 

فارقنا منذ أيام، وأحمد عصمان.
 هي خلية بمثابة سكرتارية امللك املغفور له محمد الخامس، وسيعيش 
في تلك الفترة الحدث الخاص بالباشا لكالوي، وكذا أول سفير فرنسي 

في املغرب، مما يتحدث عن تفاصيله في ثنايا الكتاب... 

 العالقة مع الحسن الثاني 

العالقة مع امللك الراحل الحسن الثاني كانت أشد تعقيدا، ليس 

مع موالي املهدي سليل الدم العلوي، بل مع موالي املهدي املناضل 
اليساري، الذي كان يعتز برفاقيته مع عمر بنجلون، الذي اشترك معه 

في قضايا اليسار الجديد في االتحاد الوطني.
بنجلون  وعمر  العروي  اهلل  وعبد  العلوي  املهدي  بأن  سنعرف 
انكبوا على تقديم مذكرة حول الخروج من جبة االستقالل، والعمل 
باستقاللية عنه، من زاوية جديدة تعلن انتماءها الوطني التقدمي 

بوضوح.
فترة  في  العهد،  ولي  عن  املهدي  ملوالي  حديث  أول  وسيكون 

الستينيات، وفي جوار زمان حكومة عبد اهلل إبراهيم.
 وشابت العالقة شروط عامة، هي التي تحكمت في عالقة موالي 
الحسن، ولي العهد، بالحركة االتحادية، وال سيما منها حكومة عبد 
في  لوجه،  وجها  تم  بباريس  العهد  ولي  مع  واللقاء  إبراهيم.  اهلل 
األمير  «رتبه  اللقاء  أن  املهدي  موالي  ويحكي   ،1960 العام  أواخر 
املدارس  بزنقة  للطلبة  الجامعي  الذي قِدم إلى الحي  »موالي علي« 
Rue des Ecoles، وأرسل من يبحث عني في غرفتي، ناقال إلي بأن 
»سميت سيدي« )وهو اللقب الذي ُيعرف به ولي العهد في القصر( 

موجود بباريس ويريد مقابلتي». 
وقد «فهمت دعوته املبطنة لي، بكيفية أو بأخرى، لالشتغال في 
ما  لكل  نفيه  ُتفيد  مواقف  من  منه  ما سمعُته  بعد  السيما  محيطه، 
للحكومة ووقوفه في وجه سياسات عبد اهلل  يروج عن معارضته 

إبراهيم.
على كل، عالقة املرحوم الحسن الثاني بحكومة عبد اهلل إبراهيم 
الرحيم بوعبيد في دفاتره،  الفقيد عبد  يروي تفاصيل أخرى عنها 

التي تشرفت بترجمة جزءين اثنني منها على صفحات الجريدة.
إلى  الحكم، وسعيه  الثاني في  الحسن  نية   وهي تفاصيل تبني 
إقناع العديد من الشخصيات االتحادية بقبول الدخول في تجربة ما 

بعد حكومة عبد اهلل إبراهيم.
وقد كتبت عن هذا األخير الصحافية والباحثة الكبيرة زكية داوود 
في كتابها عن  »عبد اهلل إبراهيم، تاريخ الفرص الضائعَة«، الذي 

سبق عرض مضامينه على صفحات جريدتنا ذات صيف.
القارئ للشهادات التي يبرزها موالي املهدي يدرك أنها تعطي 
جانبا آخر مكمال ملا كتبه عبد الرحيم بوعبيد وما نقل عن موالي 

عبداهلل إبراهيم.
في نفس اللقاء مع ولي العهد، حضر عمر بنجلون في السفارة 

املغربية بباريس،
على  التأكيد  الحسن  موالي  أعاد  الحاضرين،  تحية  و«بعد   
املواقف التي سمعتها منه باألمس، مبرزا أنه ال يعارض التجربة 
صعوبة  ُيقدر  ولكنه  إبراهيم(،  اهلل  عبد  )بقيادة  الحكومية 
مما جعلنا  لتحقيق سياساتها،  تبقى غير مواتية  التي  الظرفية 
أمام اختيارات صعبة شكلت موضوعا لنقاش طويل وصريح مع 
الطلبة استغرق زهاء ساعة ونصف، أعرب في نهايته ولي العهد 
عن ارتياحه للنتائج التي سيحرص على نقلها بأمانة لجاللة امللك 
الذين  بأبنائه،  الوطن يعتز  أن  التأكيد على  الخامس، مع  محمد 
يقدمون صورة مشرقة عن بالدهم في الخارج بحضورهم املتميز 

كسفراء ناجحني، 
ال  اليوم  بالدكم  »إن  الحاضرين:  للطلبة  كالمه  األمير  وختم 
هو املرحوم الدكتور عبد اللطيف  يمثلها في فرنسا سفير واحد- 
بنجلون آنذاك- بل كلكم سفراء يعتز املغرب بكم وسأنقل ذلك إلى 

جاللة امللك««.
 في السرد الذي يلي هذا، تتعقد العالقة مع املرحوم الحسن 
واالتحاد  الوطني  االتحاد  مع  العالقات  تعقد  ضمن  الثاني، 
االشتراكي من بعده، والحق أن موالي املهدي ال يكون متسامحا مع 
امللك الحسن الثاني في الكثير من ذكرياته، ويلتمس املوضوعية  

في كل مايقول، سواء أكان لفائدة امللك الراحل أو لغير فائدته.
 ومن األشياء التي يسهب فيها موالي املهدي بخصوص عالقته 

مع امللك الراحل، ترتيبات حكومة التناوب أو في نقل رسائل من امللك 
كلفه  الراحل  امللك  أن  كيف  املهدي  موالي  لقد حكى  اليوسفي،  إلى 

بنقل رسالة أصر أن تكون بالدارجة املغربية.
أن  اليوسفي  من  بطلب  وتتعلق  الكتاب،  في  حرفيا  أوردها  وقد 
-عندما قال لي الحسن الثاني »قل لليوسفي يخلي اوالدنا بعاد على 
هاذ الخنز ديالنا »»، وهي قصة تتعلق بلقاء بني اليوسفي وموالي 

هشام، الذي كانت نبرته النقدية قد تزايدت.
إلى الهاي  املتحدة  األمم  الديبلوماسية من  قادته مسيرته   ولقد 
بهوالندا ثم عمان، كانت كلها عواصم للملكيات، تقرب فيها من امللك 
عبد اهلل الهاشمي، وكان الجميع يناديه »يا ابن العم«، كما اقترب 
من امللكة الهولندية، وعمل، أيضا، مع امللك الراحل في مستوى آخر 

من التزامه الوطني.
في  للعمل  اقتراحه  وقع  كان  كيف  االتحادي  القيادي  يروي 
الديبلوماسية على أعضاء املكتب السياسي الذي كان عضوا فيه في 
الثمانينيات من القرن املاضي، كما يحكي عن شروط العمل وقتها 
الوطنية األولى، وهو أمر يستحق لوحده حلقة  في خدمة القضية 
كاملة، السيما وأن الشرط الحالي والقضية تناقش في مجلس األمن، 

مناسبة لالطالع على تفاصيل نعرفها أول مرة .
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في مذكرات موالي المهدي العلوي )2(

العالقة مع امللوك
وما رافقها من ات�صاالت وقطائع..

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

الخامس  محمد  قال  عندما   n

غير   « االستقالل  حزب  لقادة 
ط« انتوما حيحوا وانا ْنَسقَّ

ليلة  صاحبي  بكى  عندما   n

عودة محمد الخامس وقال »هي 
دموع الخوف من حال البالد بعد 

االستقالل«
وعمر  العروي  التقى  عندما   n

لكتابة  بباريس  وأنا  بنجلون 
االتحاد  انفصال  حول  مذكرة 

الوطني 

بنجلون  وعمر  الثاني  الحسن   n
المغرب  بسفارة  لوجه  وجها 

بباريس  
الثاني  الحسن  لي  قال  عندما   n

بعاد  اوالدنا  لليوسفي يخلي  »قل 
على هاذ الخنز ديالنا«

الصور بعدسة: زليخة

رفقة السلطان محمد الخامس في لقاء مع الطلبة بباريس

موالي املهدي يتلقى وسام العرش من املرحوم الحسن الثاني بمناسبة اعتماده سفيرا ممثال دائما للمغرب في األمم املتحدة

في حديث مع جاللة امللك محمد السادس بوكالة القدس



CMJN

جالل كندالي 
في مراسلة  للسياحة  الوطنية  الكونفدرالية  سجلت 
موجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
الدولة  من  فوري  دعم  أي  واالجتماعي،غياب  التضامني 
إلى تدهور    ، ترى  كما  سيؤدي  القطاع،مما  في  للعاملني 

القطاع السياحي باملغرب جراء تبعات أزمة “كوفيد19. 
اعتماد   بسبب  الحكومة  قرار  الكونفدرالية   وانتقدت 
واملقاهي  املطاعم  ودخول  األقاليم  بني  للتنقل  التلقيح  جواز 
اإلغالق  إلغاء  إلى  ودعت  املؤسسات،  من  كغيرها  والفنادق 

الليلي وتخفيف اإلجراءات االحترازية.
وشددت الكونفيدرالية على ضرورة تمديد دعم الصندوق 
إلى  السياحة  قطاع  االجتماعي ملستخدمي  للضمان  الوطني 
غاية 31 مارس 2022، وتجميد ضرائب سنتي 2020و2021 

وتأجيل مواعيد سداد أقساط الديون.
ولم يفت الكونفدرالية من التذكير بغياب أي تدابير للدعم 

أثار  الذي  الحالية،الشيء  األزمة  مع  يتناسب  بما  الفوري 
تخوفها من مستقبل القطاع الذي قد يتعرض في النهاية إلى 

االنهيار التام،منتقدة  في الوقت نفسه 
البرنامج  عقد  مقتضيات  جميع  وتفعيل  تنزيل   عندم 
إلنعاش السياحة 2022-2020 الذي تم تسيطره للحفاظ على 

مناصب الشغل في القطاع وإنعاش املقاوالت.
فهمها  عن  يعبر  الحكومة  قرار  أن  اإلطار،  هذا  ورأى 
الخاطئ  ملطالب هذه الفئة، التي سبق أن عبرت عنها باعتماد 
مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح األجانب مع إخضاعهم 
إلى  وصولهم  بعد  بكوفيد19  اإلصابة  عن  الكشف  لتحاليل 
املطارات املغربية، مقابل رفع جميع القيود األخرى بما فيها 

وقت عمل املطاعم وحركة التنقل.
وأكدت الكونفدرالية أن قرار جواز التلقيح عبر عن سوء 
فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملني في قطاع السياحة 
حول وقت استئناف أنشطتهم،منتقدة  قرار تعليق الرحالت 
التي  وروسيا  وهولندا  وبريطانيا  أملانيا  ودول  املغرب  بني 

اتخذ قرار مشابه بخصوصها قبل أسابيع، معتبرة  أن هذه 
الدول تعد أهم مصدر السياح األجانب خالل موسم الشتاء.

الصندوق  بدعم  العمل  بتمديد  الكونفيدرالية  وطالبت 
الوطني للضمان االجتماعي ملستخدمي القطاع إلى غاية 31 
مارس املقبل، وكذلك مراجعة املواعيد النهاية ألداء املقاوالت 
 2020 سنتي  عن  املؤجلة  االجتماعية  للواجبات  السياحية 
جدولة  2022،وعادة  من  األولى  األربعة  ولألشهر  و2021 
الديون الطويلة األمد، و تأجيل املواعيد النهائية ألداء أقساط 
الديون بشكل خاص لفائدة شركات النقل السياحي وشركات 
تأجيل السيارات بدون سائق، التي توقفت عن العمل منذ 18 
شهرا، وكذا تأجيل سداد ديون املشتغلني في هذين القطاعني.

وشددت الكونفدرالية  في مراسلتها على ضرورة تجميد 
الضرائب املحلية والضرائب املهنية على املقاوالت املشتغلة 
أدائها  جدولة  وإعادة  و2021،   2020 لستني  السياحة  في 
ابتداء من 1 يونيو 2022، موزعة على 24 شهرا بدون رسوم 

أو غرامات تقول الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
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أمس  أول  الصحة،  مجال  في  أكد خبراء 
على  القضاء  من  تمكن  املغرب  أن  السبت، 
عمليات  بفضل  وذلك  األطفال،  شلل  مرض 
اعتمدها  التي  املبكر  والتشخيص  التلقيح 

منذ عقود ملحاربة هذا املرض.
نظمتها  ندوة  في  املتدخلون،  وأبرز 
امليداني،  األوبئة  لعلم  الوطنية  الجمعية 
بتعاون مع الشبكة الشرق - أوسطية للصحة 
تحت  املرئي  التناظر  تقنية  عبر  املجتمعية، 
معا  األطفال..  شلل  على  القضاء   « شعار 
كان  املغرب  أن   ،« التاريخ  من  نكتب صفحة 
الستئصال  الوطنية  االستراتيجية  أطلق  قد 
تتمثل  محاور  على  القائمة  األطفال  شلل 
أساسا في ضمان تغطية تحصني عالية ضد 
شلل األطفال قبل السنة األولى وكذا املراقبة 

الفعالة للشلل الرخو الحاد.
وأضافوا أن هذه االستراتيجية تقوم كذلك 
املخاطر  ملواجهة  استجابة  إعداد خطة  على 
األطفال،  شلل  فيروس  اكتشاف  حالة  في 
وتنفيذ أنشطة التخلص واالحتواء املختبري 
التي  لجميع فيروسات شلل األطفال واملواد 
هذا  في  مسجلني،  معدية،  تكون  أن  يحتمل 
السياق، أنه تم اعتبار املغرب خال من شلل 

األطفال منذ سنوات عديدة.
على  كان  املغرب  أن  املحاضرون  وسجل 
اعتمدت  التي  األوائل  الدول  بني  من  الدوام 
شلل  على  للقضاء  الجديدة  الخطة  هذه 
على   « عموما  العالم  أن  مضيفني  األطفال، 
هذا  على  القضاء  نحو  الصحيحة  السكة 

الداء ».
إلى  الباحثون  تطرق  أخرى،  جهة  من 
وأسبابه،  األطفال  شلل  داء  ظهور  تاريخ 
عدد  بصحة  فتك  قد  املرض  هذا  أن  مبرزين 
هائل من األطفال عبر املعمور، قبل أن يهتدي 

األطباء إلى اللقاح.
في  املشاركني،  الصحة  خبراء  وأوضح 
ينتشر  املرض  هذا  أن  الدولية،  الندوة  هذه 
عبر  وينتقل  النظافة،  غياب  نتيجة  عادة 

التنفس، ليشن هجومه على الجهاز املناعي، 
يشل  وقد  العصبي،  الجهاز  يغزو  أنه  كما 

حركة الدماغ.
على  الضوء  سلطوا  ذاته  السياق  وفي 
للمناعة  الجديدة  العاملية  االستراتيجية 
إعادة  إلى ضرورة  2030، مشيرين  أفق  في 
النظر في الخطط السابقة قصد اجتثاث شلل 
ال  التي  البلدان  بعض  في  السيما  األطفال، 
والتي يصل  املرض  انتشار  من  تعاني  تزال 

عددها إلى حوالي 20 دولة .
تكثيف  إلى  الصدد،  هذا  في  ودعوا، 
الجهود ومضاعفة املوارد املخصصة ملكافحة 
الصحة  منظمة  بعمل  منوهني  الشلل،  داء 
العاملية التي تركز جهودها على الدول التي 
عالم   « املرض تحت شعار  فيها هذا  ينتشر 
العاملية  وبالخطة   ،« األطفال  شلل  من  خال 
الجديدة التي تتوقع استئصال شلل األطفال 

في 2026.
عالوة على ذلك، قدم خبراء الصحة ملحة 
تاريخية حول تطور هذا املرض عبر التاريخ 
والكفاح من أجل الوصول إلى » حل معجزة 
مشيرين   ،1988 الذي تحقق عام  الشيء   ،«
الصحة  منظمة  قادتها  التي  املبادرة  إلى 
شلل  انتشار  من  الحد  أجل  من  العاملية 
في  عامليا  تقدما  هناك  أن  مبرزين  األطفال، 
هذا االتجاه، إال أن هناك دوال ال تزال تعاني 

من هذا املرض العضال.
العاملية  الصحة  جمعية  أن  إلى  يشار 
 ،1988 عام  في  اعتمدت،  واألربعني  الحادية 
جميع  في  األطفال  شلل  باستئصال  قرارا 
إطالق  إلى  ذلك  أدى  وقد  العالم،  أنحاء 
األطفال،  شلل  الستئصال  العاملية  املبادرة 
ومنظمة  الوطنية  الحكومات  من  كل  برعاية 
الدولية،  الروتاري  ومنظمة  العاملية  الصحة 
األمراض  ملكافحة  املتحدة  الواليات  ومراكز 
من  وبدعم  واليونيسيف،  منها  والوقاية 

شركاء رئيسيني.

هكذا تمكن المغرب من الق�ضاء 
على مر�ض �ضلل الأطفال

انقالب عسكري 
بالسودان:

الكونفدرالية الوطنية لل�ضياحة  تنتقد  الحكومة لغياب اأي دعم 
فوري للعاملين وتب�ضط مطالبها لتفادي الإفال�ض 

وحيد مبارك
تعرضت مساعدة في العالج، مساء يوم الجمعة 22 أكتوبر 
باملستشفى  شنيع  العتداء  مساء،  السادسة  الساعة  حوالي 
واالعتداء  وسحلها  أرضا  إسقاطها  بعد  بالداخلة،  الجهوي 
عليها بالضرب من طرف شخص كان يرغب في زيارة قريب 
بعد  العالج  يتلقى  حيث  كوفيد  العزل  بمصلحة  يتواجد  له 
إصابته بالفيروس، وفقا ملصادر »االتحاد االشتراكي«، التي 

أكدت أن هذا األمر ال تسمح به املساطر القانونية واإلدارية.
ووجدت املساعدة نفسها عرضة للتعنيف بعد أن أخبرت 
املرتفق بعدم قدرتها تلبية طلبه، وهو ما وثقه تسجيل بالفيديو 
يظهر حجم االعتداء والعنف الذي تعرضت له املعتدى عليها 
التي كانت تقوم بواجبها املهني داخل املؤسسة التي تشتغل 
متعددة  حوادث  تفاصيل  األذهان  إلى  أعاد  الذي  األمر  بها، 
الصحة  مهنيو  لها  تعرض  لفظية،  وأخرى  بدنية  العتداءات 
في كثير من الحاالت، التي وجدوا أنفسهم خاللها عرضة لكل 
أشكال األذى والغضب، الذي قد يكون ضد املنظومة الصحية 

فإذا به يستهدف أجسادهم.
بالداخلة  العالج  مساعدة  على  االعتداء  حادث  وخّلف 
الذين قرروا  موجة سخط عارمة في أوساط مهنيي الصحة 
اعتداء  كل  من  لحمايتهم  تدعو  احتجاجية  وقفات  تنظيم 
يطالهم بعدما أضحت مرافق املؤسسات الصحية مستباحة، 
النقابة الوطنية للصحة العمومية،  وفي هذا الصدد وّجهت 
العضو املؤسسة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى 
عن  خاللها  من  معربة  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير 
تفاقم  جراء  استثناء  دون  الصحية  األطر  كل  وتذمر  سخط 
ظاهرة االعتداءات الجسدية واللفظية وتزايد حوادث العنف 
داخل املؤسسات الصحية على امتداد التراب الوطني بشكل 

بينها  ومن  الحاالت،  من  عددا  مستعرضة  ومستمر،  يومي 
سلطة،  رجل  يد  على  البيضاء  بالدار  ممرضة  »حادث صفع 
االستشفائي  باملركز  املختبر  في  تقنية  اختطاف  ومحاولة 
على  االعتداء  حادث  ثم  البيضاء  بالدار  رشد  ابن  الجامعي 
املساعدة في العالج، التي هي عضو باملكتب اإلقليمي للنقابة 
بالداخلة، التي تعرضت العتداء جسدي ونفسي شنيع أثناء 

فترة الحراسة الخاصة بها«.
للصحة  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  واستنكر 
العمومية ما وصفه بـ »تملص مصالح الوزارة محليا، جهويا 
االعتداءات،  ضحايا  ومؤازرة  ودعم  مواكبة  عن  ومركزيا 
وغياب أي مقاربة فعلية للتصدي والحد من التنكيل املستمر 
في  فظيع  بشكل  الصحية  األطر  وكرامة  حرمة  واستباحة 
والقروية«،  الحضرية  الصحية  واملراكز  املستشفيات  جميع 
األمر الذي شددت النقابة على أنه »يؤثر سلبا على سالسة 
الخدمات الصحية ويعرقل استمرارية العمل ويهدد املمتلكات 
العمومية، ويضرب بعرض الحائط مقومات الحماية والسالمة 
الجسدية والنفسية التي يتوجب على الوزارة ضمانها داخل 
فضاءات العمل«.  وحّملت النقابة مسؤولية ما يقع للوزارة، 
مؤكدة »تقصيرها في معالجة مشاكل األطر الصحية وتركهم 
تدني  بسبب  الغاضبني  املواطنني  مع  مفتوحة  مواجهة  في 
والتمريضية  الطبيبة  الكثافة  وضعف  الصحية  الخدمات 
ومستلزمات  أدوات  وغياب  الصحي  العرض  ومحدودية 
العمل واالكتظاظ وطول املواعيد »، داعية إلى »ضرورة الدعم 
العملي والفعلي وإرساء آلية مستمرة ودائمة ملؤازرة قانونية 
وإدارية ومهنية-نفسية ناجعة لضحايا االعتداءات الجسدية 
صارمة  قوانني  وسّن  العمل،  فضاءات  داخل  واللفظية 
من  لكل  من حديد  بيد  للضرب  الزجرية  العقوبات  ومراجعة 
سولت له نفسه استباحة كرامة وحرمة األطر الصحية بكل 
فئاتها، وكذا تزويد جميع املؤسسات الصحية االستشفائية 

املساعدة  القوات  و   / أو  الوطني  األمن  بعناصر  والوقائية 
الوحيدة املؤهلة لتوفير األمن والحماية داخل أوساط العمل 

كما هو معمول به في عدد من الدوائر الحكومية األخرى«.
الوطني  املجلس  عضو  إبراهيمي،  حمزة  أكد  جهته  من 
بالرغم  أنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ  تصريح  في  للنقابة، 
التصدي  في  قواها  بكل  منهمكة  الصحية  األطر  كون  من 
واإلسهام بكل تضحية ونكران ذات في دحر وباء كوفيد 19، 
»نحيي جميع مهنيي الصحة على انخراطهم  وهي مناسبة 
والعطاء«،  بالوطنية  املفعم  األمامية  الصفوف  في  الواسع 
فإن ذلك لم يحل دون تعرضها لالعتداءات والتجهم بالعنف 
الجسدي واللفظي أثناء قيامها بواجبها املهني وبشكل كبير، 
علما بأن األزمة الصحية املنبثقة عن الوباء، يؤكد املتحدث، 
بّينت لعموم املواطنات واملواطنني أن األطر الصحية مغلوبة 
على أمرها وبأنها الحلقة األضعف في ظل منظومة صحية 
لحظة  أن  على  النقابي  الفاعل  وشّدد  ومتهالكة.  متجاوزة 
وحذرت  اشتكت  طاملا  التي  الحقيقة  مدخل  هي  االعتداءات 
عديدة،  لسنني  النقابية  والهيئات  الصحية  األطر  منها 
الرسمية  والرسالة  الخطاب  بني  التناقض  تؤكد  والتي 
به  يصدم  الذي  املزري  والواقع  املتعاقبني  القطاع  ملسؤولي 
االستشفائية  الصحية  باملؤسسات  واملرتفق  املواطن  يوميا 
الضغط  حجم  وتبني  والقروية،  منها  الحضرية  والوقائية، 
النفسي وعدم الرضا عن العرض الصحي وطبيعة الخدمات 
مما أدى في كثير من الحاالت إلى توتر العالقة بني املواطنني 
االعتداء  حوادث  آالف  نتائجها  من  والتي  الصحية،  واألطر 
الجسدي واللفظي التي خلفت ندوبا جسدية ونفسية عميقة 
لدى مهنيي الصحة، وأدت إلى رغبة العديد منهم في مغادرة 
بالقطاع  سواء  أرحب  مهني  أفق  عن  بحثا  القطاع  سفينة 
أوالهجرة  جدا  محدودة  االعتداءات  فيه  تعد  الذي  الخاص 

خارج املغرب. 

و�ضع رئي�ض الوزراء عبد اهلل حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقالت
 في �ضفوف م�ضوؤولين ووزراء �ضودانيين

وكاالت
أمس  سودانية،  عسكرية  قوة  ألقت 
ومسؤولني  وزراء  على  القبض  االثنني، 
رئيس  وضع  عن  أنباء  وسط  سودانيني، 
قيد  حمدوك  اهلل  عبد  السوداني  الوزراء 
عن  وحديث  منزله،  في  الجبرية  اإلقامة 

»انقالب عسكري«.
السودانية  للحكومة  بالغ  في  ذلك  جاء 
التي قالت إن قوة من الجيش اعتقلت رئيس 
الوزراء عبد اهلل حمدوك، ونقلته إلى مكان 

مجهول.
للجيش  العام  القائد  أعلن  ذلك،  إلى 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعالن حالة 

الطوارئ في البالد.
عبر  مقتضب  بيان  في  البرهان،  وقال 
ملتزم  الجيش  إن  الرسمي،  التلفزيون 
بالوثيقة الدستورية للعملية االنتقالية، لكنه 
في الوقت ذاته أعلن تعطيل عدد من بنودها، 
مع التعهد بااللتزام باملواثيق الدولية التي 

أبرمت خالل الفترة السابقة.
ما  عمل،  بتجميد  قرار  إلى  أشار  كما 
آليات  ومراجعة  التمكني،  بلجنة  يعرف 
عملها وأهدافها، والتي عملت خالل الفترة 

املنتمني  كافة  وفصل  مالحقة  على  املاضية 
للنظام القديم.

والة  جميع  إقالة  كذلك  البرهان  وقرر 
الواليات، وتكليف األمناء العامني للوزارات 
بتسيير أعمال وزاراتهم، كما قال إن الجيش 
مستقلة،  وطنية  كفاءات  حكومة  سيشكل 
وتسليم  املقبلة،  االنتخابات  إجراء  لحني 

السلطة للمنتخبني.
وبشأن خلفيات قرار الجيش بالسيطرة 
على السلطة، قال البرهان، إن تكالب بعض 
الحياة،  مناحي  عطل  وتنازعها،  األطراف 

ودفعنا التخاذ هذه الخطوات.
وشدد على أن ما يمر به السودان »خطر 
بالسالم  الشباب  مطالب  يبدد  حقيقي، 
»املرحلة  مضيفا  والعدالة«،  والحرية 
االنتقالية، قامت على التراضي املتزن حتى 
انقلبت  األمور  لكن  لالنتخابات،  الوصول 
في  تسببت  واالنقسامات  صراعات،  إلى 

خطر وشيك على البالد«.
القوات  التزام  على  الجيش  قائد  وأكد 
»شعارات  بتحقيق  السودانية،  املسلحة 
والسالم،  والعدالة  بالحرية  الشباب 
وستمضي قدما في االنتقال الديمقراطي إلى 

حني تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة«.
على  أكدت  قد  اإلعالم  وزارة  وكانت 
صفحتها بموقع فيسبوك، أن رئيس الوزراء 

مقر  من  رسالة  وجه  حمدوك،  اهلل  عبد 
السودانيني  فيها من  الجبرية، طلب  إقامته 
الشوارع  واحتالل  بالسلمية،  »التمسك 

للدفاع عن ثورتهم«، وفق ما نقلته.
املشتركة،  العسكرية  »القوات  وتابعت: 
منزله..  داخل  حمدوك  تحتجز  التي 
بيان مؤيد  تمارس عليه ضغوطات إلصدار 

لالنقالب«.
الوزراء  رئيس  مكتب  قال  جانبه  من 
الرسمية  عبر صفحته  بيان  في  السوداني، 
حمدوك  اختطاف  تم  إنه  فيسبوك،  بموقع 
وزوجته فجر أمس االثنني، من مقر إقامتهما 

بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة.
من جانبها نقلت وكالة رويترز، عن ثالثة 

مصادر سياسية قولها، »إن جنودا اعتقلوا 
السوداني،  الوزراء  مجلس  أعضاء  معظم 
املناصرة  األحزاب  قادة  من  كبيرا  وعددا 
أنه  يبدو  ما  في  االثنني،  اليوم  للحكومة، 

انقالب عسكري«.
عبر  اإلعالم،  وزارة  قالت  ذلك  إلى 
مشتركة  عسكرية  قوات  إن  فيسبوك، 
أم  في  والتلفزيون  اإلذاعة  مقر  اقتحمت 

درمان واحتجزت عددا من العاملني.
ومناطق  السودانية،  العاصمة  وشهدت 
الباكر،  الصباح  ساعات  منذ  أخرى، 
احتجاجات واسعة وإغالقا لطرق رئيسية، 
النقالب  رفضا  ومحتجني،  الجيش  قبل  من 

الجيش.

إلى مقر قيادة  وتدفق آالف السودانيني 
دخول  من  وتمكنوا  الخرطوم،  في  الجيش 
الشارع املؤدي إليه، لكنهم قالوا إن القوات 
أدى  ما  النار  أطلقت  املكان،  في  املتواجدة 
وجرى  املتظاهرين،  من  عدد  إصابة  إلى 

نقلهم على الفور لتلقي العالج.
املركزية،  السودانية  أطباء  لجنة  وقالت 
إصابتهم  تسجيل  تم  شخصا،   12 إن 
اندالع  منذ  الغاز،  وقنابل  بالرصاص 

التظاهرات صباحا.
اإلصابات  بعض  إن  اللجنة،  وقالت 
خطيرة، مشيرة إلى إصابة بالرصاص ألحد 
عملية  وإجراء  درمان،  أم  في  املتظاهرين 

عاجلة له.
ونقلت رويترز عن وزارة اإلعالم قولها: 
»إن ما حدث انقالب عسكري متكامل األركان 
وندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك 
التحول  أمام  الطريق  لقطع  العسكري 

الديمقراطي«.
وأضافت: »ندعو إلطالق سراح املعتقلني 
املحاولة  لرفض  عاليا  الصوت  ونرفع 

االنقالبية«.
السودانية  الخارجية  وزيرة  وقالت 
مريم الصادق املهدي، أمس االثنني، إن »أي 
انقالب في البالد مرفوض وسنقاومه بكافة 

الوسائل املدنية«.

وأضافت املهدي، في تصريحات متلفزة، 
أن »احتجاز رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك 
في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير 

مقبول«.
سيقبل  حمدوك  أن  أعتقد  »ال  وتابعت: 

اإلمالءات إلقالة حكومته«.
املدنيني  بني  »الشراكة  أن  من  وحذرت 

والعسكريني أصبحت في محك خطير«.
بني  اتصاالت  أي  توجد  »ال  أنه  وذكرت 
وسائل  انقطاع  بسبب  الحكومة  وزراء 
الجسور«.  وإغالق  املباشرة  التواصل 
وأشارت إلى أن اإلنترنت وجميع االتصاالت 
مقطوعة في البالد. وقالت املهدي، إن وزراء 
طريقة  سيجدون  املعتقلني  غير  الحكومة 
الساعات  خالل  األمور  وترتيب  للتواصل 
وأضافت:  أكثر.  تفاصيل  دون  القادمة، 
من  واحدة  قطرة  إراقة  من  الجميع  »نحذر 

دماء الشعب«.
إلى ذلك دعا تجمع املهنيني السودانيني، 
في بيان، الشعب السوداني و«قواه الثورية 
انقالب  أي  ومقاومة  الشوارع  إلى  للخروج 
للخروج  الجماهير  »نناشد  قائال:  عسكري، 
الطرق  كل  وإغالق  واحتاللها  للشوارع 
باملتاريس، واإلضراب العام عن العمل وعدم 
املدني  والعصيان  االنقالبيني  مع  التعاون 

في مواجهتهم«.

الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان  
الم�ضادقة على التوجهات ال�ضتراتيجية للن�ضف الثاني من ولية المجل�ض

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق 
برئاسة  املنعقدة  السادسة،  دورتها  في  اإلنسان، 
التوجهات  على  املاضي،  الجمعة  يوم  بوعياش،  آمنة 
املجلس  والية  من  الثاني  للنصف  االستراتيجية 
أساسية  وتوصيات  مقترحات  وعلى   ،2022-2024
املجلس  سيوجهها  اإلنسان  حقوق  فعلية  لضمان 

لرئيس الحكومة املغربية.
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  بالغ  وذكر 
حول  تداولوا  املجلس  أعضاء  أن  السبت،  أمس  أول 
املجلس  لوالية  الثاني  النصف  خالل  استراتيجيته 
والتي تتضمن سبع محاور كبرى محددها األساسي؛ 

ضمان فعلية حقوق اإلنسان وتكريسها.
 2020-2024 املجلس  أولويات  محاور  وتتمثل 
في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية 
مواصلة  االنتهاكات،  من  الوقاية  تعزيز  أولوياته، 
املمارسة  تعزيز  اإلنسان،  احترام حقوق  ثقافة  تعزيز 
اإلقليمي  املستوى  على  التفاعل  ومواصلة  االتفاقية 
اإلنصاف  هيئة  توصيات  تفعيل  متابعة  والدولي، 
وتطويره،  املؤسساتي  التواصل  تعزيز  واملصالحة، 

باإلضافة إلى تطوير التنظيم املؤسساتي للمجلس.
وأضاف البالغ أنه في هذا السياق، شددت رئيسة 

املجلس  أن  على  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
»سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، 
تحت نفس العنوان »فعلية الحقوق«، تتوخى مواصلة 
الحقوق،  لفعلية  الضمنية  املحددات  على  االشتغال 
القانونية،  املحددات  على  فقط  االقتصار  بعدم  وذلك 
فيها  بما  القانونية،  غير  الجوانب  على  واالنكباب 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، واعتماد 
األنسب  املدخل  باعتبارها  القطاعات  متعددة  املقاربة 
لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل االلتقائية 

لتجاوز املعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق«.
بعد  للمجلس،  العامة  الجمعية  صادقت  كما 
مناقشة مستفيضة، على مقترحات وتوصيات لتعزيز 
فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها 

املجلس إلى رئيس الحكومة.
وأشار البالغ إلى أن مقترحات وتوصيات املجلس 
ستشدد على ضرورة اعتماد املقاربة املبنية على حقوق 
اإلنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على 
اعتبار أن املنهجية األكثر مالءمة لبناء تنمية شاملة 
الدولية  التجارب  في  ذلك  يتجلى  كما  ومستدامة، 
سياسات  صياغة  في  باألساس،  تتمثل،  املقارنة، 
حقوق  على  املبنية  املقاربة  على  قائمة  عمومية 

اإلنسان، والتي ترتكز على مبادئ املشاركة واملساءلة 
وعدم التمييز والتمكني والشرعية واالستباقية لضمان 

حماية حقوق اإلنسان.
أكدت  ذاته،  املصدر  يضيف  السياق،  هذا  وفي 
وتوصيات  مقترحات  شأن  من  أنه  بوعياش  آمنة 
في  مكتسبات  من  بالدنا  راكمته  ما  »تعزيز  املجلس 
وكذا  بها،  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية  مجال 
التمتع  تعترض  زالت  ما  التي  التحديات  مواجهة 
الفعلي بالحقوق والحريات«، استنادا إلى املقتضيات 
عليها  صادق  التي  الدولية  والصكوك  الدستورية 

املغرب، وتوصيات املجلس املوجهة إلى الحكومة.
يقترحها  التي  الحقوقية،  املقاربة  شأن  ومن 
على  الحاصل  التراكم  بني  الهوة  »تجسير  املجلس؛ 
مستوى التشريعات والقوانني وانعكاساتها املباشرة 
على فعلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واإلدماج  التمكني  وأفق  إمكانية  وتعزيز  والبيئية، 

االجتماعي«.
املجلس  ومقترحات  توصيات  أن  البالغ  ووأبرز 
املمارسة  تعزيز  تشمل  كبرى  محاور  في  تنتظم 
االتفاقية للمغرب ومالءمة املنظومة القانونية الوطنية 
مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان وترصيد الحريات 

والحفاظ  التشاركية  الديموقراطية  وتعزيز  العامة 
االجتماعية  العدالة  وتكريس  واالستدامة  البيئة  على 
واملجالية والحقوق االقتصادية واالجتماعية وأولوية 
مقاربة  واعتماد  البشري،  الرأسمال  في  االستثمار 

عرضانية ما بني الصحة والتعليم والبيئة والثقافة.
لرئيس  املوجهة  املجلس  بتوصيات  وعالقة 
الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة 
املجلس  سيصدره  موضوعاتي  تقرير  محاور  على 
الوطني لحقوق اإلنسان حول فعلية الحق في الصحة، 
يتناول املحددات القانونية واملؤسساتية والسوسيو-
اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة باملغرب.

الوطني  املجلس  رئيسة  أن  إلى  البالغ  وأشار 
العامة  الجمعية  ألعضاء  قدمت  اإلنسان  لحقوق 
الفترة  خالل  املجلس  أنشطة  حول  عرضا  للمجلس 
الخامسة  العمومية  الجمعية  دورتي  بني  الفاصلة 

والسادسة.
االستحقاقات  مالحظة  األنشطة:  هذه  أبرز  ومن 
أجل  من  الترافع  مواصلة   ،2021 لسنة  االنتخابية 
األمم  لشبكة  كتابية  مساهمة  تقديم  اإلعدام،  إلغاء 
لتقييم  الدولي  املؤتمر  هامش  على  للهجرة،  املتحدة 
ترأس  إطار  في  للهجرة،  العاملي  امليثاق  تنفيذ  مدى 

التابعة  بالهجرة  املعنية  العمل  ملجموعة  املجلس 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  االفريقية  للشبكة 
حقوق  ملجلس   48 الدورة  في  واملشاركة  اإلنسان، 
املجلس  بدور  القيام  مواصلة  بجنيف،  اإلنسان 
الحمائي من خالل معالجة الشكايات والقيام بزيارات 

للمؤسسات السجنية.
بقرار  املجلس  أعضاء  رحب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  الحق  بجعل  اإلنسان  لحقوق  الدولي  املجلس 
تنمية سليمة ومستدامة حقا من حقوق االنسان. كما 
واصل املجلس، بني الدورتني، الدعم والتفاعل وتبادل 
التجارب مع املؤسسات الوطنية، خاصة بأفغانستان 
وكوت  والكاميرون  والنيجر  وليبيا  وموريتانيا 
للجنة  املقبلة  للدورة  تحضيره  على  عالوة  ديفوار، 
العاملي  للتحالف  التابعة  باالعتماد  املعنية  الفرعية 
يتشرف  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

املجلس برئاستها، التي انطلقت هذا األسبوع.

بسبب اعتداء شنيع على مساعدة في العالج 

المهنيون وفيدراليو ال�ضحة بالداخلة يرا�ضلون الوزارة لالحتجاج

عبد الفتاح البرهانعبد اهلل حمدوك

الدولي  للمهرجان   33 النسخة  منظمو  أكد 
بالعاصمة  البيضاء  للدار  الجامعي  للمسرح 
االقتصادية، أن هذه التظاهرة المرتقب تنظيمها 
ما بين 26 و30 أكتوبر الجاري، تكتسي طابعا 
خاصا بالنظر لإلكراهات والتحديات التي تمليها 

جائحة كوفيد19-.
كنكاي  القادر  عبد  المهرجان  رئيس  وأوضح 
)عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك( 
خالل لقاء صحافي، أن دورة هذه السنة، كما يدل 
على ذلك شعارها »المسرح والتأقلم«، تروم أساسا 
الـتأقلم مع الوضع الذي يمليه واقع كورونا ، أخذا 
بعين االعتبار مختلف األشكال واألبعاد في تقديم 
العروض المسرحية سواء في شقها الحضوري 

أو عن بعد.
وأشار إلى أن الكلية، نزوال عند رغبة وإلحاح 
متتبعي هذا المهرجان بمختلف أصقاع المعمور، 
أبت إال أن تنظم هذه التظاهرة الثقافية الفنية من 
أجل تحقيق التواصل الحي وجها لوجه، متجاوزة 
بذلك مختلف العقبات عبر األخذ بكافة االحتياطات 
الالزمة سواء على مستوى الفضاءات أو البرمجة 

العامة.
فقد  الجائحة  بالرغم من ظروف  أنه  وأضاف 
الدول  من  عددا  المهرجان  فعاليات  استقطبت 
فرقها  بين  من  إن  بحيث   ، القارات  مختلف  من 
من ستقدم عروضها المسرحية أمام الجمهور ، 
وأخرى ستكتفي بعرض أعمالها عن بعد استجابة 
في  الداء  هذا  مستجدات  فرضتها  التي  للقيود 

األيام األخيرة.
وعلى هذا األساس، يقول كنكاي، اقترحت اللجنة 
عدم إخضاع  للمهرجان  العليا  واللجنة  العلمية 
هذه األعمال الفنية لتقييم لجنة التحكيم تحقيقا 
لشروط العدالة واإلنصاف، واالكتفاء بتكريم كافة 
الفرق المشاركة تقديرا لجهودها المبذولة من أجل 

التأقلم مع الجائحة .
وخالل استعراضه لبرنامج هذه الدورة، أفاد 
المدير الفني للمهرجان فتاح الديوري أن من بين 
البلدان المشاركة هناك ستة منها ستعرض أعمالها 
عن بعد ، ويتعلق األمر بكل من المملكة العربية 
السعودية والكاميرون وكوريا الجنوبية وكولومبيا 

وإسبانيا ومصر.
وأشار إلى أن حفل االفتتاح، الذي سيقام في 
26 أكتوبر الجاري بالمركب الثقافي موالي رشيد، 
من  أنفاس  لفرقة  »خريف«  سيستهل بمسرحية 
المغرب ، وذلك بالنظر للنقاش الذي أحدثته في 
من  انطالقا  العالم  عبر  المهرجانات  من  العديد 

طبيعة محتواها .
ومن المسرحيات األجنبية التي سيتم عرضها 
خالل األيام الموالية هناك »رقصة الموت« لفرقة 
و«   ، السعودية  العربية  المملكة  من  جامعية 
لجامعة انتيوكيا من كولومبيا و«عالم  الحلقة« 
للمدرسة العليا لفنون الدراما لمورسيا  رمادي« 
، و«سالب واحد«  إسبانيا  إساد مويسيا من   /
ألكاديمية الفنون بمصر ، و«في منتصف الشتاء 
المسرحية  للفنون  المدنية  لألكاديمية  القاتم« 
نيكوبيبي من إيطاليا ، و«مفترق الطرق« لجامعة 
بويا من الكاميرون ، و«حلم العودة إلى مسقط 

رأسي« لجامعة كونجانج من كوريا الجنوبية.
أخــرى  مسرحيات  ستعرض  المغرب  وعــن 
لفرقة فنتازيا بالمدرسة الوطنية  غلطة«  منها » 
للتجارة والتسيير الدار البيضاء، و«الحذاء« لفرقة 
مسرح الدار بكلية العلوم بنمسيك، و«محجوبة« 
لفرقة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ، 
و«أكيلوس« لكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بفاس.

مائدة  الدورة  هذه  برنامج  فقرات  وستتخلل 
مستديرة تحت عنوان »المسرح والتأقلم«، التي 
ستناقش المسرح الجامعي في مواجهة إكراهات 
كورونا ودينامية التأقلم مع المستجدات والواقع، 
وذلك إلى جانب سلسلة من المحترفات التكوينية 
التي ستقام برحاب الكلية في مواضيع مختلفة 
تهم عمليات التشخيص واألداء المسرحي أخذا 
بعين االعتبار جانب الصوت والحركات الجسدية 

وكيفية التأقلم فوق الخشبة.
كما سيقام بالمناسبة حفل تكريم على شرف 
الصحفي نور الدين مفتاح احتفاء بتجربته المهنية 
واعترافا بمساهماته في اإلشعاع الفني والثقافي ، 
إلى جانب الفنانة مليكة العمري ، ومن خاللها كافة 
الفنانين المغاربة من جيلها الذين بصموا بأعمالهم 
الفضاء المسرحي متخطين الظروف العصيبة التي 
واجهتهم في بداية مشوارهم اإلبداعي والفني .

آخر  أحــد  تقديم  سيتم  المنحى  نفس  وفــي 
المسرح  مجال  في  مسعايا  ألحمد  اإلصــدارات 
 Un théâtre de rupture .. essai sur la
 ،  jeune création théâtrale au Maroc
والذي يرصد من خالله مسرح الشباب بشكل عام 
خالل مدة تتجاوز 30 سنة ، في إشارة إلى أن 
المرحلة الراهنة تقتضي إعادة النظر في مجموعة 
من مكونات العمل المسرحي والعالقات بما فيها 

العالقات بين الركح والجمهور.

 عدد مشاهدات »جو البنات« 
لمحمد رمضان وريدوان وبلعياشي  

الفنان المغربي جبرون يطلق
أغنيته األولى من هوالندا

حققت أغنية "جو البنات" التي قدمها كلمن  الفنان المصري  محمد رمضان  و الفنان والمنتج العالمي  
المغربي ريدوان والفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي، ما يزيد عن المليون مشاهدة بعد يومين من 

طرحها عبر قناة الفنان محمد رمضان على موقع "يوتيوب".
ووصل عدد مشاهدات األغنية إلى مليون و128 ألف، بعد يومين من طرحها، وهي األغنية الرسمية لمهرجان 

الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقّدمها الثالثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.
كليب األغنية الذي تم تصويره في حفل افتتاح مهرجان "الجونة"، قدمه الثالثي الفنان محمد رمضان والفنان 
والمنتج العالمي ريدوان والفنان نعمان بلعياشي، باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، وبمشاركة الفنانة 

ميس حمدان، والفنانة المغربية خولة غيات، واإلعالمية اإلماراتية مهيرة عبد العزيز.

أطلق الفنان المغربي جبران الشرجي الملقب بجبرون من مواليد مدينة أمستردام في حي كرينست أول إصدارته 
الغنائية خالل األيام القليلة الماضية

"جبرون" كاتب كلمات و ملحن للعديد من األعمال لفنانين في هوالندا و خارجها. أعجب كثيرًا بمايكل جاكسون 
و كريس براون. من موسيقى Pop/RnB إلى DanceHall/Afro مرورًا بـ Soûl & Rap أبدع جبرون في التنوع 

.Allo les Amis الموسيقي و تعامل من مواهب عديدة و فنانين مرموقين كسوبر ستار حاتم عمور في أغنية
 هذه المرة يدخل  تجربة الغناء بأول سجل بعنوان Désolé آسف من ألحانه و كلمات محمد المرابط و يشاركه 
الغناء في ثالثي مغربي هوالندي المغنيان طارق التازي ابن فاس الملقب بـ Tflow و حسن بحار ابن الدار البيضاء 

الملقب ب Lil Eytch باللهجة المغربية للتعبير عن قرار الفراق بين إثنان و أسبابه.
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أحمد سيجلماسي

أكتوبر   23 السبت  مساء  اختتمت 
 11 للدورة  الحضورية  الصيغة  الجاري 
إيدن  سينما  بقاعة  السينمائية  للجامعة 
كلوب بالدار البيضاء، وذلك بإعادة عرض 
لمسابقة  الكبرى  بالجائزة  الفائز  الفيلم 
السينمائية  األندية  ألفالم  الركاب  محمد 
لألندية  الــوطــنــيــة  للجامعة  الــتــابــعــة 

السينمائية بالمغرب )جواسم(.
وقد شمل برنامح حفل االختتام، الذي 
نشطته اإلعالمية هناء لعايدي وحضرته 
ثلة من الوجوه الفنية واإلعالمية والثقافية 
والجمعوية وغيرها من داخل الدار البيضاء 
األفالم  مخرجو  رأسها  وعلى  وخارجها، 

المتبارية وأطر »جواسم » ومنخرطوها، 
إعادة عرض فيلم فيديو حول الراحل نور 
 2021 دورة  تحمل  الذي  الصايل،  الدين 
إسمه، وكلمة لمدير الجامعة السينمائية 
األستاذ عبد الخالق  ورئيس »جواسم » 
دعم  أو  كل من ساعد  فيها  بلعربي شكر 
الجديدة،  الدورة  بعيد هذه  أو  قريب  من 
القصير  للفيلم  األول  قبل  ما  والعرض 
وحوار  سيناريو  من  استفهام«  »عالمة 
زوجها  وإخراج  المومني  حسناء  بطلته 
يونس الركاب ) رئيس لجنة تحكيم مسابقة 
الدورة 11 للجامعة السينمائية (، وفقرة 
موسيقية غنائية أدى خاللها الفنان مامون 
سالج ثالث أغاني باألنجليزية واإلسبانية 
والفرنسية تجاوب معها الجمهور الحاضر 
بحماس، وأهدى األغنية الثالثة وهي لجاك 

الذي  الصايل  الدين  نور  روح  إلى  بريل 
قضى معه قبل وفاته سهرة ممتعة بدعوة 
فنانين  من  رمزية  وهــدايــا  زوجــتــه،  من 
تشكيليين لجواسم )بورتريه للراحل نور 
التحكيم  لجنة  ولرئيس  الصايل(  الدين 
الفنان يونس الركاب )بورتريه لوالده محمد 
الركاب بمناسبة الذكرى 31 لرحيله(، قراءة 
األستاذة  طرف  من  التحكيم  لجنة  تقرير 
من  عضو  كل  وإعــالن  الصيباري  أمينة 
الوافي  )نجاة  اآلخرين  اللجنة  أعضاء 
وسارة  حروف ولمجيد تومرت ويونس 
الركاب( عن جائزة أو تنويه. وهكذا جاءت 
نتائج مداوالت  لجنة التحكيم على الشكل 

التالي:
محمد  إسم  )تحمل  الكبرى  الجائزة 
اإلله  لعبد  الثالثة«  »اإلمكانية  الركاب(: 

العماري.
جائزة لجنة التحكيم )تحمل إسم محمد 

الدهان(: »هاكاكش« ألسامة مؤتمر.
جائزة اإلخراج )تحمل إسم عبد الرزاق 

غازي فخر(: »الخيط« لعلي شرف.
محمد  إسم  )تحمل  السيناريو  جائزة 
وإخراج  سيناريو  »تناقض«  اعريوس(: 

محمد حاتم بالمهدي.
)تحمل إسم محمد  جائزة التشخيص 
حمزة  الممثل  عليها  حصل  بسطاوي(: 
قادري عن دوره في فيلم »الخيط« للمخرج 

علي شرف.
ولم يفت لجنة التحكيم التنويه بفيلم 
»أيدي ناعمة« من إخراج فيصل الحليمي 
وبأداء الطفل زياد مقتدر بطل فيلم »زياد« 

من إخراج ياسين المجاهد.

الركاب  إلى أن مسابقة  تجدر اإلشارة 
لألفالم القصيرة شاركت فيها أفالم من مدن 
خريبكة وفاس ووجدة وطنجة ومكناس 
والدار البيضاء والمحمدية ومراكش وبني 
مالل وتنغير وورزازات وبنسليمان،  بلغ 
فيها  ــحــظ  ال يــحــالــف  ــم  ل  ،15 ــا  ــدده ع
األفالم  تنويه  أو  جائزة  على  للحصول 
للخضر  األخيرة«   11 »الرسالة  التالية: 
لسعيد  »أسيرة  الصمت«  الحمداوي، 
بويقوش،  لمبارك  الروح«  »عتقو  حمان، 
»قبل العاصفة« لهشام الحليمي، »شرخ« 
لبالل الطويل، »ظل الحيط« لعبد الحفيظ 
بنخدة،  إلبراهيم  »روالكس«  عيساوي، 
»ليس  بنمحند،  لحمزة  النجاة«  »حبل 

خطئي« لعصام الشهبوني.

  فاز المخرج الصومالي خضر أحمد 
بالجائزة الكبرى للدورة ال 27 لمهرجان 
واغادوغو اإلفريقي للسينما والتلفزيون 
عن فيلمه الطويل »زوجة حفار القبور«. 
ويروي هذا الفيلم قصة زوجين يعيشان 
في قرية فقيرة في دجيبوتي، وسط محن 
تصاب  أن  بعد  خصوصا  منتهية  ال 
وتحتاج  الكلى  فــي  بمرض  الــزوجــة 
زوجها  يجد  بينما  جراحية  لعملية 
حفار القبور صعوبة في إيجاد الوسائل 
المالية لعالجها. وفاز بالجائزة الفضية 
فيلم »فريدا« للمخرجة الهايتية جيسيكا 
جينوس فيما عادت الجائزة البرونزية 
للمخرجة  ورغبة«  حب  »قصة  لفيلم 
حفل  وجــرى  بوزيد.  ليلى  التونسية 
اختتام المهرجان مساء اليوم السبت 
روش  البوركينابي  الرئيس  بحضور 
السنغالي  كريستيان كابوري ونظيره 
ماكي سال الذي كانت بالده ضيف شرف 

الدورة الحالية للمهرجان.
 17 الكبرى  الجائزة  على  وتنافس 
فيلما طويال من كل من المغرب ومصر 
وأنغوال  والسنغال  فاسو  وبوركينا 
وتنزانيا  ونيجيريا  والــكــامــيــرون 
وتشاد  ديــفــوار  والــكــوت  والصومال 
وتونس  وليسوتو  وناميبيا  وروانــدا 
وهايتي. كما شارك في المسابقة الرسمية 

29 فيلما قصيرا، روائيا ووثائقيا و17 
ثالثة  وتنافست  تلفزيونيا.  مسلسال 
الرسمية  المسابقة  في  مغربية  أفالم 
لتوفيق  »أوليفر بالك«  للمهرجان هي 
بابا على الجائزة الكبرى للمهرجان في 
فئة »الفيلم الطويل“، فيما تنافس فيلم 
»في المنزل« للمخرجة كريمة السعيدي 
ضمن فئة »األفالم الوثائقية الطويلة«.
القصيرة  »األفالم  مسابقة  وفــي 
كريم  شــارك  والوثائقية(  )الروائية 
جانب  وإلى  »عزية«.  بفيلمه  بخاري 
”نساء  المسابقة الرسمية شارك فيلم 
للمخرج محمد نظيف في  الجناح ج“ 
روائي  )فيلم  فئة  الموازية  المسابقة 
طويل ووثائقي(، فيما شارك مصطفى 
الدرقاوي في المهرجان بفيلم ”أحداث 
التصنيف  نفس  وفــي  داللة«.  ــدون  ب
شاركت عموسة نسرين وآنا ليزا شولي 
فروخي  فيما شاركت   ، »ثورة«  بفيلم 
بفيلم ”ميكا“. ومنذ إنشائه العام 1969 
المئات  السينمائي  الحدث  هذا  جمع 
والمهتمين  والممثلين  المخرجين  من 
بالسينما اإلفريقية . وقد تأجلت هذه 
األزمة  بسبب  أشهر  لثمانية  ــدورة  ال
 19 كوفيد  بوباء  المرتبطة  الصحية 
فبراير  في  تنظيمها  مقررا  كان  حيث 

الماضي.

 تنطلق فعالياته اليوم الثالثاء
الن�ضخة 33 للمهرجان الدولي للم�ضرح الجامعي للدار البي�ضاء 

تتاأقلم مع الو�ضع الذي تمليه الجائحة

  ال�ضومالي خ�ضر اأحمد يفوز بالجائزة الكبرى 
لمهرجان واغادوغو الإفريقي لل�ضينما

 »الإمكانية الثالثة« يفوز بالجائزة الكبرى لم�ضابقة محمد الركاب 
لأفالم الأندية ال�ضينمائية بالدورة 11 لمهرجان الجامعة ال�ضينمائية 

مراسلة خاصة 

شريط قصير
خم�ضة م�ضاهد 

في خم�س دقائق
حسن نرايس * 

الطقس بارد   - باب المقبرة   - نهار   - المشهد األول 
لمراسم جنازة  الحاضرين  ثلة من  السماء،  في  وغيوم 
البطل، يقفون مصطفين أمام الباب، الكمامات بكل ألوانها 
بعض  شهادات  تلتقط  وكاميرات  حزينة،  وجوه   على 

الحاضرين في عين المكان.
تتحول الكاميرا بين الشهادات، ونسمع: الفيلسوف 
المثقف، المثقف السينمائي.. الوجه البارز، الذي البد 
منه… الرجل المتعدد.. الناقد العميق.. الصادق الصدوق، 
عاشق لألدب والفكر، صاحب البصمات الخالدة.. المسار 
الفلسفية  النظرة  صاحب  الجمال…  بعشق  الموسوم 
والرؤية السينمائية، صاحب المرجعيات المتعددة األبعاد 
والمختلفة اللغات.. األب الروحي للثقافة السينمائية.. 
صاحب الذوق الفني الرفيع.. المحب للحياة.. العاشق 

الولهان للفلسفة والصورة…
فالش باك

لهيبها حار،  مدينة خريبكة، سماء  الثاني:  المشهد 
وإعالميين  سينمائيين  من  آخرها  عن  مملوءة  قاعة 
بلدانهم  في  مسؤولون  يساريون  مناضلون  أفارقة، 
بتوقيع  يقنعهم  البطل…  وأمامهم  الصحراء..  جنوب 
البيان الختامي، وبعضهم من المترددين حول القضية 
التي عليها إجماع وطني.. بصوت مبحوح، وريق ناشف، 
مستعيدا  البطل  يتكلم  النظارتين..  فوق  يسيل  وعرق 
قراءة التاريخ، مواصال من أجل االقناع..  يشرب الماء 
ويحرك النظارتين، ويدخن بشراهة إلى أن وصلت لحظة 
التوقيع باإليجاب على البيان الختامي متبوعة بالوقوف 

والتصفيقات.
المشهد الثالث: مدينة باريس، معهد العالم العربي، 
الطابق التاسع.. جمهور غفير من المثقفين الفرنسيين 
والعرب، البطل يحاور الفيلسوف ريجيس دوبري حول 
كتابه »حياة وموت الصورة«، نهاية اللقاء، تركز الكاميرا 
على حرارة معانقة دوبري للبطل وهو يخاطب الحضور: 
أعتبر مسيو الصايل من اآلن فصاعدا، صديقا عزيزا، إنه 
بحق مثقف عميق! وله دراية استثنائية بعوالم الصورة 

والفكر الفلسفي.
المشهد الرابع: تتسلسل الصور، وتتعاقب المشاهد 
بسرعة في الشريط: الملك محمد السادس يستقبل البطل 
البطل يشرح استراتيجية إدارة  في الديوان الملكي… 
القناة الثانية أمام وجوه إعالمية وفنية وثقافية متعطشة 
لتغيير المناخ.. واألمل في تشجيع اإلنتاجات الوطنية.. 
واثق  المغربي  السينمائي  المركز  بوابة  يدخل  البطل 
عن  يتحدث  داخلية  ندوة  في  البطل  يمشي..  الخطوة 
بمهرجان  البطل  الكيف..  عنه  ينتج  أن  البد  الذي  الكم 
»كان« الدولي يقنع منتجين أجانب للتصوير في أرض 
المملكة .. البطل واقف بابتسامته الذكية يستقبل الضيوف 
العالميين الكبار للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش أمام 

قصر المؤتمرات…
البطل يقدم الكاتب الكبير إدغار موران كرئيس لجنة 
تحكيم بمهرجان السينما األفريقية بخريبكة .. البطل في 
طنجة يقدم الحصيلة السنوية بقاعة  فندق شالة أمام 

حضور فيه الواقف أكثر من الجالس…
وتتوالى لقطات المشاهد بسرعة  المشهد الخامس: 

أسرع:
البطل يحاضر أمام الطلبة بكليات الرباط والبيضاء.. 
ومراكش وأيت ملول.. البطل يجيب عن أسئلة المهتمين 
داخل قاعات مملوءة في سال وفاس ومكناس وتطوان 
وبني مالل.. البطل يلقي الدرس االفتتاحي ببيت الصحافة 
بالبوغاز ومدرسة ليزاداك بالعاصمة ..  وتتوقف سلسلة 
المشاهد على صور بفندق مدينة خريبكة… عقارب الساعة 
تجاوزت الواحدة صباحا… يقف البطل أمام عيون شبه 
نائمة، وأجساد أنهكها التعب، وأنهكتها الحرارة.. وتركز 
الكاميرا على العيون التي تستيقظ حين ينطلق البطل في 
الحديث عن الفكر والصورة والفلسفة واألدب والتاريخ 
المثقفين  وعن  الكاميرا..  وتموضع  العطف،  او  وووو 

السينمائيين الكبار.
وينزل جنيريك النهاية بعبارة عريضة في لقطة كبرى.. 
السينمائي  للمركز  مديرا  يكن  لم  الصايل  الدين  نور 
المركز  هــو  كــان  الصايل،  الــديــن  نــور  بــل  المغربي 

السينمائي المغربي.
)*( شهادة في حق الراحل نورالدين الصايل 
خالل حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان 
الجامعة السينمائية المنظم من لدن  
)جواسم( بكل من الدار البيضاء والمحمدية...

 تنطلق فعالياته اليوم الثالثاء



CMJN

اتحاد اللجان الأولمبية يمنح 
و�سام ال�ستحقاق لكمال لحلو

منح اتحاد اللجان األولمبية الوطنية )أنوك(، الذي يضم أكثر 
من 200 دولة، لنائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية المغربية، 

كمال لحلو، وسام االستحقاق.
وبهذه المناسبة، عبر لحلو عن سعادته بهذا التتويج »الذي 
يجسد ثمرة الجهود المبذولة في خدمة األولمبياد على المستوى 

الوطني والقاري والدولي«.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، قال لحلو »لكوني 
على  أحرص  ال��دوام،  على  كنت،  فقد  أولمبية،  أسرة  إلى  أنتمي 
المساهمة في خدمة األولمبياد، على الصعيدين الوطني والقاري، 
وكذا تعزيز التضامن والسالم، اللذين يعتبران المهمة الرئيسية 

للمنظمات الرياضية في إطار التنمية البشرية«.
أن  المغربية  الوطنية  األولمبية  اللجنة  رئيس  نائب  وأضاف 
»تعزيز التضامن والسالم هو ما دفعني إلى تقديم مقترح بشأن 
استحداث يوم عالمي للرياضة في عام 2011، وذلك خالل المنتدى 
الدولي الثاني، الذي ع قد في قصر األمم بجنيف بحضور، على 

الخصوص، مدير اللجنة األولمبية الدولية«.
يذكر أن كمال لحلو هو نائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية 
المغربية، ونائب رئيس رابطة اللجان األولمبية الوطنية في إفريقيا، 
ورئيس لجنة التسويق في ذات الرابطة، فضال عن كونه عضوا في 

اللجنة األولمبية الدولية ورابطة اللجان األولمبية.

مباريات المجموعات بدوري 
الأبطال تنطلق يوم 11 فبراير

تنطلق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، 
يوم 11 فبراير المقبل، وتستمر حتى 3 أبريل 2022، بمشاركة 

قطبي كرة القدم المغربية، الوداد والرجاء البيضاويين.
الفريقين  تواجد  عن  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد    وأعلن 
المغربيين في التصنيف األول ألندية القارية، إلى جانب األهلي 
أندية  الثاني  المستوى  فيما ضم  التونسي،  والترجي  المصري 
الزمالك المصري وصن داونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني ثم 

النجم الساحلي التونسي.
وفي التصنيف الثالث جاءت فرق الهالل السوداني، شباب بلوزداد 
الجزائري، بترو أتليتكو األنغولي ووفاق سطيف الجزائري، بينما 
ضم التصنيف الرابع فرق المريخ السوداني، سجراد األنغولي، 

أمازولو الجنوب إفريقي وغاالكسي البوتسواني.

اأولمبيك اآ�سفي يكتفي بنقطة 
اأمام �سباب المحمدية

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت أولمبيك آسفي 
مع ضيفه شباب المحمدية، أول أمس األحد على أرضية ملعب 
البطولة  من  السابعة  الدورة  برسم  بآسفي،  الخضراء  المسيرة 

الوطنية االحترافية »إنوي« لكرة القدم.
وعقب هذه النتيجة، احتل كل من أولمبيك آسفي وشباب المحمدية 

المركز العاشر بسبع نقاط.
وبرسم الدورة المقبلة )الثامنة(، سيحل الفريق المسفيوي ضيفا 
على يوسفية برشيد، فيما يستقبل نادي مدينة الزهور حسنية 

أكادير على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.
وقال فوزي جمال مدرب أولمبيك آسفي، إنه كان يتمنى الفوز في 
هذه المباراة، حيث كان فريقه منظما داخل رقعة الميدان، وأظهر 
الالعبون رغبة كبيرة في تحقيق االنتصار، ولم يتركوا الفرصة 
أمام الفريق الخصم لفرض أسلوبه، لكنهم مع األسف لم يستغلوا 

الفرص القليلة التي أتيحت لهم لهز الشباك.
الفيديو  تقنية  لكن  هدفا  وقع  فريقه  أن  جمال  فوزي  وأضاف 
رفضته، مشددا على أن عمال مضاعفا يتعين القيام على مستوى 

الخط األمامي حتى يستعيد نجاعته التهديفية.
وفي المقابل، قال محمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، إن المباراة 
كانت متكافئة، وعرفت تشنجا لألعصاب في بعض الفترات، بحكم 
أن الفريقين معا سجل الهزيمة في الدورة الماضية، مشددا على 

التعادل كان منصفا للطرفين.

الـريـــا�سي
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الوداد يحبط آمال قلوب الصنوبر ويحقق تأهال مستحقا

إ - العماري

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه قلوب الصنوبر »هارتس 
التي  المباراة  لواحد، في  أهداف  الغاني بستة  أووك«  أوف 
جمعتهما، مساء أول األحد على أرضية المركب الرياضي محمد 
الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وكانت الجولة األولى كافة للفريق األحمر كي يؤمن العبور، 
بعدما أنهاها برباعية تناوب على تسجيلها كل من التنزاني 
سايمون مسوفا )د 5( وأيمن الحسوني )د 8( وأشرف داري )د 
20( ويحيى جبران )د 38 ض ج(، ثم أضاف أيوب العملود )د 
49(، قبل أن يعود مسوفا لتوقيع الهدف الثاني له والخامس 
لفريقه في الدقيقة)د 62(، فيما جاء هدف الشرف للفريق الغاني 

بواسطة الالعب باتريك رزاق )د 84(.
وزكى الفريق األحمر بهذه النتيجة حضوره القوي في هذه 

المسابقة على مدار السنوات األخيرة، حيث دأب على التواجد 
معادلة صعبة  وبات  النهائية،  المراحل  في  القوم  كبار  بين 
في هذه المسابقة، التي يحمل لقبها في مناسبتين، وخاض 
نهاية تاريخية برادس أعقبها زلزال قوي داخل أروقة االتحاد 

اإلفريقي لكرة القدم.
بكونها  النتيجة،  هذه  على  الركراكي  وليد  المدرب  وعلق 
تعكس القيمة الحقيقية لفريق الوداد البيضاوي، الذي استعاد 
ثقة مناصريه، بعد مرحلة الشك القصرية، التي سببتها هزيمة 

الذهاب بأكرا بهدف واحد.
وقال المدرب الوداد في تصريح خص به قناة الرياضية، 
عقب التأهل، إن الوداد لقب بشخصيته المعهودة، حيث كان 
لزاما عليه أن يرد بقوة عقب تعثر الذهاب، مبديا ارتياحه من 
الطريقة التي تعامل بها العبوه مع أجواء المواجهة، حيث 
كانت فعاليتهم عالية أمام خط المرمى، مشيرا إلى أن الوداد 
دأب على تقديم أفضل العروض بمركب محمد الخامس بالدار 

البيضاء.

وأكد الركراكي على أن الحصة كان بإمكانها أن تكون أكبر، 
لكن األهم عنده هو عدم تسرب الشك إلى نفوس العبيه طيلة 
أطوار المواجهة، خاصة وأن المهمة أنجزت نسبتها الكبيرة 

خالل الجولة األولى.
وختم الركراكي بالتأكيد على أن فريقه سيركز حاليا على 
الدوري االحترافي، بعدما اطمأن على مصيره بدوري األبطال، 

في انتظار تحديد خصوم مرحلة المجموعات.
يذكر أن فريق »القلعة الحمراء« كان قد تعثر أمام مضيفه 
قلوب الصنوبر »هارتس أوف أوك« الغاني بهدف لصفر، في 
المباراة التي جمعتهما، األحد قبل الماضي على أرضية ملعب 
»أوهيني دجان« بالعاصمة أكرا، برسم ذهاب الدور التمهيدي 

الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
والتحق الفريق األحمر بغريمه الرجاء، الذي كان قد تأهل 
مساء السبت، بعدما جدد فوزه على ضيفه أويلرز الليبيري، 
بمركب محمد  التي جمعتهما  المباراة  في  لالشيء،  بهدفين 

الخامس بالدار البيضاء.

الوداد يحافظ على تواجده بمرحلة المجموعات 
باأداء ا�ستعرا�سي اأمام قلوب ال�سنوبر

يعود فريق الرجاء البيضاوي إلى واجهة التنافس 
المحلي، بعدما اطمأن على مصيره القاري، بتأمين 
عبوره إلى مجموعات دوري األبطال، حيث سيكون، 
يومه الثالثاء، في انتظار الفتح الرباطي، في واحدة من 
أبرز مواجهات الجولة السابعة من الدوري االحترافي 

األول.
ومن المنتظر أن تحمل هذه المواجهة فصوال من 
يتذوق  لم  مازال  الفتح  وأن  والندية، خاصة  اإلثارة 
حالوة االنتصار األول هذا الموسم، بعدما اكتفى بست 
تعادالت وهزيمتين، جعلت المدرب أمين بنهاشم تحت 
هذه  من  يجعل  أن  سيحاول  وبالتالي  كبير،  ضغط 
المواجهة نقلة نوعية في أداء الفريق، والخروج به 
من دائرة التواضع، ولو أن الخصم من قيمة الرجاء، 

عقب  جيد،  معنوي  وضع  في  العبوه  يتواجد  الذي 
التأهل إلى دور المجموعات.

بين  محليا  ديربيا  الفوسفاط  مركب  ويحتضن 
مازال هو  الذي  زم،  أولمبيك خريبكة وسريع وادي 

اآلخر يبحث عن انتصاره األول هذا الموسم.
المباراة ستكون ساخنة بين الطرفين، حيث سيبادر 
هذا  نقط  ثالث  أول  عن  بحثا  الضغط،  إلى  السريع 
راية  برفع  تقبل  لن  لكن عناصر األوصيكا  الموسم، 
االستسالم، وستعمل هي األخرى على تفادي السقوط 
وتحقيق فوز الذي غاب عنهم في المواجهات الثالث 

األخيرة.
وبملعب طنجة الكبير سيكون االتحاد في انتظار 
حضور مولودية وجدة، في مواجهة للتعويض، بعد 
سقوطهما معا خالل الجولة الماضية. وسيدخل فارس 
البوغاز هذه المواجهة بوجه مغاير، عقب التغيير الذي 
حصل على مستوى القيادة، بتعيين لجنة تصريف 
أعمال، ستكون مطالبة بتهييء األرضية النتخاب مكتب 
جديد، وتوفير األجواء الضرورية للفريق، حتى يستعيد 
مكانته كأحد المعادالت الصعبة في الدوري االحترافي 

األول.

البرنامج
الثالثاء 

أولمبيك خريبكة – سريع وادي زم..............)س16.00(
اتحاد طنجة – مولودية وجدة...................)س18.15(
الرجاء الرياضي – الفتح الرباطي..............)س20.30(

األربعاء 
الشباب السالمي – نهضة بركان...............)س18.15(

 اخلميس  
الجيش الملكي – الوداد الرياضي..............)س18.15(

الفتح والسريع يبحثان اليوم عن فوزهما األول هذا الموسم

إياب الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية

نه�سة بركان يعبر باأقل مجهود والجي�ش الملكي يوؤدي ثمن توا�سعه في الذهاب
إبراهيم العماري

انتزع نهضة بركان تذكرة العبور إلى الدور 32 
»مكرر«، من كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم، 
عقب انتصاره البين، على ضيفه اتحاد بن قردان 
التونسي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء األحد على أرضية الملعب البلدي 
 ببركان، برسم إياب دور التمهيدي الثاني للمسابقة.

ق��د ح��ق��ق نتيجة  ال��ب��رك��ان��ي  ال��ف��ري��ق  وك����ان 
ال��ف��وز خ��الل ل��ق��اء ال��ذه��اب ف��ي ت��ون��س بهدف 
 ل��ص��ف��ر، وق��ع��ه ال��م��ه��اج��م ي��وس��ف ال��ف��ح��ل��ي.

الشوط  إيبينغي  فلوران  المدرب  كتيبة  وأنهت 
وقعه  واح��د،  بهدف  متقدمة  المباراة  من  األول 
 .38 الدقيقة  في  البحراوي  إبراهيم   المتألق 
وخالل الشوط الثاني أمطر الفريق البركاني شباك 
ضيفه بثالثة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من 
الهداف المتألق إبراهيم البحراوي في الدقيقة 74، 
 والعب وسط الميدان بكر الهاللي في الدقيقة 79.
العب  تمكن  المباراة،  من  األخيرة  األنفاس  وفي 
وسط الميدان سفيان المودن، من إضافة الهدف 

الرابع في الدقيقة 88.
وعبر المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي، مدرب 
الفريق البركاني، عن سعادته الكبيرة بهذا التأهل، 
في انتظار التعرض على خصم الملحق المؤهل 

إلى مرحلة المجموعات.

 وهنأ إيبينغي، في تصريح لقناة الرياضية، عقب 
هذه المواجهة، العبيه على ما قدموه من مجهود 
أمام فريق اتحاد بن قردان التونسي، مشددا على 
أنهم كانوا أذكياء في التعامل مع أطوار المباراة، 
حيث استفادوا كثيرا من نتيجة لقاء الذهاب، الذي 
أنهوه بانتصار ودون أن تتلقى شباكهم أي هدف.

فريق  فشل  وزو،  بتيزي  نونبر  فاتح  وبملعب 
المجموعات  لمرحلة  التأهل  في  الملكي  الجيش 
بدوري أبطال إفريقيا، وخرد مبكرا من دائرة التنافس، 
أمام  األحد،  أمس  أول  مساء  إثر خسارته،  على 
شبيبة القبائل الجزائري بهدين مقابل هدف واحد، 
 في إياب الدور 32 األول من كأس االتحاد اإلفريقي.
ووقع علي هارون هدفي شبيبة القبايل، فيما سجل 
الكاميروني المبرت أرينا الهدف الوحيد للجيش 

الملكي.
وشهدت هذه المواجهة تحيزا تحكيميا واضحا 
للفريق القبائلي، بعدما رفض حكم الساحة هدفا 
مشروعا للفريق العسكري في الدقيقة 89، وكان 
بإمكانه، لو تم احتسابه، أن يغير وجه المواجهة، 
ألنه كان سيمنح أبناء المدرب البلجيكي فاندنبروك 
بطاقة التأهل، قبل أن تتلقى شباك الحارس أيوب 
لكرد، الذي كان متقدما كثيرا عن خط مرماه، هدفا 

قاتال في آخر أنفاس المواجهة.
وكان الجيش الملكي الطرف األفضل في المباراة، 
المحاوالت  كل  أن  غير  المباراة،  مجريات  طيلة 

التي خلقها باءت بالفشل، بسبب عوامل كثيرة، 
منها سوء أرضية الملعب، التي تأثرت باألمطار 
الغزيرة، وكذا ضعف التركيز في األمتار األخيرة.
وعموما يمكن القول إن فريق الجيش الملكي، 
وبعيدا عن احتساب الهدف في تيزي وزو، أضاع 
قبل  األمير موالي عبد اهلل  التأهل بمجمع  حلم 
أسبوع، عندما خرج منهزما داخل قواعده بهدف 

واحد، ما صعب مأموريته في لقاء العودة.
ويتعين على الطاقم التقني للفريق أن يجعل من 
هذه الكبوة فرصة النطالقة جديدة في بطولة هذا 
الموسم، كما أنها يمكن أن تكون درسا لالعبين 
مستقبال، ألن الكثير منهم خاضوا هذا االستحقاق 

من دون خبرة.

من لقاء سابق بين الرجاء والفتح

الجيش امللكي يحتج على التحكيم ويطالب باعتماد »الفار«

في الواجهة02
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جالل كندالي 

رأت نقابة المحامين بالمغرب  أن 
تعيشها  التي  االستثنائية  الظرفية 
بالدنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، 
وتضافر  تكاثف  تقتضي  كانت  وإن 
جهود األفراد والمؤسسات، فال يجب 
أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن 
حقوقية،  مكتسبات  عن  تراجعات 
ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها 
بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته 
المواثيق واإلعالنات والعهود الدولية 
المغرب،  طرف  من  عليها  المصادق 
فضال عن كونها ال تكتسي أية صبغة 
الحالة  لتحسن  بالنظر  استعجالية 

الوبائية.
لنقابة  التنفيذي  المكتب  ونبه 
المحامين بالمغرب، إلى غياب األساس 
المواطنات  لمنع  المؤطر  القانوني 
والمواطنين من االستفادة من خدمات 
المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم 
الدستورية،  حقوقهم  ممارسة  من 
مشيرا إلى أن المادة الثالثة من مرسوم 
إعالن حالة الطوارئ الصحية صريحة 
في التنصيص على أن جميع التدابير 
بموجب  عنها  المعلن  الحكومية 
مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو 
بواسطة مناشير وبالغات، ال يمكنها أن 
تحول دون ضمان استمرارية المرافق 
العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات 

التي تقدمها للمرتفقين.
ونبهت النقابة لخطورة اعتماد قرار 
إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم 

اإلعالن عنه بواسطة قصاصة إخبارية، 
ذات  الميادين  في  التشريع  أن  علما 
الصلة بالحقوق والحريات األساسية 
اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا 
إلى  داعية  الدستور،  من   71 للفصل 
الفجائي،  القرار  ه��ذا  عن  التراجع 
المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، 
منظمة  في  الطوارئ  لجنة  وإلع��الن 
طلب  معارضتها  العالمية  الصحة 
فيروس كورونا  تلقيح ضد  شهادات 
المستجد كشرط للسفر، داعية جميع 
اإلطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة 
الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد 
الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق 
المكتسبات  عن  وذودا  والحريات، 
الحقوقية التي راكمتها بالدنا بفضل 

تضحيات المناضلين الشرفاء.
اللجنة  كشفت  آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي، أنها تتابع باهتمام، 
مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح 

والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا 
اللجنة  أن   إلى  مشيرة  الخصوص، 
استثنائي  اجتماع  عقد  بعد  ستنشر 
يوم غد األربعاء 27 أكتوبر الجاري، 
للبت في الموضوع، جميع العناصر 
الضرورية،  للتوضيحات  ال��الزم��ة 
حول  الحالية  األسئلة  عن  لإلجابة 
إبداء رأيها  التلقيح ومن أجل  جواز 
أو  التلقيح  ج��واز  ف��رض  قضية  في 

الجواز الصحي.
الوضع  خطورة  أن  اللجنة  ورأت 
االنتشار  نسبة  وت��ط��ور  الصحي 
ومعها  الفيروس،  وتفشي  والعدوى 
ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، 
العامة  المصلحة  تفضيل  تحتمان  
خاطئة،  معارك  في  الخوض  عوض 
مشددة في بالغ لها على أنها ستطالب 
حماية  احترام  حول  تقرير  بإنجاز 
المعطيات ذات الطابع الشخصي خالل 
فترة الطوارئ الصحية، ودعت اإلدارات 
المعلومات  كافة  جمع  إلى  المعنية 

  أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على المفيدة لهذا الغرض.
النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، أول أمس 
األحد، 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 
و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية 
في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال 
ارتباطهم  في  لالشتباه  وذلك  األبيض،  السالح 
المخدرات  ترويج  في  تنشط  إجرامية  بشبكة 
والتهديد واالبتزاز واالعتداء على األمالك العامة 

والخاصة.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني 
هذه  طرف  من  المعتمد  اإلجرامي  األسلوب  أن 
أفرادها  توقيف  جرى  التي  اإلجرامية،  الشبكة 
العامة  المديرية  مصالح  مع  تنسيق  على  بناء 
لمراقبة التراب الوطني، يتحدد في ابتزاز أصحاب 

المحالت التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، 
فضال عن تورطهم في ترويج المخدرات واحتالل 
مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك 

الغير واستغاللها بالقوة ودون سند قانوني.
التفتيش  أن إجراءات  ذاته  المصدر  وأضاف 
فاس  بمدينة  بهم  المشتبه  بحوزة  المنجزة 
كمية  عن حجز  أسفرت  قد  المدارية،  ومناطقها 
من مخدري الشيرا والكوكايين واألقراص الطبية 
المخدرة المعدة للترويج، فضال عن أسلحة بيضاء 
وعصي وسيارة نفعية رباعية الدفع وكذا مبالغ 
مالية بالعملتين الوطنية واألجنبية يشتبه في 

كونها من متحصالت هذه األنشطة اإلجرامية.
وأشار البالغ إلى أنه قد تم االحتفاظ بالمشتبه 
إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  بهم تحت 

البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة 
العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف 
ومالبسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد 
باقي االمتدادات المفترضة لهذا النشاط اإلجرامي، 
العامة  النيابة  أمام  تقديمهم  يتم  أن  قبل  وذلك 

صباح األحد.
وخلص إلى أن تفكيك هذه الشبكة اإلجرامية 
بمدينة  المتواصلة  العمليات  إط��ار  في  يأتي 
فاس، والرامية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة 
بالمدينة، والتي أسفرت عن ضبط ما مجموعه 
بين  تتنوع  قضايا  في  لتورطهم  شخصا   152
ترويج المخدرات واالختطاف واالبتزاز والسرقة 
باستعمال العنف، والذين تم تقديمهم جميعا أمام 

النيابة العامة بمدينة فاس.

المحامون يؤكدون أن قرار إجبارية جواز التلقيح اختصاص 
أصيل موكول للبرلمان 

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
 ال�ضخ�ضي �ضتبدي راأيها في المو�ضوع قريبا

فا�س: اإحالة 11 �شخ�شا على النيابة العامة ب�شبهة التورط 
في ترويج المخدرات والتهديد

لقاء اإخباري للطلبة المغاربة المقبولين في الجامعات 
التون�شية للعام 2022-2021

اإ�شبانيا تعبر عن ا�شتعدادها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها 
مع المغرب واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها

عزيز الساطوري

أعلن وزير الخارجية اإلسباني خوسيه 
مع مجلة  مقابلة  في  ألباريس،  مانويل 
جون أفريك، نشرت األحد، أن إسبانيا 
مستعدة لفتح مرحلة جديدة في عالقتها 
مع المغرب، على أساس »الثقة والشفافية 
واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها«. 
اإلسبانية  الدبلوماسية  رئيس  وقال 
في  تحسنا  نشهد  نحن  ال��واق��ع،  »في 
من  نتلقاها  التي  واإلش��ارات  السياق، 
المغرب في األشهر األخيرة إيجابية«، 
من  الموجهة  الرسائل  أن  على  مشددا 
للغاية،  واضحة  الملك،  جاللة  ط��رف 
إسبانيا  أن  اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي  مضيفا 
مستعدة من جانبها لفتح مرحلة جديدة 
في عالقتها مع المغرب، تقوم على الثقة 

والشفافية والوفاء بااللتزامات.
كما أكد خوسيه مانويل ألباريس أنه 
فإن  الطرفين،  بين  االتصال  إعادة  بعد 
األهم هو العمل على منع تكرار ما حدث، 
في إشارة إلى األزمة الدبلوماسية بين 

البلدين.
واعتبر رئيس الدبلوماسية اإلسبانية 
أن العالقات الدبلوماسية بين البلدين ما 
السفير اإلسباني  زالت متواصلة، وأن 

مازال يواصل عمله في الرباط، مضيفا 
المغربية  السفارة  عمل  إعادة  قرار  أن 
في مدريد بشكل طبيعي مرة أخرى هو 
مسؤولية السلطات المغربية لوحدها.

وسبق لوزير الخارجية اإلسباني أن 
إيل  مع صحيفة«  حوار  في  أيضا  أكد 
بناء  إلى  تتطلع  بالده  أن  بريوديكو« 
يطبعها  المغرب،  مع  ثقة  أكثر  عالقة 
مؤكدا  المتبادلين،  والمنفعة  االحترام 

أن خطاب جاللة الملك في ذكرى ثورة 
ال��روح،  نفس  يحمل  والشعب،  الملك 
ومتناغما مع هذا التوجه، وتم الترحيب 
به من طرف رئيس الحكومة اإلسبانية 
ورئيس المفوضية األوروبية وكذا رئيس 

المجلس األوروبي. 
االشتراكي  ال��ح��زب  أك��د  جهته  م��ن 
العمالي، الذي يرأس الحكومة الحالية، 
على  الطويل  المدى  على  سيعمل  أنه 

دعم الشراكة االستراتيجية التي تربط 
إسبانيا بالمغرب، والتي دافعت عنها 
بالجار  االشتراكية  الحكومات  دوم��ا 

الشمالي.
وكان الحزب االشتراكي العمالي قد 
عقد أيام 15، 16 و17 أكتوبر الجاري، 
مؤتمره األربعين، حيث خصص حيزا 
هاما للعالقات الخارجية إلسبانيا وعلى 

رأسها العالقات مع المغرب.
تبناها  التي  القرارات  ضوء  وعلى 
إسبانيا  أن  ال��ح��زب  أك��د  المؤتمر، 
االتحاد  داخ��ل  من  الدفاع  ستواصل 
االستراتيجي  الطابع  على  األوروب��ي 
بالنسبة  س��واء  المغرب  يمثله  ال��ذي 

إلسبانيا أو ألوروبا.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��زب االش��ت��راك��ي 
الشريك  يعتبر  المغرب  فإن  العمالي، 
الجنوبية  الضفة  في  إلسبانيا  األهم 
الروابط  إلى  باإلضافة  إذ  للمتوسط، 
التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، 
فالجالية  إنسانية،  روابط  أيضا  هناك 
المغربية في إسبانية تعتبر ثاني أكبر 
جالية من حيث العدد، كما أنه بالمغرب 
توجد ثاني أكبر شبكة قنصلية إلسبانيا 
في العالم، باإلضافة إلى أن المغرب هو 
القارة  في  أهم شريك تجاري إلسبانيا 

اإلفريقية.

  تسود حالة من التوتر واالحتقان 
في أوساط الشغيلة الصحية العاملة 
بالمركز االستشفائي اإلقليمي محمد 
الخامس بآسفي نتيجة لسوء التدبير 
والتسيير الذي تمارسه رئيسة قطب 
هذا  توليها  منذ  اإلداري��ة  الشؤون 
المنصب سنة 2013، وكذا نهجها 
لسياسة التعسف والترهيب في حق 
العاملين بالمركز االستشفائي، كان 
آخر فصولها ما تعرض له المسؤول 
الذي  البشرية،  الموارد  تدبير  عن 
انهالت عليه بمكتبه وبصوت مرتفع 

بوابل من السب والشتم. 
أمام هذا التصرف الشاذ والسلوك 
األرعن، وأمام االختالالت التي تشوب 
السير العادي لهذا المرفق العمومي 
النقابية   المكاتب  عقدت  الحيوي، 
الفيدرالية  ل��واء  تحت  المنضوية 
اجتماعا  للشغل   الديمقراطية 
طارئا، يوم األربعاء الماضي،  سجلت 
خالله حالة اإلحباط والتذمر الكلي 
الفئات  جميع  تعيشها  باتت  التي 
االستشفائي  ب��ال��م��رك��ز  ال��ع��ام��ل��ة 
الشؤون  قطب  رئيسة  نهج  نتيجة 
اإلدارية لسياسة التعسف والترهيب، 
والشتم  السب  أسلوب  واعتماد 
الموظفات  تجاه  النابي  وال��ك��الم 
والموظفين، وتعرضهم للشطط في 
على  والتضييق  السلطة  استعمال 

دستوريا،  المكفول  النقابي  العمل 
تواصل  أي  غياب  ظ��ل  ف��ي  وذل��ك 
إيجابي من طرفها مع  أغلب رؤساء 
المصالح، الشيء الذي أدى ويؤدي 
إلى حدوث اصطدامات ونزاعات شبه 
يومية. وسجلت المكاتب النقابية، 
التدبير  س��وء  المناسبة،  ب���ذات 
المالي              واإلداري بالمركز 
االستشفائي في غياب لجان التتبع 
وتقييم الخدمات المتعلقة بشركات 
المناولة مما أثر سلبا على السير 
الصحية  المؤسسة  لهذه  العادي 
أشار  النقابي  البيان   . الحيوية 
وسائل  أبسط  ان��ع��دام  إل��ى  كذلك 
االشتغال داخل المركز االستشفائي 
والتجهيزات  البيضاء،  كالوزرات 

...إل��ى  التنظيف  وم��واد  المكتبية 
جانب الخصاص المهول في وسائل 
الحماية من كمامات ومعقمات، كما 
شمل الخصاص – حسب ذات البيان 
الطبية  والتجهيزات  المعدات    -
طب  بمصلحة  وخاصة  الضرورية 
العيون، ومصلحة األمراض الصدرية 
مما يضطر المرضى إلى اللجوء إلى 

القطاع الخاص. 
هذا وقد استعرض البيان النقابي 
العديد من األمثلة التي تؤكد سوء 
الصحية  المؤسسة  ه��ذه  تدبير 
االستراتيجية بالنسبة لساكنة إقليم 
تردي  مستوى  على  خاصة  آسفي 
البنيات التحتية ونظافة المرافق .

المكاتب  أثارت  آخر،  جانب  من 

في  المزاجية  أساليب  النقابية 
تأخر  وك��ذا  التعويضات،  ص��رف 
الخدمة  ع��ن  المستحقات  ص��رف 
سبب،  دون  والحراسة  اإللزامية 
وتغييب المعايير المعتمدة لصرف 
باإلضافة  التنقل،  عن  التعويضات 
البشرية  الموارد  توزيع  سوء  إلى 
اإلدارية، حيث يتمركز عدد كبير من 
الموارد البشرية في قسم الشؤون 
والصفقات المالية، في حين أن هناك 
في  حاد  نقص  من  تعاني  أقساما 
هذه الموارد البشرية مثل مصلحة 

االستقبال. 
وتبعا لألوضاع المتردية بالمركز 
المكاتب  طالبت  االس��ت��ش��ف��ائ��ي، 
والحماية  الصحة  وزي��ر  النقابية 
االجتماعية بالتدخل العاجل بإيفاد 
لجنة مركزية للتفتيش لفتح تحقيق 
االختالالت.  مختلف  على  للوقوف 
كما قررت المكاتب النقابية للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية المنضوية 
الديمقراطية  الفيدرالية  لواء  تحت 
نضالي  برنامج  تسطير  للشغل، 
تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية 
إنذارية يوم غد األربعاء 27 أكتوبر 
في الساعة الحادية عشرة صباحا، 
تليها خطوات نضالية أخرى دفاعا 
كرامة  وعن  العمومي  المرفق  عن 
نساء       ورجال الصحة بكل فئاتها.

وحيد مبارك

سنة  مالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  أك��د 
2022 أن 55 ألفا و 663 موظفا مدنيا 
سيغادرون الوظيفة العمومية ما بين 
2021 و 2025، 11 ألفا و 742 موظفا 
 10 وموظفة خالل السنة الجارية، و 
آالف   9 ثم   ،2022 في   819 و  آالف 
و 345 ، ف� 11 ألفا و 903 موظفين 
 ،2024 و   2023 بين  ما  وموظفات 

وأخيرا 11 ألفا و 845 في 2025.
فإن  المالية،  الوثيقة  وبحسب 
لحقل  ينتمون  ال��م��غ��ادري��ن  أغ��ل��ب 
التربية الوطنية والتعليم العالي في 
المركز األول متبوعا بقطاع الصحة، 
نموذجا   2022 ف��ي  س��ي��غ��ادر  إذ 
المختلفة  الصحية  ال��م��ؤس��س��ات 
1764 موظفا وموظفة، وهو ما يؤكد 
أن حجم العطب البشري سيتواصل، 
التي  المالية  المناصب  ع��دد  ألن 
ال  الصحة  لقطاع  تخصيصها  ت��م 
5500 منصب مالي، والتي  يتجاوز 
ال تعني التوظيف فقط وإنما تشمل 
تسوية الوضعيات اإلدارية من ترقيات 

وغيرها، وتستوجب أخذ المتقاعدين 
وهو  واستحضارهم،  االعتبار  بعين 
ما يؤشر على أن النهوض بالصحة 
وتحقيق الحماية االجتماعية لن يكون 
ممكنا في ظل خطوات من هذا القبيل، 
خاصة على مستوى الموارد البشرية 

التي تعرف خصاصا مهوال.
وسيبلغ عدد المتقاعدين في قطاع 
سنوات  الخمس  هذه  خالل  الصحة 
المذكورة، أي خالل زمن والية الحكومة 

موظفين   204 و  آالف   6 الحالية، 
وموظفات، األمر الذي يستدعي تصحيح 
نظرتها لهذا القطاع الذي بات قطاعا 
سياديا ويعتبر على رأس األولويات، 
التحديات  كل  مواجهة  من  للتمكن 
الصحية، المعروفة منها والمجهولة، 
في سياق عالم يعرف تطورات وبائية 
تختلف  جائحات  وظهور  متسارعة 
درجات خطورتها ومستويات تهديدها 
للصحة العامة من جائحة إلى أخرى. 

اأكثر من 55 األف متقاعد �شيغادرون الوظيفة 
العمومية اأغلبهم من حقلي التعليم وال�شحة

)و م ع( 

قال سينتوريل نغوما مادونغو وزير الميزانية 
الغابوني السابق، إنه يجب على االتحاد اإلفريقي 
أن يقوم بدون إبطاء بطرد الكيان »الشبح« الذي 
أن  إلى  مشيرا  ”الجمهورية الصحراوية«  يدعى 

وجوده يشكل عقبة حقيقية أمام تنمية القارة. 
وأضاف مادونغو في تصريح لوكالة المغرب 
احتضنتها  ن��دوة  هامش  على  لألنباء  العربي 
كينشاسا يوم الجمعة تحت شعار »االتحاد اإلفريقي 
في ضوء قضية الصحراء: كيفية االنتقال من فشل 
ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم إفريقيا“ نظمها 
مكتب الشؤون العامة )BM Patners(، أضاف 
»نحن ال نفهم كيف ولماذا يحتفظ االتحاد اإلفريقي 
بشبح خالل اجتماعاته“، مشيرا إلى أن ”هؤالء 
المدعين ال يعيشون حتى في الصحراء المغربية«. 
التي  المغرب  بجهود  مادونغو  نغوما  وأشاد 
مافتأ يبذلها على مدار السنوات العشرين األخيرة 
وبروح  كبيرة  ب��إرادة  اإلفريقية  ال��دول  لمرافقة 
في  تنميتها  تحقيق  أجل  من  واإليثار  الشراكة 

مختلف المجاالت. 
وأكد أن »جاللة الملك محمد السادس لديه رؤية 
عظيمة للغاية للتكامل اإلفريقى، كما يواصل جاللته 
االقتراب من دول القارة التخاذ إجراءات عملية لدفع 

إفريقيا نحو مزيد من الديناميكية«. 
وخلص إلى أن هذه المساهمة هي قيمة مضافة 
حقيقية للدول اإلفريقية تهدف إلى إرساء أسس 

شراكة مربحة للجانبين. 
مناقشة  بمثابة  كانت  الندوة  ه��ذه  أن  يذكر 
مفتوحة، بمشاركة حوالي 60 مشاركا و30 متحدثا 
من خمسة بلدان في المنطقة هي أنغوال والكاميرون 
والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. 
ومن بين المتحدثين هناك سياسيون وخبراء 
القطاع  عن  وممثلون  واقتصاديون  وأكاديميون 
والمجتمع  الفكر  مراكز  في  وأعضاء  الخاص 
محفزة،  فكرية  مناقشات  أجروا  والذين  المدني، 
والعلمية  والصفاء  البراغماتية  نهج  على  مبنية 
والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر 
وأمنها،  وسالمها  إفريقيا  استقرار  تقويض  في 
فضال عن تكاملها االقتصادي اإلقليمي والقاري.

العامة للمغرب بتونس، أول أمس   نظمت سفارة المغرب والقنصلية 
السبت، لقاء إخباريا وترحيبيا للطلبة المغاربة المقبولين في الجامعات 

التونسية للعام 2022-2021.
وأكد سفير المغرب بتونس، حسن طارق، بهذه المناسبة، على أهمية 

التعاون الجامعي في إثراء العالقات الثنائية المغربية - التونسية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تميز العالقات بين الرباط وتونس تستمد 

قوتها من التعاون المتميز في عدد من المجاالت، ال سيما التعليم.
وأوضح أن من نتائج هذا التعاون، إتاحة الفرصة لهؤالء الطلبة لمتابعة 

دراستهم التي تتناسب مع توجهاتهم، وكذا الحتياجات بلدهم.
وأبرز أهمية التجربة التي بدأها هؤالء الطلبة من خالل متابعة دراستهم 
في تونس، التي يقتسم معها المغرب قيم مشتركة: متوسطية، مغاربية، 

عربية، إسالمية وإفريقية.
وشدد حسن طارق على أهمية التواجد الطالبي في إثراء حياة الجالية 

المغربية وتعزيز إشعاع صورة المملكة في هذا البلد المغاربي.
من جهته، أكد القنصل العام للمملكة بتونس، محمد السعداوي، جاهزية 
القنصلية لمصاحبة هؤالء الطلبة والتفاعل مع اهتماماتهم، وذلك لتسهيل 

اندماجهم في الوسط الجامعي .
وحث الدبلوماسي هؤالء الطلبة على بناء أفضل العالقات الممكنة مع 

األوساط الطالبية والجامعية، وكذا داخل المجتمع التونسي.
ويتابع هؤالء الطلبة دراستهم بعدة مدن تونسية كالمنستير وتونس 
وسوسة. وسيتابعون دراستهم بتونس، في إطار التبادل الطالبي التونسي 
– المغربي، في تخصصات الطب العام، طب األسنان، الصيدلة، الهندسة 

المعمارية، العلوم الهندسية وإدارة المقاوالت.
المقاعد  عدد  من  الرفع   2017 سنة  ق��ررا  قد  وتونس  المغرب  وك��ان 
إلى   70 من  الثنائي  الطالبي  التبادل  إطار  في  الممنوحة  البيداغوجية 

100 من كل بلد.

المكاتب النقابية للفدرالية تدق ناقوس الخطر ...
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هجوم اجلزائر على السعودية 
لقيت تصريحات سفير السعودية في األمم المتحدة تجاوبا كبيرا من لدن 
األوساط المغربية كلها، وحيت جميع األصوات موقف الشقيقة السعودية 
من قضايا المغرب المطروحة أمام مجلس األمن، ذات الصلة بقضية الوحدة 

الترابية لبالدنا.
هذا الموقف النبيل، الذي أعاد قوة التواشج بين البلدين في قضية مصيرية 
بالنسبة للمغرب، جر على األشقاء السعوديين هجوما عنيفا من لدن الصحافة 

المسلحة في الجزائر والذباب المعسكر فيها.
وتعرضت المملكة العربية السعودية وتتعرض، منذ تدخل سفيرها أمام 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، لهجمات وطلقات متقاطعة …
وهو هجوم مسعور، على بلد استنطق التاريخ بشجاعة لفائدة الحقيقة 

الثابتة بسيادة المغرب على صحرائه.
الهجوم الذي قادته، كما يتبين، فيالق العسكر وقادته ممن يعتبرون الرجال 

األقوياء في دولة شنقريحة العظمى، يعتبر بأن التدخل تهديد للجزائر.
كذا!

فماذا قال ممثل السعودية في األمم المتحدة حتى تقوم قيامة العسكريين 
الهرمين فوق رؤوس الشعب الشقيق؟

-  السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية،   عبد اهلل المعلمي 
قال  إن:  " المملكة العربية السعودية ترفض أي   مساس بالمصالح العليا أو 

بسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية ". 
المائدتين  بانعقاد  الترحيب  تجدد  بللالده  أن  أشللار  إلى  المعلمي    -
المستديرتين حول الصحراء المغربية بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا 

و " البوليساريو ". 
- السفير السعودي  جدد  دعم بالده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي   في  
بحل   األمر   يتعلق  أن  إلى  الترابية،   مشيرا  ووحدتها  المملكة  سيادة   إطار 
األمن  المتحدة وقرارات مجلس  األمم  الدولي   وميثاق  القانون   يتطابق مع 

والجمعية العامة لألمم المتحدة . 
-المعلمي  ذكر بأهمية التحلي   بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع 

األطراف المعنية . 
الصحافة  وما يجعل  الجزائر،  يهدد  ما  السعودية  المواقف  في  ليس    
 algérie patriotique باتريوتيك»  «اللجيري  رأسها  وعلى  الجزائرية، 

تصاب بالسعار.
ومع ذلك فقد اعتبرت مقاالت الجنراالت أن الدعوة إلى الحكمة والواقعية 

وروح التوافق… تهديد مبطن للجزائر!!
التهديد للجزائر وجدته صحافة العسكر في تصريح السفير السعودي 

بالصحراء المغربية عوض الصحراء الغربية!
 التهديد رأته الصحافة المسلحة في تعيين المبعوث الجديد للسير على 

نهج الحل السياسي المتوافق عليه..
ومما يزيد من سعار العسكر، وصراخه بأن التهديد السعودي للجزائر 
قائم، هو أن يصرح السيد المعلمي بأن السعودية ترفض أي مساس بمصالح 

المغرب الشقيق أو بوحدته الترابية..
واعتبرت األوساط العسكرية في الصحافة أن السعودية لم يسبق لها أبدا 

أن صرحت بمثل هذه المواقف منذ 1975!
الصحافة المسلحة حاولت أن تفسر هذا التحول المتوهم بأنه جاء بعد 
الشعور بخيبة أمل لرفض الجزائر لوساطتها مع المغرب، بسبب األزمة الحالية!

الحقيقة أن هناك سعيا حثيثا لمسح التاريخ، حتى مع الشقيقة السعودية، 
ذلك أن السعودية لم تكتف بإعالن دعمها للوحدة الوطنية بل شاركت في 
استرجاعها عبر مشاركتها بوفد هام في المسيرة الخضراء … إلى الصحراء 

لتحريرها..
بمراكش  ففي نوفمبر 1975 استقبل الملك الحسن الثاني -رحمه اهلل- 
سفير المملكة العربية السعودية في المغرب فخري شيخ األرض، بحضور 
أعضاء الحكومة المغربية والوفد السعودي المشارك بالمسيرة الخضراء 
الذي كان برئاسة فضيلة الشيخ عبداهلل العتيمي وخاطبهم بقوله: »شعبنا 
الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل إجالل وإكبار سوف يكتب مشاركتكم 
في هذه المسيرة، ال أقول بمداد من ذهب، بل سوف ينقشها في قلبه وفي 
أجساده وفي شرايينه، وسوف يبقى يتوارثها األجيال عن األجيال«، »العرب 
الذين حباهم اهلل بأن يكونوا خدام وحراس الحرمين، يحرسون ويخدمون 

كذلك القضايا العربية ولو كانت في أقصى المغرب«..
لعل ما أغضب الجزائر هو كون العالقات عادت إلى قوتها بعد سحابة 
ضباب صيفية، لعل من صورها النادرة هو علب التمور  التي وصلت ذات 

يوم إلى مخيمات تندوف.
ولربما راهنت الجزائر على توتر وبرود دائم.

وأغفلت الصحافة المسلحة أن السعودية لم تكن وحدها من دول الخليج 
التي رافعت دفاعا عن مغربية الصحراء، بل سارت قطر بدورها على هدي 
نفس الموقف، وتبين أن الدولتين المختلفتين في العديد من القضايا الشرق 

أوسطية الدولية، اتفقتا على موقف موحد من القضية الوطنية..
هذا ربما يزيد من سعار الصحافة المسلحة… 

الحال أن الموقف لم يكن معزوال وقتها، وقد ذكر جاللة الملك، في خطاب 
فالصحراء   " بالرياض،  المنعقدة  الخليج  دول   – المغرب  قمة  أمام  ألقاه 

المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم " .
في سنة 1975، شاركت في المسيرة الخضراء السترجاع  وذكر بأنه " 
أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان واإلمارات، 
التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة " . 
وينتظر  الصحراوية،  المدن  في  قنصلياتها  افتتحت  الدول  هذه  بعض 
المغاربة أن تلتحق باقي الدول التي اعترفت بسيادة المغرب منذ انطالق 
التوحيد والتحرير …ولعل العسكر قرأ في دفاع السفير السعودي مقدمة 
تسير في هذا االتجاه، وحاول أن يقزم األمر في خيبة أمل من رفض الجزائر 

الوساطة، تلك الوساطة التي لم يطالب بها أحد!
حقا، سبق للخارجية السعودية أن أصدرت بيانا أعربت فيه عن "أسف 
حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العالقات بين األشقاء 
في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية".

وأعرب البيان عن "أمل حكومة المملكة في عودة العالقات بين البلدين 
بأسرع وقت ممكن، وتدعو األشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية 
إليجاد حلول للمسائل الخالفية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعالقات بين 
البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق األمن واالستقرار 

للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك".
وسبق، من جهة الجزائر، أن صرح وزيرها المكلف بشؤون الشرق األوسط 
بالني بعدم وجود أية وساطة من طرف السعودية، وذلك عقب زيارة من وزير 

خارجية هذه األخيرة…
وتزيد تناقضات الدولة الجزائرية التي تسعى إلى إطالق النار على كل 
من يساند المغرب، في الوقت نفسه التي تبدي ودا "رسميا" إزاء السعودية! 
عبر المشاركة في   قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر التي   انطلقت أشغالها، 
) السعودية ( ،   بمشاركة الوزير األول،   وزير المالية،  أمس االثنين بالرياض  

أيمن بن عبد الرحمان ممثال لرئيس الجمهورية!!!!!

مصطفى ُخَلاْل
زعزع وباء )) كوفيد - 19(( الحياة اليومية لإلنسان 
برامج  كل  عقب  على  رأسا  قلب  العالم.  بلدان  كل  في 
الحكومات التي نامت على حال واستيقظت على نقيضه. 
ولم يجد الحكام في كل الدول، قويها وضعيفها، أسلوبا 
آخر لممارسة السلطة وإخضاع الناس إلجراءات تؤمن 
صحتهم وتضمن أمنهم االجتماعي سوى حالة الطوارئ. 
طارئة  قوانين  مناسبة  كل  في  تسن  الحكومات  وبدت 
تصب جميعها في تشديد الحكم حتى بدت كما لو كانت 
حكومات مستبدة والناس تحت وطأتها كما لو كانوا 
خاضعين منبوذين مسلوبة إرادتهم، ومقهورة رغباتهم.
التي تعود للسلطة،  أضحت اإلرادة، باستثناء تلك 
مسلوبة، وعاش اإلنسان كما لو سقطت عليه بصورة 
له بمواجهتها. والحال أن  أقدار حرب ال قبل  مفاجئة 
أخالقيتها، لهي  الحرب المسلحة على فظاعتها وال – 
أقل قهرا من قهر الفيروس المرعب. وكما في الحرب لم 
يعد الناس يتبادلون في مكالمات هواتفهم، سوى حديث 
واحد وحيد، حديث عن الوباء وفي الوباء... أما في كل 
أصناف وسائل اإلعالم فقد بات الخبر الوحيد األوحد هو 
الفيروس وكيفية مواجهته بالنسبة للذين لم يضربهم. 

وصار واحدا من بين أهم ما يقض مضجع السلطات 
العمومية هي أن تواجه الخصاص العام والخاص معا، 
والذي تعرفهما المستشفيات من أجل استقبال ضحايا 
الشديد  والممرضين  األطباء  تعب  وأصبح  الفيروس، 
والضغط القوي على موظفي المؤسسات البنكية خوفا 

جماعيا حتى لبسطاء الناس. 
هكذا أصيب الشغل وفضاءاته، واإلنتاج ومصانعه في 
مقتل...فانهارت الدورات االقتصادية أو كادت. وأصبحت 
ضرورات االشتغال عن بعد الناتج عن احترازات العزل 
واالعتكاف القاسي عمال قهريا يتطلب الكثير من طاقات 
التحمل والجلد المضني. وفي ميادين التعليم والتحصيل 
اضطر المعلم والمتعلم إلى التفكير في أساليب ومناهج 
جديدة علهما يتمكنان من تحقيق ولو األدنى مما هو 
معهود كأهداف تخص التحصيل. وفي هذا الميدان كما 
في غيره اشتدت الحاجة لتقنيات التواصل الرقمية حتى 
أنها صارت هي السبيل الوحيد للعمل. فلقد توارت جميع 
األنشطة والممارسات الدينية التعبدية الجماعية، ومعها 
والفنية  والسينمائية  والمسرحية  الثقافية  األنشطة 
والموسيقية واالحتفالية والرياضية وغيرها كثير إلى 
عوالم من االنحسار االضطراري طارئة، لم يكن ممكنا 

حتى تخيلها ...
الفرد،  عزلة  تضاعفت  الشخصي  المستوى  وعلى 
من  المنحسر  في  اعتكافه  وترسخ  انكماشه،  وتقوى 
فضاءاته المعهودة. . . ال يبرحها إال للضرورات القصوى.  
باتت الحرية بعيدة عن أن تكون مطلبا وجوديا للفرد، 
وقدرا حتميا للحمة الكينونة الجماعية. ومضت حرية 
التنقل خاصة والسفر عموما أمال ُمضنيا بعيد المنال، 

أقرب إلى حلم مستعصي التحقق. 
اإلنسانية  األزملللة  هللذه  فللي  استجد  لما  حصر  ال 

الكبرى، في كل الميادين وعلى جميع المستويات. يحلل 
السياسيون وكبار الصحفيين ذلك يوميا في منصات 
اإلعالم. وينبري االقتصاديون الذين لم يعودوا قادرين 
على إيجاد الحلول لمعضالت التوازنات الكبرى، وانزووا 
مكتفين بممارسة الملكة التي يبرعون أيما براعة في 
إتقانها، ملكة التنبؤات بمستويات الخسارات ومعدالت 
االنكماش وآثار االنهيار على مستقبل الماليات العمومية 
ومستقبل كبريات شركات اإلنتاج والخدمات. أما الشركات 
الصغرى فقد انهار معظمها ولم يكن أمام العديد منها 
إال مراوغة الزمن رغم تأجيل استخالص الديون الذي 
اضطرت البنوك إلى أجرأته مما ألحق أضرارا جسيمة 

باالقتصاديات الصغرى والمتوسطة.
النشاط  قطاعات  من  قطاع  يوجد  ال  العموم،  وعلى 
اإلنساني، لم يتأثر تأثرا بالغ الخطورة ليس على نشاطه، 

بل على وجوده ذاته.
أما األطباء ومعهم علماء الطب وكل ما يتصل به فقد 
وجدوا أنفسهم أمام تحد يندر أن يواجهوا مثله، فهم 
مطالبون ليس فقط بعالج الضحايا، بل بتوعية الناس، 
كل الناس، كما أنهم أمسوا ذوي سلطة مضاعفة وساعات 
يومية طويلة إضافية وضرورات للعالج مستجدة أضافت 
إلى صعوبة عملهم صعوبات إضافية دون أن تفكر الدولة 
في تعويضهم ماليا على الجهد اإلضافي الذي فرضه 
الوباء فرضا..  لم يكن لهم خيار ليس في صرف الجهود 
المضنية، بل في مضاعفتها وتكثيفها إلى أقسى الحدود 
الممكنة، وكم طبيبا وممرضا، وطبيبة وممرضة، راحوا 
من ضحايا  مرضاهم  لهم  نقلها  التي  العدوى  ضحية 
الفيروس القاتل بالرغم من كل االحتياطات التي يتخذها 

الجسم الطبي وهو يقوم بعمله الجليل.
استفاد  التراجيدي  الوضع  هللذا  مع  وبالموازاة 

العديدون من الوضع الوبائي وربحوا ويربحون أمواال  
طائلة، وهو أمر معهود في النوائب والحروب.

لكن درس  كورونا  األكبر سيبقى هو اكتشاف الدول 
والمؤسسات َقَدَر إنجاز األشغال واألنشطة عن بعد. وهو 
الروبوتات،  إلى تكنولوجيا  إذا أضيف  الذي  العنصر 

سيغير عوالم الشغل تغييرا كبيرا.
لم يعد يقبل  الدرس األكبر واألعمق والذي  غير أن 
الجدل بعد مرور ما يقارب سنتين على خروج فيروس 
من مختبرات عمالقة كي يضرب ضحاياه من ذوي المناعة 
الضعيفة، وبعد أن انكشفت بعض الحقائق، هو هذه 
حياة  ليست  حياة  فرضت  التي  الصحية  الدكتاتورية 
البشر، وخنقت وجودهم كبشر يموتون حبا  على كل 
إياه  ورثهم  ما  الخالق وهو  )هكذا خلقهم  الحياة  في 

أيضا أبوهم آدم(.
ولقد تنبهت الفلسفة إلى هذا اإلمكان، منذ ما يقارب 
نصف قرن، إمكان إخضاع اإلنسان لديكتاتورية صحية 
عالمية، وكان ذلك في كتابات ومحاضرات )ميشيل فوكو( 
في السبعينيات من القرن الماضي. مثلما تنبهت )الفلسفة( 
أن المطلوب أمام تحديات تفرضها هذه الدكتاتورية إلى 
األهمية البالغة النتفاضة المجتمع البشري ضد هذا القدر 
التراجيدي، ليس للدفاع عن نفسه )المجتمع( فقط ، بل 
للدفاع عن الحياة كما هي في ذاتها وفي جوهرها. فلقد 
تحدث )فوكو( عما سماه ))البيو- سلطة(( ويقصد بها 
التحول العميق الذي يطال الحكم السياسي، ليس في 
مظاهره الخاصة بمراقبة سلوك الناس الفردي والجمعي  
وحسب، بل وفي جوهر ميكانيزماته التحكمية، تحكم 
في اإلرادة الشخصية وتحكم في الحرية االجتماعية. 

تلك بإيجاز شديد هي الدروس الكبرى لوباء كورونا. 
وهي ليست الدروس الوحيدة...

در�س وباء كورونا

انقالب عسكري بالسودان:

و�سع رئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك قيد الإقامة الجبرية 
واعتقالت في �سفوف م�سوؤولين ووزراء �سودانيين

يف مذكرات موالي املهدي العلوي
العالقة مع الملوك وما رافقها من ات�سالت وقطائع..
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اإ�سبانيا تعبر عن ا�ستعدادها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع المغرب 
واحترام اللتزامات التي تم التعهد بها

المحامون يوؤكدون اأن قرار اإجبارية جواز التلقيح اخت�سا�س 
اأ�سيل موكول للبرلمان 

مع مجلة  مقابلة  في  ألباريس،  مانويل  اإلسباني خوسيه  الخارجية  وزير  أعلن 
جون أفريك، نشرت األحد، أن إسبانيا مستعدة لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع 

المغرب، على أساس »الثقة والشفافية واحترام االلتزامات التي تم التعهد بها«. 
وقال رئيس الدبلوماسية اإلسبانية »في الواقع، نحن نشهد تحسنا في السياق، 
واإلشارات التي نتلقاها من المغرب في األشهر األخيرة إيجابية«، مشددا على أن 
الرسائل الموجهة من طرف جاللة الملك، واضحة للغاية، مضيفا في هذا اإلطار أن 
إسبانيا مستعدة من جانبها لفتح مرحلة جديدة في عالقتها مع المغرب، تقوم على 

الثقة والشفافية والوفاء بااللتزامات.

رأت نقابة المحامين بالمغرب  أن الظرفية االستثنائية التي تعيشها بالدنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن 
كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود األفراد والمؤسسات، فال يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن 
مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق واإلعالنات 
والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضال عن كونها ال تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن 
الحالة الوبائية. ونبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، إلى غياب األساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات 
والمواطنين من االستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرا إلى 
أن المادة الثالثة من مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية 
المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات، ال يمكنها أن تحول دون 

02ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

الجزائر من قوة �ساربة 
اإلى كوكب فوق القارة!

الوداد يحافظ على 
تواجده بمرحلة 

المجموعات
باأداء ا�ستعرا�سي 

اأمام قلوب ال�سنوبر

محمد إنفي

الجزائر قوة ضاربة؛ هذا ما قاله عبد المجيد 
تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. لكن لم يقل 
القدم؟  في  ما هي ضاربة. هل ضاربة  في  لنا 
ضاربة في الِجدَّة؟ ضاربة في التخلف؟ ضاربة 
في الكذب على الشعب الجزائري الشقيق؟ ضاربة 
في تبديد ثروات البالد؟ ضاربة في العنتريات 

الفارغة؟...

اأكثر من 55 األف متقاعد �سيغادرون الوظيفة 
العمومية اأغلبهم من حقلي التعليم وال�سحة

02

15 �شوهدت قبل 100 عام.. لوحة لـ »فان جوخ« 
قد تباع بـ 30 مليون دوالر

الهولندي  للرسام  منذ أن شوهدت آخر مرة قبل نحو قرن، تتجه لوحة شهيرة 
فنسنت فان جوخ، التي استولى عليها النازيون، إلى املزاد العلني.

بلدة  في  الحقول  في  العامالت  النساء  تصور  الحصاد،  ملشهد  املائية  واللوحة 
ريفية جنوب فرنسا ومن املتوقع بيعها بنحو 30 مليون دوالر بحسب شبكة ”سي 

إن إن“ األمريكية.
اللوحة  وأنجز فان جوخ _الذي يعّد من أشهر الرسامني في مختلف العصور_ 

عام 1888 بعد أن انتقل إلى الريف الفرنسي إثر تدهور حالته الصحية.
أصبح مفتونا بنمط الحياة الريفية من حوله، وكانت  وأثناء وجوده في ”آرل“ 

لوحة ”الحصاد“ واحدة من عديد األعمال التي أنجزها خالل تلك الفترة.
وقالت دار املزادات البريطانية ”كريستسز“ التي ستنظم املزاد للوحة ”الحصاد“ 
الطريقة اليابونية“؛ ما  في كتالوجها إن الرسم املائي يوضح هوس فان جوخ بـ“ 

جعله يتبنى أسلوبا أكثر رسوخا يشبه النقوش الخشبية اليابانية.
الهادئ  املشهد  من  الرغم  على  أنه  إلى  الثالثاء  تقريرها  في  الشبكة  وأشارت 
املصور في تلك اللوحة فإن لها تاريخا مضطربا؛ إذ كانت في البداية مملوكة لشقيق 
فان جوخ  ”ثيو“ وِمن ثّم تم امتالكها من ِقبل العديد من األشخاص َقبَل أن يشتريها 

رجل أعمال يهودي عام 1913.
وأوضحت الشبكة أنه في مواجهة االضطهاد املعادي للسامية في أملانيا، أجِبر 

رجل األعمال على الفرار، وعهد باللوحة إلى شركة لبيع القطع الفنية في باريس.
ولفتت إلى أن اللوحة امتلكتها السيدة ميريام كارولني ألكسندرين دي روتشيلد، 
التي فرت هي األخرى من أملانيا إلى سويسرا بعد اندالع الحرب العاملية الثانية، 
النازيون الشركة وأخذوا معهم لوحات  أثناء احتالل فرنسا نهب  أنه في  مضيفة 

كثيرة بما فيها لوحة ”الحصاد.“
وفي عام 1941، تم نقل اللوحة إلى متحف ”جو دي بوم“ الذي استخدمه النازيون 
بحسب  مصادرتها  تمت  أو  ”منحطة“  تعّد  التي  الفنية  األعمال  وعرض  لتخزين 
التقرير الذي قال إن لوحة ”الحصاد“ أعيدت بعد ذلك إلى قلعة في النمسا حيث تم 

إدخالها في مجموعة خاصة.
وذكر التقرير أن دي روتشيلد حاولت استعادة لوحتها املفقودة بعد سقوط النظام 
النازي، لكنها لم تعثر عليها، مشيرا إلى أنه في عام 1978، تم الحصول عليها من 
قبل معرض ”Wildenstein & Co“ في نيويورك، حيث تم شراؤها من ِقبل جامع 

األعمال الفنية الراحل إدوارد لوكريدج كوكس، أحد أقطاب النفط في تكساس.

يف ال�شني.. �شوء �شلوك االأبناء �شيجلب العقاب للآباء
يدرس البرملان الصيني تشريًعا ملعاقبة اآلباء على إتيان أبنائهم ”سلوًكا بالغ السوء“ 

أو ارتكابهم جريمة.
سيتعرضون  األمور  أولياء  أن  على  األسرية،  التربية  تعزيز  قانون  مسودة  وتنص 
للتوبيخ وسيضطرون الجتياز برامج للتوجيه األسري، إذا وجد املدعون أن أبناءهم أتوا 

سلوًكا بالغ السوء أو إجراميا.
وقال زانغ تيوي، املتحدث باسم لجنة الشئون التشريعية بالبرملان الصيني، ”هناك 
التي تجعل املراهقني يسيئون التصرف، على رأسها االفتقار إلى  العديد من األسباب 

التربية األسرية، أو الحصول على قدر غير كاف منها“، وفًقا لرويترز.
األسبوع،  هذا  للبرملان  الدائمة  اللجنة  التي ستراجعها  القانون  تحث مسودة  كما   

اآلباء على ترتيب وقت يخلد فيه أبناؤهم للراحة ويلهون ويمارسون الرياضة.
لأللعاب  الصغار  إدمان  معالجة  من  العام،  هذا  حزًما  أكثر  نهًجا  بكني  واتبعت 
الخناق على  إلى تضييق  الروحي“،  ”األفيون  ُتعد شكال من أشكال  التي  اإللكترونية، 

االنجذاب ”األعمى“ ملشاهير اإلنترنت.
وحددت وزارة التعليم في األشهر القليلة املاضية، ساعات لعب محدودة للقصر، مما 
يسمح لهم بممارسة األلعاب اإللكترونية لساعة واحدة في أيام الجمعة والسبت واألحد 

فقط.
الرئيسية  للمواد  الخصوصية  الدروس  املنزلية، وحظرت  الواجبات  من  كما خففت 

خالل عطلة نهاية األسبوع والعطالت، خوفا من العبء األكاديمي الثقيل على األطفال.
وفي الوقت نفسه، تحث الصني شبابها على أن يكونوا أقل ”أنوثة“ وأكثر ”رجولة“.
في  الصادر  الذكور“  املراهقني  على  أنثوية  خصائص  إضفاء  ملنع  ”مقترحها  وفي 
الترويج لرياضات، مثل كرة  التعليم املدارس على  كانون األول، حثت وزارة  ديسمبر/ 

القدم.
وفي محاولة منها لتجّنب تراجع عدد السكان، قررت السلطات في الصني في آيار/ 
نهاية  تضع  خطوة  في  أطفال،  ثالثة  حتى  باإلنجاب  لألزواج،  السماح  املاضي  مايو 

لسياسة الطفلني الحازمة.
واعتمد رئيس البالد شي جينبينغ، هذا التغيير في اجتماع للجنة املركزية للحزب 

الشيوعي الصيني، بحسب وكالة شينخوا الرسمية لألنباء.
وجاءت الخطوة، بعدما أظهر إحصاء ُيجرى كل عشرة أعوام، أن النمو السكاني في 

الصني سجل أدنى مستوياته.
وقد وضع هذا اإلحصاء ضغوًطا، على الحكومة حتى تضع بدورها تدابير من شأنها 
تشجيع األزواج على إنجاب املزيد من األطفال، في محاولة لتجّنب تراجع عدد السكان.
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حمكمة اأمريكية توافق على تغيري 
ا�شم كاين وي�شت

على  املتحدة،  بالواليات  أنجلوس  لوس  في  قاٍض  وافق 
اسمه  لتغيير  ويست،  كاني  األمريكي  الراب  مغني  طلب 

.“Ye” ليصبح
لوس  محكمة  عن  نيوز“  أس  بي  ”سي  شبكة  ونقلت 
أنجلوس العليا، أنها أقرت طلبا كان قد تقدم به كاني ويست 
القديم  للقبه  مطابقا  القانوني  اسمه  ليصبح  عاما(   44(

.“Ye”
السابق  الزوج  ويست،  أن  إلى  الرسمية  األوراق  وتشير  
لكيم كارداشيان، كان قد قدم التماسا لتغيير اسمه في غشت 

2021، متذرعا بـ“أسباب شخصية“.
أوماري  كاني  الكامل  واسمه   – الراب  مغني  ويستخدم 
ويست – ”Ye“منذ فترة طويلة كلقب شخصي، ويطلقه  على 
حذاء  ذلك  في  بما  الشهيرة،  التجارية  عالماته  من  العديد 

Yeezy الذي طرح في األسواق عام 2018.
قد أصدر مؤخرا ألبومه العاشر تحت عنوان  وكان ”يي“ 

”Donda“، وهو اسم والدته الراحلة دوندا ويست.
بعارضة  ارتباطه  املاضي،  يونيو  في  ويست،  كاني  وأكد 
كيم  من  طالقه  معركة  وسط  شايك،  إيرينا  الروسية  األزياء 

كارداشيان.
صورا  البريطانية  ميل“  ”ديلي  صحيفة  حينها  ونشرت 
إيرينا  مع  رومانسية  نزهة  يتجول خالل  وهو  كاني،  تظهر 

)35 عاما(، في بروفانس بفرنسا.

»غرفة البكاء«.. م�شروع
يف اإ�شبانيا للتخل�ص من و�شمة 

امل�شاكل النف�شية

تدعو الفتة معلقة على غرفة في إسبانيا من يدخلها إلطالق 
”ادخْل وابِك“، في حني ُكتب  العنان لدموعه إذ كتب عليها: 

على أخرى: ”أنا أيًضا أعاني من القلق“.
عدد  بأسماء  وقائمة  هواتف  الغرفة  تلك  أركان  أحد  وفي 
بهم  االتصال  يمكنك  نفسيون،  أطباء  بينهم  األشخاص،  من 

والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة واإلحباط.
ويمكن ألي شخص أن يأتي إلى ”غرفة البكاء“، التي تقع 
في بناية بقلب مدريد، ويهدف املشروع للتخلص من الوصمة 
وطلب  والبكاء،  النفسية،  باملتاعب  املرتبطة  االجتماعية 

املساعدة.
في  يعيش  سويدي  طالب  وهو  نيلسوم،  جون  وقال 
”فكرة رائعة حًقا أن تتصدى ملشكالت  اإلسبانية:  العاصمة 
الصحة النفسية، ومن العيب أن تبكي في إسبانيا مثلما هو 

الحال في العديد من الدول“.

شهد العام الجامعى الجديد، العديد من أشكال االحتفاالت املختلفة، إال أن احتفال جامعة سانت أندروزفى اسكتلندا ببريطانيا، أحدث ضجة كبرى ملا أطلق عليه كرنفال 
الرغوة، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة األنباء رويترز صورا لفاعليات الكرنفال.

احتفل الطالب الجدد فى جامعة سانت أندروز بالعام الدراسى الجديد، حيث أطلق عليه معركة الرغوة الفوضوية في جامعة سانت أندروز فيها شارك املئات من الطالب 
الجدد والطالب القدامى االحتفال الذى تم تأجيلة من فى األعوام السابقة بسبب تفشى فيروس كورونا املستجد.

يعد كرنفال الرغوة من أهم االحتفاالت بالتقاليد القديمة في واحدة من أقدم الجامعات في اسكتلندا الذى أقيم في حديقة كلية سانت سالفاتور السفلى في سانت أندروز.
تم إعطاء طالب السنة األولى أزياء تنكرية الرتدائها في معركة الرغوة العمالقة ونظًرا لقيود Covid ، ونظرا لكثرة عدد املشاركني قررت اللجنة املنظمة تنظم مهرجانني 

على مدار اليوم ..

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

ماساتشوستس  معهد  في  املهندسون  صمم 
تستطيع  كمامة  هارفارد  وجامعة  للتكنولوجيا 
تشخيص إصابة من يرتديها بفيروس كورونا في 

غضون 90 دقيقة تقريبا.
يمكن  صغيرة  استشعار  أجهزة  دمج  وتم 
التخلص منها أو إعادة تركيبها في الكمامات كما 

يمكن تكييفها الكتشاف فيروسات أخرى.
مجففة  خلوية  آالت  على  املستشعرات  وتعتمد 
بالتجميد طورها فريق البحث سابقا الستخدامها 
إيبوال  مثل  بفيروسات  اإلصابة  تشخيص  في 

وزيكا.
املستشعرات  دمج  يمكن  أنه  الباحثون  وأظهر 
املالبس،  في  أيضا  لكن  الكمامات  في  فقط  ليس 
جديدة  طريقة  يوفر  قد  ما  املختبر،  معاطف  مثل 

ملراقبة تعرض العاملني في مجال الرعاية الصحية 
ملجموعة متنوعة من مسببات األمراض أو غيرها 

من التهديدات.
الطبية  الهندسة  أستاذ  كولينز  جيمس  وقال 
»أثبتنا  ماساتشوستس:  معهد  في  والعلوم 
أجهزة  من  واسعة  مجموعة  تجميد  يمكننا  أنه 
عن  للكشف  االصطناعية  البيولوجيا  استشعار 
األحماض النووية الفيروسية أو البكتيرية، وكذلك 
السموم  ذلك  في  بما  السامة  الكيماوية  املواد 

العصبية«.
يمكنها  املنصة  هذه  أن  نتصور  »نحن  وتابع: 
تمكني الجيل التالي من أجهزة االستشعار الحيوية 
القابلة لالرتداء، ألول املستجيبني وموظفي الرعاية 

الصحية والعسكريني«.

إذا كنت تتساءل عن مدى اإلجماع العلمي على أن البشر 
تسببوا في تغير مناخ كوكبنا، فيمكننا اآلن وضع رقم عليه:  

.٪ 99.9
بالتفصيل  الباحثون  نظر  الرقم،  هذا  إلى  وللوصول 
األقران  قبل  من  مراجعتها  جرت  دراسة   3000 إجمالي  في 
متعلقا  بحثا   88125 تضم  قائمة  من  عشوائيا  واختيرت 
فقط  منها  أربعة  أن  ووجدوا   ،2012 عام  منذ  نشر  باملناخ 
أعربت عن شكها بأن النشاط البشري يؤدي إلى تحوالت في 

مناخ األرض.
وفي املرة األخيرة التي أجريت فيها دراسة مماثلة، بالنظر 
هناك  كان  و2012،   1991 عامي  بني  املنشورة  األوراق  إلى 
يقني بنسبة %97 - لذلك يبدو أن املستوى الضئيل من الشك 

يستمر في التقلص بمرور الوقت.
ويقول مارك ليناس، قائد املناخ لتحالف العلوم في جامعة 
كورنيل في نيويورك: »نحن على يقني من أن اإلجماع تجاوز 
%99 اآلن، مع إغالق باب النقاش أمام أي محادثة عامة ذات 

مغزى حول حقيقة التغير املناخي الذي يسببه اإلنسان«.
وعلى الرغم من االتفاق شبه العاملي بني املجتمع العلمي، 
ال  املتحدة  الواليات  في  أشخاص   3 كل  من   1 من  أكثر  فإن 
الرئيسية  األعراض  أحد   - الحراري  االحتباس  أن  يعتقدون 
لتغير املناخ - ُيعزا بشكل أساسي إلى النشاط البشري. كما 

أن هناك شكوكا بني بعض الدوائر السياسية.
بحثية،  ورقة   3000 على  التفصيلية  النظرة  وإلى جانب 
الكلمات  إلى  تستند  خوارزمية  أيضا  الفريق  استخدم 
الرئيسية لترتيب قاعدة البيانات الكاملة املكونة من 88125 
ورقة بحثية بالترتيب حسب الشك البشري في تغير املناخ، 
ما أدى إلى تصنيف 28 بحثا على أنها »مشككة‹‹ ضمنيا أو 

بشكل صريح.
وهذا مشابه ملستوى اإلجماع على الصفائح التكتونية أو 
التطور، كما يقول الفريق - والعدد الهائل من الدراسات التي 
ُحللت ال يترك مجاال كبيرا للجدل عندما يتعلق األمر بمناقشة 

علم تغير املناخ.
ليناس: »لفهم مكان وجود إجماع، يجب أن تكون  ويقول 
قادرا على تحديده كميا. وهذا يعني مسح األدبيات بطريقة 

األوراق  تداول  تجنب  أجل  من  عشوائية  وغير  متماسكة 
املختارة«.

ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذا الثقل في الرأي العلمي 
ُيالحظ بالفعل من قبل الجمهور: يعتقد %27 فقط من الناس 
في الواليات املتحدة أن الخبراء جميعهم متفقون في الغالب 
جميع  أن   55% يعتقد  )باملقارنة،  املناخ  تغير  سبب  على 

العلماء تقريبا متفقون على أن لقاح MMR آمن(.
الدراسة تحديدا اإلجابة عن سؤال حول  وال تحاول هذه 
يعتقده  وما  العلماء  يعتقده  ما  بني  تناقض  وجود  سبب 
على   - األفكار  بعض  قدموا  آخرين  باحثني  ولكن  الجمهور، 

سبيل املثال، انتشار املعلومات املضللة.
وليس هناك شك أيضا في كيفية تسبب النشاط البشري 
في االحتباس الحراري: من خالل انبعاثات غازات االحتباس 
في   COP26 العاملية  املناخ  قمة  انطالق  ومع  الحراري. 
اململكة املتحدة في نهاية هذا الشهر، أمام قادة العالم فرصة 
أخرى لتنفيذ التدابير الصارمة املطلوبة إلبطاء ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب.
البيئة بنيامني هولتون، من جامعة كورنيل:  ويقول عالم 
النبعاثات  الرئيسي  بالدور  االعتراف  بمكان  األهمية  »من 
حلول  تعبئة  من  نتمكن  حتى  الحراري  االحتباس  غازات 
الفعلي  الوقت  في  بالفعل  نشهد  ألننا  نظرا  بسرعة،  جديدة 
اآلثار املدمرة للكوارث املتعلقة باملناخ على الشركات واألفراد 

واالقتصاد«.

درا�شة: انخفا�ص خطر االإ�شابة بكورونا بن�شبة 
90 % بني امللقحني ب�شكل كامل

وجامعة  كالليت  أبحاث  معهد  أجراها  دراسة  كشفت 
لقاح  من  يتلقون جرعتني  الذين  املراهقني  أن  عن  هارفارد 
فايزر، كان لديهم مخاطر أقل بكثير لإلصابة بكورونا، مع 
انخفاض خطر اإلصابة بنسبة ٪90، ووفًقا لتقرير لوكالة 

»بلومبرج«.
قال ران بالييسر، كبير مؤلفي الدراسة وكبير مسئولي 
البيانات  إن  كالليت،  الصحية  الرعاية  خدمة  في  االبتكار 
تقدم حجة قوية لصالح اختيار التطعيم، خاصة في البلدان 

التي ينتشر فيها الفيروس حالًيا«.
وأضاف: »توفر هذه البيانات أدلة واقعية مطلوبة بشدة 
قرارات مستنيرة بشأن تطعيم  اتخاذ  اآلباء على  ملساعدة 
الذي  الوقت  في  الدراسة  إصدار  تم  املراهقني،  أطفالهم 
تكافح فيه البلدان في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع حاالت 
كورونا بني األطفال واملراهقني، مما أثار أسئلة حول سالمة 

املدارس.
فحص البحث، الذي قيم فعالية اللقاح ضد متغير دلتا ، 
94354 مراهًقا تم تطعيمهم تتراوح أعمارهم بني 12 و 18 
عاًما وقارنهم بمجموعة تحكم من املراهقني غير املحصنني 
والديموغرافية  والسريرية  الشخصية  الخصائص  ذوي 
املخاطر انخفضت بشكل كبير  إن  البيان  املتطابقة،  وقال 
بالكامل من سبعة  تطعيمهم  تم  الذين  للمراهقني  بالنسبة 

إلى 21 يوًما بعد الجرعة الثانية.
تتراوح  مراهًقا   2260 شملت  أصغر  تجربة  وجدت 
في  فايزر  شركة  أجرتها  عاًما   15 و   12 بني  أعمارهم 

الواليات املتحدة أن اللقاح كان فعااًل بنسبة 100 في املائة 
ضد األعراض املرضية.

كشفت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية أن هيئة األغذية 
لألمريكيني  الجارى  األسبوع  ستسمح  األمريكية  واألدوية 
الذين تم تطعيمهم بالكامل بالحصول على جرعات معززة 

تختلف عن اللقاح الذي تلقوه في البداية.
املعاهد  قدمت  أن  بعد  ذلك  يأتي  الصحيفة،  وقالت 
الوطنية للصحة بيانات األسبوع املاضي تظهر أن متلقي 
لقاح جونسون لديهم مستويات أعلى من األجسام املضادة، 
األجسام  جونسون  J&J مستويات  معزز  رفع  حيث 
رفع  بينما  أسبوعني  مدار  على  أضعاف  أربعة  املضادة 
معزز Pfizer املستويات 45 ضعًفا، وارتفع معزز موديرنا 

املستويات 76 ضعًفا.

كرنفال 
الرغوة.. اأحدث 
�شيحات ا�شتقبال 

الطلب اجلدد 
فى جامعات 

بريطانيا

اخرتاع كمامة تك�شف االإ�شابة بكورونا يف غ�شون 90 دقيقة

اأكرث من 99.9 % من الدرا�شات تتفق على 
»م�شبب« تغري املناخ على االأر�ص!


