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وكالة »فيت�ش«: اإغالق الحكومة للحدود وتقييد ارتياد الف�ضاءات العمومية ي�ضر 
بثقة الم�ضتهلك ال�ضعيفة اأ�ضال، و�ضتكون له عواقب �ضلبية على نفقات الأ�ضر 

الحكومات  أيام  من  يوم  املائة  تمرين  في  الشروع  عرف 
الرئيس  فإن  أبينا  أم  1929، وشئنا  أزمة  مع  الجديدة والدته 
األمريكي فرانكلني روزفلت، الذي يعود له الفضل في اجتراح 
هذا التقليد، أعاده حتما في النهاية، حيث أراده كشفا عن قوته 
كقائد للجهاز التنفيذي الفدرالي في الخروج من األزمة الكبرى 
وأراد من  السنة،  تلك  العالم  أمريكا ومن ورائها  التي ضربت 
خاللها أن يغتنم مائة يوم لوضع اإلطار العام للخروج منها...

والهدف  الزمن  في  فوارق  مع وجود  التقاطع  بعض  هناك   
يعيش  األخيرتني  السنتني  في  العالم  كان  لقد  والطبيعة، 
العشرين،  القرن  بداية  في  كما  نفسه  واملناخ  نفسها  األشباح 
وكثيرون قارنوا بني الوضع الذي خلقته كورونا والوضع الذي 
الذي  األزمة،  مع  واقتصاديا ومعيشيا  العالم سياسيا  واجهه 

نقصته فقط املخاوف الصحية. 
منه  قصد  بدون  وضع  قد  األمريكي  الرئيس  يكون  وقتها،   
القواعد التي يمكن أن تحاكم على ضوئها الحكومات الجديدة.

الدورات  تنشيط  على  القدرة  فيها  املحدد  يكون  شروط 
قوانني  مشاريع  ووضع  وتنفيذيا،  تشريعيا  كلها،  الوطنية 
وقرارات تسعف في الخروج من األزمة، وفي التجاوز السريع 

إلسقطاتها.
ومن ذلك مشاريع قوانني ومشاريع تقوي من حظوظ الحل 

ومن قوة رئيس الحكومة  ...
 لقد كان لفرانكلني روزفلت أزمة هي أزمة1929، وضع لها 

خطة »نيوديل« وكان لها جهاز اختبر قوته...
هي  خطة  ولنا  الجائحة  أزمة  هي  أزمة  لنا  أيضا  نحن 
النموذج التنموي الجديد وعلينا أن نجد قوة تنفيذية للخروج 
من هذا الوضع بقوة وبدون تردد وبوضوح،  في سياق املقارنة 
استطاع روزفلت أن ينتج 76 مشروع قانون في 100 يوم مع 
إطالق 15 مشروعا ذا أهمية قصوى، بعضها ما زال ساريا إلى 

حد الساعة .
ثم  اإلشارات،  لتمحيص  مناسبة  هي  يوم،   100 مناسبة 
لتقييم أولي لقراراتها، وأيضا مناسبة لتفصيل القول في فرض 

سلطة رئيس الحكومة وقوة إدارته.
 رئاسة الحكومة تحظى، بال شك، بمقومات أغلبية مقلصة 
قد ال تفرض عليه »جيمناستيك«معقد في تدبير التوازنات، ولم 
تعترضها لحد الساعة أية هزات من طبيعة زعزعة توافقاتها 
اللهم إال بعض املطبات التي خلقها بعض الوزراء منهم حديث 
كانت  إن  وهي  الريف،  محكومي  عن  العفو  حول  العدل  وزير 
املنتج  التسرع غير  فقد بينت  سياسيا محل تصفيق حقوقي، 

في قضية معلوم مسارها ومساطرها.
األغلبية مقلصة لكنها ليست بالضرورة متماسكة في تقدير 

100 يوم...
التزام عمودي وأفقي ال يمكن القفز عليه يبعث حتى الخوف 
الحكومة ونجاعتها  لدى  قوة  نقطة  تكون  نزعة هيمنة..قد  من 
املعارضة  حيث  التشاركية،  الديموقراطية  في  ضعف  ونقطة 
اليوم ليس لها وجودها القوي الذي يشغله حزب األغلبية في 

املكاتب مثال.
األربعاء  يوم  الحكومة  رئيس  سننتظر  للخطوات،  بالنسبة 
إلى  املئوي،  التمرين  هذا  في  تم  ما  حول  اإلعالم  مع  ولقاءه 
ذلك، يمكن أن نقول إن نقط القوة، ال في ما يخص القوانني وال 
األمر   اإليجابية، سابقة عليه، سواء تعلق  القرارات  ما يخص 
بالدولة االجتماعية أو التلقيح املتقدم  أو في ما يتعلق بالطاقة، 
والواضح أن نقطة الضعف القصوى هي األسعار ... في الوقود 
والطاقات أو في مواد التغذية، األرقام في هذا الجانب ال تقدم 
الشعور املمض الذي يعيش به املواطنون أو تقدم ما يجب أن 

تعطيه...
اقتصادية  طبيعته  آخر  نقاش  هناك  ذاته،  السياق  وفي   
األسعار،  بارتفاع  عالقته  وفي  التضخم  بنسبة  ويتعلق 

والتضارب بينها وبني مندوبية اإلحصاء وبنك املغرب.
ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لبنك املغرب هو سبب ارتفاع 
التضخم باملغرب بنسبة 1,7%، أما املندوبية السامية للتخطيط 
فهي ترى أن ارتفاع التضخم سببه زيادة أسعار املواد الغذائية 

بـ 1,1%واملواد غير الغذائية بـ %2,2.
مسامع  على  تردد  املالية  وزيرة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
وأن  مفزعا  يكون  لن  املغرب  في  التضخم  بأن  ونوابها  األمة 
الحكامة  مؤسسات  كانت   ،%1,2 تتجاوز  لن  العامة  نسبته 

املالية والخاصة باإلحصائيات تعطي أرقاما أخرى.
العمدة  الوزيرة    ومن مستملحات الحصيلة األولى قضية 
منذ  والتخبط  والتسرع  االستعجال  عن  صور  من  قدمته  وما 
األسبوع األول للحكومة، إضافة إلى سحب القانون الجنائي...

 الحكومة عليها أن تسأل نفسها في يومها املائة عن كل ما 
يتعلق بالتدبير الصحي لجائحة كوفيد والتدبير العام املرافق 
االقتصادية  التنقل والسياحة، وغير ذلك من األنشطة  لها في 

واالجتماعية.
بجواز  للتسريع  السلبية  الحصيلة  تغفل  أن  يمكن  ال  وهنا 

التلقيح الذي لم يعد أحد يتحدث عنه، ال سلبا وال إيجابا.  
لم تبادر إلى حد اآلن بقرارات استعجالية  مع »أوميكرون« 
في ما يخص أطباء التخدير وال األسرَّة وتوفير ما يكفي منها 
هناك  الصحة  في  الجديد..  للفيروس  واسع  انتشار  لحاالت 
الحلول السهلة في ما يبدو، والتي ميزت حتى قرارات اإلغالق، 

نحن نعرف تاريخ بدايتها ولكن ال فكرة عن تأريخ إنهائها...
من خالل  ظهرت  مناسبة  ظرفية  على  الحكومة  دخلت  لقد   
الظروف  مؤشرات  أهم  ولعل  البرملان،  الفتتاح  امللك  خطاب 

اإليجابية ما ورد في الخطاب: 
نسبة  وهي   ،2021 املائة سنة  في   5.5 تفوق  نمو  نسبة   -
لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بني األعلى، على الصعيدين 

الجهوي والقاري. 
 - نمو القطاع الفالحي بنسبة %17   

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، 
اإللكترونية  والصناعات  والنسيج،  السيارات،  كصناعة 

والكهربائية.
- ارتفاع االستثمارات األجنبية املباشرة، بما يقارب 16 في 

املائة. 
زيادة تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج، بحوالي 46 في 

املائة.   
-  احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر 

من الواردات.
- التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في املائة.    

مجددا  تكون  ألن  تصلح  قد  التي  هي  املعطيات  هذه  ولعل 
على  الحكومة  حافظت  فهل  األولية،  الحصيلة  لقياس  ميزانا 

هذه املؤشرات اإليجابية أم فرطت فيها؟

n مصطفى ُخَلاْل

األرض،  في  فايروس  كورونا  وباء  حط  حني 
العلمية والصحية  ووصل بالدي وتعبأت السلطات 
والفيلسوف  األديب  في  فكرت  ملقاومته،  والسياسية 
روايته  وفي  كامي،  ألبير  الفرنسي،   – الجزائري 
الشهيرة )الطاعون(. فانكببت أعيد قراءتها. ولم تكن 
كانت  فقد  بها،  جيلي  عالقة  في  عادية  الرواية  هذه 
املقرر  تضمنها  التي  الروائية  األعمال  من  واحدة 
كان  كما  الكوليج  سلك  معا،  السلكيني  في  املدرسي 
وعلى  أيضا  الليسي  سلك  وفي  زماننا،  في  يسمى 

نحو أكثر تفصيال. 
    ومما أذكره أن أساتذتنا األجالء الذين َدرُسوها 
على  األدبية  والتحاليل  الشروح  في  أفاضوا  معنا، 
نحو شد انتباه جميع التالميذ في ذلك الوقت الذي 
كان فيه الكتاب رفيقا أعز. ومما سيزيد هذه الرواية 
الفلسفة  أساتذة  أن  حضورا،  قوة  تلمذتنا  أيام  في 

كنص  ال  الفلسفة  في حصة  معنا  تطارحوها  أيضا 
محض أدبي، بل كنص ذي خلفية فلسفية وجودية. 
الوجودي  االتجاه  ذوي  من  كان  كامي  ألبير  ان  ذلك 
الشهيرة:  روايته  تعبر  ما  أكثر  عنه  تعبر  الذي 

)الغريب(...
ولم يفاجئني أني لم أكن الوحيد، فمعظم معارفي 
الهاتفية  االتصاالت  تبادلت معهم  الذين  وأصدقائي 
أخبروني أنهم بصدد إعادة قراءة ذات الرواية، رواية 
)الطاعون( بنفس املناسبة، مناسبة اكتساح كورونا 
فايروس األرض. ثم ، وبعد بضعة أسابيع من تمكن 
طبعة  نزول  خبر  فرنسية  جرائد  أوردت  الجائحة، 

أولى تلتها طبعات عديدة.
القوي للجائحة، جائحة  فالرواية تعكس الصدى 
الطاعون،  زمان ألبير كامي. وتحكي فصولها بداية 
املرض باصطدام  الدكتور ريوه، بفأر ميت على عتبة 
ونهائيا  كان حاسما  العمارة  أن حارس  غير  شقته، 
العمارة.   في  فأر  ألي  مطلقا  وجود  ال  إنه  بقوله 
وأضاف أن ما يقال ليس سوى مقلب. يتوجه الطبيب 
إلى مركز مدينة وهران ليقف على أحوال العديد من 
املرضى. وكلما تقدم في األحياء لزيارة مرضاه، كلما 
ارتفع عدد الفئران الحية وامليتة في األزقة واملنعطفات 
زوجة  ستتساءل  الغد  في  السكنية.  األحياء  داخل 
حكاية  بخصوص  مقلقة  حيرة  في  ريوه،  الدكتور 
يعرف  ال  أنه  زوجها  يجيبها  كي  هاته،  الفئران 
لكنه  للغاية،  محير  هي،  تقول  كما  األمر  وأن  شيئا 
فقد  الحارس  أما  دائما.  العادة  هي  كما  سيمر  أمر 
أقسم بأغلظ األيمان أنه سيضاعف من يقظته حتى 
يضبطهم متلبسني هؤالء الذين يضعون فئرانا ميتة 

لن  وقت  وبعد  بالساكنة.   مستهزئني  املمرات،  في 
يطول سيجد ذات الحارس نفسه الضحية رقم صفر 
لوباء الطاعون، الذي لن يلبث أن يجمد الحياة كلها 
في املدينة ويخنق حياة البشر فيها خنقا...كي تبدأ 
معركة مقاومة للوباء وجودية، لكنها معركة ستتأخر 
كثيرا بسبب تردد السلطات في النظر إلى الحقيقة 
كما هي، والواقع كما هو. والدكتور ريوه هنا يمثل 
األمنية،  السلطة  يمثل  والحارس  الصحية،  السلطة 
شيء  أمام  ودوختهم  الناس  حيرة  تمثل  والزوجة 
هو من الغرابة بحيث يشوش الذهن، ويعيق الفهم. 
القدري وطغيانه،  والشر  املصيبة وجبروتها،  فأمام 
الذي  الخبر ورواجه، والخوف  النفي، واحتقار  كان 
إلى  والفرار  مرعب،  رهاب  إلى  تحول  ما  سرعان 
خارح  وكلها  التفاسير  تلو  التفاسير  بتقديم  األمام 
الفعلي.  الواقع  عن  غربتها  تعي  ال  الحقيقة  مدار 
املواجهة،  في  واالنخراط  االلتزام  أيضا  كان  ولكن 
وهما ما يشخصه في الرواية الدكتور ريو. فاملرض 
بدأ اكتساحه بطيئا. ال خطر حقا ال خطر. كل شيء 
يدعو  شيء  وال  املوتى،  بعض  املرضى،  بعض  عاد. 
للتأثير على الحياة االعتيادية، بل ال شيء ُيْشِعُر أيا 
كان بأن األمر يعنيه في شيء، ثم يبدأ عدد الضحايا 
في التصاعد. آنئذ بدأ بعض االهتمام يلفت النظر، 
أصبح الوعي يتعمق أكثر. حقا، إنه مرض قاتل. إنه 
التي  السلطات  أخذت  لقد  عظمى.  مصيبة  إنه  شر، 
ثم  تردد،  في  املصيبة،  تقيس  ُأِخَذت على حني غرة، 
في حيرة، ثم في حزم كي تعلن قرار الحجر الجماعي، 
املعمم، ثم قرار العزل للمصابني، وفتح ممرات جديدة 
املعتاد  انقلب  هكذا  بالطاعون،  املرضى  الستقبال 

فانهارت  مهول،  بشكل  األرقام  وتصاعدت  انقالبا، 
الفكرة املحزنة والقائلة إن ذلك ال يحدث إال لألغيار. 
إمكانياتها  وأصيبت  وفاضت  املستشفيات  امتألت 
وأضحى  مرعبا  املوتى  عدد  وأصبح  مخيف،  بعجز 
الدفن كما لو كان عمال سريا، وأنهك الجسم املعاِلج 

إنهاكا مقلقا. 
املوت.  مع  العجز،  مع  تآلف  الجسم  هذا  لكن 
يعملون  أنانيني  البعض  بدا  االختبار،  هذا  وفي 
أمورهم  يتدبرون  أو  الصحي  الحجر  خرق  على 
بعضا  لكن  البيئي.  الوضع  من  أرباحا  يجنوا  كي 
أجل  من  باملستحيل  وقاموا  أنفسهم  أجهدوا  آخر 
إمرة  تحت  أنفسهم  واضعني  التطوع،  أو  املساعدة 
فجأة  ثم  الجميع،  مس  فاملرض  البشرية،  الجماعة 
ثم  بالتدريج  الوباء  ينسحب  كي  املعجزة  وقعت 
هناك  إذ  باقيان،  والحزن  األلم  لكن  نهائيا،  يختفي 
بحدوثها،  ُيَؤًرخ  بعدها. صار  وما  الجائحة  قبل  ما 
لكن البشر، وبالطبع، ركزوا على أملا- بعد وليس على 

أملا- قبل، ألن الحياة هي األقوى.  
والحق أن هذه ليست سوى قراءة من بني قراءات 
متعددة لرواية )الطاعون(. فالرواية صدرت كما هو 
1947بباريز، أي سنتني فقط بعد  معلوم في العام  
كانت   1947 والعام  الثانية.  العاملية  الحرب  نهاية 
سنة النشر ال سنة كتابتها، ويجمع النقاد، وخاصة 
الفالسفة منهم، أن ألبير كامي أرادها كذلك، أي رواية 
- مسرحية  - شهادة -  ضد شر النازية املقيتة التي 

هي الطاعون في الرواية.
لقد بدأ ما – بعد كورونا ينجلي في األفق القريب، 
وهو  األرض،  تقاسيه  كبيرا  إشكاال  هناك  أن  غير 
الدول  قبل  من  الفقيرة  البلدان  مع  التضامن  ضعف 
إشكال  املحسنني. وهو  األثرياء  قبل  من  كما  الغنية 
واجبا  بل  منة  ليس  وأولئك،  هؤالء  كرم  في  حل  له 

إنسانيا يفرضه اقتسام الحياة على األرض.  

الوباء في رواية كامي

الربوفي�ضور �ضعيد املتوكل: »الهروب 
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امللّقحني وامل�ضابني يف وقت �ضابق
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المغاربة يت�ضدرون طالبي اللجوء باإ�ضبانيا 
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100 يوم...
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للمرة األولى.. صورة شاعرة سوداء 
على عملة معدنية أمريكية

أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية 
مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على 
عملة معدنية أمريكية من فئة ربع دوالر، 
في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت 
عنها، يوم أمس االثنين، هيئة سك العملة 

األمريكية التابعة لوزارة الخزانة.
 I” وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب
 ،“Know Why the Caged Bird Sings
أول شخصية ُيحتفل بذكراها عبر برنامج 
ُوّقع  الذي  األمريكيات“  النساء  ”“أرباع 
الثاني/ كانون  في  قانونًا  ليصبح  عليه 

يناير 2021.
التي  وأفادت الهيئة في بيان بأّنها بدأت بـ“شحن الكمية األولى من النقود المعدنية“ 

تظهر عليها أنجيلو.
وقالت نائبة مدير هيئة سك العملة فينتريس غيبسون ”يشرفني أن أقّدم أول عملة معدنية 

متداولة مخصصة لالحتفاء بالنساء األمريكيات وإسهاماتهّن في التاريخ األمريكي“.
وتابعت أّن ”كل قطعة نقدية ُصّمَمت عام 2022 لتعكس حجم وقيمة اإلنجازات التي ُيحتفل 
بها من خالل برنامج العمالت التاريخي“، مضيفة أّن ”مايا أنجيلو التي ظهرت صورتها 
على العملة األولى من سلسلة النقود المعدنية هذه، استخدمت الكلمات لإللهام واالرتقاء“.

ويوّجه برنامج ”ذي أمريكان ويمن كوارترز“ هيئة سك العملة إلصدار نقود من فئة ربع دوالر 
سنويا بين عامي 2022 و2025 عليها صور خمس رائدات مختلفات حققن إنجازات للدولة.
وأعربت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين عن فخرها بأّن ”هذه القطع النقدية تحتفل 

بمساهمات بعض أبرز النساء في أمريكا“.
وقالت في بيان ”في كل مرة نعيد فيها تصميم عملتنا، تتاح لنا فرصة لنقول شيئا ما عن 

بلدنا، ماذا نقّدر فيه وكيف تقّدمنا كمجتمع“.
وعلى مدى السنوات التسعين الماضية، ظهرت على الجهة األولى من عملة الـ25 سنتا 

صورة الرئيس األمريكي األّول جورج واشنطن، وعلى الجهة الثانية صورة نسر.
أما ربع الدوالر الجديد الذي جرى سّكه في فيالدلفيا ودنفر، فيظهر واشنطن على جانبه 

األول وأنجيلو على جانبه الثاني.
وتشمل الشخصيات األخرى التي من المقرر أن تظهر على العملة المعدنية عام 2022 أول 
امرأة أمريكية وصلت إلى الفضاء وهي سالي رايد، وأول امرأة رئيسة لقبيلة ”شيروكي“ ويلما 
مانكيلر، والناشطة من أجل حق النساء في االقتراع نينا أوتيرو وارن، والنجمة السينمائية 

الصينية األمريكية أّنا ماي وونغ.
مع  عملت  وشاعرة  مقاالت  كاتبة   1928 عام  ميسوري  في  ولدت  التي  أنجيلو  وكانت 
مارتن لوثر كينغ جونيور ومالكولم إكس خالل حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.

وتوفَّت الشاعرة التي ألقت قصيدة في حفل تنصيب الرئيس السابق بيل كلينتون لواليته 
األولى، في العام 2014. 

من جهة ثانية، أشارت يلين إلى دعمها وضع صورة الناشطة الحقوقية المناهضة للعبودية 
هارييت توبمان على العملة األمريكية.

وكان أطلق الرئيس السابق باراك أوباما مشروعا لوضع وجه توبمان على الورقة النقدية 
من فئة عشرين دوالرا، لكّنه توقف في ظل إدارة دونالد ترامب.

واعتبرت يلين في سبتمبر أّن وضع صورة توبمان، وهي امرأة سوداء هربت من العبودية 
العملة سيكون  على  األهلية،  الحرب  قبل  ما  اإلعدام  إلغاء عقوبة  لحركة  زعيمة  وأصبحت 

”شرفا“، لكن تصميم األوراق النقدية يستغرق وقتا.

العلماء يبشرون بطول عمر اإلنسان
سي  إي  ــش  إت جامعة  علماء  اكتشف 
القرن  بنهاية  أنــه  الــكــنــديــة،  مــونــتــريــال 
من  الــنــاس  سيتمكن  والعشرين  الــحــادي 
عــاًمــا.  130 لــمــدة  العمر  بــطــول   التمتع 
وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الحدود 
العليا لعمر اإلنسان وفقا لنتائج الدراسة التي 
أجراها علماء جامعة إتش إي سي مونتريال 

الكندية سيكون 180 عاما.
ليو  الدكتور  الرياضيات  عالم  ويفترض 
بيلزيل الذي أجرى الدراسة، أنه بحلول عام 
لطول  القياسي  الرقم  تحطيم  سيتم   2100
العمر البالغ 122 عاما، الذي بلغته الفرنسية 
جين كالمينت ))21 فبراير 1875 - 4 أغسطس 1997(، مشيرا إلى أنه وفًقا لبعض التقارير 

، يمكن افتراض أنه ال يوجد حد أقصى لمدى حياة اإلنسان.
ويحذر العالم بيلزيل في »المجلة اإلحصائية السنوية« من عواقب زيادة عدد المعمرين 
في العالم، ألنها ستسبب زيادة في تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن انتشار أمراض 
الشيخوخة، كما سيزداد العبء على نظام الضمان االجتماعي، حيث ستزداد حصة المتقاعدين 
12 شخصا تجاوزت  العالم  وتنخفض نسبة دافعي الضرائب. ويضيف حاليا يعيش في 

أعمارهم 110 أعوام.
وتتفق البروفيسورة إيلين كريمينس من جامعة جنوب كاليفورنيا مع فرضية بيلزيل، 
حيث أعلنت في حديث لصحيفة The Times ، أنه من أجل الحفاظ على حياة البشر في مثل 
هذا العمر، يتطلب بذل جهود إضافية، وخاصة في مجال األطراف الصناعية وزرع األعضاء. 
وتستشهد البروفيسورة بقاعدة البيانات الدولية عن طول العمر، التي تفيد بأن خطر الموت 

يزداد في عمر 50 عاما ويتباطأ في عمر 80 عاما وقد يستمر إلى عمر 110 أعوام.
110 سنوات، فإن احتمال وفاته في السنة المقبلة  اإلنسان  عمر  يبلغ  »عندما  وتقول، 
يزداد بنسبة 50 بالمئة، وهذا يعني أنه في بعض النماذج يمكن أن يصل الحد األقصى لعمر 

اإلنسان إلى 130-180 سنة«.
وعبرت البروفيسورة في نفس الوقت عن قلقها بشأن انخفاض متوسط العمر المتوقع 

في الواليات المتحدة منذ بداية انتشار جائحة الفيروس التاجي المستجد.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
الثالثاء 18 يناير 2022 املوافق15 جمادى الثانية 1443العدد13.045  

األطفال يدفعون »الثمن الباهظ«.. 
ظاهرة خطيرة صنعها اإلنسان

قال باحثون من جامعة جورج واشنطن إن ما 
يقرب من مليوني حالة جديدة من حاالت الربو لدى 
األطفال كل عام، قد تكون ناجمة عن تلوث الهواء 
المرتبط بحركة المرور، و هي مشكلة مزمنة تعانى 
منها المدن الكبرى، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
و تعد الدراسة المنشورة حديثًا في مجلة » 
النسيت بالنيتري هيلث » هي األولى من نوعها 
الربو لدى األطفال الناجمة  عبء حاالت  لتقدير 
مدينة  ألــف   13 من  أكثر  الهواء في  عن تلوث 

حول العالم.
المشاركة  المؤلفة  أنينبيرغ،  تقول سوزان  و 
في الدراسة و أستاذة الصحة البيئية و المهنية 
كشفت  دراستهم  واشنطن إن  جورج  في جامعة 
أن ثاني أكسيد النيتروجين يعرض األطفال لخطر 
اإلصابة بالربو، و أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص 
في المناطق الحضرية. و تضيف: » تشير النتائج 
إلى أن الهواء النظيف يجب أن يكون جزءا مهما 
من االستراتيجيات التي تهدف إلى الحفاظ على 

صحة األطفال« .
و الربو هو مرض مزمن يسبب التهاب الشعب 
الهوائية في الرئة،   و قد يتسبب في أن يجعل 
التنفس صعبا، و يؤدي إلى السعال و ظهور صوت 
صفير ) أزيز الصدر ( عند الزفير وضيق النفس.

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

حولت وجهها للوحات 
فنية وتحلم بمعرض 

لـ«الرسم على الوجوه«

األولى من نوعها.. زراعة 
ناجحة لـ«قلب خنزير« في 

مريض بشري

 نجح جراحون أمريكيون في زراعة قلب خنزير معدل 
وراثيا في مريض بشري في أول عملية من نوعها. 

العملية  األميركية أن  ميريالند  وأفادت جامعة 
أن  أن قلب حيوان يمكن  أثبتت ألول مرة  الجراحية 

يعيش داخل جسم اإلنسان دون رفض فوري.
واعتبر الجراحون أن العملية يمكن أن تساهم في حل 
أزمة نقص األعضاء، وقد توفر خيارا جديدا للمرضى 

في المستقبل.
والمريض الذي خضع لهذه الجراحة كان قد اعتبر 
قلب بشري، ويخضع حاليا  زرع  لعملية  مؤهل  غير 

لعناية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

يصلون فى الجليد من 
أجل القضاء على وباء 

فيروس كورونا

انغمس العشرات من المصلين الذين يرتدون مالبس 
خاصة مع عصابات للرأس وأقنعة للوجه في المياه 
يوم  في طوكيو  تقليدية  الجليدية كجزء من طقوس 
األحد، حيث صلوا من أجل إنهاء وباء فيروس كورونا. 
ثالث نساء، ارتدين أردية بيضاء، وحفنة من الرجال 
قبل  وصلوا  وصفقوا  هتفوا  حمام  مالبس  يرتدون 
االستحمام في المياه المتجمدة المليئة بكتل من الجليد 
مماثلة  مشاهد  ووقعت  ميل«  »ديلى  لموقع  وفقا 
العام الماضي خالل الحدث السنوي، والذي تم تقليصه 
بسبب الوضع المستمر لجائحة فيروس كورونا. يقارن 
هذا بأكثر من 100 مشارك في أوائل عام 2020، قبل أن 
يصبح فيروس كورونا أزمة عالمية. جرت هذه الطقوس 
خالل أبرد شهر في العام في طوكيو، حيث يتراوح 
متوسط   درجات الحرارة بين 37 درجة فهرنهايت )3 
درجات   9( فهرنهايت  درجة   49 و  مئوية(  درجــات 

مئوية(.
باسم Misogi غسل  المعروفة  الطقوس  تشمل 
الجسم كله ألغراض التطهير. وفي األيام األخيرة، أعادت 
الحانات  عمل  مواعيد  قيود على  فــرض  اليابان 
والمطاعم في ثالث مناطق في محاولة لوقف زيادة 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالقواعد 

العسكرية األمريكية.

أعلن علماء أوروبيون، أن عام 2021 
المنصرم كان أحد األعوام السبعة األكثر 
حرارة على األرض، على خلفية استمرار 
ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 

و الميثان في الغالف الجوي.
 Copernicus  و يشير تقرير مشروع 
Climate Change Service، إلى أن 

درجة الحرارة في عام 2021 مــتــوســط 
كان أعلى بمقدار 0.3 درجة مئوية من 
متوسط درجة الحرارة األساسية خالل 
-1991 2020 و أعلى بمقدار  أعــوام  
متوسط  مــن  مئوية  درجــة   1.2  1.1-
درجة الحرارة خالل فترة ما قبل النهضة 
الصناعية أعوام  -1850 1900 . و أن 
السنوات السبع األخيرة  2015 - 2021 

كانت األكثر حرارة.
مشروع   « أن  إلى  التقرير  يشير  و 
 Copernicus االتحاد األوروبــي   -  
أعلن   ،  Climate Change Service
أن عام 2021 أصبح العام السابع األكثر 
حرارة على األرض ..  و في نفس الوقت 
يستمر ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون 

و الميثان بصورة واضحة جدا«  .
و تجدر اإلشارة إلى أن تركيز  مادة غاز 
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 
لألرض بلغ 414 جزءا في المليون، و 
مستوى  ــى  إل ارتــفــع  الميثان  تركيز 

قياسي، حيث بلغ مستوى 1876 جزءا 
في المليون. و بلغت انبعاثات غاز ثاني 
من  العديد  من حرائق  الكربون  أكسيد 
الغابات في العالم 1850 ميغاطن مقابل 

1750 ميغاطن عام 2020. 

علماء: 2021 كان أحد األعوام السبعة األكثر حرارة على األرض

المصرية مريم فنانة عشقت الرسم منذ طفولتها، 
فكانت تنجذب إلى أدق تفاصيل اللوحات الفنية التى 
تراها فى منزلها أو فى أى مكان آخر، حتى إنها كانت 
تحاول تقليدها بـ«الشخطبة« على الورق، وعندما 
كبرت قررت أن تعلم نفسها الرسم، فبدأت تشاهد 
مقاطع الفيديو لتعليم الرسم المنشورة على اإلنترنت، 
حتى أتقنت هذا النوع من الفن وبدأت ترسم بالزيت 
على الورق وتعلمت الرسم على وجهها أيًضا حتى 
قلدت بعض الشخصيات الشهيرة ورسمت بعض 

اللوحات الفنية.

قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في أوروبا، 
اليوم الثالثاء، إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان 
القارة بساللة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا، 
المقبلة، وفق ما أوردته  الثمانية أسابيع  أو  خالل الستة 

وكالة ”رويترز“.
وقال هانز كلوج المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر 
بكوفيد19- في األسبوع  من سبعة ماليين إصابة جديدة 
األول من 2022 بما يزيد عن الضعف خالل فترة أسبوعين.
القياسات  معهد  يتوقع  المعدل،  ”بهذا  كلوج  وتابع 
الصحية والتقييم إصابة أكثر من %50 من سكان المنطقة 

بـ“أوميكرون“ خالل الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة“.
 وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن انتشار 
أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل، بينها الطفرات 

التي تحملها المتحورة، وزيادة االختالط االجتماعي.
وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية ”ماريا فان كيركوف“ بأن 
على الناس اإلقالل من تعرضهم للفيروس، ومحاولة السيطرة 
بعد أسبوع سجلت خالله حصيلة إصابات  انتقاله،  على 

قياسية، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.
تتفشى  أوميكرون  متحورة  أن  كيركوف“  ”فان  وأكدت 
بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي 

تحملها المتحورة والتي تخولها االلتصاق بالخاليا البشرية بسهولة أكبر، 
وثانًيا هناك ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر 
لدى من أصيبوا بالعدوى سابًقا ومن تم تطعيمهم“، وفق ما  اإلصابة… 

جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.
وأضافت المسؤولة الصحية، أن هناك ”سبًبا آخر هو أننا نشهد تكاثًرا 
دلتا  العلوي، وهي تختلف في هذا عن  التنفسي  الجهاز  ألوميكرون في 

ومتحورات أخرى“.
لكن إضافة إلى هذه العوامل، فإن انتشار الفيروس مدفوع أيًضا بزيادة 
اختالط األشخاص، وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة خالل فصل 
مثل  وقائية  بإجراءات  االلتزام  وعدم  الشمالي،  الكرة  نصف  في  الشتاء 

التباعد الجسدي.
وأبلغت منظمة الصحة العالمة بنحو 9,5 مليون إصابة جديدة بكوفيد19-، 
األسبوع الماضي، وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71 % عن األسبوع 

السابق.
وحذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن االرتفاع الحاد 
في اإلصابات بـ“أوميكرون“ في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور 

متحورة جديدة أكثر خطورة.
وفيما تنتشر المتحورة الجديدة دون رادع في أنحاء العالم، تبدو أقل 
خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار اآلمال في إمكانية دحر الوباء، 

والعودة إلى حياة طبيعية.
غير أن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود، أبدت حذًرا، 

وقالت إن االرتفاع الكبير في أعداد اإلصابات قد يأتي برد عكسي.
وقالت سمولوود خالل مقابلة إنه ”كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت 

نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتماالت ظهور متحورة جديدة“.
 وأضافت: ”حالًيا أوميكرون متحورة قاتلة يمكنها التسبب بالوفاة… 
ستكون  كيف  معرفة  يستطيع  من  لكن  دلتا،  من  بقليل  أقل  بنسبة  ربما 

المتحورة الجديدة“

خالل 6-8 أسابيع.. توقعات بإصابة أكثر من نصف سكان أوروبا بـ »بأوميكرون« 
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قبل  قوية  ضربة  مصر  منتخب  تلقى 
املجموعات  دور  في  السودان  مواجهة 
الكرة  اتحاد  أعلن  بعدما  إفريقيا،  لكأس 
املدافع  غياب  االثنني،  أمس  املصري، 
املباراة  عن  »الونش«  حمدي  محمود 

املرتقبة.
نشره  بيان  في  املصري  االتحاد  وقال 
على حسابه في موقع »تويتر«، إن فحص 
في  بشد  »الونش«  أثبت إصابة  األشعة، 
عن  غيابه  وبالتالي  األمامية،  العضلة 

مباراة السودان.
وكان »الونش«، غادر مواجهة املنتخب 
املصري أمام غينيا بيساو )1 – 0( السبت 
املجموعة  منافسات  لحساب  املاضي 

الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، مصابا 
بني شوطي املباراة، ونزل بدال منه محمد 

عبد املنعم.
وتحتل مصر املركز الثاني في املجوعة 
الرابعة، برصيد ثالث نقاط خلف نيجيريا 
املتأهلة سلفا واملتصدرة بست نقاط، وأمام 
في  تملكان  اللتني  السودان  بيساو  غينيا 

رصيدهما نقطة واحدة.
الجولة  في  السودان  مع  مصر  وتلعب 
الثالثة األخيرة يوم غد األربعاء، ويحتاج 
»الفراعنة« للفوز أو التعادل للتأهل لثمن 
السودانيني  على  يتحتم  بينما  النهائي، 
إحدى  لخطف  االنتصار  نتيجة  تحقيق 

البطاقات املؤهلة للدور املقبل.

مرحلة  من  األولى  الجولة  عانت  بعدما 
املجموعات ببطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم، 
املقامة حاليا بالكاميرون، من العقم التهديفي وامللل 
والرتابة، حفلت الجولة الثانية، التي أسدل الستار 
وزيادة  واملتعة  اإلثارة  من  بالكثير  األحد،  عليها 
النزعة الهجومية من جانب املنتخبات املشاركة في 

املسابقة.
وشهدت الجولة الثانية إحراز 29 هدفا خالل 12 
مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.42 هدفًا في املباراة 
األهداف  عدد  ضعف  عن  يزيد  ما  وهو  الواحدة، 
املسجلة في الجولة األولى، التي سجل خاللها 12 

هدفًا فقط.
إلى  بالبطولة  ووصل إجمالي األهداف املسجلة 
الجولة  انطالق  24 مباراة جرت قبل  41 هدفًا في 
معدل  ليبلغ  األول،  الدور  من  )األخيرة(  الثالثة 

أهداف املسابقة 1.71 هدف في اللقاء الواحد.
فانسون  املخضرم  الكاميروني  النجم  ومازال 
السعودي،  النصر  صفوف  في  املحترف  أبوبكار، 
للبطولة  الحالية  النسخة  هدافي  ترتيب  يتصدر 
ثنائية من ضربتي  أحرز  بعدما  أهداف،   4 برصيد 
جزاء خالل فوز منتخب بالده 2 – 1 على بوركينا 
وأعقبها  للبطولة،  االفتتاحية  املباراة  في  فاسو 
على   1  –  4 الكبير  الفوز  خالل  أخرى  بثنائية 

إثيوبيا بالجولة الثانية في املجموعة األولى.
ويتقاسم 4 العبني املركز الثاني في ترتيب هدافي 

التونسي  وهم  هدفني،  برصيد  الحالية  البطولة 
إيكامبي  توكو  كارل  والكاميروني  الخزري  وهبي 
جابادينهو  واملاالوي  كونيه،  ابراهيما  واملالي 

مهانغو.
الجولة  في  إنذارًا   40 البطولة  حكام  وأشهر 
الثانية، ليرتفع عدد البطاقات الصفراء في املسابقة 
بطاقة  الجولة  تلك  شهدت  فيما  بطاقة،   72 إلى 
حمراء وحيدة، ليصل إجمالي حاالت الطرد إلى 3 

حاالت.
في  املحتسبة  الجزاء  ضربات  مجموع  وبلغ 
منها   6 ترجمة  تم  حيث  ركالت،   10 البطولة 
ليس  عدد  وهو  ركالت،   4 ضاعت  بينما  ألهداف، 
اآلن،  حتى  بالبطولة  جرى  لقاًء   24 خالل  بالقليل 
بتقنية  لالستعانة  ذلك  في  السبب  يرجع  وربما 
حكم الفيديو املساعد )فار( للمرة األولى في مرحلة 

املجموعات.
املثيرة  اللقطات  من  الثانية  الجولة  تخل  ولم 
لنسخة  مسجلة  عالمة  أصبحت  التي  للجدل، 
بني  قوية  مشادة  نشبت  حيث  الحالية،  املسابقة 
العبي منتخبي غانا والغابون عقب صافرة نهاية 
املباراة، التي انتهت بالتعادل 1 – 1 في املجموعة 

الثالثة.
املنتخب  قائد  أيو،  أندريه  بني  املشادة  وبدأت 
منتخب  مدرب  نوفو،  باتريس  والفرنسي  الغاني، 
الغابون، قبل أن تشتعل األجواء مع دخول أكثر من 

فرد في تلك املشادة، التي أسفرت عن طرد الالعب 
الغاني بنجامني تيتيه.

وكان علي سانغاري، حارس مرمى منتخب كوت 
عقب  البطولة،  متابعي  أحاديث  محور  ديفوار، 
لقاء منتخب بالده مع  ارتكابه هفوة كارثية خالل 
تسببت  األحد،  الخامسة،  املجموعة  في  سيراليون 
في اهتزاز شباكه بهدف في الوقت القاتل، لتنتهي 
)األفيال(  2، ويحرم منتخب   –  2 املباراة بالتعادل 

من حسم التأهل مبكرا للدور املقبل.
املباراة في طريقها لالنتهاء بفوز  وبينما كانت 
كوت ديفوار 2 – 1، ارتكب سانغاري خطأ فادحًا في 
الدقيقة الثالثة من الوقت املحتسب بداًل من الضائع 
تمريرة  إثر  الكرة  التقط  عندما  الثاني،  للشوط 
سقط  ثم  امللعب،  لخارج  طريقها  في  كانت  طولية 
بها أرضًا لتفلت الكرة من بني يديه وتتهيأ لستيفن 
كولكر، العب سيراليون، الذي مررها إلى الحاجي 
كامارا، ليضع الكرة في املرمى الخالي من حارسه.

سانغاري،  لعالج  دقائق  بضع  املباراة  وتوقفت 
والتي  الهفوة،  تلك  ارتكابه  خالل  أصيب  الذي 
جاءت على ما يبدو بسبب سوء حالة أرض ملعب 
من  ليخرج  الكاميرونية،  دواال  بمدينة  )جابوما( 
سيرج  األيمن  الظهير  ويعوضه  املباراة،  ملعب 
عرين  لحراسة  ثوان  لعدة  مكث  الذي  أورييه، 
منتخب كوت ديفوار، بعد استنفاد الفريق تبديالته 

الخمس خالل املباراة.

زيادة �لنزعة �لهجومية �سمة �لجولة �لثانية من �لدور �لأول لأمم �أفريقيا

�ل�سنغال 
وغينيا تبحثان 

عن �لتاأهل 
  

بعدما اكتفيا بالتعادل السلبي في لقائهما بالجولة املاضية، ليتقاسما قمة ترتيب املجموعة الثانية، يدخل منتخبا السنغال وغينيا 
من مرحلة املجموعات ببطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم، املقامة حاليًا في الكاميرون، بالكثير من الهدوء  فعاليات الجولة الثالثة )األخيرة( 

والثقة بالنفس.
تاريخه، مشواره في دور املجموعات، بمواجهة منتخب ماالوي يومه  األولى في  للمرة  القاري  باللقب  للتتويج  الساعي  السنغال،  ويختتم منتخب 

الثالثاء، في حني يلتقي منتخب غينيا مع نظيره الزيمبابوي.
ويشترك منتخبا السنغال وغينيا في صدارة املجموعة برصيد 4 نقاط، في ظل تساويهما أيضا في فارق األهداف، حيث سجل كل منهما هدفا وحيدا 

فيما حافظا على نظافة شباكهما في أول مباراتني.
ويحتل منتخب ماالوي املركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حني يقبع منتخب زيمبابوي، الذي ودع املسابقة رسميًا منذ الجولة املاضية، في مؤخرة 

الترتيب بال رصيد من النقاط.
وساهمت البداية املوفقة ملنتخبي السنغال وغينيا في املجموعة، في وقوفهما على أرض صلبة قبل خوض جولة الحسم، حيث استهال مشوارهما 

بالبطولة بالفوز 1 – 0 على زيمبابوي وماالوي على الترتيب.
الثالثة للصعود رسميا لألدوار اإلقصائية، لكنهما سيبحثان بكل تأكيد عن صدارة  التعادل في الجولة  ويكفي املنتخبان السنغالي والغيني 

املجموعة، من أجل مواجهة منافس أسهل نسبيا بدور ثمن النهائي.
الثالث في أي من املجموعات األولى والثالثة والرابعة، بينما يلعب  الدور املقبل مع صاحب املركز  ويلتقي متصدر هذه املجموعة في 

وصيف املجموعة مع صاحب املركز الثاني في املجموعة السادسة.
وربما ستكون نقطة التعادل أمام السنغال كافية أيضا للمنتخب املاالوي، لبلوغ األدوار اإلقصائية للمرة األولى في تاريخه، بعدما 

عجز عن اجتياز مرحلة املجموعات في مشاركتيه السابقتني عامي 1984 و2010.
 4 كما أن الخسارة أمام السنغال، ربما لن تقف حائاًل أمام صعود ماالوي للدور املقبل عبر التواجد ضمن أفضل 

منتخبات حاصلة على املركز الثالث في املجموعات الست بالدور األول، ليلتقي حينها في الدور القادم إما مع 
منتخب نيجيريا، الذي ضمن صدارة املجموعة الرابعة منذ الجولة الثانية، أو متصدر ترتيب املجموعة 

الثالثة.

دعوى ق�سائية في م�سر تطالب ببطالن عقد مدرب �لفر�عنة
دعوى  الصادق  هاني  املصري  املحامي  أقام 
فيها  طالب  الدولة،  مجلس  محكمة  أمام  قضائية 
مدرب  كيروش،  كارلوس  البرتغالي  عقد  ببطالن 

املنتخب املصري لكرة القدم.
وطالب الصادق في الدعوى ببطالن العقد املبرم 
االتحاد  تدير  كانت  التي  الثالثية،  اللجنة  بني 
من  كل  وإلزام  كيروش،  وبني  القدم  لكرة  املصري 
تقني،  تقرير  بتقديم  حسن  وحسام  شحاتة  حسن 
موضحا  ومعاونيه،  كيروش  املدرب  مستوى  يقيم 
الدولي  االتحاد  قرر   2021 دجنبر   18 بتاريخ  أنه 
رئيسا  مجاهد  أحمد  تعیین  »الفيفا«،  القدم  لكرة 
والتي  الكرة،  اتحاد  في  الجديدة  الثالثية  للجنة 
الشواربي  محمد  من:  كال  عضويتها،  في  ضمت 
االتحاد  شؤون  بإدارة  بتكليفهما  عوض،  وأحمد 
لعمرو  خلفا   ،2022 يناير  شهر  نهاية  حتى 
رئيس  اختيار  انتخابات  عقد  لحني  الجنايني، 

االتحاد املصري لكرة القدم.
وأضافت الدعوى: »وحيث إنه بعد توليه رئاسة 
نتائج  من  مأمول  هو  ما  يقدم  لم  الثالثية،  اللجنة 
املصري  الشعب  من  العريضة  الجماهير  ترضي 
القدم، حيث إن املنتخب املصري لكرة  املحب لكرة 

القدم لم يقدم مستوى كرويا يليق بصاحب اإلنجاز 
التاريخي األكبر في القارة اإلفريقية والدول العربية، 
حيث إن املنتخب األول املصري متصدر للمنتخبات 
األكثر فوزا بالبطوالت القارية في الشرق األوسط، 
إال أنه في عهد اللجنة الثالثية، لم نجد منه إال خيبة 
األمل، وسوء النتائج، سواء في البطولة اإلفريقية 
خرج  التي  السابقة  العربية  البطولة  أو  الحالية، 
منها املنتخب املصري بعد سلسلة هزائم متتالية، 

وكان من أضعف الفرق العربية«.
التي  الثالثية  اللجنة  »عينت  دعواه:  في  وتابع 
الحالي  التقني  الجهاز  مجاهد،  أحمد  يترأسها 
ومساعدا  مدربا،  كيروش  كارلوس  املدرب  بقيادة 
أجنبيا له، باإلضافة إلى باقي جهازه املعاون، من: 
محلل لألداء، وأخصائي للتأهيل، فضال عن تعيني 

مترجم للمدرب إلمكانية التعامل معه«.
يذكر أن املنتخب املصري تعرض لضربة موجعة 
في مستهل مشواره بكأس إفريقيا الحالية بهزيمته 
يصالح  أن  قبل  مقابل،  دون  بهدف  نيجيريا  أمام 
الثانية  مباراته  في  بفوزه  السبت  يوم  جماهيره 
سجله  رد  دون  بهدف  بيساو  غينيا  منتخب  على 

قائد الفريق محمد صالح.
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م�سر تنازل �ل�سود�ن دون �لون�ش

ساديو ماني قائد الهجوم 
السينغالي

الونش خارج الحسابات

كيروش لم يقنع املصريني

شغب مباراة غانا والغابون يخيم على مباريات الجولة الثانية )أ. ف. ب(

�لكاف يحدد موعد قرعة �أمم �إفريقيا 2023 
و�لدور �لأخير من ت�سفيات �لمونديال

إفريقيا  أمم  لبطولة كأس  التمهيدي  الدور  قرعة  ستجرى 
يوم الجمعة املقبل في تمام الساعة  )الكوت ديفوار 2023( 
 15:00( بالكاميرون  دواال  في  املحلي  بالتوقيت   16:00
وفق ما ذكر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم  بتوقيت غرينتش( 

في بيان أمس االثنني.
التصفيات  من  الثالث  الدور  قرعة  أن  البيان  وأضاف 
يوم  ستجري،   2022 قطر  العالم  كأس  لبطولة  اإلفريقية 
السبت 22 يناير املقبل الساعة 16:00 بنفس املكان، في دواال 

)15:00 بتوقيت غرينتش(.
الرقمية  املنصات  على  مباشرة  ستذاعان  القرعتني  وكال 

لالتحاد اإلفريقي.
وبخصوص تصفيات كأس األمم اإلفريقية الكوت ديفوار 
 12 الفرق  2023، ذكر البيان أن الجولة التمهيدية ستشمل 
األقل تصنيفا، والتي سيتم تقسيمها 12 إلى مستويني، حيث 
ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف األعلى ضد الفرق الستة 
األقل تصنيفا )ستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات 

التصنيف األدنى(.
 42 إلى  املباراتني  الستة في مجموع  الفائزون  وسينضم 

فريقا املصنفني في مرحلة املجموعات من التصفيات.
وتتوزع هذه الفرق على الشكل التالي:

ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، غامبيا،  املستوى األول: 
جنوب السودان، موريشيوس.

املستوى الثاني: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، 
الصومال، سيشيل، إريتريا.

اإلفريقية  التصفيات  من  األخيرة  املرحلة  بخصوص  أما 
العشرة  الفرق  تقسيم  فسيتم   ،2022 قطر  العالم  لكأس 
املؤهلة إلى مستويني بناء على تصنيف االتحاد الدولي لكرة 

القدم )الفيفا( الرسمي املنشور في نونبر 2021.
الفرق  ضد  تصنيفا  األعلى  الخمسة  الفرق  وستلعب 
أرض  على  الذهاب  مباراة  )ستلعب  تصنيفا  األقل  الخمسة 

الفرق ذات التصنيف األدنى(.
وبحسب ترتيب الفيفا املنشور في 19 نونبر 2021 بعد 

الجولة األخيرة، يكون توزيع الفرق على النحو التالي:
والجزائر  وتونس  واملغرب  السنغال  األول:  املستوى 

ونيجيريا.
املستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو 

الديمقراطية.

�لتحاد �لفريقييك�سف معايير تحديد 
�أف�سل محتلي �لمركز �لثالث

التي  املعايير  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 
سيتم اتباعها لتحديد أفضل 4 منتخبات تحتل املركز الثالث 
املقامة حاليا  إفريقيا  أمم  لبطولة كأس  املجموعات  دور  في 

بالكاميرون.
في بطولة  )ست مجموعات(  ويتأهل من دور املجموعات 
بشكل  والثاني  األول  املركزين  صاحبا  إفريقيا،  أمم  كأس 
مباشر إلى ثمن النهائي، باإلضافة إلى أفضل أربعة محتلني 

للرتبة الثالثة في كل املجموعات.
أفضل أربعة  تحديد  معايير  فإن  »الكاف«،  وبحسب 
املجموعات، سيكون  دور  في  الثالث  املركز  تحتل  منتخبات 

على الشكل التالي:
أ( النقاط املحصل عليها في جميع مباريات املجموعة.
ب( فارق األهداف الناتج عن جميع مباريات املجموعة.

ج( األهداف املسجلة في جميع مباريات املجموعة.
تساوى  حال  )في  الكاف  لجنة  قبل  من  القرعة  سحب  د( 

فريقان أو أكثر في املعاير من »أ« إلى »ج«(.
فقط ضمنت حتى  منتخبات  ثالثة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
مباريات  لعب  بعد  النهائي  ثمن  الدور  إلى  تأهلها  اآلن 
الجولتني األولى والثانية من دور املجموعات، وهي منتخب 
البلد املنظم الكاميرون، ونيجيريا، واملغرب، بينما ستتحدد 
الجولة  مباريات  انتهاء  بعد  املتبقية   13 املنتخبات  هوية 

الثالثة األخيرة.

�لموت يفجع حار�ش كوت ديفو�ر بعد �ساعات 
من خطئه �لكبير �أمام  �سير�ليون

علي  بادرا  ديفوار،  كوت  منتخب  مرمى  حارس  أعلن 
من  ساعات  بعد  وذلك  والده،  وفاة  االثنني،  أمس  سانغاريه، 
مع  بالده  منتخب  تعادل  في  تسببت  »قاتلة«  هفوة  ارتكابه 

سيراليون في كأس إفريقيا.
»ببالغ  »فيسبوك«:  موقع  في  على حسابه  وكتب سانغاريه 
الحزن علمت الليلة املاضية بوفاة والدي.. اإلله برحمته أراد أن 
يعيده إلى جواره، على الرغم من األلم الناتج عن هذه الخسارة 
الكبيرة، سأقاتل في امللعب ألجعله سعيدا من األعلى، املوت ال 

يوقف الحب، أرقد في سالم يا أبي«.
ونشر سانغاريه في تدوينة أخرى صورة لوالده وعلق عليها 
قائال: »لقد سقطت الليلة املاضية، واستيقظت هذا الصباح كنت 
أنت من سقطت، ولن تتمكن من النهوض مرة أخرى، تقبلك اهلل 

بجواره.. وداعا، سأفتقدك.«  
منتخب  مباراة  خالل  فادحا  خطأ  ارتكب  وكان سانغاريه، 
بالده ضد سيراليون، يوم األحد، في الجولة الثانية من منافسات 

املجموعة الخامسة لبطولة كأس إفريقيا.

نقلت صحيفة »إلباييس«، في تقرير لها، أنه لم يطرأ 
تغيير كبير على مسارات دخول المهاجرين غير الشرعيين 
إلى إسبانيا. وقالت إن طريق الكناري ال يزال مفتوحا، 
دون أن ينخفض   عدد الوافدين مقارنًة بالحد األقصى لعام 
2020. فيما وصل الخط الجزائري، الذي يشهد ارتفاعا 
منذ 2019، إلى أرقام استثنائية، متجاوزا المغرب في 
عام 2021 كأول بلد منشأ للمهاجرين إلى إسبانيا )وصل 
9580 جزائريا عن طريق البحر، مقابل 8494 مغربيا(.
النظامي  غير  الوصول  استمرار  إلباييس  وأك��دت 
للمهاجرين إلى إسبانيا في عام 2021 في سياق أوروبي، 
حيث »ارتفعت التدفقات إلى مستويات قياسية في عام 
2017 وفي عام تميز باألزمة غير المسبوقة مع المغرب، 
الشريك األول في سياسة الهجرة على الحدود الجنوبية«.

2021، وفق أحدث البيانات  28 ديسمبر  »حتى  وتابعت أنه 
الصادرة عن وزارة الداخلية، وصل 41 ألًفا و632 مهاجًرا إلى 
 ،2020 0.4 بالمئة عن عام  إسبانيا بشكل غير نظامي، بزيادة 
وأن أكثر من نصف الوافدين، وصل إلى جزر الكناري، واألغلبية 

من ساحل المحيط األطلسي المغربي.
ومع ذلك، يقول التقرير، فإن الرقم الواضح هو الهجرة الجماعية 
التي حدثت عبر الحدود البرية مع سبتة في منتصف ماي، عندما 
المدينة  إلى  المغرب  من  ألف شخص  و13   9000 بين  ما  عبر 
المتمتعة بالحكم الذاتي في غضون يومين فقط. وذلك في أعقاب 
األزمة بين الرباط ومدريد، وتورط الخارجية اإلسبانية في إدخال 
زعيم جبهة البوليساريو إلى األراضي اإلسبانية بوثائق مزورة، 

وبطريقة سرية.
وبخصوص أزمة القاصرين، قالت إلباييس، إن حوالي 1500 
قاصر تمكنوا من العبور من المغرب سباحة أو عبر اجتياز السياج 
الحدودي، بيد أن العديد منهم عاد طواعية إلى بالده أو أعادتهم 

السلطات اإلسبانية.

ووفق صحيفة “ِإْلباييس” اإلسبانية، هناك بعض الوقائع التي ال 
يزال مكتب المدعي العام يحقق فيها، بعد محاولة اإلعادة الجماعية 
غير القانونية التي أوقفتها المحاكم؛ بعد طرد 55 قاصًرا، في 
غشت. لكن العديد من المنظمات نددت بهزالة عمليات اإلعادة إلى 

الوطن بإجراءات موجزة لم تتوقف، تقول “ِإْلباييس”.
وأفادت إلباييس أنه أول مرة يعد المغرب جزًءا من أكبر خمس 
دول منشأ لطالبي اللجوء في إسبانيا، حيث تم تقديم 6123 طلًبا 

حتى 31 نونبر 2021، مقارنة ب�1110 في عام 2020.
وتتجاوز البيانات مجموع الطلبات المسجلة بين عامي 2017 
و2019 )531 في 2017، 1323 في 2018، و2559 في 2019(، 
عندما تصاعدت طلبات الحماية الدولية من قبل نشطاء الريف 

الهاربين من المالحقات.
ويخفي النمو المذهل تدفقا غير مسبوق للهجرة المغربية، ففي 
سبتة، تم تسجيل ما يصل إلى 3078 طلب لجوء اعتباًرا من 30 
نوفمبر، مقارنة ب�285 طلًبا في عام 2020؛  في مليلية، 2985، 

ضعف ما سجله العام السابق )1421(.

في الواجهة02
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 البروفيسور سعيد المتوكل لـ »االتحاد االشتراكي«

وحيد مبارك

العلمية  اللجنة  عضو  المتوكل،  سعيد  البروفيسور  أكد 
به  19 في تصريح خّص  لكوفيد  الوبائية  الجائحة  لتدبير 
»االتحاد االشتراكي«، أن سرعة االنتشار تعتبر سمة مميزة 
للمتحور أوميكرون، مشددا على أن الحديث عن كون أعراضه 
خفيفة أو متوسطة ليست قطعية بالضرورة ألن هذه القاعدة 
لها استثناءات، خاصة بالنسبة لألشخاص المصابين بمرض 
السكري غير منتظم العالج، أو الذين يعانون من مضاعفات 
الدموي،  الضغط  مرضى  إلى  إضافة  المزمن،  المرض  هذا 
واألشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة مع انتفاخ البطن، 
ومرضى السرطان الذين يكونون تحت العالج الكيماوي أو 

غيره.
وأبرز الخبير الصحي في تصريح هاتفي مع الجريدة، أن 
هذه الفئات أكثر عرضة إلصابتها بالمتحور أوميكرون على 
مستوى الجهاز التنفسي السفلي، إلى جانب األشخاص الذين 

لديهم هشاشة مناعية وكبار السن الذين يكونون أكثر عرضة 
لإلصابة بالفيروس وبتبعاته التي لن تكون بالضرورة هّينة 
وسهلة كما قد يعتقد البعض ويتم الترويج له، محذرا من 
هذا التهوين واالستخفاف بالنظر للتبعات الوخيمة التي قد 
البروفيسور المتوكل في رّده عن  تترتب عن ذلك. وأوضح 
»االتحاد االشتراكي«، أن األشخاص غير الملقحين  أسئلة 
بشكل كامل أو الذين أصيبوا بالكوفيد مؤخرا، قد يكتسبون 
مناعة لكنها لن تكون كافية للحيلولة دون اإلصابة بالمتحور 

أوميكرون الذي له هروب مناعي.
وأوضح االختصاصي في التخدير واإلنعاش أن المناعة 
المكتسبة عن طريق اإلصابة بفيروس كوفيد 19 في وقت من 
األوقات أو من خالل التلقيح تحمي من اإلصابة بالتبعات 
األعراض  فإن  للعدوى  الشخص  تعرض  ما  وإذا  الوخيمة، 
تكون خفيفة أو متوسطة وفي الغالب ال يلج المريض مصالح 
اإلنعاش والعناية المركزة، كما أن خطر الموت يكون محدودا. 
وشّدد البروفيسور المتوكل على أن هذا األمر يدعو إلى اإلقبال 
استكمال  أجل  من  أو  مرة  ألول  سواء  التلقيح،  على  بقوة 

البرنامج التلقيحي بالجرعات الثالث، ونفس األمر بالنسبة 
على  يحصلوا  ولم  بالكوفيد  سابق  وقت  في  أصيبوا  لمن 
الجرعات كاملة، داعيا في نفس الوقت إلى مواصلة التقيد 
بالتدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية وعلى رأسها غسل 

اليدين ووضع الكمامة بشكل سليم.
وأبرز الخبير الصحي في تصريحه ل� »االتحاد االشتراكي« 
أن آخر دراسة إنجليزية تم القيام بها أكدت على أن الحرص 
العدوى  انتشار  من  يحمي  الوقائية  التدابير  تطبيق  على 
الكامل  التلقيح  على ضرورة  مشددا  المئة،  في   90 بنسبة 
وعلى التسريع بالتداوي وفقا للبروتوكول الوطني في حال 
ظهور أعراض اإلصابة بالمرض وعدم التهاون، إذ يجب إجراء 
المعالج، ألن  الطبيب  الفيروس وزيارة  للكشف عن  اختبار 
التأخير قد يتسبب في تبعات غير مرغوب فيها وسيساهم 
في نشر العدوى على نطاق واسع وإصابة الغير، وسيسمح 
باستمرار ارتفاع أعداد اإلصابات واتساع رقعة انتشار الوباء 

الذي يسعى الجميع لمحاصرته.

 »الهروب المناعي« لأوميكرون يت�سبب في اإ�سابة الملّقحين والم�سابين بالفيرو�س في وقت �سابق بالعدوى

المغاربة يت�سدرون طالبي اللجوء باإ�سبانيا 
والجزائريون في طليعة المهاجرين غير ال�سرعيين

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

فاطمة درويش في ذمة اهلل

فاطمة  المرحومة  اهلل  داعي  لبت 
درويش، مساء األربعاء الماضي، إثر 
مرض عضال ألم بها لمدة شهور، وأمام 
الفاعلون  يتقدم  الجلل  المصاب  هذا 
وأسرة  والصناعيون  االقتصاديون 
المسرح المغربي ومعهد انفا لمدرسة 
أبوالفنون الفرنسي واإلعالميون، بأحر 
التعازي لزوجها السيد الحاج عاصم 
لحسن وإلى عائلة درويش واألستاذ 

فرح والسني وإلى الجيران واألصهار واألحباب سائلين المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها 

فسيح جناته.
يذكر أن الراحلة فاطمة درويش كانت أستاذة بمعهد المسرح 
منذ  المسرح  الحضور على خشبة  لها  كان  كما  انفا،  الفرنسي 
السبعينيات بالرباط والدارالبيضاء، أسكنها اهلل فسيح جناته.

لمنور بوشعيب 
في ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
وبحزن شديد، فقدت عائلة لمنور، 
المشمول برحمة اهلل، بإذنه تعالى، 
لمنور بوشعيب، وقد ووري جثمان الفقيد الطاهر الثرى بمقبرة 

مكناسة بأوالد حدو بالدارالبيضاء.
عربة، الوراق، الحداد،  وبهذه المناسبة األليمة تتقدم عائلة: 
رزقي والمجدوب وجميع األهل واألحباب والجيران بأحر تعازيهم 
القلبية وأصدق مواساتهم إلى زوجته الكتاني وأبنائه: أمل، ربيعة، 
خديجة، ابتسام، عبد الحيكم ومصطفى، سائلين المولى جلت قدرته 
أن يرحم روحه الطاهرة وأن يبوئه مقام صدق عند مليك مقتدر 
في أعلى عليين، وأن يسكنه جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، 

وأن يلهم ذويه وسائر أفراد عائلته الصبر الجميل.

معطيات جديدة عن ال�ساب 
الثالثيني المتهم بقتل �سائحة 

فرن�سية بتيزنيت ومحاولة قتل 
بلجيكية بكورني�س اأكادير

عبد اللطيف الكامل

استنادا إلى المعطيات الجديدة التي حصلنا 
عليها من مصادر مطلعة على الملف، فإن الشاب 
ولد بمنطقة بويزكارن بإقليم كلميم، حيث تابع 
دراسته إلى أن انتقل إلى أكادير للدراسة الجامعية 
وحصل على اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية 
بجامعة ابن زهر، هذا وبعد حصوله على اإلجازة 
اشتغل في عدد من األعمال المختلفة من أجل 
كسب لقمة العيش، قبل أن يصاب سنة 2012، 
بأزمة نفسية حادة قادته إلى محاولة االنتحار، 

إال أنه نجا منها بأعجوبة .
وعلى إثر تلك األزمة النفسية الحادة خضع 
الشاب الثالثيني  لمواكبة طبية تحت إشراف 
الطب  العقلية بمصحة  األمراض  في  أخصائي 
األول  الحسن  اإلقليمي  بالمستشفى  النفسي 

بتيزنيت. 
وأفادت ذات المعطيات ان المتهم سبق له أن 
خضع السنة الماضية لحوالي شهر من التتبع 
داخل المستشفى بعدما وجهته السلطة المحلية 
نحوه، وذلك قبل أن ينطوي على نفسه إلى أن قام 
بقتل سائحة فرنسية بتيزنيت وحاول إزهاق روح 
أخرى تحمل الجنسية البلجيكية بمدينة أكادير. 
كما سبق له أن قام بتمزيق أعالم أجنبية أمام 

فندق وسط مدينة تيزنيت.
وعزت ذات المصادر السبب الحقيقي وراء هذه 
األفعال اإلجرامية الخطيرة التي قام بها المتهم 

إلى مرضه النفسي وغياب المتابعة الطبية.

البروفيسور الحسين بارو في أجوبته عن أسئلة »االتحاد االشتراكي«

و. مبارك

بارو  الحسين  البروفيسور  أك��د 
»االتحاد  ل���  هاتفي  تصريح  ف��ي 
االشتراكي«، أنه تم افتتاح المصلحة 
والعناية  باإلنعاش  الخاصة  الثالثة 
المزيد  استقبال  أجل  من  المركزة 
على  تفد  التي  الحرجة  الحاالت  من 
اإلصابة  بسبب  رشد  ابن  مستشفى 
وأبرز   .19 كوفيد  فيروس  بعدوى 
والتخدير  اإلنعاش  مصلحة  رئيس 
الحاالت  أن  الجامعي  بالمستشفى 
التي يتم استقبالها ترتفع يوما عن 
يوم وتقدر بحوالي 6 مرضى يكونون 
في وضعية خطيرة ويحتاجون إلى 
التنفس االصطناعي االختراقي، علما 
بأن كل مريض يجب أن يقضي ما بين 

أسبوعين إلى ثالث أسابيع من أجل االستشفاء 
محرجا  يعتبر  ال��ذي  األم��ر  المصالح،  بهذه 
على  النعكاساته  بالنظر  الصحية  للمنظومة 
مرضى آخرين مصابين بأمراض أخرى يكونون 
في حاجة أيضا إلى هذه األسّرة يتجهيزاتها، 
رغم أن المؤسسة قد أعّدت أقساما لهذه الغاية 

منذ الموجة األولى.
بارو في أجوبته عن  البروفيسور  وأوضح 
الصعوبات  أن  االشتراكي«،  »االتحاد  أسئلة 
اليوم ال تقف عند استقبال الحاالت الخطيرة 
والحرجة لمواطنين أصيبوا بفيروس كوفيد 

19، وإنما تتسع رقعتها بسبب إصابة المهنيين 
كذلك، مشيرا إلى أن ما بين 3 إلى 4 من مهنيي 
الصحة يصابون بالعدوى كل يوم، وهو ما يعتبر 
من  تساقط  استمر  ما  إذا  ألنه  مقلقا،  مؤشرا 
يتكّفلون بالمرضى فلن يكون هناك من قد يقوم 
بهذه المهمة مستقبال، وهو ما يستدعي التحلي 
بالمسؤولية الفردية والجماعية للمساهمة في 
وأبرز  الوباء.  تفشي  استمرار  دون  الحيلولة 
بأسّرة  المتواجدين  المرضى  أن  المتحدث 
اإلنعاش تتراوح أعمارهم ما بين 20 وما فوق 
80 سنة، بمعدل عمري يقّدر ب� 55 سنة، إما غير 
ملّقحين ضد الفيروس بالكامل أو حصل بعضهم 
على جرعة واحدة والبعض اآلخر على الثانية 

دون الحصول الثالثة رغم انصرام مدة 
أربعة أشهر.

وفي رّده عن أسئلة الجريدة حول طبيعة 
األمراض التي يعاني منها المصابون 
والعناية  اإلنعاش  بمصالح  بكوفيد  
مرضى حصلوا  وجود  ومدى  المركزة 
على الجرعات الثالث، أكد البروفيسور 
المصالح،  بهذه  المتواجدين  أن  بارو 
وأغلبهم من مدينة الدارالبيضاء، يعانون 
السكري  مرض  من  األولى  الدرجة  في 
ثم أمراض القلب والشرايين والضغط 
أن  حين  في  الرئة،  فأمراض  الدموي 
القّلة القليلة جدا ال تعاني من أي مرض 
مزمن، نافيا في نفس الوقت أن يكون بين 
المصابين أي شخص سبق وأن حصل 
على 3 جرعات من اللقاح ضد كوفيد 19. 
وشّدد االختصاصي في مجال التخدير 
واإلنعاش على ضرورة العمل الجماعي بشكل 
مسؤول من أجل المساهمة في كبح جماح هذه 
الموجة الوبائية، داعيا إلى القطع مع المشاهد 
التي باتت مصالح اإلنعاش والعناية المركزة 
تشهدها، والمساهمة في وقف عّداد اإلصابات 
والوفيات، األمر الذي لن يتأتى وفقا للمتحدث 
للتدابير  التام  واالحترام  الكامل  بالتلقيح  إال 
الوقائية وعلى رأسها الوضع السليم للكمامات 
والتباعد الجسدي وتعقيم األيدي، مشددا على 
ضرورة أن يحترم كل مواطن نفسه بأن يقيها 
من العدوى ويحمي غيره ويساعده من اإلصابة 

بالفيروس ألن المسؤولية اليوم جماعية. 

م�سالح الإنعا�س والعناية المركزة بابن ر�سد ت�ستقبل مر�سى في و�سعية حرجة 
تتراوح اأعمارهم ما بين 20 و 80 �سنة يعانون من اأمرا�س مزمنة اأو غير ملقحين 

»الأ�ساتذة المتعاقدون » ي�سربون وطنيا لمدة اأ�سبوع دفاعا عن مطالبهم 
جالل كندالي 

يخوض األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا 
وطنيا انطلق يوم أمس االثنين ويمتد أسبوعا كامال، 
أي إلى غاية 22 يناير 2022، مرفوقا بأشكال نضالية 
موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية، دفاعا 
كما  للملف  ترقيعية  حلول  أي  وضد  مطالبهم  عن 
بالتعاقد  التوظيف  نمط  تلميع  غرضها  يقولون، 

وتجويده.
وكانت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد قد أعلنت عن فشل جوالت الحوار مع 

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة.
  ورأت التنسيقية، وفق بيان لمجلسها الوطني 
الختامي، أن اللقاءات التي تمت مع الوزارة مجرد 
سياسة للهروب إلى األمام، مضيفة أن نهج حوارات 
ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج 

لمهن  األساسي  النظام  اسم  تحت  جديد  لمخطط 
التربية والتكوين أو المرسوم، مشددة العزم على 

العودة إلى االحتجاج في األيام المقبلة.
وجدد األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التأكيد 
على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب 
الوظيفة  إل��ى  مناصبهم  وتحويل  ممركزة  مالية 
العمومية عبر اإلدماج في أسالكها بأثر رجعي مالي 
وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي 
الذي لحق به، وهو األمر الذي ال يتطلب إال إرادة 
سياسية للدولة دون اإلكثار من الحوارات والتصورات 

والشعارات الفارغة حسب وصف ذات البيان. 
مطالبهم،  تحقيق  أجل  التصعيد من  إطار  وفي 
خوض  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  قرر 
هذه المعركة النضالية ، متوعدين أنهم سيواصلون 
نضالهم في انتظار االستجابة لمطالبهم المشروعة. 

�سخ�س يقتحم حماما للن�ساء بمراك�س مدججا ب�سالح اأبي�س 
مكتب مراكش: عبد 

الصمد الكباص

أقدم شخص، يوم السبت 15 يناير الجاري، 
على اقتحام حمام للنساء بأحد أحياء مراكش 

العتيقة مدججا بسالح أبيض. 
وحسب مصدر من عين المكان فقد كان المعني 
الحمام  اقتحم  عندما  شديدة  حالة غضب  في 
المخصص للنساء باحثا عن إحدى المستحمات 
مما أحدث حالة فزع شديدة في صفوف العامالت 

بالفضاء المذكور وزبوناته. 
في  يتردد  لم  المقتحم  أن  المصدر  وأوضح 
إياها مع  إشهار سكين في وجه سيدة مهددا 
ذهول  حالة  ظل  في  الشتائم  من  وابل  إصدار 

عامة وسط المستحمات الالئي لم يتوقعن مثل 
منهن  الكثير  الشيء الذي جعل  السلوك،  هذا 
بكاء وصراخ سمع صداهما  نوبة  في  يدخلن 

من خارج الحمام. 
ووفق المعلومات التي وفرها مصدرنا، فقد 
كان سبب هذا االقتحام من الشخص المذكور 
إحدى  من  زوجته  تشكي  ج��زارا،  يعمل  ال��ذي 
المستحمات التي دخلت في شجار معها وهو 
ما دفع المعني إلى حمل سالح أبيض متوجها 

إلى الحمام لتأديب غريمة زوجته. 
وبعد االنتباه إلى فداحة ما اقترفه الذ المقتحم 
تجري  فيما  معروفة،  غير  وجهة  إلى  بالفرار 
المصالح األمنية أبحاثها إليقافه بعد أن تقدم 

عدد من المستحمات بشكاية في حقه. 
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خصص  الدفاعية،  قدراته  لتعزيز 
لـ«شراء  دوالر  مليار   12.74 املغرب 
املسلحة  القوات  معدات  وإصالح 
 510 قدرة  بلغ  بارتفاع  امللكية«، 
السابقة  امليزانية  عن  دوالر  ماليني 

لسنة 2021.
وفي السياق نفسه، تتأهب القوات 
من  دفعات جديدة  املسلحة الستقبال 
 « أ2  »ألبرامز  طراز  متطورة  دبابات 
الطلب، بحسب ما كشف  معدلة وفق 
عنه منتدى »فار ماروك« على صفحته 

بـ »فيسبوك«.
األمريكية  القتالية  الدبابة  وتتميز 
وقدرة  كبيرة  بسرعة  »األبرامز« 
جغرافية  كانت  مهما  عالية  مناورة 
بها،  تعمل  التي  املناطق  وتضاريس 
كما أن لها قدرة على إطالق القذائف 
تحركها  حالة  في  وحتى  بالثبات 
كما  عالية،  جد  بدقة  كبيرة  بسرعة 
الحريق  إلطفاء  بجهاز  الدبابة  ُزوَدت 

يعمل بغاز الهالون.
على  املغربي  الجيش  ويتوفر 
 M1A1 أبرامز  طراز  من  دبابة   222
القوات  لدى  وهي أفضل دبابة تعمل 
موقع  بحسب  امللكية،  املسلحة 
أخبار  في  املتخصص  “ديفانس” 

التسلح.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية 
األمريكية كانت قد وافقت، في نونبر 
2018، على بيع املغرب 162 دبابة من 
الصفقة   قيمة  وتبلغ  »أبرامز«،  نوع 
تجديد  أجل  من  دوالر  مليار   1.259

عتاده العسكري. 
التعاون  وكالة  تقرير  وحسب 
»وزارة  فإن  الدفاعي،  األمني 
بيع  على  وافقت  األمريكية  الخارجية 
وستني  بمئة  تتعلق  أسلحة  املغرب 
مالية  بتكلفة  أبرامز  دبابة   )162(

تقدر بـ1.259 مليار دوالر«. 
»قدمت  أنها  الوكالة  وأضافت 
الشهادة املطلوبة إلخطار الكونغرس 
بهذا البيع املحتمل األربعاء 28 نونبر 
2018، مسجلة أن األمر جاء بناء على 

طلب شراء من الحكومة املغربية«. 
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية 
املقترح  البيع  »هذا  أن  األمريكية، 
الخارجية  السياسة  أهداف  سيدعم 
املتحدة،  للواليات  القومي  واألمن 
حليف  وقدرة  أمن  تحسني  خالل  من 

رئيسي من خارج الناتو«.
في  األمريكية،  الخارجية  وأوردت 
في  سيسهم  البيع  »هذا  أن  مذكرة، 
املغربي،  الدبابات  أسطول  تحديث 
التهديدات  ملواجهة  قدراته  وتحسني 

الحالية واملستقبلية«. 
وزادت الخارجية أن هذه الدبابات 
قدراته  تحديث  في   « ستسهم 
العسكرية، وفي الوقت نفسه تحسني 
املغرب  بني  ما  التوافقية  العالقات 
أن  إلى  مشيرة  املتحدة«،  والواليات 
»املغرب لن يواجَه صعوبة في تشغيل 

هذه املعدات ضمن قواته املسلحة«.
ستشمل  الصفقة  أن  وأوضحت 
 M2 Chrysler رشاش   162«
 ،M240 رشاش  و324   ،Mount
تدريب قذيفة   1،035 إلى  باإلضافة 
 M831Al قذائف  و1،610   ،M165
نظام   162 أيضا  كما تضمنت  هيت، 
إرسال  جهاز  و162  SINCERES؛ 
قذيفة  و162  RT-1702؛  واستقبال 
إلى  باإلضافة   ،M250 الدخان  قنابل 
قذائف M962 عيار 50؛ ودرع خاص 
 Hunter وتقنية  special Armo؛ 
منظارا  تتضمن  قد  والتي   ،/ Kille
أو   CITV للقائد  مستقال  حراريا 
مميزات  جانب  إلى   Slew to Cue

أخرى«.
 162 الصفقة تحديث  وتغطي هذه 
التصميمات  وتحويل  أبرامز  دبابة 
التقليدية إلى الحديثة والتي ستشمُل 
وتصميم   ،M1A1 األساسي  الخط 
M1A2M  مع عارض حراري مستقل 

من املارينز األمريكي.
 ،»defence world« موقع  وكان 
شركة  أن   ،2018 صيف  نشر  قد 
على  حصلت  غرومان«  »نورثرومب 
عقد مبيعات عسكرية بقيمة 9 ماليني 
الدبابات  لتزويد  دوالر،  ألف  و491 

بالليزر. 
ولفت املوقع ذاته، أن املغرب، كان قد 
من طراز  اقتنى 220 دبابة »أبرامز« 
»M1A1« و«M1A2«، تم تجديدها 
طبقا لبرنامج خاص، حيث تم تلوين 
الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه 

املصمم خصيصا للمغرب.

 أظهرت أحدث املؤشرات الرئيسية 
التعاون  منظمة  عن  الصادرة  املركبة 
االثنني،  أمس  والتنمية،  االقتصادي 
منذ  النمو  في  القوي  االنتعاش  أن 
األزمة االقتصادية العميقة املرتبطة بـ 
»كوفيد19-« الذي شهده العام 2020، 
يمكن قريبا أن يتراجع في العديد من 

االقتصادات الكبرى.
 وتشكل املؤشرات الرئيسية املركبة، 
التي تعتمد على عوامل من قبيل دفاتر 
مؤشرات  البناء،  تراخيص  الطلبات، 
األجل،  طويلة  الفائدة  أسعار  الثقة، 
تسجيالت السيارات الجديدة وغيرها، 
الستشراف  مبتكرة  دورية  مؤشرات 
التقلبات في النشاط االقتصادي خالل 

األشهر الستة إلى التسعة املقبلة.
 وبحسب منظمة التعاون االقتصادي 
باريس  من  تتخذ  التي  والتنمية، 

الرئيسية  املؤشرات  كانت  لها،  مقرا 
 2021 نونبر ودجنبر  املركبة لشهري 
تشير إلى اقتراب ذروة النمو ملا بعد 
الوباء، بينما أوضحت آخرها أن هذه 
الذروة تم تجاوزها حاليا لدى عدد من 

االقتصادات الكبرى.
لها،  بالغ  ضمن  املنظمة  وذكرت   
أنه تم لدى االقتصادات الرئيسية في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
في  النمو  وتيرة  في  تباطؤ  رصد 
أحدث املؤشرات لكل من كندا وأملانيا 

وإيطاليا واململكة املتحدة. 
اليورو ككل،  اليابان ومنطقة   وفي 
تشير املؤشرات إلى نمو مستقر، على 
بينما  ذروتها،  بلوغ  تم  أنه  الرغم من 
أيضا  تشير  املتحدة  الواليات  في 
أن  من  الرغم  على  مستقر،  نمو  إلى 
منحاها طويل  من  أقل  اآلن  مستواها 

األمد.
 وفي فرنسا، يبدو أن النمو املستقر 
األفق،  في  يلوح  املنحى  هذا  حول 
االقتصادات  بني  من  أنه  مضيفا 
املؤشرات  الرئيسية، تواصل  الناشئة 
تحسنها بالنسبة لروسيا، على الرغم 

من ظهور عالمات على نمو معتدل.
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 أظهرت تقديرات لعدد مالك 
املغرب،  في  املشفرة  العمالت 
الرغم من حظرها، وجود  على 
قرابة مليون شخص في البالد.
»كوين  موقع  وقال 
التقديرات،  إن  تليغراف«، 
ألف   900 وجود  إلى  تشير 
يشكلون  رقمية،  لعمالت  مالك 
سكان  إجمالي  من  باملئة   2.4

املغرب.
يحتل  املغرب  أن  إلى  ولفت 
قائمة دول  األولى، بني  املرتبة 
قائمة  وضمن  إفريقيا،  شمال 
أفضل 50 دولة ملالكي العمالت 
حظر  رغم  عامليا،  املشفرة 

السلطات.
املغرب  على  تتفوق  ولم 
سوى السعودية، في عدد مالك 
العمالت املشفرة، على مستوى 
شمال إفريقيا والشرق األوسط 

عموما.
املغربية،  السلطات  وكانت 
بعملة  التعامل  حظرت 
البتكوين عام 2017، وفرضت 
عقوبات قانونية على مالكيها.

أن  إلى  املوقع  وأشار 
الذي  القانون  رغم  املغاربة، 
إال  املشفرة،  العمالت  يحظر 
عليه  االلتفاف  يواصلون  أنهم 

والتعامل بها.

قرابة 13 مليار دولر لتعزيز قدرات الجي�ش، والأبرامز الأمريكية 
في طريقها اإلى الثكنات المغربية

حسب موقع »كوين تليغراف« 

قرابة مليون  مغربي يملكون عملة »البيتكوين«

النمو القت�شادي مر�شح للتباطوؤ في عدد
 من القت�شادات العالمية الكبرى 

عماد عادل 
للتصنيف  »فيتش«  وكالة  قالت 
املحلي  الناتج  نمو  إن  االئتماني 
يبلغ   أن  املتوقع  من  املغربي  اإلجمالي 
٪3.2 في عام 2022 ، بدال من التوقعات 
الوكالة  وعزت   ،  3.4٪ البالغة  األولية 
النمو  آفاق  ضعف  إلى  التراجع  هذا 
متغير  بفعل  املغرب  في  االقتصادي 

أوميكرون.
األبحاث«فيتش  قسم  وأكد 
في  األمريكية،  بالوكالة  سوليوشنز«  
االقتصاد  أن  حديثا،  صدرت  مذكرة 
 ، العام  هذا  تباطًؤا  سيشهد  املغربي 
بعد أن شهد انتعاشا بنسبة نمو تزيد 
على ٪6 في عام 2021 ، وقال في مذكرة 
االقتصادية  للتنبؤات  حديثة مخصصة 
للمغرب إن اململكة تتحمل العبء األكبر 
من التدابير املتخذة للتعامل مع متغير 
أغلقت  لقد   « املذكرة  وقالت  أوميكرون. 
الحكومة الحدود أمام السفر الدولي من 
سعة  وقيدت  يناير،   31 إلى  دجنبر   1
باستهالك  سيضر  مما  املغلقة،  األماكن 
صناعة  تعافي  على  سلبا  ويؤثر  األسر 
من   ٪  15 حوالي  تمثل  التي  السياحة 

الناتج املحلي اإلجمالي للمغرب« . 
فيتش  »في  املذكرة  وتابعت 
هبوطية  نظرة  اآلن  لدينا  سوليوشنز، 
عام  في  املغرب  نمو  حول  قلياًل  أكثر 
املحلي  الناتج  أن  ، حيث نتوقع   2022
 3.2٪ إلى  سيصل  الحقيقي  اإلجمالي 

في   .3.4٪ عند  أولية  توقعات  مقابل   ،
أبطأ  اقتصادًيا  نمًوا  نتوقع   ، الواقع 
متغير  انتشار  تأثير  بسبب  العام  هذا 
دفع  مما   ، وخارجيا  محلًيا  أوميكرون 
حالة  إعالن  إلى  املحلية  السلطات 
الطوارئ في 4 دجنبر حتى 31 يناير«. 
واعتبرت الوكالة أن »التدابير الوقائية 
في  األكثر صرامة  بني  من  هي  املغربية 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
وقد سمحت باحتواء املوجة الحالية ».

في  مقرها  الكائن  الوكالة  واعتبرت 
للحدود  الحكومة  إغالق  أن  نيويورك 
حركة  من  والحد  الدولي،  السفر  أمام 
األماكن  سعة  وتقييد  العمومي  النقل 

بثقة  اإلضرار  إلى  سيؤدي  العمومية، 
عواقب  مع  أصال،  الضعيفة  املستهلك 
إلى  وسيؤدي  اإلنفاق،  على  سلبية 
انتعاش أضعف من املتوقع في صناعة 
 ٪  15.0 حوالي  تمثل  والتي  السياحة، 
للمغرب.  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
لن  السلطات  أن  الوكالة  تعتقد  بينما 
اإلنجاز  لسجل  نظًرا  القيود،  تمدد 
اللقاحات  إدارة  في  نسبًيا  الناجح 
تلقيح  تم   ،2022 يناير   7 )اعتبارا من 
أكثر من 66 ٪ من السكان( ، »هذا يعني 
للقيود،  املغرب  رفع  بمجرد  حتى  أنه 
حتى  الوقت  بعض  األمر  سيستغرق 
يعود النشاط االقتصادي للبالد، بما في 

ذلك صناعة السياحة، إلى طبيعته، مما 
ُيبلغ مراجعتنا نحو االنخفاض«.

الوكالة  مازالت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
االقتصاد  قدرة  في  تثق  األمريكية 
أنه سينمو  النمو متوقعة  املغربي على 
بعد  التوالي،  على  الثانية  للسنة  أعلى 
بنسبة  املقدر  االقتصادي  االنتعاش 
٪5.7 في عام 2021. وهذا يمثل مراجعة 
البالغ  السابق  التقدير  من  صعودية 
٪5.3 ، حيث صدرت أحدث البيانات من 
قبل » ُتظهر املندوبية السامية للتخطيط 
أن الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي قد 
بنسبة ٪7.8 على أساس سنوي  توسع 
مما  والثالث،  والثاني  األول  الربع  في 
جعل النمو السنوي في األشهر التسعة 
األولى من عام 2021 يبلغ ٪8.0 ، أعلى 
قلياًل من توقعاتنا. بينما نعتقد أن النمو 
األخير  الربع  في  تراجع  قد  االقتصادي 
وسيظل ضعيًفا نسبًيا في الربع الثاني 
احتواء  تدابير  بسبب   2022 عام  من 
فإن   ، وعاملًيا  محلًيا  كورونا  فيروس 
القوي  والطلب  القوي  الحكومي  الدعم 
على الصادرات سيسمح للنمو الرئيسي 
في  التاريخية  املعايير  فوق  بالبقاء 
يضيف  أن  الوكالة  وتتوقع   .2022 عام 
مئوية  نقطة   0.6 الحكومي  االستهالك 
الرئيسي في عام  النمو  إلى   )pp( فقط 
مع  عام  بشكل  يتماشى  بما   ،  2022
 ،  0.5pp البالغ   2015-2019 متوسط 
فإن موقف الدولة الداعم للنمو سيكون 
حيوًيا لتحفيز إنفاق األسر واالستثمار.

احتياجات البنوك من ال�شيولة ت�شل 
اإلى 64،8 مليار درهم خالل �شهر 

دجنبر 2021 
أفاد بنك املغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت 
شهر  خالل  األسبوعي،  املتوسط  في  درهم،  مليار   64,8 إلى 
دجنبر املنصرم، مقابل 71,5 مليار درهم شهرا قبل ذلك، وهو 

ما يعكس باألساس ارتفاع احتياطات الصرف.
الظرفية  حول  الشهرية  نشرته  في  املغرب،  بنك  وأوضح 
االقتصادية والنقدية واملالية لشهر يناير 2022، أنه قام بضخ 
على  درهم  مليار   36,5 تضم  درهم،  مليار   82,8 مجموعه  ما 
في شكل  درهم  مليار  أيام، و22,7  ملدة سبعة  تسبيقات  شكل 
قروض  شكل  في  درهم  مليار  و23,5  الشراء،  إلعادة  عمليات 

مضمونة، و60 مليون درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وأضاف املصدر نفسه أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة 
الحجم  أن  في حني  باملائة،   1,5 عند  استقر  فقد  البنوك،  بني 
مليار   3,9 عند  استقر  البنكي  السوق  في  للمبادالت  اليومي 

درهم.
تعرف  لم  األخرى،  األسواق  في  أنه  املركزي  البنك  وأبرز 
على  سواء  دجنبر  شهر  في  مهمة  تغييرات  الخزينة  سندات 

مستوى الشق األولي أو الثانوي.
وبخصوص معدالت الفائدة على الودائع ألجل، فقد سجلت 
بدورها في شهر نونبر املاضي ارتفاعا شهريا بـ 2 نقطة أساس 
إلى 2,15 باملائة بالنسبة ألجل 6 أشهر، وبـ 30 نقطة إلى 2,51 

باملائة بالنسبة ألجل سنة.
نتائج  القروض، تشير  الفائدة على  وفي ما يتعلق بأسعار 
الدراسة التي أجراها بنك املغرب لدى البنوك في الفصل الثالث 

من سنة 2021 إلى أنه استقر تقريبا عند 4,35 باملائة.
على  الفوائد  نسبة  ظلت  املؤسساتي،  القطاع  وبحسب 
القروض املمنوحة للخواص شبه مستقرة بنسبة 5,20 باملائة، 
مغطية نموا بمقدار 66 نقطة على نسب الفائدة املطبقة على 
 13 بمقدار  وانخفاضا  الخزينة،  وقروض  املدينة  الحسابات 
نقطة بخصوص تلك املتعلقة بقروض االستهالك واستقرار في 

نسب الفائدة املطبقة على قروض السكن.
املمنوحة  القروض  الفوائد على  املقابل، سجلت نسبة  وفي 
للمقاوالت ارتفاعا بمقدار 13 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاعات 
الكبرى، وبمقدار  املقاوالت  بالنسبة لقروض  12 نقطة  بمقدار 

15 نقطة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.

وكالة »فيت�ش«: اإغالق الحكومة للحدود وتقييد ارتياد الف�شاءات العمومية ي�شر 
بثقة الم�شتهلك ال�شعيفة اأ�شال، و�شتكون له عواقب �شلبية على نفقات الأ�شر

مني المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بخسارة صادمة أمام غينيا 
ضمن  األح��د،  أمس  أول  مساء  لصفر،  بهدف  المتواضعة  االستوائية 
المجموعة الخامسة، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور األول 
من كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في حين سقطت 
كوت ديفوار في فخ التعادل مع سيراليون 2 – 2 ضمن المجموعة ذاتها.
وأنعشت تونس آمالها في اللحاق بركب الدور ثمن النهائي باكتساحها 
موريتانيا برباعية، بينما واصلت سيراليون مفاجآتها وتعادلت مالي مع 

غامبيا 1 – 1 في المجموعة السادسة.
 70 الدقيقة  في  هدفا  أوبيانغ  إستيبان  االولى، سجل  المباراة  ففي 
ليمنح بالده الفوز، ويضع بالتالي حدا لسلسلة من 35 مباراة بال خسارة 

للمنتخب الجزائري، وهو رقم قياسي على الصعيد اإلفريقي.
في  سيراليون  مع  السلبي  التعادل  فخ  في  سقطت  الجزائر  وكانت 
مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة إلى الفوز على 

كوت ديفوار في الجولة األخيرة من أجل تجنب الوداع المبكر.
ويتصدر المنتخب اإليفواري ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط أمام 
غينيا االستوائية، التي رفعت رصيدها إلى ثالث نقط، وسيراليون ثالثة 

بنقطتين، بينما تتذيل حاملة اللقب ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
وإحراجها  مفاجآتها  سيراليون  واصلت  عينها،  المجموعة  وفي 
 ،2  –  2 التعادل   فخ  ديفوار في  إذ أسقطت كوت  الكبيرة،  للمنتخبات 
ثالث  في  األول��ى  مباراتها  في  التعادل  بنقطة  خرجت  قد  كانت  بعدما 

مشاركاته القارية.
وأنعشت تونس آمالها في بلوغ الدور ثمن النهائي بفوزها الساحق على 
موريتانيا 4 – 0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، 
لتعوض بالتالي خسارتها في مباراتها االفتتاحية ضد مالي، التي شهدت 

فضيحة تحكيمية.
وافتقد المدرب التونسي منذر الكبير إلى جهود ستة من العبيه بسبب 

إصابتهم بفيروس كورونا. 
وقال قائد تونس وهبي الخزري إثر تسلمه جائزة »رجل المباراة« في 
تصريحات تلفزيونية: »أود اإلشارة إلى أنه ال يوجد ما أثبته ألي شخص«، 
وذلك ردا على االنتقادات التي طالته بعد المباراة األولى، وتابع »هدفنا 
الجماعي هو الفوز وقد حققناه بعدما قدمنا مباراة جيدة أداء ونتيجة، 

ويمكن القول إننا دخلنا اليوم فعليا في البطولة القارية«.
وفرض التوانسة إيقاعهم على المجريات سريعا، واحتاجوا الى أربع 
دقائق فقط ليضربوا الشباك الموريتانية عبر أيمن المثلوثي من تسديدة 

في اسفل الزاوية اليمنى، إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني )4(.
وعزز »نسور قرطاج« تفوقهم بعد أربع دقائق، عندما اخترق الجزيري 
عن الجهة اليمنى عكس كرة بالخلف إلى أنيس بن سليمان، الذي هيأها 

بدوره للخزري، فسددها قوية زاحفة في الزاوية اليمنى )8(.
وضرب الخزري مجددا الشباك الموريتانية بتسديدة من داخل المنطقة 
البديل محمد علي بن  بينه وبين  تمريرات قصيرة  إثر سلسلة  زاحفة، 

رمضان والشعاللي )65(.
وأضاف منتخب المدرب منذر الكبير الهدف الرابع من هجمة قادها 
الخزري، ومرر كرة بينية أمامية إلى الجزيري، الذي سدد بسهولة في 

الشباك )66(.
واحتسب الحكم المصري محمود البنا ضربة جزاء لتونس، اثر لمسة 
يد على الحسن حويبيب، انبرى لها البديل يوسف المساكني وسددها 

قوية ارتدت من القائم األيمن )90(.
وفي المقابل، وضمن المجموعة ذاتها، أهدرت مالي فرصة حسم تأهلها 
إلى الدور ثمن النهائي، بعدما فرطت في تقدمها على غامبيا وتعادلتا 1 – 1.

وعلى الرغم من التعادل، اقترب المنتخبان من الدور الثاني، إذ تتصدر 
غامبيا بأربع نقاط وبفارق األهداف أمام مالي، وتونس ثالثة بثالث نقاط 

فيما تتذيل موريتانيا الترتيب بال رصيد.

برقوق ومايي وعالكوش 
يجمعون على ضرورة تأكيد 

البداية المثالية 
إن  الوطني،  المنتخب  العب  برقوق،  أيمن  قال 
معنويات الالعبين مرتفعة، قبل مواجهة الغابون، 
في آخر مباريات المجموعة الثالثة من بطولة أمم 

إفريقيا.
وأشار برقوق، العائد إلى التداريب الجماعية بعد 
استكمال تعافيه من اإلصابة بفيروس كورونا، في 
تصريحات نشرها موقع الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم إلى أن المجموعة الوطنية تستعد في 
ظروف مثالية، وأن معنويات الالعبين مرتفعة، بعد 
على  بانتصارين  توجوها  التي  المثالية،  بدايتهم 
رسميا  العبور  تأمين  وبالتالي  القمر،  وجزر  غانا 

إلى الدور الثاني.
وأوضح الالعب المغربي أن األداء العام في نسق 
تصاعدي، وأن الفريق الوطني عازم على تسجيل 
نتيجة جيدة في مواجهة اليوم أمام الغابون، وبالتالي 
ضمان الريادة. مشددا على ضرورة اللعب الهجومي 
الفهود  منتخب  أمام  الوراء  إلى  التراجع  وتفادي 
بغاية إنهاء مرحلة المجموعات في الرتبة األولى.

وفي تصريح مماثل، قال ريان مايي، العائد من 
إصابة على مستوى الكاحل، إن تحضيرات المنتخب 
للغاية، بعدما تأقلم  الوطني تتم في أجواء جيدة 

الالعبون مع الظروف المناخية بدولة الكاميرون.
التدريبي  التجمع  بداية  أن  إلى  مايي  وأش��ار 
أن تتحسن بتوالي  بالكاميرون كانت صعبة، قبل 
األيام، لتصل إلى درجة عالية بعد البداية المثالية 
للنخبة الوطنية في هذا االستحقاق القاري، ملمحا 
اليوم  مواجهة  سيدخل  الوطني  الفريق  أن  إلى 
الجيدة، خاصة  انطالقته  االنتصار، وتأكيد  بروح 
وأن كل الالعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم، يتطلعون إلى تقديم أفضل العروض، 

وبالتالي المنافسة بقوة على لقب البطولة.
وبدوره أبدى سفيان عالكوش ارتياحه لألجواء 
العامة داخل المنتخب الوطني، مؤكدا في تصريح 
الوطني سيدخل  الفريق  أن  على  الجامعة،  لموقع 
مواجهة الغابون برهان تأكيد فوزيه األخيرين على 

غانا وجزر القمر.

صاحب فضيحة تونس ومالي 
ضمن حكام لقاء المغرب 

والغابون
وضعت لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
ضمن  سيكازوي،  جياني  الزامبي  الحكم  »كاف«، 
طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام 
الغابون، المقررة مساء يومه الثالثاء بملعب أحمدو 

أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية.
وكان سيكازوي قد خطف األنظار بعد الخطأ الكبير 
 12 يوم  ومالي،  تونس  مباراة  ارتكبه خالل  الذي 
يناير الجاري، بعدما تسبب في أزمة »تحكيمية« 
كبيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما أعلن 
عن نهاية هذه المباراة دون اكتمال وقتها القانوني.
الفار  غرفة  عن  مسؤوال  سيكازوي  وسيكون 

بمساعدة التونسي خليل حساني. 
للحكم  المباراة  هذه  قيادة  مهمة  الكاف  وأسند 
من  كل  بمساعدة  بيدة،  دحان  الموريتاني  الدولي 
الليبي عطية أمساعد والتنزاني فرانك كومبا، إضافة 

إلى الحكم الرابع السنغالي ماغيت ندياي.
يذكر أن هذه المباراة ستجرى بداية من الثامنة 

ليال.

مباريات اليوم 

 المجموعة الثانية

مالوي – السنغال )س 17.00(
زمبابوي – غينيا )س17.00(

المجموعة الثالثة
الغابون – المغرب )س20.00(
غانا – جزر القمر )س20.00(

بعدما ضمن التأهل رسميا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، 
الكاميرون إلى غاية السادس من الشهر  الجارية فصولها بدولة 
المقبل، ينتظر المنتخب الوطني المغربي، يومه الثالثاء، انطالقا 
من الثامنة مساء بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية 
ياوندي، نظيره الغابوني، الذي خطا خطو عمالقة في طريق العبور 
نقط، جمعها  أربع  إلى  رصيده  رفع  بعدما  الموالي،  الدوري  إلى 
من فوز على جزر القمر وتعادل مثير مع غانا، التي بات يتهددها 

احتاللها  بحكم  المبكر،  ال��خ��روج  ف���ي ال��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة خطر 
المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وتحتاج إلى االنتصار على 
جزر القمر النتزاع بطاقة التأهل ولو كأحسن المحتلين للرتبة الثالثة.

ومن المقرر أن يشرك الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش في 
مباراة اليوم العناصر االحتياطية، في انتظار التعرف على خصم 
الدور المقبل، حيث يتوقع أن يمنح الفرصة لكل من ريان مايي العائد 

من اإلصابة وسفيان رحيمي، الذي ظل حبيس دكة االحتياط، وأيمن 
برقوق المتعافى أخيرا من تبعات فيروس كورونا، وإراحة أشرف 
الذين يتوفرون على بطاقة  حكيمي وآدام ماسينا وسليم أمالح، 
النهائي سيبادر  ثمن  لقاء  في  فقدانهم  تفادي  أجل  ومن  صفراء. 
الناخب الوطني إلى ومنح الفرصة لكل من الكرواني وإلياس شاعر 

ومحمد الشيبي.
وفي الخط األمامي سيعود ريان مايي إلى رسميته، إلى جانب 

النصيري أو رحيمي.
وسيدخل الفريق الوطني هذه المباراة برهان الفوز، خاصة وأن 
المنتخب الغابوني لن يكون مدعوما بنجميه أوباميانغ وليمينا، 
آثار فيروس كورونا، وبالتالي إنهاء  لم يتخلصا بعد من  اللذين 
مرحلة المجموعات بالعالمة الكاملة، وأو تحقيق التعادل على األقل، 
للحفاظ على  الصدارة، وهو امتياز معنوي للمجموعة الوطنية، 
التي تريد أن تحافظ على إقامتها بياوندي في حال التأهل، كما أنها 
ستكون في انتظار أحد المحتلين للرتبة الثالثة في المجموعات 

األولى أو الثانية أو السادسة.
ويسود تفاؤل كبير صفوف المنتخب الوطني، الباحث عن الظفر 

بلقبه اإلفريقي الثاني، بعد األول الذي توجه به جيل 1976 بإثيوبيا، 
عاتقهم،  على  الملقاة  بالمسؤولية  واعون  الالعبين  كل  أن  حيث 
ويتطلعون إلى منح هدية جميلة للجمهور المغربي الشغوف بكرة 
القدم، وهو ما يشدد عليه الناخب الوطني، الذي عاتب العبيه على 
إهدار سيل كبير من الفرص أمام منتخب جزر القمر، قبل أن يعد 
بتصحيح كل النقط السليبة التي رصدها في لقاء الجمعة الماضي.

وخاض الفريق الوطني أمس االثنين آخر حصة تدريبية له بملعب 
أحمدو أحيدجو، وخصصها وحيد خاليلوزيتش لوضع اللمسات 
كما  الفهود،  منتخب  بها  التي سيواجه  المجموعة  على  األخيرة 
خاض مساء األحد، بداية من الخامسة والنصف، حصته التدريبية 
األولى الرسمية، بعدما خصص حصة السبت الماضي إلزالة العياء.

وكانت حصة األحد بحضور جميع الالعبين المشكلين للفريق 
الوطني، وفي مقدمتهم برقوق، الذي غادر الحجر الصحي بعد إكمال 
رومان سايس  العميد  فيما غاب  كورونا،  التعافي من  بروتوكول 
بعد إصابته بنزلة برد، فرضت عليه متابعة الحصة التدريبية من 

المدرجات.

إبراهيم العماري
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الحدادي مرشح لقيادة الهجوم املغريب أمام الغابون )أ. ف. ب(

المنتخب الوطني 
يراهن على تحقيق 

العالمة الكاملة 
لتفادي مغادرة 

ياوندي

العربية  البطولة  في  للمشاركة  استعدادا 
للمنتخبات رجال في نسختها 24، التي ستقام 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة شهر فبراير 
العربي  االتحاد  لطلب  واستجابة  المقبل، 
لكرة السلة بإرسال الالئحة النهائية لالعبي 
المشارك في هده  الرديف  الوطني  المنتخب 
البطولة في أقرب اآلجال، ونظرا لضيق الوقت، 
قرر الناخب الوطني، لبيب الحمراني، الدخول 

في المعسكر االعدادي األول بالئحة كاملة تضم 
األول والثاني  االنتقائي  المعسكر  الئحة من 
الذي سيقام بالرباط في الفترة ما بين 18و27 

يناير2022.
البالغ يعد بمثابة دعوة   وعليه فإن هذا 
رسمية لالعبين، من أجل االلتحاق بالمعسكر 
االعدادي األول، وذلك بداية من يومه الثالثاء، 
على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر المؤقت 

للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالمركز 
الرياضي ابن رشد بالرباط .

وبعد نهاية العسكر االعدادي األول سيتم 
اإلعالن عن الالئحة النهائية للمنتخب الوطني 
الرديف، الذي سيشارك في البطولة العربية.

وفيما يلي الئحة الالعبين المدعويين 
أتلتيك بني يزناسن   ( عبد الرحيم عابيد 
 –  ) الفاسي  )المغرب  ع��اش��وري  أي��وب   -  )

عبد   –  ) سال  )جمعية  ع��الل   الدين  شمس 
اهلل البغليتي)اتحاد طنجة( – أسامة بنغبو 
)الجيش  يشو  بن  محمد   – طنجة(  )اتحاد 
الرياضي  )الفتح  بنسراج  أنور   – الملكي( 
ياسين   – )جمعية سال(  الشاوي  محمد   –  )
أسامة   -  ) )مجد طنجة  السالمي الشرقاوي 
دامو )ج. مشليفن إيفران( – جواد دريب )الفتح 
الرياضي ( – عبد الكريم الهوا )الجيش الملكي 

( – عبد المجيد المديني )جمعية سال ( – مهدي 
المجاهد )المغرب الفاسي ( - أنس الموساوي 
)الوداد  حبيبي  وائل   –  ) الملكي  )الجيش 
الوطية  )شباب  حمراني  بدر   – الرياضي( 
طانطان( – ياسين حمور )الرجاء الرياضي( 
– محمد أمين لشكر  )شباب الريف الحسيمي( 
– هيثم رسام )سطاد المغربي ( - معاذ زهير 

)الوداد الرياضي(.

المنتخب الرديف يستعد بالرباط للبطولة العربية لكرة السلة

ينتظر اليوم فهود الغابون

الجزائر تتلقى ضربة موجعة من غينيا االستوائية وتونس تنعش آمالها

 محاربو الصحراء مهددون بالخروج املبكر  )أ. ف. ب(

كورونا تربك تحضريات املنتخب الوطني

المنتخبان العربيان يحتاجان إلى الفوز في لقائهما الثالث
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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وكاالت

إن  مونيتور«،  إيست  »ميدل  موقع  قال 
مباشر  بشكل  يرتبط  التركية  األسلحة  تصدير 
عن  فضال  البالد،  في  االقتصادي  بالنهوض 
أدت  حيث  بها؛  املرتبطة  السياسية  املناورات 
جديد:  مصطلح  صياغة  إلى  املبيعات  هذه 

»دبلوماسية الطائرات بدون طيار«.
ورأى املوقع أنه عند تقييم التدخل العسكري 
 - املاضية  القليلة  السنوات  مدى  على  التركي 
ناغورنو  ونزاع  وليبيا  سوريا  في  ذلك  في  بما 
كاراباخ - يجب تسليط الضوء على شيء واحد؛ 
وهو القدرات الكبيرة لطائراتها العسكرية بدون 

طيار.
ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  ملعهد  ووفقا 
تبدي  األفريقية  القارة  فإن   ،)SIPRI( السالم 

أن  من  الرغم  على  التركية،  باألسلحة  اهتماما 
في  ضخمة  أسلحة  مبيعات  قدرة  لديها  روسيا 
في  مهيمنا  العبا  روسيا  كانت  حيث  املنطقة، 
سوق األسلحة األفريقية بنسبة 49 في املئة من 
مستوى واردات القارة بني عامي 2015 و2019.

أن  إلى  مونيتور«  إيست  »ميدل  وأشار 
التركية  الشراكة  لقمة  الرئيسي  املوضوع 
األفريقية خالل الشهر املاضي، والتي استمرت 
تركيا  بني  الدفاعي  التعاون  هو  أيام  ثالثة 
وكبار  قادة  التقى  حيث  األفارقة،  ونظرائها 
رئيسا،   13 ذلك  في  بما  دولة،   39 من  الوزراء 
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  مع  إسطنبول  في 

لوضع أجندة للتعاون العسكري.
بحث  وراء  الرئيسي  »السبب  أن  واعتبر 
القادة األفارقة عن فرص لشراء معدات عسكرية 
من تركيا هو أسعارها األرخص بشروط مسبقة 
معدات  على  طلب  وجود  إلى  مشيرا  أقل«، 

مثل  التكلفة  منخفضة  املسلحة  التركي  الجيش 
 »Bayraktar TB2« طيار  بدون  الطائرات 

للحرب املستقبلية في أفريقيا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة »وول ستريت 
التركية  طيار  بدون  »الطائرات  فإن  جورنال«، 
تشير إلى أن الحرب املستقبلية يتم تشكيلها من 
خالل مركبات قتالية رخيصة ولكنها فعالة مثل 
تلك باهظة الثمن مع التكنولوجيا األكثر تقدما«.

ست  من  مجموعة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
 »Bayraktar TB2« طراز  من  تركية  طائرات 
ووحدات أرضية ومعدات عمليات أساسية أخرى 
من  بداًل  الدوالرات،  من  املاليني  عشرات  تكلف 

.»MQ-9« مئات املاليني للطائرة األمريكية
أنغوال  أن  مونيتور«  إيست  »ميدل  وبني 
هي أحدث دولة أعربت عن اهتمامها بالطائرات 
للدولة  األولى  أردوغان  زيارة  طيار خالل  بدون 

الواقعة في جنوب أفريقيا في أكتوبر املاضي.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه »على املدى 
القصير، اتفقنا على رفع حجم التجارة الثنائية 
من  ارتفاعا  دوالر«،  مليون   500 إلى  السنوية 
250 مليون دوالر حاليا، ومن املتوقع أن تتحول 

نصف هذه التجارة إلى معدات عسكرية.
في السياق نفسه، نقل منتدى »فار-ماروك« 
أن املغرب تسلم في منتصف سبتمبر أول دفعة 
من الطائرات التركية املقاتلة بدون طيار من طراز 
طلبت  قد  الرباط  وكانت   .»2 بي  تي  »بيرقدار 
إطار  »في  الطراز  هذا  من  طائرة   13 أبريل  في 
مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوات املسلحة 
الحداثة  درجات  أعلى  على  تكون  حتى  امللكية، 
األخطار«،  كافة  ملواجهة  والجاهزية  والكفاءة 

حسب منتدى »فار-ماروك« املتخصص.
شركة  مع  وقع  الذي  العقد  أعقاب  وفي 

دوالر، وهو  مليون   70 بقيمة  التركية  »بايكار« 
رقم تداولته الصحافة املحلية، خضع عسكريون 
خالل  تركيا  في  تدريبي  لبرنامج  املغرب  من 

األسابيع الفائتة، وفق املنتدى. 
التي  الخاصة  »بايكر«  شركة  وكانت 
يديرها أحد أصهار الرئيس التركي رجب طيب 
الفائتة  السنوات  خالل  صّدرت  قد  أردوغان، 
طائرات »بيرقدار تي بي 2« إلى أوكرانيا وقطر 

وأذربيجان.
وتجمع طائرات  »بيرقدار تي بي 2« ما بني 
أنها  خاصة  واإلسرائيلية،  األمريكية  التقنيات 
التضاريس،  لكل  وتصلح  ودفاعية،  هجومية 
ويمكنها التدخل في الصحراء كما في الجبال، 
فضال عن أنها أصبحت من الطائرات الهجومية 
ليبيا  في  بأعمال حربية  قامت  إذ  بها،  املعترف 
في  لها  مشهود  وبالتالي  والعراق،  وسوريا 

مسارح العمليات بكفاءتها وعمليتها.
قدرة  إثبات  جرى  تركية،  مواقع  ووفق 
امليدان مرات عديدة، من  الطائرات املذكورة في 
الدول  وجيوش  التركية  املسلحة  القوات  قبل 

التي حصلت على الطائرة بدون طيار.
 ”Menadefense“ موقع  وحسب 
تعتبر  العسكرية،  الصفقات  في  املتخصص 
“Bayraktar TB2” واحدة من أكثر الطائرات 
اآللية تطورا، وتعد مثل منصة طيران للذخيرة 

تجمع بني املدى والدقة والوزن املنخفض.
من  بمجموعة  التركية  الطائرات  وتمتاز 
الخصائص الفنية والقتالية؛ أهمها قدرتها على 
تمديد الذخيرة. كما أنها توجد في منطقة رمادية 
بني قدرات أنظمة الدفاع املضادة للطائرات؛ وهو 
املدى  متوسطة  أنظمة  استخدام  إلى  يدفع  ما 

أثقل وأقل مرونة وأكثر تكلفة في االستخدام.

لشركة  العام  املدير  قال  جهته،  من 
لصناعة  التركية   )Roketsan( »روكيتسان« 
الصواريخ، مراد إكينجي، إن »الطائرات التركية 
وقوة  الهدف  إصابة  في  بالدقة  تتميز  املسيرة 
من  تمكنت  الشركة  وإن  الصاروخية  الضربة 
استقتها  التي  املعلومات  على  بناء  تحسينها 

الشركة من املعارك في امليدان«.
العسكرية،  التكنولوجيا  هذه  وتسمح 
التركية،  املسيرة  الطائرات  عليها  تركتكز  التي 
بتمشيط كل النقاط وتقديم حيثيات دقيقة، وهو 
تجعل الجيش املغربي يتابع كل كبيرة وصغيرة 
في ما يخص أمن بالده اإلقليمي والجهوي، كما 
متطورة  “أداة  من  باالستفادة  للمغرب  تسمح 
نزاع مسلح محتمل”،  فرًقا في  أن تحدث  يمكن 

وفق خبراء عسكريني.
وعن سبب تفضيل املغرب للطائرات التركية 

»بدون طيار«، نقل عن تقارير إعالمية فرنسية، 
تأكيدهم على أن الطائرات التركية من هذا النوع 
هي »األفضل«، وبأن طلب اململكة هذه الطائرات 
من  حال  بأي  يكون  »لن  طيار  بدون  التركية 
األحوال لسبب أيديولوجي أو جيوستراتيجي«.

أيضا،   ،»Bayraktar TB2« بيع  وجرى 
وقطر  أوكرانيا  بينها  من  عديدة؛  دول  إلى 
وأذربيجان وبولندا. وفي ماي، أصبحت بولندا 
وحلف  األوروبي  االتحاد  في  عضو  دولة  أول 
شمال األطلسي تحصل على طائرات بدون طيار 

من تركيا.
“الرازون”  موقع  ذكر  املاضي،  غشت  وفي 
شراء  أجل  من  يتفاوض  املغرب  أن  اإلسبانية 
22 مروحية هجومية من تركيا، ويتضمن العقد 
لألجهزة  إلكترونية  ومعدات  صواريخ  اقتناء 
طائرة   22 بشراء  األمر  ويتعلق  الجديدة. 

 ،»T129 ATAK« هليكوبتر هجومية من طراز
من إنتاج شركة صناعات الفضاء التركية “تاي” 

بقيمة 1.3 مليارات دوالر.

دبلوماسية نشر القوات 
والقواعد الجوية

أفريقيا  ال يقتصر تدخل تركيا العسكري مع 
أكثر  حاليا  يوجد  حيث  األسلحة،  مبيعات  على 
من 40 سفارة تركية في أفريقيا، وتطير الخطوط 
أكثر  إلى  الدولة  تمتلكها  التي  التركية  الجوية 
من 50 وجهة أفريقية، وهناك 37 مكتبا عسكريا 
لتركيا في القارة األفريقية، وتمتلك تركيا قواعد 
والصومال  املغرب  من  كل  في  بالفعل  عسكرية 

وتونس.

تركسوم«  »كامب  العسكرية  القاعدة  وتعتبر 
واألكبر  األبرز  التركية  العسكرية  القاعدة  هي 
العسكري  الخبير  ملقال  وفًقا  وذلك  تركيا،  خارج 
نشرته  الذي  أوغلو«  كاساب  »كان  والدفاعي 
مؤسسة جيمستاون في صيف سنة 2020، حيث 

تخرج منها حوالي 2500 جندي صومالي.
القادم  األفريقي  النسر  أن  التقرير  ويضيف 
لتركيا سيكون في ليبيا، حيث وقعت الحكومتان 
التركية والليبية اتفاقية تعاون عسكري في سنة 
بني  توترا  ذلك خلق  أن  من  الرغم  وعلى   ،2019
تركيا وفرنسا إال أن تركيا تمكنت من نشر قوات 
موقع  عسكري  تعاون  اتفاق  بموجب  ليبيا  في 
بني تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، 
حيث تشير تقارير إلى أنها أرسلت آالف املقاتلني 

السوريني إلى ليبيا.
من  األخير  األسبوع  ففي  ذلك،  إلى  باإلضافة 

للقاء  مستعدة  تركيا  كانت   2021 ديسمبر  شهر 
يتخذ  الذي  حفتر،  خليفة  الجنرال  مع  والتحدث 
من الشرق مقرا له بحسب ما قال مولود جاويش 

أوغلو وزير الخارجية التركية.
نهج  تطوير  تحاول  تركيا  أن  الواضح  ومن 
الجيش  قائد  بني  ليبيا  في  متوازن  دبلوماسي 
تزال  ال  حيث  طرابلس،  وحكومة  حفتر  خليفة 
البلدين  بني  املوقعة  العسكرية  التفاهم  مذكرة 
الدولة  في  القوات  تدرب  تركيا  تزال  وال  سارية، 

الواقعة في شمال أفريقيا على مكافحة اإلرهاب.
الطائرات  على  كبير  طلب  هناك  وباختصار، 
أفريقيا،  أنحاء  جميع  في  التركية  طيار  بدون 
الطائرات  دبلوماسية  على  الضوء  يسلط  ما 
مورست  التي  املنطقة؛  في  التركية  طيار  بدون 
في  الناجحة  العسكرية  العمليات  بعد  مباشرة 
ليبيا وسوريا، واألهم من ذلك، التي مورست في 

أذربيجان.
والطائرات  طيار  بدون  الطائرات  وتجذب 
 Bayraktar« طراز  من  املسلحة  طيار  بدون 
كتقنية  املحتملة  املشترية  الدول  انتباه   »TB2

مثبتة في القتال.
تواجهه  الذي  األكبر  التحدي  فإن  ذلك؛  ومع 
التجارة العسكرية التركية في أفريقيا هو القوة 
العسكرية للصني، والتي تعتبر املنافس الرئيسي 
املُسيرة،  الطائرات  تكنولوجيا  حيث  من  لتركيا 
حيث تتمتع الصني بميزة التكلفة من خالل خفض 

السعر مقابل تنازالت أخرى من الدول األفريقية.
ومن أجل الحفاظ على دبلوماسية الطائرات 
أن  لتركيا  يمكن  ال  فإنه  الناجحة  طيار  بدون 
خدمات  تقديم  خالل  من  إال  الصني  على  تتفوق 
ومعايير عالية التقنية مضمونة من قبل الناتو، 
واألهم من ذلك يجب أن توسع نطاق تعاونها مع 

البلدان األفريقية لتشمل املشاريع اإلنمائية.

السبب يعود إألى أسعارها األرخص  أم نجاعتها الحربية

ملاذا تبحث اجليو�ص الإفريقية عن فر�ص ل�سراء معدات ع�سكرية من تركيا؟
املغرب ت�سلم يف منت�سف �ستنرب اأول دفعة من الطائرات الرتكية املقاتلة بدون طيار من طراز »بريقدار تي بي 2«

هناك طلب كبير 
على الطائرات بدون 

طيار التركية في 
جميع أنحاء أفريقيا، 
ما يسلط الضوء على 
دبلوماسية الطائرات 

بدون طيار التركية في 
المنطقة؛ التي مورست 
مباشرة بعد العمليات 
العسكرية الناجحة في 

ليبيا وسوريا

تركيا تحاول تطوير نهج 
دبلوماسي متوازن في 
ليبيا بين قائد الجيش 
خليفة حفتر وحكومة 

طرابلس، حيث ال 
تزال مذكرة التفاهم 
العسكرية الموقعة 

بين البلدين سارية، وال 
تزال تركيا تدرب القوات 

في الدولة الواقعة 
في شمال أفريقيا على 

مكافحة اإلرهاب

التحدي األكبر الذي تواجهه التجارة العسكرية التركية يف أفريقيا هو القوة العسكرية للصني، والتي تعتبر املنافس الرئيسي لتركيا من حيث 
تكنولوجيا الطائرات امُلسيرة، حيث تتمتع الصني مبيزة التكلفة من خالل خفض السعر مقابل تنازالت أخرى من الدول األفريقية.

ومن أجل احلفاظ على دبلوماسية الطائرات بدون طيار الناجحة فإنه ال ميكن لتركيا أن تتفوق على الصني إال من خالل تقدمي خدمات ومعايير عالية 
التقنية مضمونة من قبل الناتو، واألهم من ذلك يجب أن توسع نطاق تعاونها مع البلدان األفريقية لتشمل املشاريع اإلمنائية.



CMJN

  أحمد سيجلماسي

استفادت من الدورات الثالت لدعم األعمال السينمائية سنة 2021 األفالم والسيناريوهات 
ومشاريع األفالم التالية:

 بعد اإلنتاج: 
استفادت من الدعم بعد اإلنتاج سبعة أفالم هي: الروائي الطويل »باي باي فرنسا« 
للمخرجة ضحى مستقيم، الوثائقي »عام كورونا« للمخرج أحمد بوشلكة، الروائي القصير 
»هي« للمخرجة خولة أسباب بنعمر، الروائي القصير »خيانة« لسلمى لوخماس، الوثائقي 
للمخرج محمد   « »الحكاية  القصير  الروائي   ، للمخرج عمر ميارة  »السداب«  القصير 

بوحاري، الروائي القصير »إعاقة اجتماعية« للمخرجة إبتسام الهياللي.
 قبل اإلنتاج: 

استفاد 27 مشروع فيلم من الدعم قبل اإلنتاج )12 روائي طويل و15 وثائقي. (
فيما يتعلق بالروائي الطويل هناك: »غناء تودة« من إخراج نبيل عيوش، »أوتيستو« 
من إخراج محمد  »شلومو«  من إخراج جيروم موريس كوهن أوليفار،   )AUTISTO(
من إخراج مراد  من إخراج محمد عهد بنسودة، »ليلة القدر«  مروازي، »شؤون نساء« 
بوسيف، »المالعين ال يبكون« من إخراج فيصل بوليفة، »ما يذهب به البحر« من إخراج 
نايل الفاسي الفهري، »تاريخ م« من إخراج حكيم بلعباس، »بيننا« من إخراج صوفيا 
غزالن جمال علوي، »فندق السالم« من إخراج جمال بلمجدوب، »قافلة« من إخراج محمد 

أمين مونة، »الوسيط والصرار والنملة« من إخراج ياسين فنان. 
أما مشاريع األفالم الوثائقية فهي: »نخاس الجنوب في مواجهة المنجميين المغاربة« 
من إخراج خالد الزايري، »آنديكو« من إخراج علي والداه، »سيدة الصحراء« من إخراج 
اهلل يستر عبد الغفور، »الوثيقة« من إخراج محمد رائد المفتاحي، »ذاكرة إذاعة« من 
إخراج لينة اعريوس، »ماردونا الصحراء« من إخراج أمينة شادي، »تحدي النساء« من 
إخراج لبنى اليونسي، »الكوباراويون« من إخراج عبد العزيز خوادير، »رحم الصحراء« 
من إخراج محمد مروان كمال، »ظيوف  من إخراج مليكة ماء العينيين، »حكاية جسد« 
من إخراج شاكر لخليفي،  الرتاعة«  »أحفاد  فاتن خلخال،  من إخراج  المظلم«  القنديل 
»هدارة« من إخراج سالم بالل، »نساء قرية الصيادين« من إخراج عبد الرحمان الرايس، 

»حفريات بيبا« من إخراج غزالن أسيف.
 كتابة السيناريو:

باإلضافة إلى مشاريع األفالم، استفاد 14 سيناريو من المساهمة في الكتابة أو إعادة 
الكتابة، فيما يلي عناوينها: »أفضل مكافأة«، مشروع فيلم روائي طويل سيخرجه فديريكو 
فريني عن سيناريو له باإلشتراك مع جامبييرو ريكوزي، و«حرب الستة شهور«، مشروع 
فيلم روائي طويل سيخرجه الجياللي فرحاتي عن سيناريو له، و«أنا ميت«، مشروع فيلم 
روائي طويل سيخرجه عزيز السالمي عن سيناريو له، و«مليكة«، مشروع فيلم روائي 

الرمال«، مشروع فيلم  له، و«سنابل على  البخاري عن سيناريو  طويل سيخرجه كريم 
وثائقي سيخرجه رشيد الشيخ عن سيناريو لجالل بلوادي، و«نساء الحصير«، مشروع 
فيلم وثائقي سيخرجه موالي خالد البومسهولي عن سيناريو لعمر ميارة، و«حبيبة« 
واد نون«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه سالم بالل عن سيناريو له، و«صناع السالم«، 
مشروع فيلم وثائقي سيخرجه سعيد زريبية عن سيناريو لسعادني دادا، و«الكركرات 
معبر الحياة«، مشروع فيلم وثائقي ستخرجه دنيا نيوف عن سيناريو لعمر ميارة، و«على 
خطى القصيد«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه بوشعيب المسعودي عن سيناريو لمحمد 
مولود األحمدي، و«حاجيتك ما جيتك«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه يوسف حاسيك عن 
سيناريو لعثمان سايلوم، و«مغربية الصحراء، شهادة الصويرة«، مشروع فيلم وثائقي 
سيخرجه محمد نصرات عن سيناريو لمحمد عبد اهلل فهمي، و«عود اإلسم«، مشروع فيلم 
وثائقي سيخرجه عبد اللطيف نسيب عن سيناريو لرشيد البكاي، و«زغيلينة«، مشروع 

فيلم وثائقي سيخرجه توفيق شرف الدين عن سيناريو لموليد الزهير.
تجدر اإلشارة إلى أن العدد اإلجمالي لألفالم والسيناريوهات ومشاريع األفالم التي 
2020 إلى 48 سنة 2021. أما اللجنة التي  33 سنة  استفادت من الدعم قد ارتفع من 
في  وضمت  الخياط  غيثة  ترأستها  فقد   2021 سنة  الدعم  مبالغ  توزيع  على  أشرفت 
عضويتها إلى جانبها كال من نزهة الحضرمي وليلى طاهيري وليلى الشرادي وصوفيا 
حبيبة بلقاسم وفاطمة الزهراء بنشرقي وموليم العروسي وجمانة ماء العينين وعمر 

بلخمار ومراد لطيفي.

�شينما خمي�س منت�شف ال�شهر بخريبكة.. 
عر�س �شريط »حلم �شهرزاد«

س����ي����ك����ون ع���ش���اق 
ي��وم  م��س��اء  السينما 
على  ال��ق��ادم  الخميس 
موعد مع عرض لشريط 
» حلم شهرزاد » بقاعة 
السينمائية  ال��ع��روض 
بالمركب الثقافي بمدينة 
خريبكة، و ذلك في إطار 
السينمائي  البرنامج 
ل��ج��م��ع��ي��ة ال����ن����ادي 
بخريبكة  السينمائي 
للموسم الحالي  2021 

. 2022/
و أشار بالغ للجمعية 
حلم   « شريط  أن  إل��ى 
شهرزاد » يعتبر العرض 
الثاني من نوعه الذي يتم 
تقديمه في إطار برنامج » 
سينما خميس منتصف 
من   ،« بخريبكة  الشهر 
توقيع المخرج الجنوب 

إفريقي » فرانسوا فيرست » ) 53 سنة ( الذي يعد أيضا مدير تصوير 
و منتج و مؤلف في المجال السينمائي.

الشهيرة  األسطورية  الحكاية   « حلم شهرزاد   « يستوحي شريط  و 
للكتاب التراثي » ألف ليلة و ليلة  ».

و قد بوأ هذا العمل السينمائي، الذي استغرق إعداده سنتين » اعتمادا 
على إمكانيات ذاتية صرفة »، مخرجه الجنوب افريقي فيريست ، » موقعا 
سينمائيا بارزا، و صيتا فنيا معتبرا » بحصوله على جوائز متعددة و 

متنوعة تحتفي بجماليته التعبيرية الفائقة.

فيلمان يتصدران ترشيحات نقابة ممثلي الشاشة في هوليوودالمغربية مريم حسين ُتطلق أغنية  »ليا وحدي«
من إخراج  طرحت الفنانة المغربية مريم حسين أغنية مصورة جديدة بعنوان »ليا وحدي« 
اللبنانية رندلى قديح، ومن كلمات وألحان توفيق المغربي جوكر، توزيع، ميكس وماستر مخلوقي 

.QM Production في المغرب، وإنتاج Jocker Production Art Studio بدر/استديو
 ُتعد أغنية »ليا وحدي« مزيجاً بين اللهجة المغربية لناحية الكلمات واإليقاع اإلفريقي لناحية اللحن.

ويطيروا/  وعيا  ح��اول��وا  وي���دوروا  يلفوا  بالتالي:«خليهم  أغنيتها  كلمات  مريم  تستهل 
ليا  عارفاك  نهتم  وما  سوقيش  ما  بّسم  يموتوا  خليهم  وحدي/  ليا  عارفاك  وحدي  ليا  عارفاك 
واه��وارة  يقول:«واييه  ال��ذي  المغربي  التراث  من  بمقطع  إستعانتها  جانب  إلى  وحدي...«. 
اإلنكليزية. باللغة  المصطلحات  بعض  ع��ن  فضاًل  كارة«.  ن��دي��رو  ف��اش  ح��ارة   هالمواسم 

هذا الخليط الجديد من نوعه بين الكلمات واللحن مّيز األغنية ببصمة مختلفة ُتشّكل هوية فنية 
خاصة للفنانة الشابة.

 ، للمخرجة جين كامبيون والعمل السينمائي الدرامي »هاوس أوف غوتشي«  تصد ر فيلم »ذي باور أوف ذي دوغ« 
األربعاء ترشيحات نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود )»ساغ أووردز«( التي تشكل عادة مؤشرا رئيسيا في السباق إلى 

حفل توزيع جوائز األوسكار.
ألفضل فيلم درامي، كما حصل أبطاله بنديكت  هذا األسبوع جائزة »غولدن غلوب«  ونال »ذي باور أوف ذي دوغ« 

كامبرباتش وكيرستن دانست وكودي سميت-ماكفي، على ترشيحات لجوائز »ساغ«.
الفئة  في  ترشيح  على  يحصل  لم  العمل  إن  إذ  الصعداء،  يتنفسوا  أن  يمكنهم  كامبيون  فيلم جين  منافسي  أن  غير 

الرئيسية ل�«أفضل طاقم«.
القرن  يروي قصة شقيقين متناحرين في والية مونتانا في عشرينيات  الذي  أوف ذي دوغ«  باور  »ذي  فيلم  عرض 
الماضي، ألول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في أيلول/سبتمبر والذي فازت على إثره كامبيون بجائزة أفضل مخرج.
وقد اجتذب منذ ذلك الحين تعليقات حماسية كثيرة، كما ط رح على »نتفليكس« وع رض لفترة محدودة في الصاالت 

السينمائية.
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سهام القرشاوي

 يستعد الفنان النوري لإلعالن عن انطالق 
ستود اليف »  الدورة الخامسة من برنامج » 
جميع  من  مشاركا  فنانا   50 الذي سيتضمن 

أنحاء المغرب.
االتحاد   و صرح النوري في محادثة مع » 
االشتراكي »، بأن المتسابقين استهلوا تمارينهم 
بعد أن تم الحسم في األغاني التي سيدخلون 
بها المسابقة، مفسرا بأنه سيتم تسجيلها و 
تقديمها في آخر شهر يناير الجاري، و ذلك بدعم 
نحن الدار البيضاء  و مشاركة من مؤسسة » 

»، كما هي العادة في كل دورة.
و استرسل المنتج نور الدين الشهير، منذ 
الثمانينيات باسمه الفني » النوري »، قائال، 
التي أعدها  بأنه سيقوم قريبا بطرح األغنية 
للفنان أشرف بريشة، الفائز في المسابقة لهاته 
السنة ) الدورة الرابعة (، و سيتم تقديم كليب 

لها أيضا.
و غير أشرف بريشة، لدى الملحن و موزع 
األغاني النوري أعماال أخرى مع الفنانة خولة 
ستود اليف  عامر، و هي أيضا من خريجي » 
كونه  على  حديثه  في  النوري  سطر  قد  و   ،«
اختارها ألنها مصقولة مسبقا و جاهزة لكي 
تكون فنانة محترفة، مستدال في أقواله بكون 
خولة، أوال وقبل كل شيء، ذات صوت رائع، لكن 
و باألخص بكونها تتميز بأخالق جيدة، يرى 
هو شخصيا كمنتج و مسطر ألهداف برنامج » 
ستود اليف »، بانه من واجب الفنان الحقيقي 
أن يتميز بها، من بين ذلك التواضع و حسن 

المعاملة و اإلنسانية .. و كلها صفات تجعل منها فنانة متكاملة 
ال ينقصها إال أن تشق طريقها في الميدان، و بالتالي تحتاج فقط 

إلى دفعة صغيرة.
من جهة أخرى أشار النوري إلى أنه عدا أشرف بريشة و خولة 
عامر، فإن لديه مشاريع أعمال مع » ستود اليفيين  آخرين سيعلن 
عليها في الوقت المناسب، و هي كلها مشاريع الزالت في طور التنفيذ. 
و أضاف أن هؤالء الفنانين أعجبه أداؤهم و ينوي أن ينحت طاقاتهم 

الصوتية و شخصيتهم ليصنع منهم فنانين مقتدرين.
القادم  فبراير  شهر  في  بأنه  قائال  النوري  الفنان  استردف   و 
يعتزم تنظيم لقاء بين المشاركين في » ستود اليف » لهاته السنة 
و بعض من المشاركين اآلخرين من مختلف الدورات السابقة، و 
بين 120 أيتام من أبناء جمعية » دار الميمة »، لقاء سيدوم ليوم 
كامل في أحد فنادق الدار البيضاء، و سيتضمن أنشطة مختلفة من 
غناء و رقص و لعب..مع األطفال، و اسرتسل، موضحا، أن الهدف 

من هذا اللقاء هو تعليم هؤالء المشاركين في ط ستود اليف » جزءا 
من أخالقيات برنامج » استود اليف »، فهو شكل من أشكال التربية 
على اإلحساس باألخر و على كون الفنان ال يقتصر على الغناء فقط، 

بل يجب عليه أن يكون متفاعال مع المجتمع و متخلقا.
و أصر النوري على أن يوضح بأنه يسعى منذ تأسيسه للبرنامج 
و تسطير أهدافه، أن يكون هذا األخير متكامال، بحيث يقوم بمرافقة 
المشاركين الطلبة الفنانين، في التداريب الصوتية و كيفية التعامل 

مع الخشبة و كل ما يتعلق بالجانب الفني، لكن 
عالوة عن ذلك ينظم أنشطة و لقاءات.. تخول 
لهم التربية على أشياء أخرى تهم المعامالت، و 
بالتالي فهذا البرنامج يكون تدريجيا يستهلونه 

منذ شهر يناير إلى غاية شهرأكتوبر.
 « تهم  التي  األعمال  هاته  مع  بالموازاة 
ستود اليف » يهتم النوري بالقيام باألبحاث 
الموسيقية، ألنها، على حد قوله، تساعده كثيرا 

على االسترخاء و يشعر بالسكينة أثناءها.
 من جانب آخر صرح النوري بأنه أجل طرح 
لظروف  نظرا  به،  الخاصة  الجديدة  أغنيته 
شخصية و عدم إحساسه بأنه الوقت المناسب 

لتقديمها للجمهور.
زوجته  فقد  النوري  فالفنان  لإلشارة،  و 
مؤخرا، و الزال يشعر بالحزن على فقدانها . 
و في هذا الصدد فقد أسر ل« االتحاد االشتراكي 
بانه كتب أغنية حول الفقيدة سيتقاسمها   «

مع جمهوره في الوقت المناسب.
النوري »  يقوم بتلحين موسيقى »  ف » 
أوركيسترالية » ستكون جاهزة في القريب، و 
هي تحت عنوان » الوردة التي أفتقدها كثيرا » 
و هي مهداة لروح زوجته رحمها اهلل، و هي 
حزينة لكنها تعكس ما يحس به في أعماقه 

حاليا.
كما قال النوري بأنه بالرغم من كل شيء، فهو 
يحاول العمل و يستمر دائما في التلحين و له 
مشاريع مستقبلية في هذا الصدد، من بينها: 
لألفالم  تقديمية  موسيقي  و  أفالم،  موسيقى 
التلفزية  القنوات  يعدها إلحدى   « جينغل   «
اإلسبانية، كما لديه مشاريع أخرى لم يضعها 

بعد على الورق.
و للتذكير فإن برنامج » ستود اليف » مسابقة فنية أسسها و أطلق 
فكرتها و يدير فعالياتها الفنان المغربي النوري و تعنى بالموهوبين 
الفنانين طلبة الجامعات و المعاهد الكبرى، و يتم التصويت على 

الفنانين فيه عبر األنترنيت من خالل موقع البرنامج:
Studlive.ma

رغم الظروف.. ي�شتمر برنامج الم�شابقات »�شتوديو اليف« رحلته لل�شنة الخام�شة

االأفالم وم�شاريع االأفالم الم�شتفيدة من دعم الدولة
حصيلة 2021 السينمائية بالمغرب:
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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

- سهام القرشاوي
- 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
2022/01/17

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
جهة مراكش - اسفي

اقليم اسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابيةاملعشات

إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح

رقم: 2022/01
)جلسة عمومية(

فبراير  الخميس17  يوم  في 
الحادية  الساعة   ،على   2022
بقاعة  ،سيتم  صباحا  عشرة 

الترابية  االجتماعاتبالجماعة 
لجماعة املعشات بمركز الصويرية 
القديمة،فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
أجل:  من  مفتوح  اثمان  عروض 
لفائدة  والزيوت   الوقود  شراء 

الجماعة  الترابية املعشات.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 

من مكتب الصفقات بالجماعة.
تحميلهإلكترونيا  كذلك   ويمكن 
من  العمومية  الصفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني  التالي: 
www.marchés publics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

ثمانية االفدرهم )8000٫00درهم(.
في:  التقديري   املبلغ  حدد 
وثمانون  واحدى  خمسمائة 
وتسعون  وخمسة  ومائة  الف 
سنتيما  وعشرون  وخمسة  درهما 

)581.195,25درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم: املرسوم  من  و31  و29 
 08 في  الصادر   349-12-2
جمادى1   1434)20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.

به  مسموح  االلكتروني  التعهد 
طبقا لقرار وزير االقتصاد واملالية 
شتنبر   4 في  الصادر   14-20 رقم 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
من  العمومية  الصفقات  ابرام 

الصفة املادية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
بمكتب الضبط بالجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
إلى  بإفادةباالستالم  املضمون 

املكتب املذكور اعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *

بداية  عند  العروض  طلب  لجنة  
الجلسة و قبل فتح االظرفة

* إما ايداعها الكترونيا.
بها  الواجباإلدالء  املثبة  الوثائق 
هي تلك املقررة في املادة9 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن/162/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل بالشمال - طنجة
إعالن عن طلبات العروض 

املفتوحة
TN4116214 :أرقام

جلسة علنية
تعلن مديرية النقل بالشمال - طنجة 

واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهرباء،  قطاع   - للشرب  الصالح 
الطابق  النصر،  بإقامة  الكائنة 
موالي  زنقة  ركن   ،5 الرقم  األول، 
زلواغة طنجة،  العزيز وشارع  عبد 
املتعلق بإنشاء  العروض  طلب  عن 

خط 60 ك.ف »تلمبوت بوحميد«.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.  
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
19.212.934,18درهم  األشغال: 

)مع احتساب الرسوم(
في:  املؤقتة،  الضمانة  مبلغ  يحدد 
يعادلها  ما  أو  200.000,00درهم 
بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. 

املشروع  ملواقع  زيارة  تنظم 
قسم  بمقر    2022/02/03 في 
من  ابتداءا  القنيطرة  االستغالل 

الساعة 00:10 صباحا.
في حالة الضرورة االتصال بالسيد 

محدي علي رقم الجوال:
 )+212661548011(

املشروع  مواقع  إختيارية  زيارة 
غير إلزامية وعدم حضور املتنافس 
في  سببا  تعتبر  ال  الزيارة،  لهذه 

إقصائه.
يمكن تحميل ملف االستشارة عبر 
بوابة الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchés publics.gov.ma

 www.one.ma:وكذلك عبر
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التموين  بمديرية 
املاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب-قطاع الكهرباء 65, 
زنقة عثمان بن عفان  2000 الدار 
 13498 البريد  صندوق  البيضاء 

الدار البيضاء - املغرب.
الهاتف:522668186)212(
الفاكس:522433115)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

إلى  تودع العروض مقابل وصل   -
التموين  ملديرية  الضبط  مكتب 
زنقة   ,65 ب  الكائن  والصفقات 
عثمان بن عفان الدار البيضاء قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
إلى   بالتوصل  املضمون مع إشعار 
التموين  ملديرية  الضبط  مكتب 
زنقة   ،65 ب  الكائن  والصفقات 
عثمان بن عفان الدار البيضاء قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

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

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ الخميس 03 مارس 
00h09  بمقر  2022 على الساعة 
الكائن  مديرية التموين والصفقات 
الدار  زنقة عثمان بن عفان   ،65 ب 

البيضاء على مرحلة واحدة.
يمكن تحميل نظام مشتريات املكتب 

وكذا الدفاتر العامة عبر بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/163/ا.د

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

والية جهة الرباط- سال- القنيطرة
عمالة إقليم القنيطرة

دائرة بنمنصور
قيادة املكرن
جماعة املكرن

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/01

فبراير   09 األربعاء  يوم  في 
الحادية عشر  الساعة  2022، على 
رئيس  بمكتب  سيتم  صباحا، 
جماعة  املكرن فتح األظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
بـ  املتعلق   ،2022/01 رقم:  مفتوح 
األسبوعي  السوق  كراء  »سمسرة 
 ،2022 لسنة  املكرن«  »خميس 

جماعة املكرن«. 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
العمومية،  الصفقات  مكتب  من 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة *الصفقات العمومية:
www.marchés publics.gov.ma

محدد  املؤقت  الضمان  مبلغ   *
درهما  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهما  آالف  وعشرة  ثالثمائة 

)310.000,00درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ،25 املواد:  ملقتضيات  مطابق 
رقم:  املرسوم  من  و31   29  ،27
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املكتب املذكور.
* إما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب 

الضبط لجماعة املكرن.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 3 من نظام اإلستشارة.
ع.س.ن/168/ا.د ع.س.ن /164/إد

ع.س.ن /165/إد

ع.س.ن /169/إد

ع.س.ن /164/إد

ع.س.ن /167/إد
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  اإقليم اأزيالل .. وحدات 

طبية بمناطق جبلية

  استفاد 339 شخصا بمنطقة )أيت تشواريت(، التابعة 
من  املنقضي،  السبت  يوم  أزيالل،  بإقليم  واولى  لجماعة 
خدمات وبرامج صحية مختلفة أشرفت عليها وحدات طبية 

وفرق متنقلة. 
2021- »رعاية«  عملية  إطار  في  املبادرة  هذه  »وتندرج 
والجبلية  القروية  املناطق  ساكنة  لدعم  املخصصة   2022
على مواجهة موجة البرد القارس وتساقط األمطار والثلوج« 

حسب الجهات املشرفة على هذه املبادرة.
  وعلى مستوى النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، دائما ،  نظم 
يوم  أحنصال«،  و«زاوية  ب«تاݣلفت«  الصحيان  املركزان 
»اسنتيك«  املنصرم، وحدات وفرقا متنقلة بمناطق  الجمعة 

و«اكناريو« و«تاملست« و«توجودين« و«ايت بوملان«  . 
»وشملت هذه املبادرة، التي استفاد منها 629 من ساكنة 
لسرطان  وكشوفات  عامة،  طبية  فحوصات  املناطق،  هذه 
فيروس  ضد  والتلقيح  الحمل،  وتتبع  الرحم  وعنق  الثدي 
همت  أخرى  صحية  برامج  على  عالوة  املستجد،  كورونا 
التمريضية  والعالجات  املزمنة  األمراض  وتتبع  الكشف 

وتوزيع األدوية باملجان«.

بر�شيد .. غر�س اأ�شجار 
بم�ؤ�ش�شات تعليمية 

 تم، السبت املنصرم ، إطالق مشروع غرس 2022 شجرة 
»الذي يستهدف، برسم السنة الجارية، أكثر من 30 مؤسسة 
من مختلف املستويات التعليمية، موزعة على ست جماعات 

ترابية بإقليم برشيد«.
شعار:«أطفال  تحت  العملية،  هذه  انطالقة  أعطيت  وقد 
اإلعدادية  بالثانوية  الغد«،  أجل  من  اليوم  وأشجار..حلول 
التربية  لوزارة  اإلقليمية  املديرية  إشراف  تحت  السوالم، 
مع  بشراكة  ببرشيد  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية 
مبادرة شباب  وجمعية  التعليمية  املؤسسات  آباء  جمعيات 

فاعل خير وجمعية ابن البيطار.
للوزارة  اإلقليمي  املدير  الباللي  الحسن  أكد  وباملناسبة، 
والتكوين  للتربية  الجهوية  )األكاديمية  ببرشيد  الوصية 
تندرج  البادرة  هذه  »أن  سطات(،    البيضاء  الدار  جهة 
املدرسة  حول   51-17 القانون  مقتضيات  تنزيل  إطار  في 
املغربية، وكذا البرنامج اإلقليمي والجهوي للبيئة والتنمية 
املستدامة«، مشيرا  إلى» أن املديرية اإلقليمية عبأت مختلف 
في  الجماعي،  الحس  إذكاء  أجل  من  الشريكة  الجمعيات 
صفوف الناشئة التعليمية وتحفيزها على العناية بالفضاء 
هذه  بأن  علم  وجماليتها،  التعليمية  للمؤسسات  البيئي 
العملية كانت مسبوقة في ما قبل بغرس 1500 شجرة خالل 
، مذكرا  »أن  املرحلة األولى لشهري أكتوبر ونونبر 2021« 
برنامج هذه السنة يتضمن، فضال عن غرس األشجار، تنظيم 
سلسلة من الحمالت التحسيسية حول مختلف الجوانب ذات 
الصلة باملجال البيئي«، مشيدا »بمساهمة الشركاء بما فيهم 
باملؤسسات  واإلدارية  التربوية  واألطر  املحلية  الجماعات 

التعليمية املعنية وباقي مكونات النسيج الجمعوي«. 

وجدة ..  دورة تك�ينية 
لمقاولين �شباب

والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  نظمت   
والتكوين  التربية  إلنعاش  البلجيكية  الوكالة  مع  بشراكة 
تكوينية  دورة  مؤخرا،  مبادرة،  الشرق  وجمعية  بالخارج، 
من  20 شابا وشابة  لفائدة  املقاولة  إنشاء  بعد  بما  متعلقة 

وجدة.
دعم  برنامج  إطار  في  يندرج  الذي  التكوين،  هذا  »وركز 
بما  متعلقة  مواضيع  عدة  على  )آجي(،  الشابة  املبادرات 
حسب  بعد إنشاء املقاولة؛ أبرزها التسيير اإلداري واملالي« 

املنظمني .
الوكالة  طرف  من  محمول  »آجي«،  برنامج  »أن  يذكر 
مع  بشراكة  بالخارج،  والتكوين  التربية  إلنعاش  البلجيكية 
والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزارة 
والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة  والكفاءات، 
الوكالة  خالل  من  البلجيكية  الحكومة  طرف  من  وممول 

البلجيكية للتنمية«.

علي أورارى

السنة  »حلول  ب  االحتفاء   سياق  في 
أماينو   أسكاس   الجديدة،  األمازيغية 
القبلية  املرأة   جمعية  نظمت   ،  «  2972
أيت  بدوار  حفال  التضامن  و  للتنمية 
الغندور  سيدي  جماعة  ،قبليني،  الشرقي 
 ، شعار  تحت  الخميسات،  بإقليم 
على  نحافظ  التقاليد  على  »بالحفاظ 
عالم  من  فعاليات  بحضور   ، الهوية«  
واإلعالم.  والفكر  األمازيغية  الثقافة 
وعرفت  متنوعة،  كانت  امللتقى  فقرات 
مداخالت ملجموعة أساتذة تناولوا   »دور 
بأن  »بدءا   ، القروي«  العالم  في  املرأة 
هي  القروي  لإلنسان  بالنسبة  األرض  
شاسع  ومخيال   جغرافي  وانتماء  إنتاج 
بالعادات   والتشبث  وطقوس،  وثقافة 
واألرض تشكل املحور األساسي للمجتمع 
التجارب  الفالح  يراكم  عبرها  الزراعي، 
املرأة  دور  يبني  بالفالحة  واإلشتغال   ،
موسم   إلى  الحرث  من   ، األساسي 
تعد  الفضاء  هذا  في  واملرأة  الحصاد، 
جسدا حركيا تعطي الحياة للمجال الذي 
تشتغل فيه، وحضورها كذلك دائم بالبيت 
وخارجه، أنشطة زراعية وتربية املاشية، 
اإلقتصادية  الحياة  تأمني  على  والعمل 
نشاطها  وفي  لألسرة،  واإلجتماعية 
الفالحي تمارس طقوسا  عند بداية املوسم 
الفالحي ليعم النماء والخصب،  من خالل 

انحباس  عند  الغيث  وطلب  اإلستمطار 
»ثاغنجايث«...  أونزار«،  »ثسليت  املطر، 
ابتهاالت، وعادات عند جني املنتوج ليكون 

وفيرا ويعم الخير«.
فالسنة   ، نفسها  املناسبة  وبخصوص 
وسكاس«  »أقرو  عليها  يطلق  األمازيغية 
»أمزوارو  أوسكاس«،  »إيخف  ،أو 
تم  املداخالت  خالل  من   نوسكاس«..  
استحضار التاريخ والتقويم األمازيغيني، 
العادات والتقاليد، أنواع وأنماط الطقوس 
املتبعة في احتفال األمازيغ بها، وهو ما 
ضمن  ومن  »حاكوزة«،  ب  عندهم  يعرف 
العادات  أنواع املأكوالت التي يتم إعدادها 

بهذه املناسبة ، منها الكسكس واملعروف 
»بركوكس  »أحلحول«،  ب  زمور  بمنطقة 
مطبوخ،  لنب  وهو  »تكليل«  »بالحليب، 
الذي  القمح  حبوب  طهي  وهو  »إركمن«، 
يكون ملتصقا بجدران املطمورة ، ويكون 
وقد  اإلحمرار،  إلى  مائال   القمح  هذا 
املرشوش،   املطامير،  بانقراض  انقرض  

»الرفيسة »،  »تاكال«... 
إن  يقول  من  هناك  السنة  هذه  وعن 
اسمها هو »سنة شيشون« أي  »أسكاس 
للحكوزة  اإلشارة  وتمت  شون«،  نشي  
منطقة  كل   ، عديدة  أياما  تخص  التي 
تحددها حسب ما هو متوارث من عادات  

إلى  دجنبر   25 من  تمتد  أغلبها  وفي   ،
بني  ما  يجعلها  من  وهناك  يناير،  14من 
24 دجنبر و و13من يناير ،وهناك قبائل 
من زمور تحتفل بهذا اليوم في 12يناير، 
 13 يوم  أي  بيوم،  بعدها  أخرى  وقبائل  
يناير، ولدى البعض اآلخر  يكون اإلحتفال 
يوم 14يناير، ومن بني القبائل  تلك التي 
قصة  على  بناء  يناير  نهاية  في  تقيمها 
العجوزة أو »الحكوزة«، وهناك من  يرجع 
»الحكوزة« إلى أصل يهودي تقابلها كلمة 
وهناك  الهرمة«...  »املرأة  أي  العجوزة ، 
لدى  العجوزة  قصة  أن  على  اتفقت  آراء 
األمازيغ هي حكاية متوارثة والتي لحقها 
تفسرها  قبيلة  كل  وصارت  التحريف، 
املرأة  فقصة  العموم  وعلى   . تراها  كما 
األمازيغية  بالسنة  اتصال  لها  العجوز 
الجديدة، والحدث كان في أواخر يناير ، 
على شهر  واألمازيغ يطلقون إسم »ناير« 
يناير، واملتفق عليه عند الباحثني املهتمني 
بالشأن األمازيغي،  أن يوم 13يناير  يكون 
هو بداية السنة األمازيغية أو الفالحية  ، 
وهناك من يؤخر اإلحتفال إلى  آخر شهر 
محطة  هي  األمازيغية  والسنة   « يناير.  
هو  وو13يناير  وأساسية،    نضالية 
يشير  بعض  تاريخ  له داللته وأهميته«  

الباحثني .
هذا  وتخللت الحفل  لوحات فنية من 
وأداء     « الهيت،  و  أحيدوس    « رقصة 
بعض األغاني األمازيغية و تنظيم عروض 

لألطفال.

  يف لقاء حضره باحثون يف التراث األمازيغي بإقليم اخلميسات 
  دللت الت�شبث بالأر�س ودور المراأة الحا�شم في الحفاظ 

على عادات » المجتمع الزراعي«

  تابعة ألكادير إداوتنان
 حمالت اإنجاز البطاقة ال�طنية لفائدة �شاكنة خم�س جماعات قروية

  عبداللطيف الكامل

األمن  ومصالح  املحلية  السلطات  نظمت 
الوطنية  البطاقة  بإعداد  املكلفة  الوطني 
الترابية،  والجماعات  أكادير  أمن  بوالية 
منذ بداية اليوم الرابع من شهريناير2022،  
حمالت  واسعة بهدف إنجازالبطاقة الوطنية 
لفائدة ساكنة خمس جماعات قروية بعمالة 

أَكاديرإداوتنان كان آخرها جماعة تغازوت.
تقريب  الحمالت في سياق  »وتندرج هذه 
للمواطن وتسهيل ولوجه  االدارية  الخدمات 
وفي  الخاصة،  االدارية  لوثائقه  وتحصيله 
هذا الشأن قامت مصالح األمن املختصة في 
بالتنقل  وتجديدها  الوطنية  البطاقة  إعداد 
إلى عني املكان من أجل تخفيف عناء التنقل 
العالم  ساكنة  من  1500شخص   لحوالي 
تقديم  بهدف  إما  أَكادير  مدينة  إلى  القروي 
الوطنية  البطاقة  على  الحصول  طلبات 
، الفتة  املنتظمة  الجهات  تقول  أوتجديدها« 
إلى أن »فرقة متنقلة تابعة ملصلحة البطاقة 
بخمس  حلت  أكادير،   أمن  بوالية  الوطنية 
أكادير  لعمالة  ترابيا  تابعة  قروية  جماعات 
وتامري  وتغازوت  أورير  من  بكل  إدوتنان 
جماعة  أخرها  وكان  وأقصري  وإمسوان 

تغازوت ».

 12 األربعاء  يوم  قرب  عن  عاينا   وقد 
املحلية  السلطات  نظمت  يناير2022،كيف 
هذه  الترابية  الجماعة  ومعها  بتغازوت 
املتنقلة  الفرقة  باستقبال  بدءا   ، الحملة 
أمن  والية  وفرتها  التي  الوطني  لألمن 
البشرية  املوارد  كافة  من  أكادير،واملكونة 
والتقنية  اللوجستيكية  والوسائل 
االستثنائية  العملية  هذه  بتنظيم  الكفيلة 
الوطنية. كما عملت  التعريف  إلصداربطائق 
جماعة تغازوت بمواردها البشرية وآلياتها 
املدني، على   توفيرالجانب  املجتمع  بمعية 

اللوجستيكي لهذه الحملة ، من تهيئة املكان 
وتوفير التغذية من أجل إنجاح العملية التي 
من  استفاد  245شخصا  حوالي  استهدفت 
أوتجديد  الحصول  طلبات  إيداع  من  عملية 

بطاقة التعريف الوطنية. 
فقد  تغازوت،«  جماعة  رئاسة  وحسب  
املوارد  بتوفير  أكادير    أمن  والية  قامت  
والتقنية  اللوجستيكية  والوسائل  البشرية 
حني  في  العملية،  هذه  بإنجاح  الكفيلة 
تجندت السلطات املحلية والقوات املساعدة 
واملجتمع  الترابية  الجماعة  موظفي  بمعية 

املدني في التنظيم وإخبار الساكنة املعنية، 
سواء بتقديم طلبات الحصول على البطاقة 
الوطنية أو تجديدها، بينما تكلفت الجماعة 
الحملة  هذه  في  للمشاركني  بتوفيرالتغذية 

التي لقيت استحسانا من قبل الساكنة«. 
أن   « أمني  مسؤول  أوضح  جهته   من  
العملية ستتواصل في األيام القادمة لتشمل 
بعمالة  املتبقية  القروية  الجماعات  جميع 
أكادير إداوتنان، وأن والية أمن أكادير،وفرت 
التوصل  بهدف  الغاية  لهذه  أمنيا  طاقما 
الوطنية  البطاقة  على  الحصول  بطلبات 
العالم  ساكنة  من  كبير  لعدد  تجديدها  أو 
من  هناك  إلى  التنقل  يتم  القروي،حيث 
أجل التخفيف من عناء  تنقل  الساكنة من 

جماعاتها البعيدة إلى مدينة أكادير«.
واملواطنات  املواطنون  أشاد  وقد   هذا 
الواسعة  الحمالت  هذه  من  املستفيدون 
الخمس  الترابية  بالجماعات  املنظمة 
كافة  بذلها  التي  الجبارة  ب«املجهودات 
املتدخلني من مصالح أمنية وسلطات محلية 
هذه  إنجاح  اجل  من  جماعية  ومجالس 
مازالت  والتي  األولى،  مرحلتها  في  العملية 
القروية  الجماعات  كافة  لتغطي  مستمرة 

املتبقية بعمالة أكاديرإداوتنان«.

ضمن جولة باألقاليم اجلنوبية 
كلميم ..  » جدارة«  تراهن على ت�عية التالميذ باأهمية بناء الذات  ونجاعة الت�جيه

 تحت شعار »مستقبلك بني يديك«، حلت 
يوم الجمعة  املنصرم  بمدينة كلميم ،  قافلة 
املغربية  املؤسسة  تنظمها  التي  »جدارة«، 
في  بها  تقوم  جولة  ضمن  وذلك  للطالب،  

األقاليم الجنوبية للمملكة.
لقاء  بتنظيم  كلميم  محطة  وتميزت 
للتربية  اإلقليمية  املديرية  بمقر  تحسيسي 
العمل  يندرج في سياق   »والذي  الوطنية،  
مشروع  بناء  بأهمية  التالميذ  توعية  على 
مستقبل  لبناء  وتوجيههم  وشخصي  مهني 

أفضل« حسب املنظمني .
»كما شمل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة 
عدد من تالميذ السلك الثانوي ومستشارين 
اإلقليمية  للمديرية  تابعني  التوجيه  في 
املؤسسة  عن  ملحة  تقديم  الوطنية،  للتربية 
املغربية للطالب من حيث مهامها وبرامجها، 
وتنظيم ورشة تكوينية تمحورت حول كيفية 

بناء الذات ومستقبل أفضل.«
املغربية  املؤسسة  عن  فارس،  أنس  وأكد 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  للطالب، 
فرصة  تمثل  القافلة  هذه  »أن  لألنباء،  

)وزارة  الشركاء  وكذا  الشباب  مع  للتواصل 
املهني  التكوين  ومكتب  الوطنية  التربية 
بالفرص  والتعريف  الشغل(،  وإنعاش 

املؤسسة.  هذه  توفرها  التي  والعروض 
حصة  محطة،  كل  في  املؤسسة  هذه  وتنظم 
توجيهية مع مستشار في التوجيه التربوي  

التكوينات  يعمل على إطالع املشاركني على 
العليا  واملدارس  الجامعات  في  املتاحة 

باملغرب«.
التي   ،« جدارة  قافلة   « فعاليات  وحطت 
جابت عدة محطات باألقاليم الجنوبية، يوم  
عدة  ذلك  بعد  لتشمل  إفني،  بسيدي  السبت 

عماالت وأقاليم بمختلف جهات اململكة.
التي  للطالب،  املغربية  املؤسسة  »وتعد 
ربحية  غير  مؤسسة   ،2001 سنة  تأسست 
 ،2013 في  العامة  املنفعة  على  حصلت 
الحاصلني  الشباب  دعم  بمهمة  لالضطالع 
بدور  واملقيمني  بامتياز  الباكالوريا  على 
»ة«،  الطالب  )دار  االجتماعية  الرعاية 
أوساط  من  واملنحدرين   )... األيتام  دار 
العليا  دراستهم  الستكمال  هشة،  اجتماعية 
وفق مستواهم األكاديمي في أحسن مدارس 
أو  العمومية  العالي  التكوين  ومعاهد 
الخاصة الشريكة للمؤسسة، وكذا مواكبتهم 
إدماجهم  غاية  إلى  متعددة  برامج  عبر 

املهني« تشير املصادر ذاتها .
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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

- سهام القرشاوي
- 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
2022/01/17

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
جهة مراكش - اسفي

اقليم اسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابيةاملعشات

إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح

رقم: 2022/01
)جلسة عمومية(

فبراير  الخميس17  يوم  في 
الحادية  الساعة   ،على   2022
بقاعة  ،سيتم  صباحا  عشرة 

الترابية  االجتماعاتبالجماعة 
لجماعة املعشات بمركز الصويرية 
القديمة،فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
أجل:  من  مفتوح  اثمان  عروض 
لفائدة  والزيوت   الوقود  شراء 

الجماعة  الترابية املعشات.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 

من مكتب الصفقات بالجماعة.
تحميلهإلكترونيا  كذلك   ويمكن 
من  العمومية  الصفقات  بوابة  من 

العنوان االلكتروني  التالي: 
www.marchés publics.gov.ma

في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

ثمانية االفدرهم )8000٫00درهم(.
في:  التقديري   املبلغ  حدد 
وثمانون  واحدى  خمسمائة 
وتسعون  وخمسة  ومائة  الف 
سنتيما  وعشرون  وخمسة  درهما 

)581.195,25درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
رقم: املرسوم  من  و31  و29 
 08 في  الصادر   349-12-2
جمادى1   1434)20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.

به  مسموح  االلكتروني  التعهد 
طبقا لقرار وزير االقتصاد واملالية 
شتنبر   4 في  الصادر   14-20 رقم 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
من  العمومية  الصفقات  ابرام 

الصفة املادية.
ويمكن للمتنافسني:

* إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
بمكتب الضبط بالجماعة.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
إلى  بإفادةباالستالم  املضمون 

املكتب املذكور اعاله.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *

بداية  عند  العروض  طلب  لجنة  
الجلسة و قبل فتح االظرفة

* إما ايداعها الكترونيا.
بها  الواجباإلدالء  املثبة  الوثائق 
هي تلك املقررة في املادة9 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن/162/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب
قطاع الكهرباء

مديرية النقل بالشمال - طنجة
إعالن عن طلبات العروض 

املفتوحة
TN4116214 :أرقام

جلسة علنية
تعلن مديرية النقل بالشمال - طنجة 

واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الكهرباء،  قطاع   - للشرب  الصالح 
الطابق  النصر،  بإقامة  الكائنة 
موالي  زنقة  ركن   ،5 الرقم  األول، 
زلواغة طنجة،  العزيز وشارع  عبد 
املتعلق بإنشاء  العروض  طلب  عن 

خط 60 ك.ف »تلمبوت بوحميد«.
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.  
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
19.212.934,18درهم  األشغال: 

)مع احتساب الرسوم(
في:  املؤقتة،  الضمانة  مبلغ  يحدد 
يعادلها  ما  أو  200.000,00درهم 
بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. 

املشروع  ملواقع  زيارة  تنظم 
قسم  بمقر    2022/02/03 في 
من  ابتداءا  القنيطرة  االستغالل 

الساعة 00:10 صباحا.
في حالة الضرورة االتصال بالسيد 

محدي علي رقم الجوال:
 )+212661548011(

املشروع  مواقع  إختيارية  زيارة 
غير إلزامية وعدم حضور املتنافس 
في  سببا  تعتبر  ال  الزيارة،  لهذه 

إقصائه.
يمكن تحميل ملف االستشارة عبر 
بوابة الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchés publics.gov.ma

 www.one.ma:وكذلك عبر
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التموين  بمديرية 
املاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الصالح للشرب-قطاع الكهرباء 65, 
زنقة عثمان بن عفان  2000 الدار 
 13498 البريد  صندوق  البيضاء 

الدار البيضاء - املغرب.
الهاتف:522668186)212(
الفاكس:522433115)212(
يسلم ملف االستشارة مجانا.

طبقا  العروض  تحضير  يجب 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

إلى  تودع العروض مقابل وصل   -
التموين  ملديرية  الضبط  مكتب 
زنقة   ,65 ب  الكائن  والصفقات 
عثمان بن عفان الدار البيضاء قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
إلى   بالتوصل  املضمون مع إشعار 
التموين  ملديرية  الضبط  مكتب 
زنقة   ،65 ب  الكائن  والصفقات 
عثمان بن عفان الدار البيضاء قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة العلنية 

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

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ الخميس 03 مارس 
00h09  بمقر  2022 على الساعة 
الكائن  مديرية التموين والصفقات 
الدار  زنقة عثمان بن عفان   ،65 ب 

البيضاء على مرحلة واحدة.
يمكن تحميل نظام مشتريات املكتب 

وكذا الدفاتر العامة عبر بوابة: 
h t t p : / / w w w . o n e . m a /
)Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques(.
ع.س.ن/163/ا.د

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

والية جهة الرباط- سال- القنيطرة
عمالة إقليم القنيطرة

دائرة بنمنصور
قيادة املكرن
جماعة املكرن

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2022/01

فبراير   09 األربعاء  يوم  في 
الحادية عشر  الساعة  على   ،2022
رئيس  بمكتب  سيتم  صباحا، 
جماعة  املكرن فتح األظرفة املتعلقة 
أثمان  بعروض  العروض  بطلب 
بـ  املتعلق   ،2022/01 رقم:  مفتوح 
األسبوعي  السوق  كراء  »سمسرة 
 ،2022 لسنة  املكرن«  »خميس 

جماعة املكرن«. 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
العمومية،  الصفقات  مكتب  من 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة *الصفقات العمومية:
www.marchés publics.gov.ma

محدد  املؤقت  الضمان  مبلغ   *
درهما  ألف  ثالثون  في: 

)30.000,00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهما  آالف  وعشرة  ثالثمائة 

)310.000,00درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 ،25 املواد:  ملقتضيات  مطابق 
رقم:  املرسوم  من  و31   29  ،27
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املكتب املذكور.
* إما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب 

الضبط لجماعة املكرن.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 3 من نظام اإلستشارة.
ع.س.ن/168/ا.د ع.س.ن /164/إد

ع.س.ن /165/إد

ع.س.ن /169/إد

ع.س.ن /164/إد

ع.س.ن /167/إد
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  اإقليم اأزيالل .. وحدات 

طبية بمناطق جبلية

  استفاد 339 شخصا بمنطقة )أيت تشواريت(، التابعة 
من  املنقضي،  السبت  يوم  أزيالل،  بإقليم  واولى  لجماعة 
خدمات وبرامج صحية مختلفة أشرفت عليها وحدات طبية 

وفرق متنقلة. 
2021- »رعاية«  عملية  إطار  في  املبادرة  هذه  »وتندرج 
والجبلية  القروية  املناطق  ساكنة  لدعم  املخصصة   2022
على مواجهة موجة البرد القارس وتساقط األمطار والثلوج« 

حسب الجهات املشرفة على هذه املبادرة.
  وعلى مستوى النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، دائما ،  نظم 
يوم  أحنصال«،  و«زاوية  ب«تاݣلفت«  الصحيان  املركزان 
»اسنتيك«  املنصرم، وحدات وفرقا متنقلة بمناطق  الجمعة 

و«اكناريو« و«تاملست« و«توجودين« و«ايت بوملان«  . 
»وشملت هذه املبادرة، التي استفاد منها 629 من ساكنة 
لسرطان  وكشوفات  عامة،  طبية  فحوصات  املناطق،  هذه 
فيروس  ضد  والتلقيح  الحمل،  وتتبع  الرحم  وعنق  الثدي 
همت  أخرى  صحية  برامج  على  عالوة  املستجد،  كورونا 
التمريضية  والعالجات  املزمنة  األمراض  وتتبع  الكشف 

وتوزيع األدوية باملجان«.

بر�شيد .. غر�س اأ�شجار 
بم�ؤ�ش�شات تعليمية 

 تم، السبت املنصرم ، إطالق مشروع غرس 2022 شجرة 
»الذي يستهدف، برسم السنة الجارية، أكثر من 30 مؤسسة 
من مختلف املستويات التعليمية، موزعة على ست جماعات 

ترابية بإقليم برشيد«.
شعار:«أطفال  تحت  العملية،  هذه  انطالقة  أعطيت  وقد 
اإلعدادية  بالثانوية  الغد«،  أجل  من  اليوم  وأشجار..حلول 
التربية  لوزارة  اإلقليمية  املديرية  إشراف  تحت  السوالم، 
مع  بشراكة  ببرشيد  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية 
مبادرة شباب  وجمعية  التعليمية  املؤسسات  آباء  جمعيات 

فاعل خير وجمعية ابن البيطار.
للوزارة  اإلقليمي  املدير  الباللي  الحسن  أكد  وباملناسبة، 
والتكوين  للتربية  الجهوية  )األكاديمية  ببرشيد  الوصية 
تندرج  البادرة  هذه  »أن  سطات(،    البيضاء  الدار  جهة 
املدرسة  حول   51-17 القانون  مقتضيات  تنزيل  إطار  في 
املغربية، وكذا البرنامج اإلقليمي والجهوي للبيئة والتنمية 
املستدامة«، مشيرا  إلى» أن املديرية اإلقليمية عبأت مختلف 
في  الجماعي،  الحس  إذكاء  أجل  من  الشريكة  الجمعيات 
صفوف الناشئة التعليمية وتحفيزها على العناية بالفضاء 
هذه  بأن  علم  وجماليتها،  التعليمية  للمؤسسات  البيئي 
العملية كانت مسبوقة في ما قبل بغرس 1500 شجرة خالل 
، مذكرا  »أن  املرحلة األولى لشهري أكتوبر ونونبر 2021« 
برنامج هذه السنة يتضمن، فضال عن غرس األشجار، تنظيم 
سلسلة من الحمالت التحسيسية حول مختلف الجوانب ذات 
الصلة باملجال البيئي«، مشيدا »بمساهمة الشركاء بما فيهم 
باملؤسسات  واإلدارية  التربوية  واألطر  املحلية  الجماعات 

التعليمية املعنية وباقي مكونات النسيج الجمعوي«. 

وجدة ..  دورة تك�ينية 
لمقاولين �شباب

والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  نظمت   
والتكوين  التربية  إلنعاش  البلجيكية  الوكالة  مع  بشراكة 
تكوينية  دورة  مؤخرا،  مبادرة،  الشرق  وجمعية  بالخارج، 
من  20 شابا وشابة  لفائدة  املقاولة  إنشاء  بعد  بما  متعلقة 

وجدة.
دعم  برنامج  إطار  في  يندرج  الذي  التكوين،  هذا  »وركز 
بما  متعلقة  مواضيع  عدة  على  )آجي(،  الشابة  املبادرات 
حسب  بعد إنشاء املقاولة؛ أبرزها التسيير اإلداري واملالي« 

املنظمني .
الوكالة  طرف  من  محمول  »آجي«،  برنامج  »أن  يذكر 
مع  بشراكة  بالخارج،  والتكوين  التربية  إلنعاش  البلجيكية 
والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزارة 
والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة  والكفاءات، 
الوكالة  خالل  من  البلجيكية  الحكومة  طرف  من  وممول 

البلجيكية للتنمية«.

علي أورارى

السنة  »حلول  ب  االحتفاء   سياق  في 
أماينو   أسكاس   الجديدة،  األمازيغية 
القبلية  املرأة   جمعية  نظمت   ،  «  2972
أيت  بدوار  حفال  التضامن  و  للتنمية 
الغندور  سيدي  جماعة  ،قبليني،  الشرقي 
 ، شعار  تحت  الخميسات،  بإقليم 
على  نحافظ  التقاليد  على  »بالحفاظ 
عالم  من  فعاليات  بحضور   ، الهوية«  
واإلعالم.  والفكر  األمازيغية  الثقافة 
وعرفت  متنوعة،  كانت  امللتقى  فقرات 
مداخالت ملجموعة أساتذة تناولوا   »دور 
بأن  »بدءا   ، القروي«  العالم  في  املرأة 
هي  القروي  لإلنسان  بالنسبة  األرض  
شاسع  ومخيال   جغرافي  وانتماء  إنتاج 
بالعادات   والتشبث  وطقوس،  وثقافة 
واألرض تشكل املحور األساسي للمجتمع 
التجارب  الفالح  يراكم  عبرها  الزراعي، 
املرأة  دور  يبني  بالفالحة  واإلشتغال   ،
موسم   إلى  الحرث  من   ، األساسي 
تعد  الفضاء  هذا  في  واملرأة  الحصاد، 
جسدا حركيا تعطي الحياة للمجال الذي 
تشتغل فيه، وحضورها كذلك دائم بالبيت 
وخارجه، أنشطة زراعية وتربية املاشية، 
اإلقتصادية  الحياة  تأمني  على  والعمل 
نشاطها  وفي  لألسرة،  واإلجتماعية 
الفالحي تمارس طقوسا  عند بداية املوسم 
الفالحي ليعم النماء والخصب،  من خالل 

انحباس  عند  الغيث  وطلب  اإلستمطار 
»ثاغنجايث«...  أونزار«،  »ثسليت  املطر، 
ابتهاالت، وعادات عند جني املنتوج ليكون 

وفيرا ويعم الخير«.
فالسنة   ، نفسها  املناسبة  وبخصوص 
وسكاس«  »أقرو  عليها  يطلق  األمازيغية 
»أمزوارو  أوسكاس«،  »إيخف  ،أو 
تم  املداخالت  خالل  من   نوسكاس«..  
استحضار التاريخ والتقويم األمازيغيني، 
العادات والتقاليد، أنواع وأنماط الطقوس 
املتبعة في احتفال األمازيغ بها، وهو ما 
ضمن  ومن  »حاكوزة«،  ب  عندهم  يعرف 
العادات  أنواع املأكوالت التي يتم إعدادها 

بهذه املناسبة ، منها الكسكس واملعروف 
»بركوكس  »أحلحول«،  ب  زمور  بمنطقة 
مطبوخ،  لنب  وهو  »تكليل«  »بالحليب، 
الذي  القمح  حبوب  طهي  وهو  »إركمن«، 
يكون ملتصقا بجدران املطمورة ، ويكون 
وقد  اإلحمرار،  إلى  مائال   القمح  هذا 
املرشوش،   املطامير،  بانقراض  انقرض  

»الرفيسة »،  »تاكال«... 
إن  يقول  من  هناك  السنة  هذه  وعن 
اسمها هو »سنة شيشون« أي  »أسكاس 
للحكوزة  اإلشارة  وتمت  شون«،  نشي  
منطقة  كل   ، عديدة  أياما  تخص  التي 
تحددها حسب ما هو متوارث من عادات  

إلى  دجنبر   25 من  تمتد  أغلبها  وفي   ،
بني  ما  يجعلها  من  وهناك  يناير،  14من 
24 دجنبر و و13من يناير ،وهناك قبائل 
من زمور تحتفل بهذا اليوم في 12يناير، 
 13 يوم  أي  بيوم،  بعدها  أخرى  وقبائل  
يناير، ولدى البعض اآلخر  يكون اإلحتفال 
يوم 14يناير، ومن بني القبائل  تلك التي 
قصة  على  بناء  يناير  نهاية  في  تقيمها 
العجوزة أو »الحكوزة«، وهناك من  يرجع 
»الحكوزة« إلى أصل يهودي تقابلها كلمة 
وهناك  الهرمة«...  »املرأة  أي  العجوزة ، 
لدى  العجوزة  قصة  أن  على  اتفقت  آراء 
األمازيغ هي حكاية متوارثة والتي لحقها 
تفسرها  قبيلة  كل  وصارت  التحريف، 
املرأة  فقصة  العموم  وعلى   . تراها  كما 
األمازيغية  بالسنة  اتصال  لها  العجوز 
الجديدة، والحدث كان في أواخر يناير ، 
على شهر  واألمازيغ يطلقون إسم »ناير« 
يناير، واملتفق عليه عند الباحثني املهتمني 
بالشأن األمازيغي،  أن يوم 13يناير  يكون 
هو بداية السنة األمازيغية أو الفالحية  ، 
وهناك من يؤخر اإلحتفال إلى  آخر شهر 
محطة  هي  األمازيغية  والسنة   « يناير.  
هو  وو13يناير  وأساسية،    نضالية 
يشير  بعض  تاريخ  له داللته وأهميته«  

الباحثني .
هذا  وتخللت الحفل  لوحات فنية من 
وأداء     « الهيت،  و  أحيدوس    « رقصة 
بعض األغاني األمازيغية و تنظيم عروض 

لألطفال.

  يف لقاء حضره باحثون يف التراث األمازيغي بإقليم اخلميسات 
  دللت الت�شبث بالأر�س ودور المراأة الحا�شم في الحفاظ 

على عادات » المجتمع الزراعي«

  تابعة ألكادير إداوتنان
 حمالت اإنجاز البطاقة ال�طنية لفائدة �شاكنة خم�س جماعات قروية

  عبداللطيف الكامل

األمن  ومصالح  املحلية  السلطات  نظمت 
الوطنية  البطاقة  بإعداد  املكلفة  الوطني 
الترابية،  والجماعات  أكادير  أمن  بوالية 
منذ بداية اليوم الرابع من شهريناير2022،  
حمالت  واسعة بهدف إنجازالبطاقة الوطنية 
لفائدة ساكنة خمس جماعات قروية بعمالة 

أَكاديرإداوتنان كان آخرها جماعة تغازوت.
تقريب  الحمالت في سياق  »وتندرج هذه 
للمواطن وتسهيل ولوجه  االدارية  الخدمات 
وفي  الخاصة،  االدارية  لوثائقه  وتحصيله 
هذا الشأن قامت مصالح األمن املختصة في 
بالتنقل  وتجديدها  الوطنية  البطاقة  إعداد 
إلى عني املكان من أجل تخفيف عناء التنقل 
العالم  ساكنة  من  1500شخص   لحوالي 
تقديم  بهدف  إما  أَكادير  مدينة  إلى  القروي 
الوطنية  البطاقة  على  الحصول  طلبات 
، الفتة  املنتظمة  الجهات  تقول  أوتجديدها« 
إلى أن »فرقة متنقلة تابعة ملصلحة البطاقة 
بخمس  حلت  أكادير،   أمن  بوالية  الوطنية 
أكادير  لعمالة  ترابيا  تابعة  قروية  جماعات 
وتامري  وتغازوت  أورير  من  بكل  إدوتنان 
جماعة  أخرها  وكان  وأقصري  وإمسوان 

تغازوت ».

 12 األربعاء  يوم  قرب  عن  عاينا   وقد 
املحلية  السلطات  نظمت  يناير2022،كيف 
هذه  الترابية  الجماعة  ومعها  بتغازوت 
املتنقلة  الفرقة  باستقبال  بدءا   ، الحملة 
أمن  والية  وفرتها  التي  الوطني  لألمن 
البشرية  املوارد  كافة  من  أكادير،واملكونة 
والتقنية  اللوجستيكية  والوسائل 
االستثنائية  العملية  هذه  بتنظيم  الكفيلة 
الوطنية. كما عملت  التعريف  إلصداربطائق 
جماعة تغازوت بمواردها البشرية وآلياتها 
املدني، على   توفيرالجانب  املجتمع  بمعية 

اللوجستيكي لهذه الحملة ، من تهيئة املكان 
وتوفير التغذية من أجل إنجاح العملية التي 
من  استفاد  245شخصا  حوالي  استهدفت 
أوتجديد  الحصول  طلبات  إيداع  من  عملية 

بطاقة التعريف الوطنية. 
فقد  تغازوت،«  جماعة  رئاسة  وحسب  
املوارد  بتوفير  أكادير    أمن  والية  قامت  
والتقنية  اللوجستيكية  والوسائل  البشرية 
حني  في  العملية،  هذه  بإنجاح  الكفيلة 
تجندت السلطات املحلية والقوات املساعدة 
واملجتمع  الترابية  الجماعة  موظفي  بمعية 

املدني في التنظيم وإخبار الساكنة املعنية، 
سواء بتقديم طلبات الحصول على البطاقة 
الوطنية أو تجديدها، بينما تكلفت الجماعة 
الحملة  هذه  في  للمشاركني  بتوفيرالتغذية 

التي لقيت استحسانا من قبل الساكنة«. 
أن   « أمني  مسؤول  أوضح  جهته   من  
العملية ستتواصل في األيام القادمة لتشمل 
بعمالة  املتبقية  القروية  الجماعات  جميع 
أكادير إداوتنان، وأن والية أمن أكادير،وفرت 
التوصل  بهدف  الغاية  لهذه  أمنيا  طاقما 
الوطنية  البطاقة  على  الحصول  بطلبات 
العالم  ساكنة  من  كبير  لعدد  تجديدها  أو 
من  هناك  إلى  التنقل  يتم  القروي،حيث 
أجل التخفيف من عناء  تنقل  الساكنة من 

جماعاتها البعيدة إلى مدينة أكادير«.
واملواطنات  املواطنون  أشاد  وقد   هذا 
الواسعة  الحمالت  هذه  من  املستفيدون 
الخمس  الترابية  بالجماعات  املنظمة 
كافة  بذلها  التي  الجبارة  ب«املجهودات 
املتدخلني من مصالح أمنية وسلطات محلية 
هذه  إنجاح  اجل  من  جماعية  ومجالس 
مازالت  والتي  األولى،  مرحلتها  في  العملية 
القروية  الجماعات  كافة  لتغطي  مستمرة 

املتبقية بعمالة أكاديرإداوتنان«.

ضمن جولة باألقاليم اجلنوبية 
كلميم ..  » جدارة«  تراهن على ت�عية التالميذ باأهمية بناء الذات  ونجاعة الت�جيه

 تحت شعار »مستقبلك بني يديك«، حلت 
يوم الجمعة  املنصرم  بمدينة كلميم ،  قافلة 
املغربية  املؤسسة  تنظمها  التي  »جدارة«، 
في  بها  تقوم  جولة  ضمن  وذلك  للطالب،  

األقاليم الجنوبية للمملكة.
لقاء  بتنظيم  كلميم  محطة  وتميزت 
للتربية  اإلقليمية  املديرية  بمقر  تحسيسي 
العمل  يندرج في سياق   »والذي  الوطنية،  
مشروع  بناء  بأهمية  التالميذ  توعية  على 
مستقبل  لبناء  وتوجيههم  وشخصي  مهني 

أفضل« حسب املنظمني .
»كما شمل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة 
عدد من تالميذ السلك الثانوي ومستشارين 
اإلقليمية  للمديرية  تابعني  التوجيه  في 
املؤسسة  عن  ملحة  تقديم  الوطنية،  للتربية 
املغربية للطالب من حيث مهامها وبرامجها، 
وتنظيم ورشة تكوينية تمحورت حول كيفية 

بناء الذات ومستقبل أفضل.«
املغربية  املؤسسة  عن  فارس،  أنس  وأكد 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  للطالب، 
فرصة  تمثل  القافلة  هذه  »أن  لألنباء،  

)وزارة  الشركاء  وكذا  الشباب  مع  للتواصل 
املهني  التكوين  ومكتب  الوطنية  التربية 
بالفرص  والتعريف  الشغل(،  وإنعاش 

املؤسسة.  هذه  توفرها  التي  والعروض 
حصة  محطة،  كل  في  املؤسسة  هذه  وتنظم 
توجيهية مع مستشار في التوجيه التربوي  

التكوينات  يعمل على إطالع املشاركني على 
العليا  واملدارس  الجامعات  في  املتاحة 

باملغرب«.
التي   ،« جدارة  قافلة   « فعاليات  وحطت 
جابت عدة محطات باألقاليم الجنوبية، يوم  
عدة  ذلك  بعد  لتشمل  إفني،  بسيدي  السبت 

عماالت وأقاليم بمختلف جهات اململكة.
التي  للطالب،  املغربية  املؤسسة  »وتعد 
ربحية  غير  مؤسسة   ،2001 سنة  تأسست 
 ،2013 في  العامة  املنفعة  على  حصلت 
الحاصلني  الشباب  دعم  بمهمة  لالضطالع 
بدور  واملقيمني  بامتياز  الباكالوريا  على 
»ة«،  الطالب  )دار  االجتماعية  الرعاية 
أوساط  من  واملنحدرين   )... األيتام  دار 
العليا  دراستهم  الستكمال  هشة،  اجتماعية 
وفق مستواهم األكاديمي في أحسن مدارس 
أو  العمومية  العالي  التكوين  ومعاهد 
الخاصة الشريكة للمؤسسة، وكذا مواكبتهم 
إدماجهم  غاية  إلى  متعددة  برامج  عبر 

املهني« تشير املصادر ذاتها .



CMJN

  أحمد سيجلماسي

استفادت من الدورات الثالت لدعم األعمال السينمائية سنة 2021 األفالم والسيناريوهات 
ومشاريع األفالم التالية:

 بعد اإلنتاج: 
استفادت من الدعم بعد اإلنتاج سبعة أفالم هي: الروائي الطويل »باي باي فرنسا« 
للمخرجة ضحى مستقيم، الوثائقي »عام كورونا« للمخرج أحمد بوشلكة، الروائي القصير 
»هي« للمخرجة خولة أسباب بنعمر، الروائي القصير »خيانة« لسلمى لوخماس، الوثائقي 
للمخرج محمد   « »الحكاية  القصير  الروائي   ، للمخرج عمر ميارة  »السداب«  القصير 

بوحاري، الروائي القصير »إعاقة اجتماعية« للمخرجة إبتسام الهياللي.
 قبل اإلنتاج: 

استفاد 27 مشروع فيلم من الدعم قبل اإلنتاج )12 روائي طويل و15 وثائقي. (
فيما يتعلق بالروائي الطويل هناك: »غناء تودة« من إخراج نبيل عيوش، »أوتيستو« 
من إخراج محمد  »شلومو«  من إخراج جيروم موريس كوهن أوليفار،   )AUTISTO(
من إخراج مراد  من إخراج محمد عهد بنسودة، »ليلة القدر«  مروازي، »شؤون نساء« 
بوسيف، »المالعين ال يبكون« من إخراج فيصل بوليفة، »ما يذهب به البحر« من إخراج 
نايل الفاسي الفهري، »تاريخ م« من إخراج حكيم بلعباس، »بيننا« من إخراج صوفيا 
غزالن جمال علوي، »فندق السالم« من إخراج جمال بلمجدوب، »قافلة« من إخراج محمد 

أمين مونة، »الوسيط والصرار والنملة« من إخراج ياسين فنان. 
أما مشاريع األفالم الوثائقية فهي: »نخاس الجنوب في مواجهة المنجميين المغاربة« 
من إخراج خالد الزايري، »آنديكو« من إخراج علي والداه، »سيدة الصحراء« من إخراج 
اهلل يستر عبد الغفور، »الوثيقة« من إخراج محمد رائد المفتاحي، »ذاكرة إذاعة« من 
إخراج لينة اعريوس، »ماردونا الصحراء« من إخراج أمينة شادي، »تحدي النساء« من 
إخراج لبنى اليونسي، »الكوباراويون« من إخراج عبد العزيز خوادير، »رحم الصحراء« 
من إخراج محمد مروان كمال، »ظيوف  من إخراج مليكة ماء العينيين، »حكاية جسد« 
من إخراج شاكر لخليفي،  الرتاعة«  »أحفاد  فاتن خلخال،  من إخراج  المظلم«  القنديل 
»هدارة« من إخراج سالم بالل، »نساء قرية الصيادين« من إخراج عبد الرحمان الرايس، 

»حفريات بيبا« من إخراج غزالن أسيف.
 كتابة السيناريو:

باإلضافة إلى مشاريع األفالم، استفاد 14 سيناريو من المساهمة في الكتابة أو إعادة 
الكتابة، فيما يلي عناوينها: »أفضل مكافأة«، مشروع فيلم روائي طويل سيخرجه فديريكو 
فريني عن سيناريو له باإلشتراك مع جامبييرو ريكوزي، و«حرب الستة شهور«، مشروع 
فيلم روائي طويل سيخرجه الجياللي فرحاتي عن سيناريو له، و«أنا ميت«، مشروع فيلم 
روائي طويل سيخرجه عزيز السالمي عن سيناريو له، و«مليكة«، مشروع فيلم روائي 

الرمال«، مشروع فيلم  له، و«سنابل على  البخاري عن سيناريو  طويل سيخرجه كريم 
وثائقي سيخرجه رشيد الشيخ عن سيناريو لجالل بلوادي، و«نساء الحصير«، مشروع 
فيلم وثائقي سيخرجه موالي خالد البومسهولي عن سيناريو لعمر ميارة، و«حبيبة« 
واد نون«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه سالم بالل عن سيناريو له، و«صناع السالم«، 
مشروع فيلم وثائقي سيخرجه سعيد زريبية عن سيناريو لسعادني دادا، و«الكركرات 
معبر الحياة«، مشروع فيلم وثائقي ستخرجه دنيا نيوف عن سيناريو لعمر ميارة، و«على 
خطى القصيد«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه بوشعيب المسعودي عن سيناريو لمحمد 
مولود األحمدي، و«حاجيتك ما جيتك«، مشروع فيلم وثائقي سيخرجه يوسف حاسيك عن 
سيناريو لعثمان سايلوم، و«مغربية الصحراء، شهادة الصويرة«، مشروع فيلم وثائقي 
سيخرجه محمد نصرات عن سيناريو لمحمد عبد اهلل فهمي، و«عود اإلسم«، مشروع فيلم 
وثائقي سيخرجه عبد اللطيف نسيب عن سيناريو لرشيد البكاي، و«زغيلينة«، مشروع 

فيلم وثائقي سيخرجه توفيق شرف الدين عن سيناريو لموليد الزهير.
تجدر اإلشارة إلى أن العدد اإلجمالي لألفالم والسيناريوهات ومشاريع األفالم التي 
2020 إلى 48 سنة 2021. أما اللجنة التي  33 سنة  استفادت من الدعم قد ارتفع من 
في  وضمت  الخياط  غيثة  ترأستها  فقد   2021 سنة  الدعم  مبالغ  توزيع  على  أشرفت 
عضويتها إلى جانبها كال من نزهة الحضرمي وليلى طاهيري وليلى الشرادي وصوفيا 
حبيبة بلقاسم وفاطمة الزهراء بنشرقي وموليم العروسي وجمانة ماء العينين وعمر 

بلخمار ومراد لطيفي.

�شينما خمي�س منت�شف ال�شهر بخريبكة.. 
عر�س �شريط »حلم �شهرزاد«

س����ي����ك����ون ع���ش���اق 
ي��وم  م��س��اء  السينما 
على  ال��ق��ادم  الخميس 
موعد مع عرض لشريط 
» حلم شهرزاد » بقاعة 
السينمائية  ال��ع��روض 
بالمركب الثقافي بمدينة 
خريبكة، و ذلك في إطار 
السينمائي  البرنامج 
ل��ج��م��ع��ي��ة ال����ن����ادي 
بخريبكة  السينمائي 
للموسم الحالي  2021 

. 2022/
و أشار بالغ للجمعية 
حلم   « شريط  أن  إل��ى 
شهرزاد » يعتبر العرض 
الثاني من نوعه الذي يتم 
تقديمه في إطار برنامج » 
سينما خميس منتصف 
من   ،« بخريبكة  الشهر 
توقيع المخرج الجنوب 

إفريقي » فرانسوا فيرست » ) 53 سنة ( الذي يعد أيضا مدير تصوير 
و منتج و مؤلف في المجال السينمائي.

الشهيرة  األسطورية  الحكاية   « حلم شهرزاد   « يستوحي شريط  و 
للكتاب التراثي » ألف ليلة و ليلة  ».

و قد بوأ هذا العمل السينمائي، الذي استغرق إعداده سنتين » اعتمادا 
على إمكانيات ذاتية صرفة »، مخرجه الجنوب افريقي فيريست ، » موقعا 
سينمائيا بارزا، و صيتا فنيا معتبرا » بحصوله على جوائز متعددة و 

متنوعة تحتفي بجماليته التعبيرية الفائقة.

فيلمان يتصدران ترشيحات نقابة ممثلي الشاشة في هوليوودالمغربية مريم حسين ُتطلق أغنية  »ليا وحدي«
من إخراج  طرحت الفنانة المغربية مريم حسين أغنية مصورة جديدة بعنوان »ليا وحدي« 
اللبنانية رندلى قديح، ومن كلمات وألحان توفيق المغربي جوكر، توزيع، ميكس وماستر مخلوقي 

.QM Production في المغرب، وإنتاج Jocker Production Art Studio بدر/استديو
 ُتعد أغنية »ليا وحدي« مزيجاً بين اللهجة المغربية لناحية الكلمات واإليقاع اإلفريقي لناحية اللحن.

ويطيروا/  وعيا  ح��اول��وا  وي���دوروا  يلفوا  بالتالي:«خليهم  أغنيتها  كلمات  مريم  تستهل 
ليا  عارفاك  نهتم  وما  سوقيش  ما  بّسم  يموتوا  خليهم  وحدي/  ليا  عارفاك  وحدي  ليا  عارفاك 
واه��وارة  يقول:«واييه  ال��ذي  المغربي  التراث  من  بمقطع  إستعانتها  جانب  إلى  وحدي...«. 
اإلنكليزية. باللغة  المصطلحات  بعض  ع��ن  فضاًل  كارة«.  ن��دي��رو  ف��اش  ح��ارة   هالمواسم 

هذا الخليط الجديد من نوعه بين الكلمات واللحن مّيز األغنية ببصمة مختلفة ُتشّكل هوية فنية 
خاصة للفنانة الشابة.

 ، للمخرجة جين كامبيون والعمل السينمائي الدرامي »هاوس أوف غوتشي«  تصد ر فيلم »ذي باور أوف ذي دوغ« 
األربعاء ترشيحات نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود )»ساغ أووردز«( التي تشكل عادة مؤشرا رئيسيا في السباق إلى 

حفل توزيع جوائز األوسكار.
ألفضل فيلم درامي، كما حصل أبطاله بنديكت  هذا األسبوع جائزة »غولدن غلوب«  ونال »ذي باور أوف ذي دوغ« 

كامبرباتش وكيرستن دانست وكودي سميت-ماكفي، على ترشيحات لجوائز »ساغ«.
الفئة  في  ترشيح  على  يحصل  لم  العمل  إن  إذ  الصعداء،  يتنفسوا  أن  يمكنهم  كامبيون  فيلم جين  منافسي  أن  غير 

الرئيسية ل�«أفضل طاقم«.
القرن  يروي قصة شقيقين متناحرين في والية مونتانا في عشرينيات  الذي  أوف ذي دوغ«  باور  »ذي  فيلم  عرض 
الماضي، ألول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في أيلول/سبتمبر والذي فازت على إثره كامبيون بجائزة أفضل مخرج.

وقد اجتذب منذ ذلك الحين تعليقات حماسية كثيرة، كما ط رح على »نتفليكس« وع رض لفترة محدودة في الصاالت 
السينمائية.
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سهام القرشاوي

 يستعد الفنان النوري لإلعالن عن انطالق 
ستود اليف »  الدورة الخامسة من برنامج » 
جميع  من  مشاركا  فنانا   50 الذي سيتضمن 

أنحاء المغرب.
االتحاد   و صرح النوري في محادثة مع » 
االشتراكي »، بأن المتسابقين استهلوا تمارينهم 
بعد أن تم الحسم في األغاني التي سيدخلون 
بها المسابقة، مفسرا بأنه سيتم تسجيلها و 
تقديمها في آخر شهر يناير الجاري، و ذلك بدعم 
نحن الدار البيضاء  و مشاركة من مؤسسة » 

»، كما هي العادة في كل دورة.
و استرسل المنتج نور الدين الشهير، منذ 
الثمانينيات باسمه الفني » النوري »، قائال، 
التي أعدها  بأنه سيقوم قريبا بطرح األغنية 
للفنان أشرف بريشة، الفائز في المسابقة لهاته 
السنة ) الدورة الرابعة (، و سيتم تقديم كليب 

لها أيضا.
و غير أشرف بريشة، لدى الملحن و موزع 
األغاني النوري أعماال أخرى مع الفنانة خولة 
ستود اليف  عامر، و هي أيضا من خريجي » 
كونه  على  حديثه  في  النوري  سطر  قد  و   ،«
اختارها ألنها مصقولة مسبقا و جاهزة لكي 
تكون فنانة محترفة، مستدال في أقواله بكون 
خولة، أوال وقبل كل شيء، ذات صوت رائع، لكن 
و باألخص بكونها تتميز بأخالق جيدة، يرى 
هو شخصيا كمنتج و مسطر ألهداف برنامج » 
ستود اليف »، بانه من واجب الفنان الحقيقي 
أن يتميز بها، من بين ذلك التواضع و حسن 

المعاملة و اإلنسانية .. و كلها صفات تجعل منها فنانة متكاملة 
ال ينقصها إال أن تشق طريقها في الميدان، و بالتالي تحتاج فقط 

إلى دفعة صغيرة.
من جهة أخرى أشار النوري إلى أنه عدا أشرف بريشة و خولة 
عامر، فإن لديه مشاريع أعمال مع » ستود اليفيين  آخرين سيعلن 
عليها في الوقت المناسب، و هي كلها مشاريع الزالت في طور التنفيذ. 
و أضاف أن هؤالء الفنانين أعجبه أداؤهم و ينوي أن ينحت طاقاتهم 

الصوتية و شخصيتهم ليصنع منهم فنانين مقتدرين.
القادم  فبراير  شهر  في  بأنه  قائال  النوري  الفنان  استردف   و 
يعتزم تنظيم لقاء بين المشاركين في » ستود اليف » لهاته السنة 
و بعض من المشاركين اآلخرين من مختلف الدورات السابقة، و 
بين 120 أيتام من أبناء جمعية » دار الميمة »، لقاء سيدوم ليوم 
كامل في أحد فنادق الدار البيضاء، و سيتضمن أنشطة مختلفة من 
غناء و رقص و لعب..مع األطفال، و اسرتسل، موضحا، أن الهدف 

من هذا اللقاء هو تعليم هؤالء المشاركين في ط ستود اليف » جزءا 
من أخالقيات برنامج » استود اليف »، فهو شكل من أشكال التربية 
على اإلحساس باألخر و على كون الفنان ال يقتصر على الغناء فقط، 

بل يجب عليه أن يكون متفاعال مع المجتمع و متخلقا.
و أصر النوري على أن يوضح بأنه يسعى منذ تأسيسه للبرنامج 
و تسطير أهدافه، أن يكون هذا األخير متكامال، بحيث يقوم بمرافقة 
المشاركين الطلبة الفنانين، في التداريب الصوتية و كيفية التعامل 

مع الخشبة و كل ما يتعلق بالجانب الفني، لكن 
عالوة عن ذلك ينظم أنشطة و لقاءات.. تخول 
لهم التربية على أشياء أخرى تهم المعامالت، و 
بالتالي فهذا البرنامج يكون تدريجيا يستهلونه 

منذ شهر يناير إلى غاية شهرأكتوبر.
 « تهم  التي  األعمال  هاته  مع  بالموازاة 
ستود اليف » يهتم النوري بالقيام باألبحاث 
الموسيقية، ألنها، على حد قوله، تساعده كثيرا 

على االسترخاء و يشعر بالسكينة أثناءها.
 من جانب آخر صرح النوري بأنه أجل طرح 
لظروف  نظرا  به،  الخاصة  الجديدة  أغنيته 
شخصية و عدم إحساسه بأنه الوقت المناسب 

لتقديمها للجمهور.
زوجته  فقد  النوري  فالفنان  لإلشارة،  و 
مؤخرا، و الزال يشعر بالحزن على فقدانها . 
و في هذا الصدد فقد أسر ل« االتحاد االشتراكي 
بانه كتب أغنية حول الفقيدة سيتقاسمها   «

مع جمهوره في الوقت المناسب.
النوري »  يقوم بتلحين موسيقى »  ف » 
أوركيسترالية » ستكون جاهزة في القريب، و 
هي تحت عنوان » الوردة التي أفتقدها كثيرا » 
و هي مهداة لروح زوجته رحمها اهلل، و هي 
حزينة لكنها تعكس ما يحس به في أعماقه 

حاليا.
كما قال النوري بأنه بالرغم من كل شيء، فهو 
يحاول العمل و يستمر دائما في التلحين و له 
مشاريع مستقبلية في هذا الصدد، من بينها: 
لألفالم  تقديمية  موسيقي  و  أفالم،  موسيقى 
التلفزية  القنوات  يعدها إلحدى   « جينغل   «
اإلسبانية، كما لديه مشاريع أخرى لم يضعها 

بعد على الورق.
و للتذكير فإن برنامج » ستود اليف » مسابقة فنية أسسها و أطلق 
فكرتها و يدير فعالياتها الفنان المغربي النوري و تعنى بالموهوبين 
الفنانين طلبة الجامعات و المعاهد الكبرى، و يتم التصويت على 

الفنانين فيه عبر األنترنيت من خالل موقع البرنامج:
Studlive.ma

رغم الظروف.. ي�شتمر برنامج الم�شابقات »�شتوديو اليف« رحلته لل�شنة الخام�شة

االأفالم وم�شاريع االأفالم الم�شتفيدة من دعم الدولة
حصيلة 2021 السينمائية بالمغرب:
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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وكاالت

إن  مونيتور«،  إيست  »ميدل  موقع  قال 
مباشر  بشكل  يرتبط  التركية  األسلحة  تصدير 
عن  فضال  البالد،  في  االقتصادي  بالنهوض 
أدت  حيث  بها؛  املرتبطة  السياسية  املناورات 
جديد:  مصطلح  صياغة  إلى  املبيعات  هذه 

»دبلوماسية الطائرات بدون طيار«.
ورأى املوقع أنه عند تقييم التدخل العسكري 
 - املاضية  القليلة  السنوات  مدى  على  التركي 
ناغورنو  ونزاع  وليبيا  سوريا  في  ذلك  في  بما 
كاراباخ - يجب تسليط الضوء على شيء واحد؛ 
وهو القدرات الكبيرة لطائراتها العسكرية بدون 

طيار.
ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  ملعهد  ووفقا 
تبدي  األفريقية  القارة  فإن   ،)SIPRI( السالم 

أن  من  الرغم  على  التركية،  باألسلحة  اهتماما 
في  ضخمة  أسلحة  مبيعات  قدرة  لديها  روسيا 
في  مهيمنا  العبا  روسيا  كانت  حيث  املنطقة، 
سوق األسلحة األفريقية بنسبة 49 في املئة من 
مستوى واردات القارة بني عامي 2015 و2019.

أن  إلى  مونيتور«  إيست  »ميدل  وأشار 
التركية  الشراكة  لقمة  الرئيسي  املوضوع 
األفريقية خالل الشهر املاضي، والتي استمرت 
تركيا  بني  الدفاعي  التعاون  هو  أيام  ثالثة 
وكبار  قادة  التقى  حيث  األفارقة،  ونظرائها 
رئيسا،   13 ذلك  في  بما  دولة،   39 من  الوزراء 
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  مع  إسطنبول  في 

لوضع أجندة للتعاون العسكري.
بحث  وراء  الرئيسي  »السبب  أن  واعتبر 
القادة األفارقة عن فرص لشراء معدات عسكرية 
من تركيا هو أسعارها األرخص بشروط مسبقة 
معدات  على  طلب  وجود  إلى  مشيرا  أقل«، 

مثل  التكلفة  منخفضة  املسلحة  التركي  الجيش 
 »Bayraktar TB2« طيار  بدون  الطائرات 

للحرب املستقبلية في أفريقيا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة »وول ستريت 
التركية  طيار  بدون  »الطائرات  فإن  جورنال«، 
تشير إلى أن الحرب املستقبلية يتم تشكيلها من 
خالل مركبات قتالية رخيصة ولكنها فعالة مثل 
تلك باهظة الثمن مع التكنولوجيا األكثر تقدما«.

ست  من  مجموعة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
 »Bayraktar TB2« طراز  من  تركية  طائرات 
ووحدات أرضية ومعدات عمليات أساسية أخرى 
من  بداًل  الدوالرات،  من  املاليني  عشرات  تكلف 

.»MQ-9« مئات املاليني للطائرة األمريكية
أنغوال  أن  مونيتور«  إيست  »ميدل  وبني 
هي أحدث دولة أعربت عن اهتمامها بالطائرات 
للدولة  األولى  أردوغان  زيارة  طيار خالل  بدون 

الواقعة في جنوب أفريقيا في أكتوبر املاضي.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه »على املدى 
القصير، اتفقنا على رفع حجم التجارة الثنائية 
من  ارتفاعا  دوالر«،  مليون   500 إلى  السنوية 
250 مليون دوالر حاليا، ومن املتوقع أن تتحول 

نصف هذه التجارة إلى معدات عسكرية.
في السياق نفسه، نقل منتدى »فار-ماروك« 
أن املغرب تسلم في منتصف سبتمبر أول دفعة 
من الطائرات التركية املقاتلة بدون طيار من طراز 
طلبت  قد  الرباط  وكانت   .»2 بي  تي  »بيرقدار 
إطار  »في  الطراز  هذا  من  طائرة   13 أبريل  في 
مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوات املسلحة 
الحداثة  درجات  أعلى  على  تكون  حتى  امللكية، 
األخطار«،  كافة  ملواجهة  والجاهزية  والكفاءة 

حسب منتدى »فار-ماروك« املتخصص.
شركة  مع  وقع  الذي  العقد  أعقاب  وفي 

دوالر، وهو  مليون   70 بقيمة  التركية  »بايكار« 
رقم تداولته الصحافة املحلية، خضع عسكريون 
خالل  تركيا  في  تدريبي  لبرنامج  املغرب  من 

األسابيع الفائتة، وفق املنتدى. 
التي  الخاصة  »بايكر«  شركة  وكانت 
يديرها أحد أصهار الرئيس التركي رجب طيب 
الفائتة  السنوات  خالل  صّدرت  قد  أردوغان، 
طائرات »بيرقدار تي بي 2« إلى أوكرانيا وقطر 

وأذربيجان.
وتجمع طائرات  »بيرقدار تي بي 2« ما بني 
أنها  خاصة  واإلسرائيلية،  األمريكية  التقنيات 
التضاريس،  لكل  وتصلح  ودفاعية،  هجومية 
ويمكنها التدخل في الصحراء كما في الجبال، 
فضال عن أنها أصبحت من الطائرات الهجومية 
ليبيا  في  بأعمال حربية  قامت  إذ  بها،  املعترف 
في  لها  مشهود  وبالتالي  والعراق،  وسوريا 

مسارح العمليات بكفاءتها وعمليتها.
قدرة  إثبات  جرى  تركية،  مواقع  ووفق 
امليدان مرات عديدة، من  الطائرات املذكورة في 
الدول  وجيوش  التركية  املسلحة  القوات  قبل 

التي حصلت على الطائرة بدون طيار.
 ”Menadefense“ موقع  وحسب 
تعتبر  العسكرية،  الصفقات  في  املتخصص 
“Bayraktar TB2” واحدة من أكثر الطائرات 
اآللية تطورا، وتعد مثل منصة طيران للذخيرة 

تجمع بني املدى والدقة والوزن املنخفض.
من  بمجموعة  التركية  الطائرات  وتمتاز 
الخصائص الفنية والقتالية؛ أهمها قدرتها على 
تمديد الذخيرة. كما أنها توجد في منطقة رمادية 
بني قدرات أنظمة الدفاع املضادة للطائرات؛ وهو 
املدى  متوسطة  أنظمة  استخدام  إلى  يدفع  ما 

أثقل وأقل مرونة وأكثر تكلفة في االستخدام.

لشركة  العام  املدير  قال  جهته،  من 
لصناعة  التركية   )Roketsan( »روكيتسان« 
الصواريخ، مراد إكينجي، إن »الطائرات التركية 
وقوة  الهدف  إصابة  في  بالدقة  تتميز  املسيرة 
من  تمكنت  الشركة  وإن  الصاروخية  الضربة 
استقتها  التي  املعلومات  على  بناء  تحسينها 

الشركة من املعارك في امليدان«.
العسكرية،  التكنولوجيا  هذه  وتسمح 
التركية،  املسيرة  الطائرات  عليها  تركتكز  التي 
بتمشيط كل النقاط وتقديم حيثيات دقيقة، وهو 
تجعل الجيش املغربي يتابع كل كبيرة وصغيرة 
في ما يخص أمن بالده اإلقليمي والجهوي، كما 
متطورة  “أداة  من  باالستفادة  للمغرب  تسمح 
نزاع مسلح محتمل”،  فرًقا في  أن تحدث  يمكن 

وفق خبراء عسكريني.
وعن سبب تفضيل املغرب للطائرات التركية 

»بدون طيار«، نقل عن تقارير إعالمية فرنسية، 
تأكيدهم على أن الطائرات التركية من هذا النوع 
هي »األفضل«، وبأن طلب اململكة هذه الطائرات 
من  حال  بأي  يكون  »لن  طيار  بدون  التركية 
األحوال لسبب أيديولوجي أو جيوستراتيجي«.

أيضا،   ،»Bayraktar TB2« بيع  وجرى 
وقطر  أوكرانيا  بينها  من  عديدة؛  دول  إلى 
وأذربيجان وبولندا. وفي ماي، أصبحت بولندا 
وحلف  األوروبي  االتحاد  في  عضو  دولة  أول 
شمال األطلسي تحصل على طائرات بدون طيار 

من تركيا.
“الرازون”  موقع  ذكر  املاضي،  غشت  وفي 
شراء  أجل  من  يتفاوض  املغرب  أن  اإلسبانية 
22 مروحية هجومية من تركيا، ويتضمن العقد 
لألجهزة  إلكترونية  ومعدات  صواريخ  اقتناء 
طائرة   22 بشراء  األمر  ويتعلق  الجديدة. 

 ،»T129 ATAK« هليكوبتر هجومية من طراز
من إنتاج شركة صناعات الفضاء التركية “تاي” 

بقيمة 1.3 مليارات دوالر.

دبلوماسية نشر القوات 
والقواعد الجوية

أفريقيا  ال يقتصر تدخل تركيا العسكري مع 
أكثر  حاليا  يوجد  حيث  األسلحة،  مبيعات  على 
من 40 سفارة تركية في أفريقيا، وتطير الخطوط 
أكثر  إلى  الدولة  تمتلكها  التي  التركية  الجوية 
من 50 وجهة أفريقية، وهناك 37 مكتبا عسكريا 
لتركيا في القارة األفريقية، وتمتلك تركيا قواعد 
والصومال  املغرب  من  كل  في  بالفعل  عسكرية 

وتونس.

تركسوم«  »كامب  العسكرية  القاعدة  وتعتبر 
واألكبر  األبرز  التركية  العسكرية  القاعدة  هي 
العسكري  الخبير  ملقال  وفًقا  وذلك  تركيا،  خارج 
نشرته  الذي  أوغلو«  كاساب  »كان  والدفاعي 
مؤسسة جيمستاون في صيف سنة 2020، حيث 

تخرج منها حوالي 2500 جندي صومالي.
القادم  األفريقي  النسر  أن  التقرير  ويضيف 
لتركيا سيكون في ليبيا، حيث وقعت الحكومتان 
التركية والليبية اتفاقية تعاون عسكري في سنة 
بني  توترا  ذلك خلق  أن  من  الرغم  وعلى   ،2019
تركيا وفرنسا إال أن تركيا تمكنت من نشر قوات 
موقع  عسكري  تعاون  اتفاق  بموجب  ليبيا  في 
بني تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، 
حيث تشير تقارير إلى أنها أرسلت آالف املقاتلني 

السوريني إلى ليبيا.
من  األخير  األسبوع  ففي  ذلك،  إلى  باإلضافة 

للقاء  مستعدة  تركيا  كانت   2021 ديسمبر  شهر 
يتخذ  الذي  حفتر،  خليفة  الجنرال  مع  والتحدث 
من الشرق مقرا له بحسب ما قال مولود جاويش 

أوغلو وزير الخارجية التركية.
نهج  تطوير  تحاول  تركيا  أن  الواضح  ومن 
الجيش  قائد  بني  ليبيا  في  متوازن  دبلوماسي 
تزال  ال  حيث  طرابلس،  وحكومة  حفتر  خليفة 
البلدين  بني  املوقعة  العسكرية  التفاهم  مذكرة 
الدولة  في  القوات  تدرب  تركيا  تزال  وال  سارية، 

الواقعة في شمال أفريقيا على مكافحة اإلرهاب.
الطائرات  على  كبير  طلب  هناك  وباختصار، 
أفريقيا،  أنحاء  جميع  في  التركية  طيار  بدون 
الطائرات  دبلوماسية  على  الضوء  يسلط  ما 
مورست  التي  املنطقة؛  في  التركية  طيار  بدون 
في  الناجحة  العسكرية  العمليات  بعد  مباشرة 
ليبيا وسوريا، واألهم من ذلك، التي مورست في 

أذربيجان.
والطائرات  طيار  بدون  الطائرات  وتجذب 
 Bayraktar« طراز  من  املسلحة  طيار  بدون 
كتقنية  املحتملة  املشترية  الدول  انتباه   »TB2

مثبتة في القتال.
تواجهه  الذي  األكبر  التحدي  فإن  ذلك؛  ومع 
التجارة العسكرية التركية في أفريقيا هو القوة 
العسكرية للصني، والتي تعتبر املنافس الرئيسي 
املُسيرة،  الطائرات  تكنولوجيا  حيث  من  لتركيا 
حيث تتمتع الصني بميزة التكلفة من خالل خفض 

السعر مقابل تنازالت أخرى من الدول األفريقية.
ومن أجل الحفاظ على دبلوماسية الطائرات 
أن  لتركيا  يمكن  ال  فإنه  الناجحة  طيار  بدون 
خدمات  تقديم  خالل  من  إال  الصني  على  تتفوق 
ومعايير عالية التقنية مضمونة من قبل الناتو، 
واألهم من ذلك يجب أن توسع نطاق تعاونها مع 

البلدان األفريقية لتشمل املشاريع اإلنمائية.

السبب يعود إألى أسعارها األرخص  أم نجاعتها الحربية

ملاذا تبحث اجليو�ص الإفريقية عن فر�ص ل�سراء معدات ع�سكرية من تركيا؟
املغرب ت�سلم يف منت�سف �ستنرب اأول دفعة من الطائرات الرتكية املقاتلة بدون طيار من طراز »بريقدار تي بي 2«

هناك طلب كبير 
على الطائرات بدون 

طيار التركية في 
جميع أنحاء أفريقيا، 
ما يسلط الضوء على 
دبلوماسية الطائرات 

بدون طيار التركية في 
المنطقة؛ التي مورست 
مباشرة بعد العمليات 
العسكرية الناجحة في 

ليبيا وسوريا

تركيا تحاول تطوير نهج 
دبلوماسي متوازن في 
ليبيا بين قائد الجيش 
خليفة حفتر وحكومة 

طرابلس، حيث ال 
تزال مذكرة التفاهم 
العسكرية الموقعة 

بين البلدين سارية، وال 
تزال تركيا تدرب القوات 

في الدولة الواقعة 
في شمال أفريقيا على 

مكافحة اإلرهاب

التحدي األكبر الذي تواجهه التجارة العسكرية التركية يف أفريقيا هو القوة العسكرية للصني، والتي تعتبر املنافس الرئيسي لتركيا من حيث 
تكنولوجيا الطائرات امُلسيرة، حيث تتمتع الصني مبيزة التكلفة من خالل خفض السعر مقابل تنازالت أخرى من الدول األفريقية.
ومن أجل احلفاظ على دبلوماسية الطائرات بدون طيار الناجحة فإنه ال ميكن لتركيا أن تتفوق على الصني إال من خالل تقدمي خدمات ومعايير عالية 
التقنية مضمونة من قبل الناتو، واألهم من ذلك يجب أن توسع نطاق تعاونها مع البلدان األفريقية لتشمل املشاريع اإلمنائية.
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خصص  الدفاعية،  قدراته  لتعزيز 
لـ«شراء  دوالر  مليار   12.74 املغرب 
املسلحة  القوات  معدات  وإصالح 
 510 قدرة  بلغ  بارتفاع  امللكية«، 
السابقة  امليزانية  عن  دوالر  ماليني 

لسنة 2021.
وفي السياق نفسه، تتأهب القوات 
من  دفعات جديدة  املسلحة الستقبال 
 « أ2  »ألبرامز  طراز  متطورة  دبابات 
الطلب، بحسب ما كشف  معدلة وفق 
عنه منتدى »فار ماروك« على صفحته 

بـ »فيسبوك«.
األمريكية  القتالية  الدبابة  وتتميز 
وقدرة  كبيرة  بسرعة  »األبرامز« 
جغرافية  كانت  مهما  عالية  مناورة 
بها،  تعمل  التي  املناطق  وتضاريس 
كما أن لها قدرة على إطالق القذائف 
تحركها  حالة  في  وحتى  بالثبات 
كما  عالية،  جد  بدقة  كبيرة  بسرعة 
الحريق  إلطفاء  بجهاز  الدبابة  ُزوَدت 

يعمل بغاز الهالون.
على  املغربي  الجيش  ويتوفر 
 M1A1 أبرامز  طراز  من  دبابة   222
القوات  لدى  وهي أفضل دبابة تعمل 
موقع  بحسب  امللكية،  املسلحة 
أخبار  في  املتخصص  “ديفانس” 

التسلح.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية 
األمريكية كانت قد وافقت، في نونبر 
2018، على بيع املغرب 162 دبابة من 
الصفقة   قيمة  وتبلغ  »أبرامز«،  نوع 
تجديد  أجل  من  دوالر  مليار   1.259

عتاده العسكري. 
التعاون  وكالة  تقرير  وحسب 
»وزارة  فإن  الدفاعي،  األمني 
بيع  على  وافقت  األمريكية  الخارجية 
وستني  بمئة  تتعلق  أسلحة  املغرب 
مالية  بتكلفة  أبرامز  دبابة   )162(

تقدر بـ1.259 مليار دوالر«. 
»قدمت  أنها  الوكالة  وأضافت 
الشهادة املطلوبة إلخطار الكونغرس 
بهذا البيع املحتمل األربعاء 28 نونبر 
2018، مسجلة أن األمر جاء بناء على 

طلب شراء من الحكومة املغربية«. 
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية 
املقترح  البيع  »هذا  أن  األمريكية، 
الخارجية  السياسة  أهداف  سيدعم 
املتحدة،  للواليات  القومي  واألمن 
حليف  وقدرة  أمن  تحسني  خالل  من 

رئيسي من خارج الناتو«.
في  األمريكية،  الخارجية  وأوردت 
في  سيسهم  البيع  »هذا  أن  مذكرة، 
املغربي،  الدبابات  أسطول  تحديث 
التهديدات  ملواجهة  قدراته  وتحسني 

الحالية واملستقبلية«. 
وزادت الخارجية أن هذه الدبابات 
قدراته  تحديث  في   « ستسهم 
العسكرية، وفي الوقت نفسه تحسني 
املغرب  بني  ما  التوافقية  العالقات 
أن  إلى  مشيرة  املتحدة«،  والواليات 
»املغرب لن يواجَه صعوبة في تشغيل 

هذه املعدات ضمن قواته املسلحة«.
ستشمل  الصفقة  أن  وأوضحت 
 M2 Chrysler رشاش   162«
 ،M240 رشاش  و324   ،Mount
تدريب قذيفة   1،035 إلى  باإلضافة 

 M831Al قذائف  و1،610   ،M165
نظام   162 أيضا  كما تضمنت  هيت، 
إرسال  جهاز  و162  SINCERES؛ 
قذيفة  و162  RT-1702؛  واستقبال 
إلى  باإلضافة   ،M250 الدخان  قنابل 
قذائف M962 عيار 50؛ ودرع خاص 
 Hunter وتقنية  special Armo؛ 
منظارا  تتضمن  قد  والتي   ،/ Kille
أو   CITV للقائد  مستقال  حراريا 
مميزات  جانب  إلى   Slew to Cue

أخرى«.
 162 الصفقة تحديث  وتغطي هذه 
التصميمات  وتحويل  أبرامز  دبابة 
التقليدية إلى الحديثة والتي ستشمُل 
وتصميم   ،M1A1 األساسي  الخط 
M1A2M  مع عارض حراري مستقل 

من املارينز األمريكي.
 ،»defence world« موقع  وكان 
شركة  أن   ،2018 صيف  نشر  قد 
على  حصلت  غرومان«  »نورثرومب 
عقد مبيعات عسكرية بقيمة 9 ماليني 
الدبابات  لتزويد  دوالر،  ألف  و491 

بالليزر. 
ولفت املوقع ذاته، أن املغرب، كان قد 
من طراز  اقتنى 220 دبابة »أبرامز« 
»M1A1« و«M1A2«، تم تجديدها 
طبقا لبرنامج خاص، حيث تم تلوين 
الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه 

املصمم خصيصا للمغرب.

 أظهرت أحدث املؤشرات الرئيسية 
التعاون  منظمة  عن  الصادرة  املركبة 
االثنني،  أمس  والتنمية،  االقتصادي 
منذ  النمو  في  القوي  االنتعاش  أن 
األزمة االقتصادية العميقة املرتبطة بـ 
»كوفيد19-« الذي شهده العام 2020، 
يمكن قريبا أن يتراجع في العديد من 

االقتصادات الكبرى.
 وتشكل املؤشرات الرئيسية املركبة، 
التي تعتمد على عوامل من قبيل دفاتر 
مؤشرات  البناء،  تراخيص  الطلبات، 
األجل،  طويلة  الفائدة  أسعار  الثقة، 
تسجيالت السيارات الجديدة وغيرها، 
الستشراف  مبتكرة  دورية  مؤشرات 
التقلبات في النشاط االقتصادي خالل 

األشهر الستة إلى التسعة املقبلة.
 وبحسب منظمة التعاون االقتصادي 
باريس  من  تتخذ  التي  والتنمية، 

الرئيسية  املؤشرات  كانت  لها،  مقرا 
 2021 نونبر ودجنبر  املركبة لشهري 
تشير إلى اقتراب ذروة النمو ملا بعد 
الوباء، بينما أوضحت آخرها أن هذه 
الذروة تم تجاوزها حاليا لدى عدد من 

االقتصادات الكبرى.
لها،  بالغ  ضمن  املنظمة  وذكرت   
أنه تم لدى االقتصادات الرئيسية في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
في  النمو  وتيرة  في  تباطؤ  رصد 
أحدث املؤشرات لكل من كندا وأملانيا 

وإيطاليا واململكة املتحدة. 
اليورو ككل،  اليابان ومنطقة   وفي 
تشير املؤشرات إلى نمو مستقر، على 
بينما  ذروتها،  بلوغ  تم  أنه  الرغم من 
أيضا  تشير  املتحدة  الواليات  في 
أن  من  الرغم  على  مستقر،  نمو  إلى 
منحاها طويل  من  أقل  اآلن  مستواها 

األمد.
 وفي فرنسا، يبدو أن النمو املستقر 
األفق،  في  يلوح  املنحى  هذا  حول 
االقتصادات  بني  من  أنه  مضيفا 
املؤشرات  الرئيسية، تواصل  الناشئة 
تحسنها بالنسبة لروسيا، على الرغم 

من ظهور عالمات على نمو معتدل.
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 أظهرت تقديرات لعدد مالك 
املغرب،  في  املشفرة  العمالت 
الرغم من حظرها، وجود  على 
قرابة مليون شخص في البالد.
»كوين  موقع  وقال 
التقديرات،  إن  تليغراف«، 
ألف   900 وجود  إلى  تشير 
يشكلون  رقمية،  لعمالت  مالك 
سكان  إجمالي  من  باملئة   2.4

املغرب.
يحتل  املغرب  أن  إلى  ولفت 
قائمة دول  األولى، بني  املرتبة 
قائمة  وضمن  إفريقيا،  شمال 
أفضل 50 دولة ملالكي العمالت 
حظر  رغم  عامليا،  املشفرة 

السلطات.
املغرب  على  تتفوق  ولم 
سوى السعودية، في عدد مالك 
العمالت املشفرة، على مستوى 
شمال إفريقيا والشرق األوسط 

عموما.
املغربية،  السلطات  وكانت 
بعملة  التعامل  حظرت 
البتكوين عام 2017، وفرضت 
عقوبات قانونية على مالكيها.

أن  إلى  املوقع  وأشار 
الذي  القانون  رغم  املغاربة، 
إال  املشفرة،  العمالت  يحظر 
عليه  االلتفاف  يواصلون  أنهم 

والتعامل بها.

قرابة 13 مليار دولر لتعزيز قدرات الجي�ش، والأبرامز الأمريكية 
في طريقها اإلى الثكنات المغربية

حسب موقع »كوين تليغراف« 

قرابة مليون  مغربي يملكون عملة »البيتكوين«

النمو القت�شادي مر�شح للتباطوؤ في عدد
 من القت�شادات العالمية الكبرى 

عماد عادل 
للتصنيف  »فيتش«  وكالة  قالت 
املحلي  الناتج  نمو  إن  االئتماني 
يبلغ   أن  املتوقع  من  املغربي  اإلجمالي 
٪3.2 في عام 2022 ، بدال من التوقعات 
الوكالة  وعزت   ،  3.4٪ البالغة  األولية 
النمو  آفاق  ضعف  إلى  التراجع  هذا 
متغير  بفعل  املغرب  في  االقتصادي 

أوميكرون.
األبحاث«فيتش  قسم  وأكد 
في  األمريكية،  بالوكالة  سوليوشنز«  
االقتصاد  أن  حديثا،  صدرت  مذكرة 
 ، العام  هذا  تباطًؤا  سيشهد  املغربي 
بعد أن شهد انتعاشا بنسبة نمو تزيد 
على ٪6 في عام 2021 ، وقال في مذكرة 
االقتصادية  للتنبؤات  حديثة مخصصة 
للمغرب إن اململكة تتحمل العبء األكبر 
من التدابير املتخذة للتعامل مع متغير 
أغلقت  لقد   « املذكرة  وقالت  أوميكرون. 
الحكومة الحدود أمام السفر الدولي من 
سعة  وقيدت  يناير،   31 إلى  دجنبر   1
باستهالك  سيضر  مما  املغلقة،  األماكن 
صناعة  تعافي  على  سلبا  ويؤثر  األسر 
من   ٪  15 حوالي  تمثل  التي  السياحة 

الناتج املحلي اإلجمالي للمغرب« . 
فيتش  »في  املذكرة  وتابعت 
هبوطية  نظرة  اآلن  لدينا  سوليوشنز، 
عام  في  املغرب  نمو  حول  قلياًل  أكثر 
املحلي  الناتج  أن  ، حيث نتوقع   2022
 3.2٪ إلى  سيصل  الحقيقي  اإلجمالي 

في   .3.4٪ عند  أولية  توقعات  مقابل   ،
أبطأ  اقتصادًيا  نمًوا  نتوقع   ، الواقع 
متغير  انتشار  تأثير  بسبب  العام  هذا 
دفع  مما   ، وخارجيا  محلًيا  أوميكرون 
حالة  إعالن  إلى  املحلية  السلطات 
الطوارئ في 4 دجنبر حتى 31 يناير«. 
واعتبرت الوكالة أن »التدابير الوقائية 
في  األكثر صرامة  بني  من  هي  املغربية 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
وقد سمحت باحتواء املوجة الحالية ».

في  مقرها  الكائن  الوكالة  واعتبرت 
للحدود  الحكومة  إغالق  أن  نيويورك 
حركة  من  والحد  الدولي،  السفر  أمام 
األماكن  سعة  وتقييد  العمومي  النقل 

بثقة  اإلضرار  إلى  سيؤدي  العمومية، 
عواقب  مع  أصال،  الضعيفة  املستهلك 
إلى  وسيؤدي  اإلنفاق،  على  سلبية 
انتعاش أضعف من املتوقع في صناعة 
 ٪  15.0 حوالي  تمثل  والتي  السياحة، 
للمغرب.  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
لن  السلطات  أن  الوكالة  تعتقد  بينما 
اإلنجاز  لسجل  نظًرا  القيود،  تمدد 
اللقاحات  إدارة  في  نسبًيا  الناجح 
تلقيح  تم   ،2022 يناير   7 )اعتبارا من 
أكثر من 66 ٪ من السكان( ، »هذا يعني 
للقيود،  املغرب  رفع  بمجرد  حتى  أنه 
حتى  الوقت  بعض  األمر  سيستغرق 
يعود النشاط االقتصادي للبالد، بما في 

ذلك صناعة السياحة، إلى طبيعته، مما 
ُيبلغ مراجعتنا نحو االنخفاض«.

الوكالة  مازالت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
االقتصاد  قدرة  في  تثق  األمريكية 
أنه سينمو  النمو متوقعة  املغربي على 
بعد  التوالي،  على  الثانية  للسنة  أعلى 
بنسبة  املقدر  االقتصادي  االنتعاش 
٪5.7 في عام 2021. وهذا يمثل مراجعة 
البالغ  السابق  التقدير  من  صعودية 
٪5.3 ، حيث صدرت أحدث البيانات من 
قبل » ُتظهر املندوبية السامية للتخطيط 
أن الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي قد 
بنسبة ٪7.8 على أساس سنوي  توسع 
مما  والثالث،  والثاني  األول  الربع  في 
جعل النمو السنوي في األشهر التسعة 
األولى من عام 2021 يبلغ ٪8.0 ، أعلى 
قلياًل من توقعاتنا. بينما نعتقد أن النمو 
األخير  الربع  في  تراجع  قد  االقتصادي 
وسيظل ضعيًفا نسبًيا في الربع الثاني 
احتواء  تدابير  بسبب   2022 عام  من 
فإن   ، وعاملًيا  محلًيا  كورونا  فيروس 
القوي  والطلب  القوي  الحكومي  الدعم 
على الصادرات سيسمح للنمو الرئيسي 
في  التاريخية  املعايير  فوق  بالبقاء 
يضيف  أن  الوكالة  وتتوقع   .2022 عام 
مئوية  نقطة   0.6 الحكومي  االستهالك 
الرئيسي في عام  النمو  إلى   )pp( فقط 
مع  عام  بشكل  يتماشى  بما   ،  2022
 ،  0.5pp البالغ   2015-2019 متوسط 
فإن موقف الدولة الداعم للنمو سيكون 
حيوًيا لتحفيز إنفاق األسر واالستثمار.

احتياجات البنوك من ال�شيولة ت�شل 
اإلى 64،8 مليار درهم خالل �شهر 

دجنبر 2021 
أفاد بنك املغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت 
شهر  خالل  األسبوعي،  املتوسط  في  درهم،  مليار   64,8 إلى 
دجنبر املنصرم، مقابل 71,5 مليار درهم شهرا قبل ذلك، وهو 

ما يعكس باألساس ارتفاع احتياطات الصرف.
الظرفية  حول  الشهرية  نشرته  في  املغرب،  بنك  وأوضح 
االقتصادية والنقدية واملالية لشهر يناير 2022، أنه قام بضخ 
على  درهم  مليار   36,5 تضم  درهم،  مليار   82,8 مجموعه  ما 
في شكل  درهم  مليار  أيام، و22,7  ملدة سبعة  تسبيقات  شكل 
قروض  شكل  في  درهم  مليار  و23,5  الشراء،  إلعادة  عمليات 

مضمونة، و60 مليون درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وأضاف املصدر نفسه أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة 
الحجم  أن  في حني  باملائة،   1,5 عند  استقر  فقد  البنوك،  بني 
مليار   3,9 عند  استقر  البنكي  السوق  في  للمبادالت  اليومي 

درهم.
تعرف  لم  األخرى،  األسواق  في  أنه  املركزي  البنك  وأبرز 
على  سواء  دجنبر  شهر  في  مهمة  تغييرات  الخزينة  سندات 

مستوى الشق األولي أو الثانوي.
وبخصوص معدالت الفائدة على الودائع ألجل، فقد سجلت 
بدورها في شهر نونبر املاضي ارتفاعا شهريا بـ 2 نقطة أساس 
إلى 2,15 باملائة بالنسبة ألجل 6 أشهر، وبـ 30 نقطة إلى 2,51 

باملائة بالنسبة ألجل سنة.
نتائج  القروض، تشير  الفائدة على  وفي ما يتعلق بأسعار 
الدراسة التي أجراها بنك املغرب لدى البنوك في الفصل الثالث 

من سنة 2021 إلى أنه استقر تقريبا عند 4,35 باملائة.
على  الفوائد  نسبة  ظلت  املؤسساتي،  القطاع  وبحسب 
القروض املمنوحة للخواص شبه مستقرة بنسبة 5,20 باملائة، 
مغطية نموا بمقدار 66 نقطة على نسب الفائدة املطبقة على 
 13 بمقدار  وانخفاضا  الخزينة،  وقروض  املدينة  الحسابات 
نقطة بخصوص تلك املتعلقة بقروض االستهالك واستقرار في 

نسب الفائدة املطبقة على قروض السكن.
املمنوحة  القروض  الفوائد على  املقابل، سجلت نسبة  وفي 
للمقاوالت ارتفاعا بمقدار 13 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاعات 
الكبرى، وبمقدار  املقاوالت  بالنسبة لقروض  12 نقطة  بمقدار 

15 نقطة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.

وكالة »فيت�ش«: اإغالق الحكومة للحدود وتقييد ارتياد الف�شاءات العمومية ي�شر 
بثقة الم�شتهلك ال�شعيفة اأ�شال، و�شتكون له عواقب �شلبية على نفقات الأ�شر

مني المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بخسارة صادمة أمام غينيا 
ضمن  األح��د،  أمس  أول  مساء  لصفر،  بهدف  المتواضعة  االستوائية 
المجموعة الخامسة، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور األول 
من كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في حين سقطت 
كوت ديفوار في فخ التعادل مع سيراليون 2 – 2 ضمن المجموعة ذاتها.
وأنعشت تونس آمالها في اللحاق بركب الدور ثمن النهائي باكتساحها 
موريتانيا برباعية، بينما واصلت سيراليون مفاجآتها وتعادلت مالي مع 

غامبيا 1 – 1 في المجموعة السادسة.
 70 الدقيقة  في  هدفا  أوبيانغ  إستيبان  االولى، سجل  المباراة  ففي 
ليمنح بالده الفوز، ويضع بالتالي حدا لسلسلة من 35 مباراة بال خسارة 

للمنتخب الجزائري، وهو رقم قياسي على الصعيد اإلفريقي.
في  سيراليون  مع  السلبي  التعادل  فخ  في  سقطت  الجزائر  وكانت 
مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة إلى الفوز على 

كوت ديفوار في الجولة األخيرة من أجل تجنب الوداع المبكر.
ويتصدر المنتخب اإليفواري ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط أمام 
غينيا االستوائية، التي رفعت رصيدها إلى ثالث نقط، وسيراليون ثالثة 

بنقطتين، بينما تتذيل حاملة اللقب ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
وإحراجها  مفاجآتها  سيراليون  واصلت  عينها،  المجموعة  وفي 
 ،2  –  2 التعادل   فخ  ديفوار في  إذ أسقطت كوت  الكبيرة،  للمنتخبات 
ثالث  في  األول��ى  مباراتها  في  التعادل  بنقطة  خرجت  قد  كانت  بعدما 

مشاركاته القارية.
وأنعشت تونس آمالها في بلوغ الدور ثمن النهائي بفوزها الساحق على 
موريتانيا 4 – 0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، 
لتعوض بالتالي خسارتها في مباراتها االفتتاحية ضد مالي، التي شهدت 

فضيحة تحكيمية.
وافتقد المدرب التونسي منذر الكبير إلى جهود ستة من العبيه بسبب 

إصابتهم بفيروس كورونا. 
وقال قائد تونس وهبي الخزري إثر تسلمه جائزة »رجل المباراة« في 
تصريحات تلفزيونية: »أود اإلشارة إلى أنه ال يوجد ما أثبته ألي شخص«، 
وذلك ردا على االنتقادات التي طالته بعد المباراة األولى، وتابع »هدفنا 
الجماعي هو الفوز وقد حققناه بعدما قدمنا مباراة جيدة أداء ونتيجة، 

ويمكن القول إننا دخلنا اليوم فعليا في البطولة القارية«.
وفرض التوانسة إيقاعهم على المجريات سريعا، واحتاجوا الى أربع 
دقائق فقط ليضربوا الشباك الموريتانية عبر أيمن المثلوثي من تسديدة 

في اسفل الزاوية اليمنى، إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني )4(.
وعزز »نسور قرطاج« تفوقهم بعد أربع دقائق، عندما اخترق الجزيري 
عن الجهة اليمنى عكس كرة بالخلف إلى أنيس بن سليمان، الذي هيأها 

بدوره للخزري، فسددها قوية زاحفة في الزاوية اليمنى )8(.
وضرب الخزري مجددا الشباك الموريتانية بتسديدة من داخل المنطقة 
البديل محمد علي بن  بينه وبين  تمريرات قصيرة  إثر سلسلة  زاحفة، 

رمضان والشعاللي )65(.
وأضاف منتخب المدرب منذر الكبير الهدف الرابع من هجمة قادها 
الخزري، ومرر كرة بينية أمامية إلى الجزيري، الذي سدد بسهولة في 

الشباك )66(.
واحتسب الحكم المصري محمود البنا ضربة جزاء لتونس، اثر لمسة 
يد على الحسن حويبيب، انبرى لها البديل يوسف المساكني وسددها 

قوية ارتدت من القائم األيمن )90(.
وفي المقابل، وضمن المجموعة ذاتها، أهدرت مالي فرصة حسم تأهلها 
إلى الدور ثمن النهائي، بعدما فرطت في تقدمها على غامبيا وتعادلتا 1 – 1.
وعلى الرغم من التعادل، اقترب المنتخبان من الدور الثاني، إذ تتصدر 
غامبيا بأربع نقاط وبفارق األهداف أمام مالي، وتونس ثالثة بثالث نقاط 

فيما تتذيل موريتانيا الترتيب بال رصيد.

برقوق ومايي وعالكوش 
يجمعون على ضرورة تأكيد 

البداية المثالية 
إن  الوطني،  المنتخب  العب  برقوق،  أيمن  قال 
معنويات الالعبين مرتفعة، قبل مواجهة الغابون، 
في آخر مباريات المجموعة الثالثة من بطولة أمم 

إفريقيا.
وأشار برقوق، العائد إلى التداريب الجماعية بعد 
استكمال تعافيه من اإلصابة بفيروس كورونا، في 
تصريحات نشرها موقع الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم إلى أن المجموعة الوطنية تستعد في 
ظروف مثالية، وأن معنويات الالعبين مرتفعة، بعد 
على  بانتصارين  توجوها  التي  المثالية،  بدايتهم 
رسميا  العبور  تأمين  وبالتالي  القمر،  وجزر  غانا 

إلى الدور الثاني.
وأوضح الالعب المغربي أن األداء العام في نسق 
تصاعدي، وأن الفريق الوطني عازم على تسجيل 
نتيجة جيدة في مواجهة اليوم أمام الغابون، وبالتالي 
ضمان الريادة. مشددا على ضرورة اللعب الهجومي 
الفهود  منتخب  أمام  الوراء  إلى  التراجع  وتفادي 
بغاية إنهاء مرحلة المجموعات في الرتبة األولى.

وفي تصريح مماثل، قال ريان مايي، العائد من 
إصابة على مستوى الكاحل، إن تحضيرات المنتخب 
للغاية، بعدما تأقلم  الوطني تتم في أجواء جيدة 

الالعبون مع الظروف المناخية بدولة الكاميرون.
التدريبي  التجمع  بداية  أن  إلى  مايي  وأش��ار 
أن تتحسن بتوالي  بالكاميرون كانت صعبة، قبل 
األيام، لتصل إلى درجة عالية بعد البداية المثالية 
للنخبة الوطنية في هذا االستحقاق القاري، ملمحا 
اليوم  مواجهة  سيدخل  الوطني  الفريق  أن  إلى 
الجيدة، خاصة  انطالقته  االنتصار، وتأكيد  بروح 
وأن كل الالعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم، يتطلعون إلى تقديم أفضل العروض، 

وبالتالي المنافسة بقوة على لقب البطولة.
وبدوره أبدى سفيان عالكوش ارتياحه لألجواء 
العامة داخل المنتخب الوطني، مؤكدا في تصريح 
الوطني سيدخل  الفريق  أن  على  الجامعة،  لموقع 
مواجهة الغابون برهان تأكيد فوزيه األخيرين على 

غانا وجزر القمر.

صاحب فضيحة تونس ومالي 
ضمن حكام لقاء المغرب 

والغابون
وضعت لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
ضمن  سيكازوي،  جياني  الزامبي  الحكم  »كاف«، 
طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام 
الغابون، المقررة مساء يومه الثالثاء بملعب أحمدو 

أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية.
وكان سيكازوي قد خطف األنظار بعد الخطأ الكبير 
 12 يوم  ومالي،  تونس  مباراة  ارتكبه خالل  الذي 
يناير الجاري، بعدما تسبب في أزمة »تحكيمية« 
كبيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما أعلن 
عن نهاية هذه المباراة دون اكتمال وقتها القانوني.
الفار  غرفة  عن  مسؤوال  سيكازوي  وسيكون 

بمساعدة التونسي خليل حساني. 
للحكم  المباراة  هذه  قيادة  مهمة  الكاف  وأسند 
من  كل  بمساعدة  بيدة،  دحان  الموريتاني  الدولي 
الليبي عطية أمساعد والتنزاني فرانك كومبا، إضافة 

إلى الحكم الرابع السنغالي ماغيت ندياي.
يذكر أن هذه المباراة ستجرى بداية من الثامنة 

ليال.

مباريات اليوم 

 المجموعة الثانية

مالوي – السنغال )س 17.00(
زمبابوي – غينيا )س17.00(

المجموعة الثالثة
الغابون – المغرب )س20.00(
غانا – جزر القمر )س20.00(

بعدما ضمن التأهل رسميا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، 
الكاميرون إلى غاية السادس من الشهر  الجارية فصولها بدولة 
المقبل، ينتظر المنتخب الوطني المغربي، يومه الثالثاء، انطالقا 
من الثامنة مساء بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية 
ياوندي، نظيره الغابوني، الذي خطا خطو عمالقة في طريق العبور 
نقط، جمعها  أربع  إلى  رصيده  رفع  بعدما  الموالي،  الدوري  إلى 
من فوز على جزر القمر وتعادل مثير مع غانا، التي بات يتهددها 

احتاللها  بحكم  المبكر،  ال��خ��روج  ف���ي ال��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة خطر 
المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وتحتاج إلى االنتصار على 
جزر القمر النتزاع بطاقة التأهل ولو كأحسن المحتلين للرتبة الثالثة.
ومن المقرر أن يشرك الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش في 
مباراة اليوم العناصر االحتياطية، في انتظار التعرف على خصم 
الدور المقبل، حيث يتوقع أن يمنح الفرصة لكل من ريان مايي العائد 

من اإلصابة وسفيان رحيمي، الذي ظل حبيس دكة االحتياط، وأيمن 
برقوق المتعافى أخيرا من تبعات فيروس كورونا، وإراحة أشرف 
الذين يتوفرون على بطاقة  حكيمي وآدام ماسينا وسليم أمالح، 
النهائي سيبادر  ثمن  لقاء  في  فقدانهم  تفادي  أجل  ومن  صفراء. 
الناخب الوطني إلى ومنح الفرصة لكل من الكرواني وإلياس شاعر 

ومحمد الشيبي.
وفي الخط األمامي سيعود ريان مايي إلى رسميته، إلى جانب 

النصيري أو رحيمي.
وسيدخل الفريق الوطني هذه المباراة برهان الفوز، خاصة وأن 
المنتخب الغابوني لن يكون مدعوما بنجميه أوباميانغ وليمينا، 
آثار فيروس كورونا، وبالتالي إنهاء  لم يتخلصا بعد من  اللذين 
مرحلة المجموعات بالعالمة الكاملة، وأو تحقيق التعادل على األقل، 
للحفاظ على  الصدارة، وهو امتياز معنوي للمجموعة الوطنية، 
التي تريد أن تحافظ على إقامتها بياوندي في حال التأهل، كما أنها 
ستكون في انتظار أحد المحتلين للرتبة الثالثة في المجموعات 

األولى أو الثانية أو السادسة.
ويسود تفاؤل كبير صفوف المنتخب الوطني، الباحث عن الظفر 

بلقبه اإلفريقي الثاني، بعد األول الذي توجه به جيل 1976 بإثيوبيا، 
عاتقهم،  على  الملقاة  بالمسؤولية  واعون  الالعبين  كل  أن  حيث 
ويتطلعون إلى منح هدية جميلة للجمهور المغربي الشغوف بكرة 
القدم، وهو ما يشدد عليه الناخب الوطني، الذي عاتب العبيه على 
إهدار سيل كبير من الفرص أمام منتخب جزر القمر، قبل أن يعد 
بتصحيح كل النقط السليبة التي رصدها في لقاء الجمعة الماضي.

وخاض الفريق الوطني أمس االثنين آخر حصة تدريبية له بملعب 
أحمدو أحيدجو، وخصصها وحيد خاليلوزيتش لوضع اللمسات 
كما  الفهود،  منتخب  بها  التي سيواجه  المجموعة  على  األخيرة 
خاض مساء األحد، بداية من الخامسة والنصف، حصته التدريبية 
األولى الرسمية، بعدما خصص حصة السبت الماضي إلزالة العياء.

وكانت حصة األحد بحضور جميع الالعبين المشكلين للفريق 
الوطني، وفي مقدمتهم برقوق، الذي غادر الحجر الصحي بعد إكمال 
رومان سايس  العميد  فيما غاب  كورونا،  التعافي من  بروتوكول 
بعد إصابته بنزلة برد، فرضت عليه متابعة الحصة التدريبية من 

المدرجات.

إبراهيم العماري
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الحدادي مرشح لقيادة الهجوم املغريب أمام الغابون )أ. ف. ب(

المنتخب الوطني 
يراهن على تحقيق 

العالمة الكاملة 
لتفادي مغادرة 

ياوندي

العربية  البطولة  في  للمشاركة  استعدادا 
للمنتخبات رجال في نسختها 24، التي ستقام 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة شهر فبراير 
العربي  االتحاد  لطلب  واستجابة  المقبل، 
لكرة السلة بإرسال الالئحة النهائية لالعبي 
المشارك في هده  الرديف  الوطني  المنتخب 
البطولة في أقرب اآلجال، ونظرا لضيق الوقت، 
قرر الناخب الوطني، لبيب الحمراني، الدخول 

في المعسكر االعدادي األول بالئحة كاملة تضم 
األول والثاني  االنتقائي  المعسكر  الئحة من 
الذي سيقام بالرباط في الفترة ما بين 18و27 

يناير2022.
البالغ يعد بمثابة دعوة   وعليه فإن هذا 
رسمية لالعبين، من أجل االلتحاق بالمعسكر 
االعدادي األول، وذلك بداية من يومه الثالثاء، 
على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر المؤقت 

للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالمركز 
الرياضي ابن رشد بالرباط .

وبعد نهاية العسكر االعدادي األول سيتم 
اإلعالن عن الالئحة النهائية للمنتخب الوطني 
الرديف، الذي سيشارك في البطولة العربية.

وفيما يلي الئحة الالعبين المدعويين 
أتلتيك بني يزناسن   ( عبد الرحيم عابيد 
 –  ) الفاسي  )المغرب  ع��اش��وري  أي��وب   -  )

عبد   –  ) سال  )جمعية  ع��الل   الدين  شمس 
اهلل البغليتي)اتحاد طنجة( – أسامة بنغبو 
)الجيش  يشو  بن  محمد   – طنجة(  )اتحاد 
الرياضي  )الفتح  بنسراج  أنور   – الملكي( 
ياسين   – )جمعية سال(  الشاوي  محمد   –  )
أسامة   -  ) )مجد طنجة  السالمي الشرقاوي 
دامو )ج. مشليفن إيفران( – جواد دريب )الفتح 
الرياضي ( – عبد الكريم الهوا )الجيش الملكي 

( – عبد المجيد المديني )جمعية سال ( – مهدي 
المجاهد )المغرب الفاسي ( - أنس الموساوي 
)الوداد  حبيبي  وائل   –  ) الملكي  )الجيش 
الوطية  )شباب  حمراني  بدر   – الرياضي( 
طانطان( – ياسين حمور )الرجاء الرياضي( 
– محمد أمين لشكر  )شباب الريف الحسيمي( 
– هيثم رسام )سطاد المغربي ( - معاذ زهير 

)الوداد الرياضي(.

المنتخب الرديف يستعد بالرباط للبطولة العربية لكرة السلة

ينتظر اليوم فهود الغابون

الجزائر تتلقى ضربة موجعة من غينيا االستوائية وتونس تنعش آمالها

 محاربو الصحراء مهددون بالخروج املبكر  )أ. ف. ب(

كورونا تربك تحضريات املنتخب الوطني

المنتخبان العربيان يحتاجان إلى الفوز في لقائهما الثالث
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قبل  قوية  ضربة  مصر  منتخب  تلقى 
املجموعات  دور  في  السودان  مواجهة 
الكرة  اتحاد  أعلن  بعدما  إفريقيا،  لكأس 
املدافع  غياب  االثنني،  أمس  املصري، 
املباراة  عن  »الونش«  حمدي  محمود 

املرتقبة.
نشره  بيان  في  املصري  االتحاد  وقال 
على حسابه في موقع »تويتر«، إن فحص 
في  بشد  »الونش«  أثبت إصابة  األشعة، 
عن  غيابه  وبالتالي  األمامية،  العضلة 

مباراة السودان.
وكان »الونش«، غادر مواجهة املنتخب 
املصري أمام غينيا بيساو )1 – 0( السبت 
املجموعة  منافسات  لحساب  املاضي 

الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، مصابا 
بني شوطي املباراة، ونزل بدال منه محمد 

عبد املنعم.
وتحتل مصر املركز الثاني في املجوعة 
الرابعة، برصيد ثالث نقاط خلف نيجيريا 
املتأهلة سلفا واملتصدرة بست نقاط، وأمام 
في  تملكان  اللتني  السودان  بيساو  غينيا 

رصيدهما نقطة واحدة.
الجولة  في  السودان  مع  مصر  وتلعب 
الثالثة األخيرة يوم غد األربعاء، ويحتاج 
»الفراعنة« للفوز أو التعادل للتأهل لثمن 
السودانيني  على  يتحتم  بينما  النهائي، 
إحدى  لخطف  االنتصار  نتيجة  تحقيق 

البطاقات املؤهلة للدور املقبل.

مرحلة  من  األولى  الجولة  عانت  بعدما 
املجموعات ببطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم، 
املقامة حاليا بالكاميرون، من العقم التهديفي وامللل 
والرتابة، حفلت الجولة الثانية، التي أسدل الستار 
وزيادة  واملتعة  اإلثارة  من  بالكثير  األحد،  عليها 
النزعة الهجومية من جانب املنتخبات املشاركة في 

املسابقة.
وشهدت الجولة الثانية إحراز 29 هدفا خالل 12 
مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.42 هدفًا في املباراة 
األهداف  عدد  ضعف  عن  يزيد  ما  وهو  الواحدة، 
املسجلة في الجولة األولى، التي سجل خاللها 12 

هدفًا فقط.
إلى  بالبطولة  ووصل إجمالي األهداف املسجلة 
الجولة  انطالق  24 مباراة جرت قبل  41 هدفًا في 
معدل  ليبلغ  األول،  الدور  من  )األخيرة(  الثالثة 

أهداف املسابقة 1.71 هدف في اللقاء الواحد.
فانسون  املخضرم  الكاميروني  النجم  ومازال 
السعودي،  النصر  صفوف  في  املحترف  أبوبكار، 
للبطولة  الحالية  النسخة  هدافي  ترتيب  يتصدر 
ثنائية من ضربتي  أحرز  بعدما  أهداف،   4 برصيد 
جزاء خالل فوز منتخب بالده 2 – 1 على بوركينا 
وأعقبها  للبطولة،  االفتتاحية  املباراة  في  فاسو 
على   1  –  4 الكبير  الفوز  خالل  أخرى  بثنائية 

إثيوبيا بالجولة الثانية في املجموعة األولى.
ويتقاسم 4 العبني املركز الثاني في ترتيب هدافي 

التونسي  وهم  هدفني،  برصيد  الحالية  البطولة 
إيكامبي  توكو  كارل  والكاميروني  الخزري  وهبي 
جابادينهو  واملاالوي  كونيه،  ابراهيما  واملالي 

مهانغو.
الجولة  في  إنذارًا   40 البطولة  حكام  وأشهر 
الثانية، ليرتفع عدد البطاقات الصفراء في املسابقة 
بطاقة  الجولة  تلك  شهدت  فيما  بطاقة،   72 إلى 
حمراء وحيدة، ليصل إجمالي حاالت الطرد إلى 3 

حاالت.
في  املحتسبة  الجزاء  ضربات  مجموع  وبلغ 
منها   6 ترجمة  تم  حيث  ركالت،   10 البطولة 
ليس  عدد  وهو  ركالت،   4 ضاعت  بينما  ألهداف، 
اآلن،  حتى  بالبطولة  جرى  لقاًء   24 خالل  بالقليل 
بتقنية  لالستعانة  ذلك  في  السبب  يرجع  وربما 
حكم الفيديو املساعد )فار( للمرة األولى في مرحلة 

املجموعات.
املثيرة  اللقطات  من  الثانية  الجولة  تخل  ولم 
لنسخة  مسجلة  عالمة  أصبحت  التي  للجدل، 
بني  قوية  مشادة  نشبت  حيث  الحالية،  املسابقة 
العبي منتخبي غانا والغابون عقب صافرة نهاية 
املباراة، التي انتهت بالتعادل 1 – 1 في املجموعة 

الثالثة.
املنتخب  قائد  أيو،  أندريه  بني  املشادة  وبدأت 
منتخب  مدرب  نوفو،  باتريس  والفرنسي  الغاني، 
الغابون، قبل أن تشتعل األجواء مع دخول أكثر من 

فرد في تلك املشادة، التي أسفرت عن طرد الالعب 
الغاني بنجامني تيتيه.

وكان علي سانغاري، حارس مرمى منتخب كوت 
عقب  البطولة،  متابعي  أحاديث  محور  ديفوار، 
لقاء منتخب بالده مع  ارتكابه هفوة كارثية خالل 
تسببت  األحد،  الخامسة،  املجموعة  في  سيراليون 
في اهتزاز شباكه بهدف في الوقت القاتل، لتنتهي 
)األفيال(  2، ويحرم منتخب   –  2 املباراة بالتعادل 

من حسم التأهل مبكرا للدور املقبل.
املباراة في طريقها لالنتهاء بفوز  وبينما كانت 
كوت ديفوار 2 – 1، ارتكب سانغاري خطأ فادحًا في 
الدقيقة الثالثة من الوقت املحتسب بداًل من الضائع 
تمريرة  إثر  الكرة  التقط  عندما  الثاني،  للشوط 
سقط  ثم  امللعب،  لخارج  طريقها  في  كانت  طولية 
بها أرضًا لتفلت الكرة من بني يديه وتتهيأ لستيفن 
كولكر، العب سيراليون، الذي مررها إلى الحاجي 
كامارا، ليضع الكرة في املرمى الخالي من حارسه.

سانغاري،  لعالج  دقائق  بضع  املباراة  وتوقفت 
والتي  الهفوة،  تلك  ارتكابه  خالل  أصيب  الذي 
جاءت على ما يبدو بسبب سوء حالة أرض ملعب 
من  ليخرج  الكاميرونية،  دواال  بمدينة  )جابوما( 
سيرج  األيمن  الظهير  ويعوضه  املباراة،  ملعب 
عرين  لحراسة  ثوان  لعدة  مكث  الذي  أورييه، 
منتخب كوت ديفوار، بعد استنفاد الفريق تبديالته 

الخمس خالل املباراة.

زيادة �لنزعة �لهجومية �سمة �لجولة �لثانية من �لدور �لأول لأمم �أفريقيا

�ل�سنغال 
وغينيا تبحثان 

عن �لتاأهل 
  

بعدما اكتفيا بالتعادل السلبي في لقائهما بالجولة املاضية، ليتقاسما قمة ترتيب املجموعة الثانية، يدخل منتخبا السنغال وغينيا 
من مرحلة املجموعات ببطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم، املقامة حاليًا في الكاميرون، بالكثير من الهدوء  فعاليات الجولة الثالثة )األخيرة( 

والثقة بالنفس.
تاريخه، مشواره في دور املجموعات، بمواجهة منتخب ماالوي يومه  األولى في  للمرة  القاري  باللقب  للتتويج  الساعي  السنغال،  ويختتم منتخب 

الثالثاء، في حني يلتقي منتخب غينيا مع نظيره الزيمبابوي.
ويشترك منتخبا السنغال وغينيا في صدارة املجموعة برصيد 4 نقاط، في ظل تساويهما أيضا في فارق األهداف، حيث سجل كل منهما هدفا وحيدا 

فيما حافظا على نظافة شباكهما في أول مباراتني.
ويحتل منتخب ماالوي املركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حني يقبع منتخب زيمبابوي، الذي ودع املسابقة رسميًا منذ الجولة املاضية، في مؤخرة 

الترتيب بال رصيد من النقاط.
وساهمت البداية املوفقة ملنتخبي السنغال وغينيا في املجموعة، في وقوفهما على أرض صلبة قبل خوض جولة الحسم، حيث استهال مشوارهما 

بالبطولة بالفوز 1 – 0 على زيمبابوي وماالوي على الترتيب.
الثالثة للصعود رسميا لألدوار اإلقصائية، لكنهما سيبحثان بكل تأكيد عن صدارة  التعادل في الجولة  ويكفي املنتخبان السنغالي والغيني 

املجموعة، من أجل مواجهة منافس أسهل نسبيا بدور ثمن النهائي.
الثالث في أي من املجموعات األولى والثالثة والرابعة، بينما يلعب  الدور املقبل مع صاحب املركز  ويلتقي متصدر هذه املجموعة في 

وصيف املجموعة مع صاحب املركز الثاني في املجموعة السادسة.
وربما ستكون نقطة التعادل أمام السنغال كافية أيضا للمنتخب املاالوي، لبلوغ األدوار اإلقصائية للمرة األولى في تاريخه، بعدما 

عجز عن اجتياز مرحلة املجموعات في مشاركتيه السابقتني عامي 1984 و2010.
 4 كما أن الخسارة أمام السنغال، ربما لن تقف حائاًل أمام صعود ماالوي للدور املقبل عبر التواجد ضمن أفضل 

منتخبات حاصلة على املركز الثالث في املجموعات الست بالدور األول، ليلتقي حينها في الدور القادم إما مع 
منتخب نيجيريا، الذي ضمن صدارة املجموعة الرابعة منذ الجولة الثانية، أو متصدر ترتيب املجموعة 

الثالثة.

دعوى ق�سائية في م�سر تطالب ببطالن عقد مدرب �لفر�عنة
دعوى  الصادق  هاني  املصري  املحامي  أقام 
فيها  طالب  الدولة،  مجلس  محكمة  أمام  قضائية 
مدرب  كيروش،  كارلوس  البرتغالي  عقد  ببطالن 

املنتخب املصري لكرة القدم.
وطالب الصادق في الدعوى ببطالن العقد املبرم 
االتحاد  تدير  كانت  التي  الثالثية،  اللجنة  بني 
من  كل  وإلزام  كيروش،  وبني  القدم  لكرة  املصري 
تقني،  تقرير  بتقديم  حسن  وحسام  شحاتة  حسن 
موضحا  ومعاونيه،  كيروش  املدرب  مستوى  يقيم 
الدولي  االتحاد  قرر   2021 دجنبر   18 بتاريخ  أنه 
رئيسا  مجاهد  أحمد  تعیین  »الفيفا«،  القدم  لكرة 
والتي  الكرة،  اتحاد  في  الجديدة  الثالثية  للجنة 
الشواربي  محمد  من:  كال  عضويتها،  في  ضمت 
االتحاد  شؤون  بإدارة  بتكليفهما  عوض،  وأحمد 
لعمرو  خلفا   ،2022 يناير  شهر  نهاية  حتى 
رئيس  اختيار  انتخابات  عقد  لحني  الجنايني، 

االتحاد املصري لكرة القدم.
وأضافت الدعوى: »وحيث إنه بعد توليه رئاسة 
نتائج  من  مأمول  هو  ما  يقدم  لم  الثالثية،  اللجنة 
املصري  الشعب  من  العريضة  الجماهير  ترضي 
القدم، حيث إن املنتخب املصري لكرة  املحب لكرة 

القدم لم يقدم مستوى كرويا يليق بصاحب اإلنجاز 
التاريخي األكبر في القارة اإلفريقية والدول العربية، 
حيث إن املنتخب األول املصري متصدر للمنتخبات 
األكثر فوزا بالبطوالت القارية في الشرق األوسط، 
إال أنه في عهد اللجنة الثالثية، لم نجد منه إال خيبة 
األمل، وسوء النتائج، سواء في البطولة اإلفريقية 
خرج  التي  السابقة  العربية  البطولة  أو  الحالية، 
منها املنتخب املصري بعد سلسلة هزائم متتالية، 

وكان من أضعف الفرق العربية«.
التي  الثالثية  اللجنة  »عينت  دعواه:  في  وتابع 
الحالي  التقني  الجهاز  مجاهد،  أحمد  يترأسها 
ومساعدا  مدربا،  كيروش  كارلوس  املدرب  بقيادة 
أجنبيا له، باإلضافة إلى باقي جهازه املعاون، من: 
محلل لألداء، وأخصائي للتأهيل، فضال عن تعيني 

مترجم للمدرب إلمكانية التعامل معه«.
يذكر أن املنتخب املصري تعرض لضربة موجعة 
في مستهل مشواره بكأس إفريقيا الحالية بهزيمته 
يصالح  أن  قبل  مقابل،  دون  بهدف  نيجيريا  أمام 
الثانية  مباراته  في  بفوزه  السبت  يوم  جماهيره 
سجله  رد  دون  بهدف  بيساو  غينيا  منتخب  على 

قائد الفريق محمد صالح.
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م�سر تنازل �ل�سود�ن دون �لون�ش

ساديو ماني قائد الهجوم 
السينغالي

الونش خارج الحسابات

كيروش لم يقنع املصريني

شغب مباراة غانا والغابون يخيم على مباريات الجولة الثانية )أ. ف. ب(

�لكاف يحدد موعد قرعة �أمم �إفريقيا 2023 
و�لدور �لأخير من ت�سفيات �لمونديال

إفريقيا  أمم  لبطولة كأس  التمهيدي  الدور  قرعة  ستجرى 
يوم الجمعة املقبل في تمام الساعة  )الكوت ديفوار 2023( 
 15:00( بالكاميرون  دواال  في  املحلي  بالتوقيت   16:00
وفق ما ذكر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم  بتوقيت غرينتش( 

في بيان أمس االثنني.
التصفيات  من  الثالث  الدور  قرعة  أن  البيان  وأضاف 
يوم  ستجري،   2022 قطر  العالم  كأس  لبطولة  اإلفريقية 
السبت 22 يناير املقبل الساعة 16:00 بنفس املكان، في دواال 

)15:00 بتوقيت غرينتش(.
الرقمية  املنصات  على  مباشرة  ستذاعان  القرعتني  وكال 

لالتحاد اإلفريقي.
وبخصوص تصفيات كأس األمم اإلفريقية الكوت ديفوار 
 12 الفرق  2023، ذكر البيان أن الجولة التمهيدية ستشمل 
األقل تصنيفا، والتي سيتم تقسيمها 12 إلى مستويني، حيث 
ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف األعلى ضد الفرق الستة 
األقل تصنيفا )ستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات 

التصنيف األدنى(.
 42 إلى  املباراتني  الستة في مجموع  الفائزون  وسينضم 

فريقا املصنفني في مرحلة املجموعات من التصفيات.
وتتوزع هذه الفرق على الشكل التالي:

ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، غامبيا،  املستوى األول: 
جنوب السودان، موريشيوس.

املستوى الثاني: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، 
الصومال، سيشيل، إريتريا.

اإلفريقية  التصفيات  من  األخيرة  املرحلة  بخصوص  أما 
العشرة  الفرق  تقسيم  فسيتم   ،2022 قطر  العالم  لكأس 
املؤهلة إلى مستويني بناء على تصنيف االتحاد الدولي لكرة 

القدم )الفيفا( الرسمي املنشور في نونبر 2021.
الفرق  ضد  تصنيفا  األعلى  الخمسة  الفرق  وستلعب 
أرض  على  الذهاب  مباراة  )ستلعب  تصنيفا  األقل  الخمسة 

الفرق ذات التصنيف األدنى(.
وبحسب ترتيب الفيفا املنشور في 19 نونبر 2021 بعد 

الجولة األخيرة، يكون توزيع الفرق على النحو التالي:
والجزائر  وتونس  واملغرب  السنغال  األول:  املستوى 

ونيجيريا.
املستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو 

الديمقراطية.

�لتحاد �لفريقييك�سف معايير تحديد 
�أف�سل محتلي �لمركز �لثالث

التي  املعايير  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 
سيتم اتباعها لتحديد أفضل 4 منتخبات تحتل املركز الثالث 
املقامة حاليا  إفريقيا  أمم  لبطولة كأس  املجموعات  دور  في 

بالكاميرون.
في بطولة  )ست مجموعات(  ويتأهل من دور املجموعات 
بشكل  والثاني  األول  املركزين  صاحبا  إفريقيا،  أمم  كأس 
مباشر إلى ثمن النهائي، باإلضافة إلى أفضل أربعة محتلني 

للرتبة الثالثة في كل املجموعات.
أفضل أربعة  تحديد  معايير  فإن  »الكاف«،  وبحسب 
املجموعات، سيكون  دور  في  الثالث  املركز  تحتل  منتخبات 

على الشكل التالي:
أ( النقاط املحصل عليها في جميع مباريات املجموعة.
ب( فارق األهداف الناتج عن جميع مباريات املجموعة.

ج( األهداف املسجلة في جميع مباريات املجموعة.
تساوى  حال  )في  الكاف  لجنة  قبل  من  القرعة  سحب  د( 

فريقان أو أكثر في املعاير من »أ« إلى »ج«(.
فقط ضمنت حتى  منتخبات  ثالثة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
مباريات  لعب  بعد  النهائي  ثمن  الدور  إلى  تأهلها  اآلن 
الجولتني األولى والثانية من دور املجموعات، وهي منتخب 
البلد املنظم الكاميرون، ونيجيريا، واملغرب، بينما ستتحدد 
الجولة  مباريات  انتهاء  بعد  املتبقية   13 املنتخبات  هوية 

الثالثة األخيرة.

�لموت يفجع حار�ش كوت ديفو�ر بعد �ساعات 
من خطئه �لكبير �أمام  �سير�ليون

علي  بادرا  ديفوار،  كوت  منتخب  مرمى  حارس  أعلن 
من  ساعات  بعد  وذلك  والده،  وفاة  االثنني،  أمس  سانغاريه، 
مع  بالده  منتخب  تعادل  في  تسببت  »قاتلة«  هفوة  ارتكابه 

سيراليون في كأس إفريقيا.
»ببالغ  »فيسبوك«:  موقع  في  على حسابه  وكتب سانغاريه 
الحزن علمت الليلة املاضية بوفاة والدي.. اإلله برحمته أراد أن 
يعيده إلى جواره، على الرغم من األلم الناتج عن هذه الخسارة 
الكبيرة، سأقاتل في امللعب ألجعله سعيدا من األعلى، املوت ال 

يوقف الحب، أرقد في سالم يا أبي«.
ونشر سانغاريه في تدوينة أخرى صورة لوالده وعلق عليها 
قائال: »لقد سقطت الليلة املاضية، واستيقظت هذا الصباح كنت 
أنت من سقطت، ولن تتمكن من النهوض مرة أخرى، تقبلك اهلل 

بجواره.. وداعا، سأفتقدك.«  
منتخب  مباراة  خالل  فادحا  خطأ  ارتكب  وكان سانغاريه، 
بالده ضد سيراليون، يوم األحد، في الجولة الثانية من منافسات 

املجموعة الخامسة لبطولة كأس إفريقيا.

نقلت صحيفة »إلباييس«، في تقرير لها، أنه لم يطرأ 
تغيير كبير على مسارات دخول المهاجرين غير الشرعيين 
إلى إسبانيا. وقالت إن طريق الكناري ال يزال مفتوحا، 
دون أن ينخفض   عدد الوافدين مقارنًة بالحد األقصى لعام 
2020. فيما وصل الخط الجزائري، الذي يشهد ارتفاعا 
منذ 2019، إلى أرقام استثنائية، متجاوزا المغرب في 
عام 2021 كأول بلد منشأ للمهاجرين إلى إسبانيا )وصل 
9580 جزائريا عن طريق البحر، مقابل 8494 مغربيا(.
النظامي  غير  الوصول  استمرار  إلباييس  وأك��دت 
للمهاجرين إلى إسبانيا في عام 2021 في سياق أوروبي، 
حيث »ارتفعت التدفقات إلى مستويات قياسية في عام 
2017 وفي عام تميز باألزمة غير المسبوقة مع المغرب، 
الشريك األول في سياسة الهجرة على الحدود الجنوبية«.

2021، وفق أحدث البيانات  28 ديسمبر  »حتى  وتابعت أنه 
الصادرة عن وزارة الداخلية، وصل 41 ألًفا و632 مهاجًرا إلى 
 ،2020 0.4 بالمئة عن عام  إسبانيا بشكل غير نظامي، بزيادة 
وأن أكثر من نصف الوافدين، وصل إلى جزر الكناري، واألغلبية 

من ساحل المحيط األطلسي المغربي.
ومع ذلك، يقول التقرير، فإن الرقم الواضح هو الهجرة الجماعية 
التي حدثت عبر الحدود البرية مع سبتة في منتصف ماي، عندما 
المدينة  إلى  المغرب  من  ألف شخص  و13   9000 بين  ما  عبر 
المتمتعة بالحكم الذاتي في غضون يومين فقط. وذلك في أعقاب 
األزمة بين الرباط ومدريد، وتورط الخارجية اإلسبانية في إدخال 
زعيم جبهة البوليساريو إلى األراضي اإلسبانية بوثائق مزورة، 

وبطريقة سرية.
وبخصوص أزمة القاصرين، قالت إلباييس، إن حوالي 1500 
قاصر تمكنوا من العبور من المغرب سباحة أو عبر اجتياز السياج 
الحدودي، بيد أن العديد منهم عاد طواعية إلى بالده أو أعادتهم 

السلطات اإلسبانية.

ووفق صحيفة “ِإْلباييس” اإلسبانية، هناك بعض الوقائع التي ال 
يزال مكتب المدعي العام يحقق فيها، بعد محاولة اإلعادة الجماعية 
غير القانونية التي أوقفتها المحاكم؛ بعد طرد 55 قاصًرا، في 
غشت. لكن العديد من المنظمات نددت بهزالة عمليات اإلعادة إلى 

الوطن بإجراءات موجزة لم تتوقف، تقول “ِإْلباييس”.
وأفادت إلباييس أنه أول مرة يعد المغرب جزًءا من أكبر خمس 
دول منشأ لطالبي اللجوء في إسبانيا، حيث تم تقديم 6123 طلًبا 

حتى 31 نونبر 2021، مقارنة ب�1110 في عام 2020.
وتتجاوز البيانات مجموع الطلبات المسجلة بين عامي 2017 
و2019 )531 في 2017، 1323 في 2018، و2559 في 2019(، 
عندما تصاعدت طلبات الحماية الدولية من قبل نشطاء الريف 

الهاربين من المالحقات.
ويخفي النمو المذهل تدفقا غير مسبوق للهجرة المغربية، ففي 
سبتة، تم تسجيل ما يصل إلى 3078 طلب لجوء اعتباًرا من 30 
نوفمبر، مقارنة ب�285 طلًبا في عام 2020؛  في مليلية، 2985، 

ضعف ما سجله العام السابق )1421(.

في الواجهة02
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 البروفيسور سعيد المتوكل لـ »االتحاد االشتراكي«

وحيد مبارك

العلمية  اللجنة  عضو  المتوكل،  سعيد  البروفيسور  أكد 
به  19 في تصريح خّص  لكوفيد  الوبائية  الجائحة  لتدبير 
»االتحاد االشتراكي«، أن سرعة االنتشار تعتبر سمة مميزة 
للمتحور أوميكرون، مشددا على أن الحديث عن كون أعراضه 
خفيفة أو متوسطة ليست قطعية بالضرورة ألن هذه القاعدة 
لها استثناءات، خاصة بالنسبة لألشخاص المصابين بمرض 
السكري غير منتظم العالج، أو الذين يعانون من مضاعفات 
الدموي،  الضغط  مرضى  إلى  إضافة  المزمن،  المرض  هذا 
واألشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة مع انتفاخ البطن، 
ومرضى السرطان الذين يكونون تحت العالج الكيماوي أو 

غيره.
وأبرز الخبير الصحي في تصريح هاتفي مع الجريدة، أن 
هذه الفئات أكثر عرضة إلصابتها بالمتحور أوميكرون على 
مستوى الجهاز التنفسي السفلي، إلى جانب األشخاص الذين 

لديهم هشاشة مناعية وكبار السن الذين يكونون أكثر عرضة 
لإلصابة بالفيروس وبتبعاته التي لن تكون بالضرورة هّينة 
وسهلة كما قد يعتقد البعض ويتم الترويج له، محذرا من 
هذا التهوين واالستخفاف بالنظر للتبعات الوخيمة التي قد 
البروفيسور المتوكل في رّده عن  تترتب عن ذلك. وأوضح 
»االتحاد االشتراكي«، أن األشخاص غير الملقحين  أسئلة 
بشكل كامل أو الذين أصيبوا بالكوفيد مؤخرا، قد يكتسبون 
مناعة لكنها لن تكون كافية للحيلولة دون اإلصابة بالمتحور 

أوميكرون الذي له هروب مناعي.
وأوضح االختصاصي في التخدير واإلنعاش أن المناعة 
المكتسبة عن طريق اإلصابة بفيروس كوفيد 19 في وقت من 
األوقات أو من خالل التلقيح تحمي من اإلصابة بالتبعات 
األعراض  فإن  للعدوى  الشخص  تعرض  ما  وإذا  الوخيمة، 
تكون خفيفة أو متوسطة وفي الغالب ال يلج المريض مصالح 
اإلنعاش والعناية المركزة، كما أن خطر الموت يكون محدودا. 
وشّدد البروفيسور المتوكل على أن هذا األمر يدعو إلى اإلقبال 
استكمال  أجل  من  أو  مرة  ألول  سواء  التلقيح،  على  بقوة 

البرنامج التلقيحي بالجرعات الثالث، ونفس األمر بالنسبة 
على  يحصلوا  ولم  بالكوفيد  سابق  وقت  في  أصيبوا  لمن 
الجرعات كاملة، داعيا في نفس الوقت إلى مواصلة التقيد 
بالتدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية وعلى رأسها غسل 

اليدين ووضع الكمامة بشكل سليم.
وأبرز الخبير الصحي في تصريحه ل� »االتحاد االشتراكي« 
أن آخر دراسة إنجليزية تم القيام بها أكدت على أن الحرص 
العدوى  انتشار  من  يحمي  الوقائية  التدابير  تطبيق  على 
الكامل  التلقيح  على ضرورة  مشددا  المئة،  في   90 بنسبة 
وعلى التسريع بالتداوي وفقا للبروتوكول الوطني في حال 
ظهور أعراض اإلصابة بالمرض وعدم التهاون، إذ يجب إجراء 
المعالج، ألن  الطبيب  الفيروس وزيارة  للكشف عن  اختبار 
التأخير قد يتسبب في تبعات غير مرغوب فيها وسيساهم 
في نشر العدوى على نطاق واسع وإصابة الغير، وسيسمح 
باستمرار ارتفاع أعداد اإلصابات واتساع رقعة انتشار الوباء 

الذي يسعى الجميع لمحاصرته.

 »الهروب المناعي« لأوميكرون يت�سبب في اإ�سابة الملّقحين والم�سابين بالفيرو�س في وقت �سابق بالعدوى

المغاربة يت�سدرون طالبي اللجوء باإ�سبانيا 
والجزائريون في طليعة المهاجرين غير ال�سرعيين

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي   إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي 

وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

فاطمة درويش في ذمة اهلل

فاطمة  المرحومة  اهلل  داعي  لبت 
درويش، مساء األربعاء الماضي، إثر 
مرض عضال ألم بها لمدة شهور، وأمام 
الفاعلون  يتقدم  الجلل  المصاب  هذا 
وأسرة  والصناعيون  االقتصاديون 
المسرح المغربي ومعهد انفا لمدرسة 
أبوالفنون الفرنسي واإلعالميون، بأحر 
التعازي لزوجها السيد الحاج عاصم 
لحسن وإلى عائلة درويش واألستاذ 

فرح والسني وإلى الجيران واألصهار واألحباب سائلين المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها 

فسيح جناته.
يذكر أن الراحلة فاطمة درويش كانت أستاذة بمعهد المسرح 
منذ  المسرح  الحضور على خشبة  لها  كان  كما  انفا،  الفرنسي 
السبعينيات بالرباط والدارالبيضاء، أسكنها اهلل فسيح جناته.

لمنور بوشعيب 
في ذمة اهلل

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
وبحزن شديد، فقدت عائلة لمنور، 
المشمول برحمة اهلل، بإذنه تعالى، 
لمنور بوشعيب، وقد ووري جثمان الفقيد الطاهر الثرى بمقبرة 

مكناسة بأوالد حدو بالدارالبيضاء.
عربة، الوراق، الحداد،  وبهذه المناسبة األليمة تتقدم عائلة: 
رزقي والمجدوب وجميع األهل واألحباب والجيران بأحر تعازيهم 
القلبية وأصدق مواساتهم إلى زوجته الكتاني وأبنائه: أمل، ربيعة، 
خديجة، ابتسام، عبد الحيكم ومصطفى، سائلين المولى جلت قدرته 
أن يرحم روحه الطاهرة وأن يبوئه مقام صدق عند مليك مقتدر 
في أعلى عليين، وأن يسكنه جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، 

وأن يلهم ذويه وسائر أفراد عائلته الصبر الجميل.

معطيات جديدة عن ال�ساب 
الثالثيني المتهم بقتل �سائحة 

فرن�سية بتيزنيت ومحاولة قتل 
بلجيكية بكورني�س اأكادير

عبد اللطيف الكامل

استنادا إلى المعطيات الجديدة التي حصلنا 
عليها من مصادر مطلعة على الملف، فإن الشاب 
ولد بمنطقة بويزكارن بإقليم كلميم، حيث تابع 
دراسته إلى أن انتقل إلى أكادير للدراسة الجامعية 
وحصل على اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية 
بجامعة ابن زهر، هذا وبعد حصوله على اإلجازة 
اشتغل في عدد من األعمال المختلفة من أجل 
كسب لقمة العيش، قبل أن يصاب سنة 2012، 
بأزمة نفسية حادة قادته إلى محاولة االنتحار، 

إال أنه نجا منها بأعجوبة .
وعلى إثر تلك األزمة النفسية الحادة خضع 
الشاب الثالثيني  لمواكبة طبية تحت إشراف 
الطب  العقلية بمصحة  األمراض  في  أخصائي 
األول  الحسن  اإلقليمي  بالمستشفى  النفسي 

بتيزنيت. 
وأفادت ذات المعطيات ان المتهم سبق له أن 
خضع السنة الماضية لحوالي شهر من التتبع 
داخل المستشفى بعدما وجهته السلطة المحلية 
نحوه، وذلك قبل أن ينطوي على نفسه إلى أن قام 
بقتل سائحة فرنسية بتيزنيت وحاول إزهاق روح 
أخرى تحمل الجنسية البلجيكية بمدينة أكادير. 
كما سبق له أن قام بتمزيق أعالم أجنبية أمام 

فندق وسط مدينة تيزنيت.
وعزت ذات المصادر السبب الحقيقي وراء هذه 
األفعال اإلجرامية الخطيرة التي قام بها المتهم 

إلى مرضه النفسي وغياب المتابعة الطبية.

البروفيسور الحسين بارو في أجوبته عن أسئلة »االتحاد االشتراكي«

و. مبارك

بارو  الحسين  البروفيسور  أك��د 
»االتحاد  ل���  هاتفي  تصريح  ف��ي 
االشتراكي«، أنه تم افتتاح المصلحة 
والعناية  باإلنعاش  الخاصة  الثالثة 
المزيد  استقبال  أجل  من  المركزة 
على  تفد  التي  الحرجة  الحاالت  من 
اإلصابة  بسبب  رشد  ابن  مستشفى 
وأبرز   .19 كوفيد  فيروس  بعدوى 
والتخدير  اإلنعاش  مصلحة  رئيس 
الحاالت  أن  الجامعي  بالمستشفى 
التي يتم استقبالها ترتفع يوما عن 
يوم وتقدر بحوالي 6 مرضى يكونون 
في وضعية خطيرة ويحتاجون إلى 
التنفس االصطناعي االختراقي، علما 
بأن كل مريض يجب أن يقضي ما بين 

أسبوعين إلى ثالث أسابيع من أجل االستشفاء 
محرجا  يعتبر  ال��ذي  األم��ر  المصالح،  بهذه 
على  النعكاساته  بالنظر  الصحية  للمنظومة 
مرضى آخرين مصابين بأمراض أخرى يكونون 
في حاجة أيضا إلى هذه األسّرة يتجهيزاتها، 
رغم أن المؤسسة قد أعّدت أقساما لهذه الغاية 

منذ الموجة األولى.
بارو في أجوبته عن  البروفيسور  وأوضح 
الصعوبات  أن  االشتراكي«،  »االتحاد  أسئلة 
اليوم ال تقف عند استقبال الحاالت الخطيرة 
والحرجة لمواطنين أصيبوا بفيروس كوفيد 

19، وإنما تتسع رقعتها بسبب إصابة المهنيين 
كذلك، مشيرا إلى أن ما بين 3 إلى 4 من مهنيي 
الصحة يصابون بالعدوى كل يوم، وهو ما يعتبر 
من  تساقط  استمر  ما  إذا  ألنه  مقلقا،  مؤشرا 
يتكّفلون بالمرضى فلن يكون هناك من قد يقوم 
بهذه المهمة مستقبال، وهو ما يستدعي التحلي 
بالمسؤولية الفردية والجماعية للمساهمة في 
وأبرز  الوباء.  تفشي  استمرار  دون  الحيلولة 
بأسّرة  المتواجدين  المرضى  أن  المتحدث 
اإلنعاش تتراوح أعمارهم ما بين 20 وما فوق 
80 سنة، بمعدل عمري يقّدر ب� 55 سنة، إما غير 
ملّقحين ضد الفيروس بالكامل أو حصل بعضهم 
على جرعة واحدة والبعض اآلخر على الثانية 

دون الحصول الثالثة رغم انصرام مدة 
أربعة أشهر.

وفي رّده عن أسئلة الجريدة حول طبيعة 
األمراض التي يعاني منها المصابون 
والعناية  اإلنعاش  بمصالح  بكوفيد  
مرضى حصلوا  وجود  ومدى  المركزة 
على الجرعات الثالث، أكد البروفيسور 
المصالح،  بهذه  المتواجدين  أن  بارو 
وأغلبهم من مدينة الدارالبيضاء، يعانون 
السكري  مرض  من  األولى  الدرجة  في 
ثم أمراض القلب والشرايين والضغط 
أن  حين  في  الرئة،  فأمراض  الدموي 
القّلة القليلة جدا ال تعاني من أي مرض 
مزمن، نافيا في نفس الوقت أن يكون بين 
المصابين أي شخص سبق وأن حصل 
على 3 جرعات من اللقاح ضد كوفيد 19. 
وشّدد االختصاصي في مجال التخدير 
واإلنعاش على ضرورة العمل الجماعي بشكل 
مسؤول من أجل المساهمة في كبح جماح هذه 
الموجة الوبائية، داعيا إلى القطع مع المشاهد 
التي باتت مصالح اإلنعاش والعناية المركزة 
تشهدها، والمساهمة في وقف عّداد اإلصابات 
والوفيات، األمر الذي لن يتأتى وفقا للمتحدث 
للتدابير  التام  واالحترام  الكامل  بالتلقيح  إال 
الوقائية وعلى رأسها الوضع السليم للكمامات 
والتباعد الجسدي وتعقيم األيدي، مشددا على 
ضرورة أن يحترم كل مواطن نفسه بأن يقيها 
من العدوى ويحمي غيره ويساعده من اإلصابة 

بالفيروس ألن المسؤولية اليوم جماعية. 

م�سالح الإنعا�س والعناية المركزة بابن ر�سد ت�ستقبل مر�سى في و�سعية حرجة 
تتراوح اأعمارهم ما بين 20 و 80 �سنة يعانون من اأمرا�س مزمنة اأو غير ملقحين 

»الأ�ساتذة المتعاقدون » ي�سربون وطنيا لمدة اأ�سبوع دفاعا عن مطالبهم 
جالل كندالي 

يخوض األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا 
وطنيا انطلق يوم أمس االثنين ويمتد أسبوعا كامال، 
أي إلى غاية 22 يناير 2022، مرفوقا بأشكال نضالية 
موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية، دفاعا 
كما  للملف  ترقيعية  حلول  أي  وضد  مطالبهم  عن 
بالتعاقد  التوظيف  نمط  تلميع  غرضها  يقولون، 

وتجويده.
وكانت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد قد أعلنت عن فشل جوالت الحوار مع 

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة.
  ورأت التنسيقية، وفق بيان لمجلسها الوطني 
الختامي، أن اللقاءات التي تمت مع الوزارة مجرد 
سياسة للهروب إلى األمام، مضيفة أن نهج حوارات 
ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج 

لمهن  األساسي  النظام  اسم  تحت  جديد  لمخطط 
التربية والتكوين أو المرسوم، مشددة العزم على 

العودة إلى االحتجاج في األيام المقبلة.
وجدد األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التأكيد 
على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب 
الوظيفة  إل��ى  مناصبهم  وتحويل  ممركزة  مالية 
العمومية عبر اإلدماج في أسالكها بأثر رجعي مالي 
وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي 
الذي لحق به، وهو األمر الذي ال يتطلب إال إرادة 
سياسية للدولة دون اإلكثار من الحوارات والتصورات 

والشعارات الفارغة حسب وصف ذات البيان. 
مطالبهم،  تحقيق  أجل  التصعيد من  إطار  وفي 
خوض  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  قرر 
هذه المعركة النضالية ، متوعدين أنهم سيواصلون 
نضالهم في انتظار االستجابة لمطالبهم المشروعة. 

�سخ�س يقتحم حماما للن�ساء بمراك�س مدججا ب�سالح اأبي�س 
مكتب مراكش: عبد 

الصمد الكباص

أقدم شخص، يوم السبت 15 يناير الجاري، 
على اقتحام حمام للنساء بأحد أحياء مراكش 

العتيقة مدججا بسالح أبيض. 
وحسب مصدر من عين المكان فقد كان المعني 
الحمام  اقتحم  عندما  شديدة  حالة غضب  في 
المخصص للنساء باحثا عن إحدى المستحمات 
مما أحدث حالة فزع شديدة في صفوف العامالت 

بالفضاء المذكور وزبوناته. 
في  يتردد  لم  المقتحم  أن  المصدر  وأوضح 
إياها مع  إشهار سكين في وجه سيدة مهددا 
ذهول  حالة  ظل  في  الشتائم  من  وابل  إصدار 

عامة وسط المستحمات الالئي لم يتوقعن مثل 
منهن  الكثير  الشيء الذي جعل  السلوك،  هذا 
بكاء وصراخ سمع صداهما  نوبة  في  يدخلن 

من خارج الحمام. 
ووفق المعلومات التي وفرها مصدرنا، فقد 
كان سبب هذا االقتحام من الشخص المذكور 
إحدى  من  زوجته  تشكي  ج��زارا،  يعمل  ال��ذي 
المستحمات التي دخلت في شجار معها وهو 
ما دفع المعني إلى حمل سالح أبيض متوجها 

إلى الحمام لتأديب غريمة زوجته. 
وبعد االنتباه إلى فداحة ما اقترفه الذ المقتحم 
تجري  فيما  معروفة،  غير  وجهة  إلى  بالفرار 
المصالح األمنية أبحاثها إليقافه بعد أن تقدم 

عدد من المستحمات بشكاية في حقه. 
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وكالة »فيت�ش«: اإغالق الحكومة للحدود وتقييد ارتياد الف�ضاءات العمومية ي�ضر 
بثقة الم�ضتهلك ال�ضعيفة اأ�ضال، و�ضتكون له عواقب �ضلبية على نفقات الأ�ضر 

الحكومات  أيام  من  يوم  املائة  تمرين  في  الشروع  عرف 
الرئيس  فإن  أبينا  أم  1929، وشئنا  أزمة  مع  الجديدة والدته 
األمريكي فرانكلني روزفلت، الذي يعود له الفضل في اجتراح 
هذا التقليد، أعاده حتما في النهاية، حيث أراده كشفا عن قوته 
كقائد للجهاز التنفيذي الفدرالي في الخروج من األزمة الكبرى 
وأراد من  السنة،  تلك  العالم  أمريكا ومن ورائها  التي ضربت 
خاللها أن يغتنم مائة يوم لوضع اإلطار العام للخروج منها...

والهدف  الزمن  في  فوارق  مع وجود  التقاطع  بعض  هناك   
يعيش  األخيرتني  السنتني  في  العالم  كان  لقد  والطبيعة، 
العشرين،  القرن  بداية  في  كما  نفسه  واملناخ  نفسها  األشباح 
وكثيرون قارنوا بني الوضع الذي خلقته كورونا والوضع الذي 
الذي  األزمة،  مع  واقتصاديا ومعيشيا  العالم سياسيا  واجهه 

نقصته فقط املخاوف الصحية. 
منه  قصد  بدون  وضع  قد  األمريكي  الرئيس  يكون  وقتها،   
القواعد التي يمكن أن تحاكم على ضوئها الحكومات الجديدة.

الدورات  تنشيط  على  القدرة  فيها  املحدد  يكون  شروط 
قوانني  مشاريع  ووضع  وتنفيذيا،  تشريعيا  كلها،  الوطنية 
وقرارات تسعف في الخروج من األزمة، وفي التجاوز السريع 

إلسقطاتها.
ومن ذلك مشاريع قوانني ومشاريع تقوي من حظوظ الحل 

ومن قوة رئيس الحكومة  ...
 لقد كان لفرانكلني روزفلت أزمة هي أزمة1929، وضع لها 

خطة »نيوديل« وكان لها جهاز اختبر قوته...
هي  خطة  ولنا  الجائحة  أزمة  هي  أزمة  لنا  أيضا  نحن 
النموذج التنموي الجديد وعلينا أن نجد قوة تنفيذية للخروج 
من هذا الوضع بقوة وبدون تردد وبوضوح،  في سياق املقارنة 
استطاع روزفلت أن ينتج 76 مشروع قانون في 100 يوم مع 
إطالق 15 مشروعا ذا أهمية قصوى، بعضها ما زال ساريا إلى 

حد الساعة .
ثم  اإلشارات،  لتمحيص  مناسبة  هي  يوم،   100 مناسبة 
لتقييم أولي لقراراتها، وأيضا مناسبة لتفصيل القول في فرض 

سلطة رئيس الحكومة وقوة إدارته.
 رئاسة الحكومة تحظى، بال شك، بمقومات أغلبية مقلصة 
قد ال تفرض عليه »جيمناستيك«معقد في تدبير التوازنات، ولم 
تعترضها لحد الساعة أية هزات من طبيعة زعزعة توافقاتها 
اللهم إال بعض املطبات التي خلقها بعض الوزراء منهم حديث 
كانت  إن  وهي  الريف،  محكومي  عن  العفو  حول  العدل  وزير 
املنتج  التسرع غير  فقد بينت  سياسيا محل تصفيق حقوقي، 

في قضية معلوم مسارها ومساطرها.
األغلبية مقلصة لكنها ليست بالضرورة متماسكة في تقدير 

100 يوم...
التزام عمودي وأفقي ال يمكن القفز عليه يبعث حتى الخوف 
الحكومة ونجاعتها  لدى  قوة  نقطة  تكون  نزعة هيمنة..قد  من 
املعارضة  حيث  التشاركية،  الديموقراطية  في  ضعف  ونقطة 
اليوم ليس لها وجودها القوي الذي يشغله حزب األغلبية في 

املكاتب مثال.
األربعاء  يوم  الحكومة  رئيس  سننتظر  للخطوات،  بالنسبة 
إلى  املئوي،  التمرين  هذا  في  تم  ما  حول  اإلعالم  مع  ولقاءه 
ذلك، يمكن أن نقول إن نقط القوة، ال في ما يخص القوانني وال 
األمر   اإليجابية، سابقة عليه، سواء تعلق  القرارات  ما يخص 
بالدولة االجتماعية أو التلقيح املتقدم  أو في ما يتعلق بالطاقة، 
والواضح أن نقطة الضعف القصوى هي األسعار ... في الوقود 
والطاقات أو في مواد التغذية، األرقام في هذا الجانب ال تقدم 
الشعور املمض الذي يعيش به املواطنون أو تقدم ما يجب أن 

تعطيه...
اقتصادية  طبيعته  آخر  نقاش  هناك  ذاته،  السياق  وفي   
األسعار،  بارتفاع  عالقته  وفي  التضخم  بنسبة  ويتعلق 

والتضارب بينها وبني مندوبية اإلحصاء وبنك املغرب.
ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لبنك املغرب هو سبب ارتفاع 
التضخم باملغرب بنسبة 1,7%، أما املندوبية السامية للتخطيط 
فهي ترى أن ارتفاع التضخم سببه زيادة أسعار املواد الغذائية 

بـ 1,1%واملواد غير الغذائية بـ %2,2.
مسامع  على  تردد  املالية  وزيرة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
وأن  مفزعا  يكون  لن  املغرب  في  التضخم  بأن  ونوابها  األمة 
الحكامة  مؤسسات  كانت   ،%1,2 تتجاوز  لن  العامة  نسبته 

املالية والخاصة باإلحصائيات تعطي أرقاما أخرى.
العمدة  الوزيرة    ومن مستملحات الحصيلة األولى قضية 
منذ  والتخبط  والتسرع  االستعجال  عن  صور  من  قدمته  وما 
األسبوع األول للحكومة، إضافة إلى سحب القانون الجنائي...

 الحكومة عليها أن تسأل نفسها في يومها املائة عن كل ما 
يتعلق بالتدبير الصحي لجائحة كوفيد والتدبير العام املرافق 
االقتصادية  التنقل والسياحة، وغير ذلك من األنشطة  لها في 

واالجتماعية.
بجواز  للتسريع  السلبية  الحصيلة  تغفل  أن  يمكن  ال  وهنا 

التلقيح الذي لم يعد أحد يتحدث عنه، ال سلبا وال إيجابا.  
لم تبادر إلى حد اآلن بقرارات استعجالية  مع »أوميكرون« 
في ما يخص أطباء التخدير وال األسرَّة وتوفير ما يكفي منها 
هناك  الصحة  في  الجديد..  للفيروس  واسع  انتشار  لحاالت 
الحلول السهلة في ما يبدو، والتي ميزت حتى قرارات اإلغالق، 

نحن نعرف تاريخ بدايتها ولكن ال فكرة عن تأريخ إنهائها...
من خالل  ظهرت  مناسبة  ظرفية  على  الحكومة  دخلت  لقد   
الظروف  مؤشرات  أهم  ولعل  البرملان،  الفتتاح  امللك  خطاب 

اإليجابية ما ورد في الخطاب: 
نسبة  وهي   ،2021 املائة سنة  في   5.5 تفوق  نمو  نسبة   -
لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بني األعلى، على الصعيدين 

الجهوي والقاري. 
 - نمو القطاع الفالحي بنسبة %17   

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، 
اإللكترونية  والصناعات  والنسيج،  السيارات،  كصناعة 

والكهربائية.
- ارتفاع االستثمارات األجنبية املباشرة، بما يقارب 16 في 

املائة. 
زيادة تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج، بحوالي 46 في 

املائة.   
-  احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر 

من الواردات.
- التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في املائة.    

مجددا  تكون  ألن  تصلح  قد  التي  هي  املعطيات  هذه  ولعل 
على  الحكومة  حافظت  فهل  األولية،  الحصيلة  لقياس  ميزانا 

هذه املؤشرات اإليجابية أم فرطت فيها؟

n مصطفى ُخَلاْل

األرض،  في  فايروس  كورونا  وباء  حط  حني 
العلمية والصحية  ووصل بالدي وتعبأت السلطات 
والفيلسوف  األديب  في  فكرت  ملقاومته،  والسياسية 
روايته  وفي  كامي،  ألبير  الفرنسي،   – الجزائري 
الشهيرة )الطاعون(. فانكببت أعيد قراءتها. ولم تكن 
كانت  فقد  بها،  جيلي  عالقة  في  عادية  الرواية  هذه 
املقرر  تضمنها  التي  الروائية  األعمال  من  واحدة 
كان  كما  الكوليج  سلك  معا،  السلكيني  في  املدرسي 
وعلى  أيضا  الليسي  سلك  وفي  زماننا،  في  يسمى 

نحو أكثر تفصيال. 
    ومما أذكره أن أساتذتنا األجالء الذين َدرُسوها 
على  األدبية  والتحاليل  الشروح  في  أفاضوا  معنا، 
نحو شد انتباه جميع التالميذ في ذلك الوقت الذي 
كان فيه الكتاب رفيقا أعز. ومما سيزيد هذه الرواية 
الفلسفة  أساتذة  أن  حضورا،  قوة  تلمذتنا  أيام  في 

كنص  ال  الفلسفة  في حصة  معنا  تطارحوها  أيضا 
محض أدبي، بل كنص ذي خلفية فلسفية وجودية. 
الوجودي  االتجاه  ذوي  من  كان  كامي  ألبير  ان  ذلك 
الشهيرة:  روايته  تعبر  ما  أكثر  عنه  تعبر  الذي 

)الغريب(...
ولم يفاجئني أني لم أكن الوحيد، فمعظم معارفي 
الهاتفية  االتصاالت  تبادلت معهم  الذين  وأصدقائي 
أخبروني أنهم بصدد إعادة قراءة ذات الرواية، رواية 
)الطاعون( بنفس املناسبة، مناسبة اكتساح كورونا 
فايروس األرض. ثم ، وبعد بضعة أسابيع من تمكن 
طبعة  نزول  خبر  فرنسية  جرائد  أوردت  الجائحة، 

أولى تلتها طبعات عديدة.
القوي للجائحة، جائحة  فالرواية تعكس الصدى 
الطاعون،  زمان ألبير كامي. وتحكي فصولها بداية 
املرض باصطدام  الدكتور ريوه، بفأر ميت على عتبة 
ونهائيا  كان حاسما  العمارة  أن حارس  غير  شقته، 
العمارة.   في  فأر  ألي  مطلقا  وجود  ال  إنه  بقوله 
وأضاف أن ما يقال ليس سوى مقلب. يتوجه الطبيب 
إلى مركز مدينة وهران ليقف على أحوال العديد من 
املرضى. وكلما تقدم في األحياء لزيارة مرضاه، كلما 
ارتفع عدد الفئران الحية وامليتة في األزقة واملنعطفات 
زوجة  ستتساءل  الغد  في  السكنية.  األحياء  داخل 
حكاية  بخصوص  مقلقة  حيرة  في  ريوه،  الدكتور 
يعرف  ال  أنه  زوجها  يجيبها  كي  هاته،  الفئران 
لكنه  للغاية،  محير  هي،  تقول  كما  األمر  وأن  شيئا 
فقد  الحارس  أما  دائما.  العادة  هي  كما  سيمر  أمر 
أقسم بأغلظ األيمان أنه سيضاعف من يقظته حتى 
يضبطهم متلبسني هؤالء الذين يضعون فئرانا ميتة 

لن  وقت  وبعد  بالساكنة.   مستهزئني  املمرات،  في 
يطول سيجد ذات الحارس نفسه الضحية رقم صفر 
لوباء الطاعون، الذي لن يلبث أن يجمد الحياة كلها 
في املدينة ويخنق حياة البشر فيها خنقا...كي تبدأ 
معركة مقاومة للوباء وجودية، لكنها معركة ستتأخر 
كثيرا بسبب تردد السلطات في النظر إلى الحقيقة 
كما هي، والواقع كما هو. والدكتور ريوه هنا يمثل 
األمنية،  السلطة  يمثل  والحارس  الصحية،  السلطة 
شيء  أمام  ودوختهم  الناس  حيرة  تمثل  والزوجة 
هو من الغرابة بحيث يشوش الذهن، ويعيق الفهم. 
القدري وطغيانه،  والشر  املصيبة وجبروتها،  فأمام 
الذي  الخبر ورواجه، والخوف  النفي، واحتقار  كان 
إلى  والفرار  مرعب،  رهاب  إلى  تحول  ما  سرعان 
خارح  وكلها  التفاسير  تلو  التفاسير  بتقديم  األمام 
الفعلي.  الواقع  عن  غربتها  تعي  ال  الحقيقة  مدار 
املواجهة،  في  واالنخراط  االلتزام  أيضا  كان  ولكن 
وهما ما يشخصه في الرواية الدكتور ريو. فاملرض 
بدأ اكتساحه بطيئا. ال خطر حقا ال خطر. كل شيء 
يدعو  شيء  وال  املوتى،  بعض  املرضى،  بعض  عاد. 
للتأثير على الحياة االعتيادية، بل ال شيء ُيْشِعُر أيا 
كان بأن األمر يعنيه في شيء، ثم يبدأ عدد الضحايا 
في التصاعد. آنئذ بدأ بعض االهتمام يلفت النظر، 
أصبح الوعي يتعمق أكثر. حقا، إنه مرض قاتل. إنه 
التي  السلطات  أخذت  لقد  عظمى.  مصيبة  إنه  شر، 
ثم  تردد،  في  املصيبة،  تقيس  ُأِخَذت على حني غرة، 
في حيرة، ثم في حزم كي تعلن قرار الحجر الجماعي، 
املعمم، ثم قرار العزل للمصابني، وفتح ممرات جديدة 
املعتاد  انقلب  هكذا  بالطاعون،  املرضى  الستقبال 

فانهارت  مهول،  بشكل  األرقام  وتصاعدت  انقالبا، 
الفكرة املحزنة والقائلة إن ذلك ال يحدث إال لألغيار. 
إمكانياتها  وأصيبت  وفاضت  املستشفيات  امتألت 
وأضحى  مرعبا  املوتى  عدد  وأصبح  مخيف،  بعجز 
الدفن كما لو كان عمال سريا، وأنهك الجسم املعاِلج 

إنهاكا مقلقا. 
املوت.  مع  العجز،  مع  تآلف  الجسم  هذا  لكن 
يعملون  أنانيني  البعض  بدا  االختبار،  هذا  وفي 
أمورهم  يتدبرون  أو  الصحي  الحجر  خرق  على 
بعضا  لكن  البيئي.  الوضع  من  أرباحا  يجنوا  كي 
أجل  من  باملستحيل  وقاموا  أنفسهم  أجهدوا  آخر 
إمرة  تحت  أنفسهم  واضعني  التطوع،  أو  املساعدة 
فجأة  ثم  الجميع،  مس  فاملرض  البشرية،  الجماعة 
ثم  بالتدريج  الوباء  ينسحب  كي  املعجزة  وقعت 
هناك  إذ  باقيان،  والحزن  األلم  لكن  نهائيا،  يختفي 
بحدوثها،  ُيَؤًرخ  بعدها. صار  وما  الجائحة  قبل  ما 
لكن البشر، وبالطبع، ركزوا على أملا- بعد وليس على 

أملا- قبل، ألن الحياة هي األقوى.  
والحق أن هذه ليست سوى قراءة من بني قراءات 
متعددة لرواية )الطاعون(. فالرواية صدرت كما هو 
1947بباريز، أي سنتني فقط بعد  معلوم في العام  
كانت   1947 والعام  الثانية.  العاملية  الحرب  نهاية 
سنة النشر ال سنة كتابتها، ويجمع النقاد، وخاصة 
الفالسفة منهم، أن ألبير كامي أرادها كذلك، أي رواية 
- مسرحية  - شهادة -  ضد شر النازية املقيتة التي 

هي الطاعون في الرواية.
لقد بدأ ما – بعد كورونا ينجلي في األفق القريب، 
وهو  األرض،  تقاسيه  كبيرا  إشكاال  هناك  أن  غير 
الدول  قبل  من  الفقيرة  البلدان  مع  التضامن  ضعف 
إشكال  املحسنني. وهو  األثرياء  قبل  من  كما  الغنية 
واجبا  بل  منة  ليس  وأولئك،  هؤالء  كرم  في  حل  له 

إنسانيا يفرضه اقتسام الحياة على األرض.  

الوباء في رواية كامي
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للمرة األولى.. صورة شاعرة سوداء 
على عملة معدنية أمريكية

أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية 
مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على 
عملة معدنية أمريكية من فئة ربع دوالر، 
في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت 
عنها، يوم أمس االثنين، هيئة سك العملة 

األمريكية التابعة لوزارة الخزانة.
 I” وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب
 ،“Know Why the Caged Bird Sings
أول شخصية ُيحتفل بذكراها عبر برنامج 
ُوّقع  الذي  األمريكيات“  النساء  ”“أرباع 
الثاني/ كانون  في  قانونًا  ليصبح  عليه 

يناير 2021.
التي  وأفادت الهيئة في بيان بأّنها بدأت بـ“شحن الكمية األولى من النقود المعدنية“ 

تظهر عليها أنجيلو.
وقالت نائبة مدير هيئة سك العملة فينتريس غيبسون ”يشرفني أن أقّدم أول عملة معدنية 

متداولة مخصصة لالحتفاء بالنساء األمريكيات وإسهاماتهّن في التاريخ األمريكي“.
وتابعت أّن ”كل قطعة نقدية ُصّمَمت عام 2022 لتعكس حجم وقيمة اإلنجازات التي ُيحتفل 
بها من خالل برنامج العمالت التاريخي“، مضيفة أّن ”مايا أنجيلو التي ظهرت صورتها 
على العملة األولى من سلسلة النقود المعدنية هذه، استخدمت الكلمات لإللهام واالرتقاء“.
ويوّجه برنامج ”ذي أمريكان ويمن كوارترز“ هيئة سك العملة إلصدار نقود من فئة ربع دوالر 
سنويا بين عامي 2022 و2025 عليها صور خمس رائدات مختلفات حققن إنجازات للدولة.
وأعربت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين عن فخرها بأّن ”هذه القطع النقدية تحتفل 

بمساهمات بعض أبرز النساء في أمريكا“.
وقالت في بيان ”في كل مرة نعيد فيها تصميم عملتنا، تتاح لنا فرصة لنقول شيئا ما عن 

بلدنا، ماذا نقّدر فيه وكيف تقّدمنا كمجتمع“.
وعلى مدى السنوات التسعين الماضية، ظهرت على الجهة األولى من عملة الـ25 سنتا 

صورة الرئيس األمريكي األّول جورج واشنطن، وعلى الجهة الثانية صورة نسر.
أما ربع الدوالر الجديد الذي جرى سّكه في فيالدلفيا ودنفر، فيظهر واشنطن على جانبه 

األول وأنجيلو على جانبه الثاني.
وتشمل الشخصيات األخرى التي من المقرر أن تظهر على العملة المعدنية عام 2022 أول 
امرأة أمريكية وصلت إلى الفضاء وهي سالي رايد، وأول امرأة رئيسة لقبيلة ”شيروكي“ ويلما 
مانكيلر، والناشطة من أجل حق النساء في االقتراع نينا أوتيرو وارن، والنجمة السينمائية 

الصينية األمريكية أّنا ماي وونغ.
مع  عملت  وشاعرة  مقاالت  كاتبة   1928 عام  ميسوري  في  ولدت  التي  أنجيلو  وكانت 
مارتن لوثر كينغ جونيور ومالكولم إكس خالل حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.
وتوفَّت الشاعرة التي ألقت قصيدة في حفل تنصيب الرئيس السابق بيل كلينتون لواليته 

األولى، في العام 2014. 
من جهة ثانية، أشارت يلين إلى دعمها وضع صورة الناشطة الحقوقية المناهضة للعبودية 

هارييت توبمان على العملة األمريكية.
وكان أطلق الرئيس السابق باراك أوباما مشروعا لوضع وجه توبمان على الورقة النقدية 

من فئة عشرين دوالرا، لكّنه توقف في ظل إدارة دونالد ترامب.
واعتبرت يلين في سبتمبر أّن وضع صورة توبمان، وهي امرأة سوداء هربت من العبودية 
العملة سيكون  على  األهلية،  الحرب  قبل  ما  اإلعدام  إلغاء عقوبة  لحركة  زعيمة  وأصبحت 

”شرفا“، لكن تصميم األوراق النقدية يستغرق وقتا.

العلماء يبشرون بطول عمر اإلنسان
سي  إي  ــش  إت جامعة  علماء  اكتشف 
القرن  بنهاية  أنــه  الــكــنــديــة،  مــونــتــريــال 
من  الــنــاس  سيتمكن  والعشرين  الــحــادي 
عــاًمــا.  130 لــمــدة  العمر  بــطــول   التمتع 
وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الحدود 
العليا لعمر اإلنسان وفقا لنتائج الدراسة التي 
أجراها علماء جامعة إتش إي سي مونتريال 

الكندية سيكون 180 عاما.
ليو  الدكتور  الرياضيات  عالم  ويفترض 
بيلزيل الذي أجرى الدراسة، أنه بحلول عام 
لطول  القياسي  الرقم  تحطيم  سيتم   2100
العمر البالغ 122 عاما، الذي بلغته الفرنسية 
جين كالمينت ))21 فبراير 1875 - 4 أغسطس 1997(، مشيرا إلى أنه وفًقا لبعض التقارير 

، يمكن افتراض أنه ال يوجد حد أقصى لمدى حياة اإلنسان.
ويحذر العالم بيلزيل في »المجلة اإلحصائية السنوية« من عواقب زيادة عدد المعمرين 
في العالم، ألنها ستسبب زيادة في تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن انتشار أمراض 
الشيخوخة، كما سيزداد العبء على نظام الضمان االجتماعي، حيث ستزداد حصة المتقاعدين 
12 شخصا تجاوزت  العالم  وتنخفض نسبة دافعي الضرائب. ويضيف حاليا يعيش في 

أعمارهم 110 أعوام.
وتتفق البروفيسورة إيلين كريمينس من جامعة جنوب كاليفورنيا مع فرضية بيلزيل، 
حيث أعلنت في حديث لصحيفة The Times ، أنه من أجل الحفاظ على حياة البشر في مثل 
هذا العمر، يتطلب بذل جهود إضافية، وخاصة في مجال األطراف الصناعية وزرع األعضاء. 
وتستشهد البروفيسورة بقاعدة البيانات الدولية عن طول العمر، التي تفيد بأن خطر الموت 

يزداد في عمر 50 عاما ويتباطأ في عمر 80 عاما وقد يستمر إلى عمر 110 أعوام.
110 سنوات، فإن احتمال وفاته في السنة المقبلة  اإلنسان  عمر  يبلغ  »عندما  وتقول، 
يزداد بنسبة 50 بالمئة، وهذا يعني أنه في بعض النماذج يمكن أن يصل الحد األقصى لعمر 

اإلنسان إلى 130-180 سنة«.
وعبرت البروفيسورة في نفس الوقت عن قلقها بشأن انخفاض متوسط العمر المتوقع 

في الواليات المتحدة منذ بداية انتشار جائحة الفيروس التاجي المستجد.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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الثالثاء 18 يناير 2022 املوافق15 جمادى الثانية 1443العدد13.045  

األطفال يدفعون »الثمن الباهظ«.. 
ظاهرة خطيرة صنعها اإلنسان

قال باحثون من جامعة جورج واشنطن إن ما 
يقرب من مليوني حالة جديدة من حاالت الربو لدى 
األطفال كل عام، قد تكون ناجمة عن تلوث الهواء 
المرتبط بحركة المرور، و هي مشكلة مزمنة تعانى 
منها المدن الكبرى، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
و تعد الدراسة المنشورة حديثًا في مجلة » 
النسيت بالنيتري هيلث » هي األولى من نوعها 
الربو لدى األطفال الناجمة  عبء حاالت  لتقدير 
مدينة  ألــف   13 من  أكثر  الهواء في  عن تلوث 

حول العالم.
المشاركة  المؤلفة  أنينبيرغ،  تقول سوزان  و 
في الدراسة و أستاذة الصحة البيئية و المهنية 
كشفت  دراستهم  واشنطن إن  جورج  في جامعة 
أن ثاني أكسيد النيتروجين يعرض األطفال لخطر 
اإلصابة بالربو، و أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص 
في المناطق الحضرية. و تضيف: » تشير النتائج 
إلى أن الهواء النظيف يجب أن يكون جزءا مهما 
من االستراتيجيات التي تهدف إلى الحفاظ على 

صحة األطفال« .
و الربو هو مرض مزمن يسبب التهاب الشعب 
الهوائية في الرئة،   و قد يتسبب في أن يجعل 
التنفس صعبا، و يؤدي إلى السعال و ظهور صوت 
صفير ) أزيز الصدر ( عند الزفير وضيق النفس.

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

حولت وجهها للوحات 
فنية وتحلم بمعرض 

لـ«الرسم على الوجوه«

األولى من نوعها.. زراعة 
ناجحة لـ«قلب خنزير« في 

مريض بشري

 نجح جراحون أمريكيون في زراعة قلب خنزير معدل 
وراثيا في مريض بشري في أول عملية من نوعها. 

العملية  األميركية أن  ميريالند  وأفادت جامعة 
أن  أن قلب حيوان يمكن  أثبتت ألول مرة  الجراحية 

يعيش داخل جسم اإلنسان دون رفض فوري.
واعتبر الجراحون أن العملية يمكن أن تساهم في حل 
أزمة نقص األعضاء، وقد توفر خيارا جديدا للمرضى 

في المستقبل.
والمريض الذي خضع لهذه الجراحة كان قد اعتبر 
قلب بشري، ويخضع حاليا  زرع  لعملية  مؤهل  غير 

لعناية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

يصلون فى الجليد من 
أجل القضاء على وباء 

فيروس كورونا

انغمس العشرات من المصلين الذين يرتدون مالبس 
خاصة مع عصابات للرأس وأقنعة للوجه في المياه 
يوم  في طوكيو  تقليدية  الجليدية كجزء من طقوس 
األحد، حيث صلوا من أجل إنهاء وباء فيروس كورونا. 
ثالث نساء، ارتدين أردية بيضاء، وحفنة من الرجال 
قبل  وصلوا  وصفقوا  هتفوا  حمام  مالبس  يرتدون 
االستحمام في المياه المتجمدة المليئة بكتل من الجليد 
مماثلة  مشاهد  ووقعت  ميل«  »ديلى  لموقع  وفقا 
العام الماضي خالل الحدث السنوي، والذي تم تقليصه 
بسبب الوضع المستمر لجائحة فيروس كورونا. يقارن 
هذا بأكثر من 100 مشارك في أوائل عام 2020، قبل أن 
يصبح فيروس كورونا أزمة عالمية. جرت هذه الطقوس 
خالل أبرد شهر في العام في طوكيو، حيث يتراوح 
متوسط   درجات الحرارة بين 37 درجة فهرنهايت )3 
درجات   9( فهرنهايت  درجة   49 و  مئوية(  درجــات 

مئوية(.
باسم Misogi غسل  المعروفة  الطقوس  تشمل 
الجسم كله ألغراض التطهير. وفي األيام األخيرة، أعادت 
الحانات  عمل  مواعيد  قيود على  فــرض  اليابان 
والمطاعم في ثالث مناطق في محاولة لوقف زيادة 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالقواعد 

العسكرية األمريكية.

أعلن علماء أوروبيون، أن عام 2021 
المنصرم كان أحد األعوام السبعة األكثر 
حرارة على األرض، على خلفية استمرار 
ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 

و الميثان في الغالف الجوي.
 Copernicus  و يشير تقرير مشروع 
Climate Change Service، إلى أن 

درجة الحرارة في عام 2021 مــتــوســط 
كان أعلى بمقدار 0.3 درجة مئوية من 
متوسط درجة الحرارة األساسية خالل 
-1991 2020 و أعلى بمقدار  أعــوام  
متوسط  مــن  مئوية  درجــة   1.2  1.1-
درجة الحرارة خالل فترة ما قبل النهضة 
الصناعية أعوام  -1850 1900 . و أن 
السنوات السبع األخيرة  2015 - 2021 

كانت األكثر حرارة.
مشروع   « أن  إلى  التقرير  يشير  و 
 Copernicus االتحاد األوروبــي   -  
أعلن   ،  Climate Change Service
أن عام 2021 أصبح العام السابع األكثر 
حرارة على األرض ..  و في نفس الوقت 
يستمر ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون 

و الميثان بصورة واضحة جدا«  .
و تجدر اإلشارة إلى أن تركيز  مادة غاز 
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 
لألرض بلغ 414 جزءا في المليون، و 
مستوى  ــى  إل ارتــفــع  الميثان  تركيز 

قياسي، حيث بلغ مستوى 1876 جزءا 
في المليون. و بلغت انبعاثات غاز ثاني 
من  العديد  من حرائق  الكربون  أكسيد 
الغابات في العالم 1850 ميغاطن مقابل 

1750 ميغاطن عام 2020. 

علماء: 2021 كان أحد األعوام السبعة األكثر حرارة على األرض

قياسي، حيث بلغ مستوى 1876 جزءا و الميثان بصورة واضحة جدا«  .

المصرية مريم فنانة عشقت الرسم منذ طفولتها، 
فكانت تنجذب إلى أدق تفاصيل اللوحات الفنية التى 
تراها فى منزلها أو فى أى مكان آخر، حتى إنها كانت 
تحاول تقليدها بـ«الشخطبة« على الورق، وعندما 
كبرت قررت أن تعلم نفسها الرسم، فبدأت تشاهد 
مقاطع الفيديو لتعليم الرسم المنشورة على اإلنترنت، 
حتى أتقنت هذا النوع من الفن وبدأت ترسم بالزيت 
على الورق وتعلمت الرسم على وجهها أيًضا حتى 
قلدت بعض الشخصيات الشهيرة ورسمت بعض 

اللوحات الفنية.

قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في أوروبا، 
اليوم الثالثاء، إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان 
القارة بساللة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا، 
المقبلة، وفق ما أوردته  الثمانية أسابيع  أو  خالل الستة 

وكالة ”رويترز“.
وقال هانز كلوج المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر 
بكوفيد19- في األسبوع  من سبعة ماليين إصابة جديدة 
األول من 2022 بما يزيد عن الضعف خالل فترة أسبوعين.

القياسات  معهد  يتوقع  المعدل،  ”بهذا  كلوج  وتابع 
الصحية والتقييم إصابة أكثر من %50 من سكان المنطقة 

بـ“أوميكرون“ خالل الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة“.
 وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن انتشار 
أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل، بينها الطفرات 

التي تحملها المتحورة، وزيادة االختالط االجتماعي.
وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية ”ماريا فان كيركوف“ بأن 
على الناس اإلقالل من تعرضهم للفيروس، ومحاولة السيطرة 
بعد أسبوع سجلت خالله حصيلة إصابات  انتقاله،  على 

قياسية، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.
تتفشى  أوميكرون  متحورة  أن  كيركوف“  ”فان  وأكدت 
بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي 

تحملها المتحورة والتي تخولها االلتصاق بالخاليا البشرية بسهولة أكبر، 
وثانًيا هناك ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر 
لدى من أصيبوا بالعدوى سابًقا ومن تم تطعيمهم“، وفق ما  اإلصابة… 

جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.
وأضافت المسؤولة الصحية، أن هناك ”سبًبا آخر هو أننا نشهد تكاثًرا 
دلتا  العلوي، وهي تختلف في هذا عن  التنفسي  الجهاز  ألوميكرون في 

ومتحورات أخرى“.
لكن إضافة إلى هذه العوامل، فإن انتشار الفيروس مدفوع أيًضا بزيادة 
اختالط األشخاص، وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة خالل فصل 
مثل  وقائية  بإجراءات  االلتزام  وعدم  الشمالي،  الكرة  نصف  في  الشتاء 

التباعد الجسدي.
وأبلغت منظمة الصحة العالمة بنحو 9,5 مليون إصابة جديدة بكوفيد19-، 
األسبوع الماضي، وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71 % عن األسبوع 

السابق.
وحذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن االرتفاع الحاد 
في اإلصابات بـ“أوميكرون“ في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور 

متحورة جديدة أكثر خطورة.
وفيما تنتشر المتحورة الجديدة دون رادع في أنحاء العالم، تبدو أقل 
خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار اآلمال في إمكانية دحر الوباء، 

والعودة إلى حياة طبيعية.
غير أن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود، أبدت حذًرا، 

وقالت إن االرتفاع الكبير في أعداد اإلصابات قد يأتي برد عكسي.
وقالت سمولوود خالل مقابلة إنه ”كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت 

نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتماالت ظهور متحورة جديدة“.
 وأضافت: ”حالًيا أوميكرون متحورة قاتلة يمكنها التسبب بالوفاة… 
ستكون  كيف  معرفة  يستطيع  من  لكن  دلتا،  من  بقليل  أقل  بنسبة  ربما 

المتحورة الجديدة“

خالل 6-8 أسابيع.. توقعات بإصابة أكثر من نصف سكان أوروبا بـ »بأوميكرون« 
قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في أوروبا، 
اليوم الثالثاء، إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان 
المتحورة من فيروس كورونا، 
المقبلة، وفق ما أوردته  الثمانية أسابيع  أو  خالل الستة 

وقال هانز كلوج المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر 
 في األسبوع 
 بما يزيد عن الضعف خالل فترة أسبوعين.
القياسات  معهد  يتوقع  المعدل،  بهذا 
 من سكان المنطقة 

.“
 وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن انتشار 
أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل، بينها الطفرات 

وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ 
بأن 
على الناس اإلقالل من تعرضهم للفيروس، ومحاولة السيطرة 
بعد أسبوع سجلت خالله حصيلة إصابات  انتقاله،  على 

تتفشى  أوميكرون  متحورة  أن 
السابق.بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي 

أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية 
مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على 
عملة معدنية أمريكية من فئة ربع دوالر، 
في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت 
عنها، يوم أمس االثنين، هيئة سك العملة 

I” وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب ”وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب”
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