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جاللة الملك يدين ب�شدة الهجوم الذي �شنته ميلي�شيات الحوثيين على الإمارات العربية

  تمنى العاهل اإلسباني أن يسير املغرب وإسبانيا في طريق 
مشترك، معا نحو املزيد من التعاون. واغتنم  فيليبي السادس 
والذي  بالده،  في  الديبلوماسي  السلك  مع  التقليدي  االجتماع 
باألعمال، كي يخرج  القائم  املغرب وحضره  غابت عنه سفيره 

عن صمت بدأ منذ اندالع األزمة بني البلدين. 
في  ملكي  دخول  هو  الصمت  عن  امللكي  والخروج 

الدبلوماسية.. وله معنى يتجاوز املعتاد.
وهو األمر الذي يستوجب وضعه في إطاره اآلني، والسابق 

معا.
امللك   أن  اإلسبانيون  يعتبر  اإلسبانية،  الدبلوماسية  ففي 
التنصيص  من  بالرغم  للديبلوماسية،  الدائم  الوجه  يمثل 
السفير  فهو   تدبيرها.  في  الحكومة  على حصرية  الدستوري 
 baluarte األول إلسبانيا، والديبلوماسي األول  وحصن وطني
nacional، ويتغير  الوزراء والسفراء والقناصلة  ويظل واقفا 

في  الساحة دفاعا عن إسبانيا...
ولعل أهم شيء أعلنه العاهل االسباني هو قوله مع املغرب، 
عالقة  تحديد  بإعادة  القيام سويا  على  بلدينا  حكومتا  اتفقت 

للقرن الحادي والعشرين، بناء على أسس أكثر قوة ومتانة.
وللمزيد من التوضيح شدد على انطالقة جديدة مفادها »اآلن 
ينبغي على األمتني السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه 

العالقة بدءا من اآلن..«.
فهل هو  إعالن رسمي عن نهاية األزمة  على  قواعد جديدة، 

كما طالب املغرب بذلك؟
هل انطلق القطار بما يرضي الطرفني؟

نحو  التوجه  يزكي  الذي  لكن  عالقا،  يبقي  السؤال  هذا 
سانشيز،  بيدرو  الحكومة،  رئيس  كون  هو  العقبات،  تذليل 
سار في نفس االتجاه امللكي عندما قال »أشاطر رئيس الدولة 

تصريحاته بشأن املغرب..«. 
 وبالرغم من أن تصريحاته لم تكن بنفس الوضوح والقوة، 
في ما يخص التعاون املشترك، وتبنيه عبارات النوايا الحسنة، 
أكثر من التعبير الدقيق، وتكراره  لنفس البالغة الديبلوماسية، 

فإنه التقى في األفق الذي رسمه ملك بالده.
ولعل أحد العناصر التي ال يمكن إغفالها هو وجود املستشار 

األملاني »أوالف شولتز« إلى جانبه في هذه اللحظة.
 وهو تزامن ال يمكن أن يكون بدون رسالة ثنائية مشتركة 
صحافية  ندوة  في  قاله  ما  قال  سانشيز  فبيدرو  املغرب.  تهم 
بزيارة  يقوم  الذي  األملاني،  املستشار  مع  جمعته  مشتركة 
إلسبانيا، وفي هذا التالقي، كان املغرب حاضرا فيها كمشترك 

سياسي ديبلوماسي جيوستراتيجي.
إلى  ثنائية  ندوة  في  الجسدي  الحضور  التزامن  ويتجاوز 
عودة  من  قليلة،  أيام  بعد  الدعوة جاءت  الزمني حيث  التالزم 
العالقات املغربية األملانية، والدعوة املوجهة من رئيس الفدرالية 

االملانية  الى ملك البالد  لزيارة برلني.
من  جناحني  حركت  أملانيا  مثل  اسبانيا،  أن  املحقق  ومن 
أجنحتها الثقيلة في تدبير األزمة، وهما مؤسسة رئاسة الدولة 

ورئاسة الحكومة..
وكان الفتا كذلك أن لغة رئيس الحكومة اإلسباني سانشيز 
الخاصة  شولز«  »أوالف  بالغ  مع  كبير  أحد  الى  تشابهت 

باملغرب كـشريك  استراتيجي..
 ومع دعوة  الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير لجاللة 

إلى »إرساء شراكة جديدة«..
فهل يمكن أن تكون كل هذه الصدف بال غد، وتمر بدون أن 
االملاني  الطرفان  يتدارس  أال  يمكن  هل  بعدها؟  ما  لها  يكون 
شراكات  بناء  إلى  يطمحان  دولة  مع  العالقة  واإلسباني 
استراتيجية جديدة معها، وبدون مناقشة الوضع في املنطقة 

والعالقة مع الجزائر والقضية الوطنية املقدسة؟ 
  وعلى كل، فمن الواضح أن الصورة الشاملة للخروج امللكي، 
تضمنت   مكونات عديدة   ال بد من فك شفراتها لالقتراب من 

فهم املعنى..
فقد  أراد  امللك اإلسباني أن يفتح ممرا في جدار األزمة الذي 
يفصل جارين وشريكني مهمني في غرب املتوسط،  معبرا عما  
تفكر فيه من املؤسسة امللكية، في مجال يعد واحدا من  املجالني 
واألعمال  الديبلوماسية..  مجال  هما  لتحركاته،  الرئيسيني 
االقتصادية. وهو ربط ال يخفى في فهم االنخراط في دينامية 
حلول  إيجاد  بضرورات  عنه  عبَّر  االزمة..  لتجاوز  إيجابية 

لألشكال العالقة بني البلدين..
العبارات   من  الكثير  بأن  يغفل  أن  للمتتبع  يمكن  وال     
واملواقف في كلمة فيليبي السادس، كانت رجع الصدى ملا سبق 
أن ورد في خطاب جاللة امللك محمد السادس، عند التوجه إلى 
قوية ومتينة على اسس  بناء عالقات  إعادة  أجل  إسبانيا من 

جديدة.
والعمل  اإلسباني،  الحكومة  رئيس  اسم  وقتها  ذكر  ولقد 
في  جاللته،  من  مباشر  باشراف  معه،  املغرب  به   يقوم  الذي 
احترام تام ملا تنص عليه  قوانني إسبانيا الدستورية في املجال 

الديبلوماسي...
وكان املغرب بالخطاب إياه قد فتح الطريق نحو بداية نهاية 
واالتحاد  كلها،  اسبانيا  طرف  من  ترحيبا  لقي  مما  األزمة.. 

األوروبي في شخص رئيسه.
تظل   الشمالية   الجارة  لدى  املعلنة  النوايا  كانت  ما  كيف   
الطريق  وجه  في  تقف  عثرة   العميقة،   الخالفية  القضايا 
هذه  رأس  وعلى  والعشرين،   الواحد  القرن  طريق  املشترك. 
القضايا  البرود اإلسباني وحياديته املشتبه بها إزاء تطورات 

قضية الصحراء املغربية.
فهل ستسير على خطى أملانيا؟ وتجد في  املوقف الذي عبرت 
عنه برلني مخرجا  لها  من االزدواجية واملواقف املعبر عنها 
إلى   وتنتقل  املغرب   بسيادة  املتحدة  الواليات  اعتراف  غداة 
االصطفاف إلى جانب قرارات مجلس األمن، وفي اعتبار الحكم 
أسوة  الخصوص    بهذا  أملانيا  في  ولها  للحل  قاعدة  الذاتي 
حسنة.. السيما  وأن دوال من داخل االتحاد االوروبي تجاوزت  
وانجلترا  فرنسا  ومنها  واملزدوج،  الغامض  املوقف  عتبة 

العضوين في مجلس األمن عالوة على أملانيا..
تقنع مدريد  ملا  القادمة،  القليلة  األيام  السؤال ستجيب عنه 
مع  ارتباط  في  املغرب  مع  الشراكة  من  تريده حقا  بما  الرباط 
سيادته ووحدته.. وهو الشرط الذي وضعه ملك البالد كمعيار 

وحيد وإجباري ألية شراكات اقتصادية او غير اقتصادية.
وقد يكون املجال مفتوحا ألملانيا بأن تنصح شريكتها  في 

هذا املجال كما قد تبادر إلى وساطة  دينامية..
منها  األخرى   االستراتيجية   القضايا    تبقي  كل،  وعلى 
التعاون  األمني واالقتصادي والهجرة إلخ.. مرهونة باملوقف 
الصريح من قضية السيادة، وبطبيعة العالقة مع أطراف املغرب 
الكبير األخرى التي جرت معها مدريد وبرلني إلى جوقة العداء..

  لقد آن األوان لخروج إسبانيا من جيوستراتيجية القنافذ، 
تخرج  لكنها  باملغرب،  تمسحت  بالبرد  أصيبت  كلما  التي 

أشواكها لتؤذيه بعد ذلك..

n أحمد المديني
يستدعي منا العام الجديد، بل يلزم كلَّ ذي عقل 
وموقف  الحساب  وقفة  يتخذ  بأن  تدبير  وِحسٍّ 
وأصحاب  الشركات  هذا  تفعل  عادة،  املساءلة. 
والشراء،  البيع  معامالت  أرقام  لضبط  التجارة 
وقياس الربح والخسارة، فال تجارة بدون متابعة 
وحساب، وكذلك ال دولة وال مجتمع بدونهما. إنها 
الحديثة  النُُّظم  تسود  لكن حيث  عيُنها،  البداهة 
بسياسٍة  كذلك  بعقالنية،  الناس  شؤوُن  وُتدبَّر 
موقَعه  فيه  كلٌّ  َيعِرف  ديموقراطي،  ونهج  عادلة 
يتأّتى  والتزاماِته،  وحقوَقه  ومسؤوليَته  ودوَره 
وتحاِسب  وتراِقب  وتنّفذ  ُتشرِّع  بمؤسسات  هذا 
املناسب.  الوقت  في  بالَجْرد  وتقوم  الّزلل  عند 
من  لكن  الشكل،  حيث  من  الكثير  هذا  من  نملك 
جهة الفاعلية واملردود كأنما صفر اليدين. هكذا 
عموم  وفي  ـ  املغرب  في  الحديثة  الدولة  تبدو 
العالم العربي الذي ننتمي إليه ـ الشكَل العصري 
والسياسي  الهوياتي  باملعنى  الوطنية  للدولة 
ومساطر  خطاطات  وبصورة  بهرجة  إلى  أقرب 

في  والعاملني  واضعيها  يعني  يعد  لم  تنفيذية 
ما  بقدر  الجوهر،  وفهم  املوضوع  إطارها وجود 
يدغدغ بطَرهم األرقام والرسوم البيانية لإلنتاج 
واألموال  التجاري  العجز  أو  والفائض  والنمو 
ماركتينغية  مالية  اقتصادية  ورطانات  املحّولة، 
أخرى ببيانات تصدر في تقارير وترّوجها صحف 
موالية، وقد ُيطلق البخور أوُتتلى عليها الفاتحة، 

وما عليهم إذا لم تفهم البقر!
يريد أن يفهم أحيانا،  البقر«  لكن يحدث أن » 
ويعرف ملاذا وإلى متى سيستمر ُيحلب، خاصة، 
ُيحسنون  وال  املرعى  في  يفهمون  ال  قوم  من 
الّرعي. أن يفهم هل وجوُده مغزاه أنه موكول إلى 
قوم يقودونه على غير هدى، وال يفهمون معنى 
كاألنعام.  اليومية  الحاجات  من  أبعَد  الوجود 
ينظر في الشاشة الصغيرة فيرى قاعًة ملبنى فخم 
يتراشقون  يتناوب عليها خطباُء  مهيٍب ومنصة 
بالكالم وكانوا قبل الوصول إلى هذه املحطة قد 
وتوعدوا  ُيشرى  من  عدن وشَروا  بجنات  وعدوا 
ضِمنوا  داموا  ما  بهم  يحَفلون  ال  ُيباع،  ال  من 

كرسّيهم الوثير، هم مجرد رعاع.
قاعة  صورة  الصغيرة  الشاشُة  إليه  تنقل 
مستطيلة خلفها وزراء يتصدرهم رئيسهم، وهم 
الصورة  يجدون  الوجوه،  في  النظر  يطيلون  ال 
يتحّسسونه  ُمعادا  كالما  ويسمعون  مسِئمة، 
لكن  ولونه،  بنعومته  ُيغري  بالسيلوفان،  مغلفا 
ما البضاعُة داخَله؟ ومن سيفوز بالكعكة؟ ويشك 
في النصيب؟ الشك هنا ليس ديكارتيا أي سبيال 
ُفِقَد  لقد  ال،  يقني.  إلى  الوصول  بغية  الختبار 
اليقني، وهذا أخطر ما يمكن أن تصل إليه جماعة، 
بعد أن كابدت اليأس ولم يبق إال أن ترقص فوق 
في  طويال  رعتها  أبنائها  وأحالم  آمالها  حطام 
الّصحو واملنام وتناسلت أكثر وأكبر في تجّمعاٍت 
وهتافاٍت والفتاٍت وقاعاٍت االنتظار، وحتى تحت 
الركالت وباللكمات، بحسن نية فقط ال غير، من 
أجل الحفاظ على األمن العام والتصدي للشغب 

الشغل،  من  بقليل  يطالبون  من  به  يقوم  الذي 
وقليل من العالج، وقليل من السكن، وقليل جدا 
من الحب، وأقّل من قدرة قول ال ضد نعم الراكدة 
إلى  يساقون  وال  آسنة،  بحيرة  مثل  سنني  من 
الدهاليز وُيلقى بهم إلى العدم، ثم سيأتي بعدهم 
فيطفئون  الركيك،  الفيلم  ويتكرر  آخرون  أقواٌم 

الشاشة ويموتون إلى األبد.
ال ضرورة، إذن، من البحث عن املعنى ما دام 
ليس في الساحة موضوع، فاملعنى ال يوجد من 
أن  األرض  لبعض  ُيراد  ما  هالم، من سديم، هذا 
ميت  صحا  أو  غاضٌب  صاح  فإذا  عليه،  تصبح 
إلى  ذهب  حني  وقسرًا  قهرًا  ُدفن  أنه  اكتشف 
ربما  البرملان،  أمام  يصرخ  وقف  أو  مثال  إدارة 
وإذ  الّلندني،  بارك  الهايد  في  أنه  يوم  ذات  حلم 
كفُنك.  ذا  مقاس؛  على  جاهزة  كسوة  يجد  به 
سيرى األبيض شعاعا، ويفتح له الشعاُع طريق 
ضوء يمشي فيه منتشيًا تأتيه من مكان ما خلف 
أنه  يظن  ورئيٌس مصقاع  رّنانة،  ُخطب  األقواس 
إنما  وهو  حلمه  إلى  الكفن  رغم  سيزّفه  أخيرا 
الذي  بتبارك  يشّيعونه  ُطْلبة  بضعة  معه  أرسل 
قصعة  إلى  ليفَرغوا  يهرولون  وهم  امللك  بيده 
الكسكس ويفرغ ملوت في الحياة طويل انتبه إليه 

بعدأن عّم السراب واستوى املاء والخشب. 
أعي أني لست على ما يرام. العالم جميُعه على 
الوباء،  شّماعة  على  هذا  أعّلق  لن  يرام.  ما  غير 
فنحن َمرتٌع لألوبئة من عهد عاد، وكم تقلبت على 
واآلباء  األجداد  البالد،  هذه  مسكينة  أوجاعها 
ثم  أكباد،  تجّرحت  وكم  سالت  دماٌء  واألحفاد، 
ُيستنسخ الشريط ُمحّورًا واألصُل باٍق ال مناص 
ُخمار  من  يفيق  كمن  ثم  املَعاد.  زاد  هو  منه،  له 
ماذا  القميء:  بشكله  بصوته،  يصعقني  رديء، 
يفعل الجاّلد إذا لم يشحذ سوطه في لحم العباد؟ 
وماذا ستكتب أنت إن كففُت أنا عن قتل الجياد؟ 
فأنا  الّطّرة،  إلى  وآوي  النص  أترك  تراني  وهل 

املنت واملوضوع واملعنى، والباقي أوغاد!

برئيس  بإعجابي  األولى  للمرة  وسأعترف 
حكومتنا، لم أعلم ببساطة وسالسة، ولو لم يكن 
رجل أعمال ناجح، لزدت سذاجة، أعّوضها بطيبة 
الروح وذالقة اللسان، وما هذا إال ألنه وقت كان 
وهو  لحزبه،  ويعبَِّئ  االنتخابية  حملته  يخوض 
أعفى  وقتئذ  مغربية؛  بدعة  وهي  عليه،  طارئ 
برنامج  واختصر  مستشاريه،  وأراح  نفسه 
السياسة وطريق الحكم في شعار)عبقري(. كلمة 
وقد  هي)أغراس(.  مانعة  عنده  جامعة  أمازيغية 
فعّربوا  أمازيغيتنا  في  ثقاة  عارفني  استفتيت 
معنى  وله  املستقيم،  »الطريق  كالتالي:  الكلمة 
الكلمة  نقيض  عن  وسألت  للمعقول«  مجازي 
أن  وبعد  سخروض«.  أو  املاقول،  أنها«  فعلمت 
حرت  املُنى  الرئيس  ونال  املعركة  غبار  انقشع 
جمعاء،  وسياسته  وحكومته  وحزبه  أضعه  أين 
باألحرى ماذا أختار له من الكلمتني، إلى أن بدأ 
ويهديني  سخروض  عن  ُيبعدني  فريقه  بعض 
العميق؟  معناها  تعرفون  هل  أغراس.  إلى 
اليوم  بعد  يبق  ولم  السياسة  في  يوجد  ال  إنه: 
مذهلة  ببساطة  إيديولوجيات.  وال  مرجعيات 
وفولتير  مونتسكيو  قبورهم  من  ستوقظ  كانت 
بال  الذي  بركة  وبن  ولينني  وماركس  وتوكفيل 
عهد  انتهى  اإلعجاز:«  هذا  ليسمعوا  أيضا،  قبر 
األحزاب  ِلم  وإذن،  عجبا،  اإليديولوجيات!«. 
السياسية  العلوم  وكلية  والبرملان  واالنتخابات 
وحقوق اإلنسان ومطالب الديموقراطية والعدالة 
سُيلَقم  هذا  بعد  فاه  سيفتح  االجتماعية؟من 
بأي  للمطالبني  وأفضل  ُجحرا،  ُيدخل  أو  حجرا، 
شيء أن يسمعوا وزيرا مفّوها يعفينا جميعا من 
نكد األيام، قال ال ُفّض فوه:« الحكومة تنكّب على 
البرنامج االستراتيجي لحقوق اإلنسان«،  إعداد 
معا سيعمالن  أنهما  الفرسان  وأضاف بشجاعة 
معالي  شكرا  الحرية«.  هامش  توسيع  على:« 
الوزير أن تتيح لنا فرصة قول املباح في هامش 

حريتك املتاح.

الكـالم الـمـباح فـي هـامـ�ش الـحـرية الـمـتـاح

املندوبية ال�شامية للتخطيط تتوقع تفاقم ديون الأ�شر املغربية التي تقدر بحوايل 400 مليار درهم
القدرة ال�شرائية لالأ�شر منذورة للرتاجع يف 2022  نتيجة املنحى الت�شاعدي لالأ�شعار
الأغلبية املهيمنة يف احلكومة والربملان مطالبة باإ�شالحات هيكلية حتقق النمو امل�شتدام وحت�شن الظروف املعي�شية لل�شكان
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عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

فيليبي السادس  
يعلن نهاية األزمة  

مع المغرب!

متى تعلن اإ�شبانيا 
دعمها للحكم الذاتي؟ 
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محمد اإفني: دولة الجزائر ودولة المغرب بين ال�شم والم�شمى

جاللة الملك : شخصية 
كرست جهودها لخدمة 

عالقات األخوة المتينة 
التي تربط بين الشعبين 
المغربي والفلسطيني

رحيل ال�شفير 
ال�شابق اأبو مروان

المقاوم والمنا�شل محمد 
التانوتي في ذمة اهلل 

الفريق االشتراكي يسائل وزراء الشباب والثقافة والتواصل، التجهيز والماء، 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، والنقل واللوجيستيك

�شهيد يحتج على غياب رئي�ش احلكومة عن اجلل�شة ال�شهرية
ال�شال�شي:  �شرورة اتخاذ قرارات قوية لدعم كل الروافد الثقافية
عمر اعنان:  و�شعية الكمية املائية للفرد املقلقة
حممود عبا: �شرورة اإ�شالح وتو�شيع ال�شبكة الطرقية
فا�شل برا�ش:  قوانني التعمري املجحفة يف حق العامل القروي واجلبلي
ملك اإ�شبانيا يوؤكد اأهمية اإعادة تحديد العالقة القائمة مع المغرب على »اأ�ش�ش اأكثر متانة«

امللك  اإلسباني  العاهل  أبرز 
فيليبي السادس، أول أمس االثنني، 
القائمة  العالقة  إعادة تحديد  أهمية 
قوة  أكثر  »أسس  على  املغرب  مع 

ومتانة«.
خالل  اإلسباني  العاهل  وأشار 
استقبال خص به السلك الدبلوماسي 
»مع  أنه  إلى  إسبانيا،  في  املعتمد 
على  بلدينا  حكومتا  اتفقت  املغرب، 
عالقة  تحديد  بإعادة  سويا  القيام 
للقرن الحادي والعشرين، بناء على 

أسس أكثر قوة ومتانة«.
وقال امللك فيليبي السادس »اآلن 
معا  السير  األمتني  على  ينبغي 

هذه  تجسيد  في  الشروع  أجل  من 
العالقة بدءا من اآلن«.

الصالت  وكثافة  »قربنا  وأضاف 
تجعل  تجمعنا،  التي  املتعددة 
واضح.  بشكل  مترابطة  عالقتنا 
بذل  بلدنا  سيواصل  السبب،  ولهذا 
كافة الجهود الالزمة إلحداث وتعزيز 
السلم، االستقرار  فضاء مشترك من 

واالزدهار«.
وفي هذا السياق، أوضح العاهل 
تجمع  التي  العالقات  أن  اإلسباني 
بالده مع املنطقة املغاربية »تكتسي 

طابعا استراتيجيا«.
يذكر أن امللك محمد السادس أكد، 

في خطاب ذكرى »ثورة امللك والشع« 
الرباط  استعداد  املاضي،  غشت  في 
مع  جديدة  دبلوماسية  صفحة  فتح 
امللك  أيضا  أكده  ما  وهو  إسبانيا، 

اإلسباني االثنني.
وأكد جاللة امللك أن املغرب حريص 
على تعزيز العالقات مع إسبانيا بعد 
نشوب خالف بني البلدين على الرغم 
الثقة  هزت  األزمة  هذه  إن  قوله  من 
املتبادلة، مضيفا أن املغرب »يحرص 
بناءة  قوية،  عالقات  إقامة  على 
ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار«.

املنطق،  نفس  »هو  أنه  وأوضح 
في  اليوم  اململكة  توجه  يحكم  الذي 

لكنه  إسبانيا«،  جارتنا  مع  عالقتنا 
شدد على أن املغرب لن يقبل التعدي 

على مصالحه.
إسبانيا  استضافة  وتسببت 
مزورة  بوثائق  البوليساريو  لزعيم 
الخارجية اإلسبانية، في  بإيعاز من 
من  أبريل  في  املغرب  غضب  إثارة 

السنة املاضية.
أن  خطابه،  في  امللك،  واعتبر 
هزت  املسبوقة،  غير  »األزمة  هذه 
وطرحت  املتبادلة  الثقة  قوي  بشكل 
مصيرها«  حول  كثيرة  تساؤالت 
ناقشا  البلدين  أن  إلى  مشيرا 

02العالقات الثنائية منذ األزمة.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

�إلى كم �شخ�ص 
ينتقل »�أوميكرون« 

بعط�شة و�حدة؟

قال فالديمير بوليبوك الطبيب املختص 
متحور  حامل  إن  املناعة،  مجال  في 
نقل  يمكنه  كورونا،  لفيروس  »أوميكرون« 
العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس 

مرة واحدة.
وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: 
النوع  هذا  مثل  لدينا  يكن  لم  اآلن،  »حتى 
أكثر  تعتبر  الحصبة  كانت  العدوى.  من 
»أوميكرون«  لكن  املعدية،  األمراض 

تجاوزها حتى في هذا الصدد«.
وأشار إلى أن هذا املتحور من الفيروس، 
ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء 
بواسطة اإلفرازات التنفسية، كالسعال من 

شخص آلخر.
»أعتقد أنه حتى  وتابع الطبيب القول : 
والتثاؤب  الطبيعي  والتنفس  الكالم  خالل 
جزيئات  على  يحتوي  رذاذ  إطالق  يمكن 
من  يكفي  ما  فيه  واملخاط،  اللعاب  من 
الفيروسات إلصابة شخص آخر. إذا سعل 
أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية 

تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين«.
»أوميكرون«،  أن  على  الطبيب  وشدد 

خطير بشكل خاص على األطفال.

جمال 
�لأر�ص 
يف �شور 
�ملحطة 

�لف�شائية
محطة الفضاء الدولية، التي 
تعمل منذ أكثر من 21 عاًما، 
تضم حالًيا سبعة من أفراد 

الطاقم.
تدور محطة الفضاء 

الدولية حول األرض بسرعة 
حوالي 17150 مياًل في 

الساعة وتسافر حول األرض 
مرة كل 90 دقيقة.

في األشهر األخيرة ، التقط 
طاقم املحطة الفضائية صوًرا 
مذهلة  لكوكب األرض.  ومن 

بني الصور التي التقطها 
طاقم املحطة صورة منظر 
ملدينة البندقية في إيطاليا

 

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

علماء: كويكب عمالق 
�شقط على �لقطب �جلنوبي 

للقمر منذ 4 مليار�ت عام
مفاده  استنتاج  إلى  الكواكب  علماء  توصل 
لصخور  الكيميائية  املكّونات  في  اختالفات  بأن 
عالقة  لها  القمر  في  واملظلم  املرئي  الجانبْين 
منذ  الجنوبي  قطبه  على  عمالق  كويكب  بسقوط 
Nature Geos� 4.33 مليار عام. وقد نشرت مجلة

cience استنتاجات العلماء بهذا الشأن.
حساباتنا  »تدل  املجلة:  نشرته  مقال  في  وجاء 
على أن سقوط كويكب كبير على القطب الجنوبي 
منذ 4.33 مليار عام  للقمر في منطقة بحر »أيتكن« 

خّلط صخور القمر ودفع بها نحو جانبه املرئي«.
والشقوق  التالل  من  العديد  إن  العلماء  وقال 
والحفر يغطي الجانب املرئي للقمر، خالفا لجانبه 
القياسات  وأظهرت  مسطحا.  يبدو  الذي  املظلم 
أن  الكواكب  علماء  أجراها  التي  والحسابات 
أما  املظلم.  جانبه  من  أثقل  للقمر  املرئي  الجانب 
اآلخر  عن  بعضهما  فيختلفان  جانبْيه  صخور 
الكيميائية  مكّوناتهما  حيث  من  ملحوظ  بشكل 

والنظائرية.

�لأغلى و�لأغرب.. 
قط  �لفنانة �مل�شرية 
يا�شمني عبد �لعزيز 

   
املصرية ياسمني  الفنانة  قط  صورة  أثارت 
عبدالعزيز تفاعاًل كبيرا بني جمهورها وأصدقائها 
اعتبره  إذ  شكله،  لغرابة  وذلك  الفني،  الوسط  من 

البعض مخيفًا ومرعبًا.
»بوبوس«  لقطها  الصور  الفنانة  نشرت  فقد 
على موقع انستغرام، األمر الذي أثار تفاعاًل كبيرًا 
وكمًا هائاًل من التعليقات على شكله. وتباينت آراء 
البعض بغرابة شكل  جمهور ياسمني بني إعجاب 
غير  شكلها  من  اآلخر  البعض  وبني خوف  القطة، 
املألوف. ويعتبر قط عبد العزيز من أغلى سالالت 
القطط في العالم، وهي ساللة القط الكندي وتسمى 
ساللة »سفينكس«. كذلك، تكمن غرابة هذه الساللة 
كما  الجاحظة،  وعيونها  الشعر،  من  خلوها  في 
تتسم هذه الساللة بارتباطها باإلنسان بشكل كبير 
بشرتها  وحساسية  الدائم،  لالهتمام  الحتياجها 

العالية التي تحتاج لعناية خاصة من مربيها.
باإلضافة إلى مظهر مختلف عن الفصائل األخرى 
للقطط، فهي تتسم بذيلها الطويل، وجلدها الرقيق 
حرص  تتطلب  التي  الضعيفة  ومناعتها  املجعد، 
وفحوصات  بها  خاصة  عناية  توفير  على  مربيها 

دائمة

»�أوميكرون« �أقل خطورة.. 
وهذ� �أحدث دليل

أقل  »أوميكرون«  املتحور  أن  على  دليل  أحدث  في 
أعلنت  كورونا،  فيروس  أشكال  من  غيره  من  خطورة 
مخاطر  أن  األربعاء،  النرويج،  في  الصحية  السلطات 
 69 بنسبة  أقل  »أوميكرون«  املستشفى بسبب  دخول 

باملئة مقارنة مع املتحور »دلتا«.
في  العامة  للصحة  النروجي  املعهد  وكتب 
للبيانات  األولي  »التحليل  أن  األسبوعي،  تقريره 
كوفيد  مع  االستشفاء  خطر  أن  إلى  يشير  النرويجية 
باملئة   69 بنسبة  أقل  الرئيسي،  السبب  أنه  على   19
باملتحور  باإلصابات  مع املتحور أوميكرون مقارنة 

دلتا«.
من  باملئة   32 لدى  »أوميكرون«  املتحور  ورصد 
األشخاص الذين دخلوا املستشفى الصابتهم بـ«كوفيد 
من  األول  البلد االسكندنافي، خالل األسبوع  في   »10
 4 قبل  باملئة   1.37 نسبة  مقابل   ،)74 من   24(  2022

أسابيع )3 من أصل 175(.
يشكل  »أوميكرون«  بات  نفسها،  الفترة  في  لكن 

غالبية اإلصابات الجديدة )حوالي 90 باملئة(.
تقييم  حول  آخر  تقرير  في  النرويجي  املعهد  وأكد 
املخاطر، أن »املتحور أوميكرون يشكل خطرا أقل بكثير 

من املتحور دلتا«.
ستضع  شتوية  موجة  يتوقع  إنه  قال  املعهد  لكن 
مارس،  الى  يناير  من  الضغط،  الصحية تحت  املرافق 
حيث تشير التوقعات إلى أن »مئات آالف األشخاص« 
سيصابون باملرض، مع ذروة يومية يمكن أن تقترب من 

50 ألف إصابة.
وفي النرويج التي يسكنها 5.34 ماليني نسمة، أعادت 
الحكومة فرض إجراءات صحية في منتصف ديسمبر، 
واملطاعم،  الحانات  في  الكحول  بيع  منع  يشمل  بما 

وتعميم العمل عن بعد حني يكون ممكنا.
رجح  »أوميكرون«،  املتحور  ظهور  أعقاب  وفي 
األصلية  الساللة  من  انتشارا  أسرع  يكون  أن  علماء 
من  خطرا  أقل  لكنه  كورونا،  من  السابقة  واملتحورات 

حيث أعراضه على املصابني.

يرة
ألخ
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�لك�شف عن »�أقوى جو�ز�ت �ل�شفر يف �لعامل«!
تتربع ثالث دول آسيوية على قمة 
السفر،  لجوازات  جديدة  تصنيفات 
التي  "كوفيد"  قيود  من  تحذر  التي 
أثناء  العنصري  "الفصل  تفاقم 

السفر" بني الدول الغنية والفقيرة.
اليابان  مواطنو  ويحمل 
الجوازات األكثر مالءمة  وسنغافورة 
لقوة  جديد  لتصنيف  وفقا  للسفر، 
الفجوة  من  يحذر  السفر  جواز 
التي  السفر  حريات  في  املتزايدة 
تلك  مقابل  الغنية  الدول  بها  تتمتع 

املمنوحة للفقراء.
"كوفيد19�"،  قيود  مراعاة  وبدون 
فإن التصنيفات الخاصة بأوائل عام 
Hen� 2022 � التي أصدرتها شركة
ley & Partners البريطانية � تعني 
أن اليابانيني والسنغافوريني يمكنهم 
على ما يبدو الوصول إلى 192 دولة 
نفسه،  الوقت  وفي  تأشيرة.  بدون 
يمكن للمواطنني األفغان السفر بدون 

تأشيرة إلى 26 وجهة فقط.
وهناك دولة آسيوية أخرى، كوريا 
في  أملانيا  مع  تتعادل  الجنوبية، 
دولة.   199 قائمة  على  الثاني  املركز 

على  األوروبي  االتحاد  دول  وتهيمن 
بقية املراكز العشرة األولى، واحتلت 
املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة 
أستراليا  السادسة، وحصلت  املرتبة 
على  الشرقية  أوروبا  ودول  وكندا 

أعلى الدول أداء.
دراسة  التصنيف  مع  وصدرت 
أن  وجدت  العاملي  التنقل  حول 
مكاسب السفر التي شهدها مواطنو 
البلدان ذات الدخل املتوسط   واملرتفع 
ذات  الدول  حساب"  على  "جاءت 
تعتبر  التي  وتلك  املنخفض،  الدخل 
األمان  شروط  في  املخاطر"  "عالية 
واعتبارات أخرى. وذكر التقرير أيضا 
أن "عدم املساواة" في التنقل العاملي 
تفاقم بسبب حواجز السفر على مدار 
الوباء، حيث شّبه األمني العام لألمم 
القيود  غوتيريس  أنطونيو  املتحدة 
املفروضة على الدول اإلفريقية بشكل 

أساسي بـ "الفصل العنصري".
مارو،  تاديلي  مهاري  وقال 
األستاذ في مركز سياسة الهجرة، إن 
"املتطلبات الباهظة املرتبطة بالسفر 
الدولي تضفي الطابع املؤسسي على 

أن  مضيفا  والتمييز"،  املساواة  عدم 
دائما"  تشارك  "لم  املتقدمة  الدول 
لالستجابة  النامي  العالم  استعداد 

"للظروف املتغيرة".
"فيروس  أن  مهاري  وأضاف 
كوفيد19� وتفاعله مع عدم االستقرار 
على  الضوء  سلط  املساواة،  وعدم 
الدولي  التنقل  في  املروع  التفاوت 
ونظرائها  الغنية  املتقدمة  الدول  بني 

األفقر".
التقرير  توقع  نفسه،  الوقت  وفي 

السفر  بشأن  اليقني  عدم  من  مزيدا 
في  األخذ  مع  العام،  لبقية  والتنقل 
وكان  انتشار أوميكرون.  االعتبار 
الجديدة  الساللة  هذه  "مثل  ظهور 
جيوسياسي  "فشل  بمثابة  القوية" 
املتحدة  الواليات  جانب  من  كبير" 
األوروبي  واالتحاد  املتحدة  واململكة 
وإمدادات  أفضل  تمويل  تقديم  لعدم 
وفقا  إفريقيا،  جنوب  إلى  اللقاحات 
لتعليقات األستاذة بجامعة كولومبيا 

ميشا غليني املصاحب للتقرير.

�رتفاع قيا�شي بدرجة حر�رة �ملحيطات
نشر علماء من الصني والواليات 
درجة  تغير  عن  تقريرا  املتحدة 
منذ  وعواقبه  املحيط  سطح  حرارة 

خمسينيات القرن املاضي.
 Advances in مجلة  وتشير 
 ،Atmospheric Sciences
رقم  سجل   2021 عام  في  أنه  إلى 
حرارة  درجة  الرتفاع  جديد  قياسي 

املحيطات.
العام  هو   2021 عام  أن  ويذكر 
الذي  األول في عقد علوم املحيطات 

إلى  الهادف  املتحدة،  األمم  أعلنته 
البشري  املجتمع  على  الحفاظ 
التي  الطبيعية  البيئية  والنظم 

معظمها يرتبط باملحيطات.
ترينبيرث  كيفني  الباحث  ويقول 
لبحوث  الوطني  املركز  معهد  من 
كولورادو،  في  الجوي  الغالف 
حرارة  درجة  ارتفاع  »يستمر 
العالم،  أنحاء  جميع  في  املحيطات 
وهذا مؤشر رئيسي للتغير املناخي 
ويتضمن  البشري.  النشاط  نتيجة 

هذا التقرير بيانات منقحة لغاية عام 
2021 مع مراجعة وتنقيح البيانات 

السابقة«.
الطبقة  أن  الباحثون  واكتشف 
العليا لسطح املحيط سمكها 2000 
أكثر  زيتاجول   14 امتصت  قد  متر 
 145 بـ  أكبر  وهذا   ،2020 من سنة 
ضعًفا من إنتاج الكهرباء في العالم 

عام 2020.
الباحثني  كبير  يقول  جانبه  ومن 
في  مشارك  أستاذ  تشنغ،  لي جينغ 
والبيئة  املناخ  لعلوم  الدولي  املركز 
إلى  »باإلضافة   IAP CAS في 
 20�30 املحيط  يمتص  الحرارة 
باملئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون، ما يسبب ارتفاع حموضته. 
حرارة  درجة  ارتفاع  فإن  ذلك،  ومع 
ثاني  امتصاص  من  يقلل  املحيط 
أكسيد الكربون، وبالتالي تبقى كمية 
كبيرة منه في الغالف الجوي. لذلك 
فإن رصد وفهم العالقة بني الحرارة 
املستقبل،  في  الكربون  وامتصاص 
تغير  عواقب  لتخفيف  مهم  أمر  هو 

املناخ.«
وأفضل مؤشر للتغيرات املناخية 

املرتبطة بالنشاط البشري هو حرارة 
املحيطات. ولكن مع أن درجة حرارة 
في  قياسية  كانت  املحيطات  سطح 
األعلى  ليست  أنها  إال   ،2021 عام 
النينيا  مرحلة  ألن  اإلطالق.  على 
الجنوبي  للتذبذب  حالًيا  املالحظة 
االستوائي  الجزء  تبريد  إلى  تؤدي 

للمحيط الهادئ.
تصحيح  بعد  للعلماء  واتضح 
التي  والبرودة  االحترار  مراحل 
أن  والنينيا،  النينو  باسم  تعرف 
ارتفاع درجة حرارة املحيط مستمرة 
القرن  خمسينيات  منذ  باطراد 

املاضي.
أن  الدراسة،  نتائج  وأظهرت 
ارتفاع درجة حرارة املحيط، ناتج عن 
تغير تركيب الغالف الجوي املرتبط 
عواقبه  وإن  البشري،  بالنشاط 
ستكون ملموسة. ومع ارتفاع درجة 
املياه،  حجم  سيزداد  املحيط  حرارة 
ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح 
مالئمة  ظروف  لخلق  ويمهد  املاء، 
الشديدة  واألعاصير  للعواصف 
وهطول أمطار غزيرة، ما قد يزيد من 

خطر حدوث الفيضانات.
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فرض التعادل اإليجابي 1 – 1 نفسه سيد الموقف في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة األولى، ضمن نهائيات كأس األمم 
والرأس  األرض  الكاميرون صاحبة  بين  القدم،  كرة  في  اإلفريقية 

األخضر وبوركينا فاسو أمام إثيوبيا.
وعزز المنتخب الكاميروني، الضامن تأهله إلى ثمن النهائي في 
الجولة السابقة، صدارته للمجموعة مع 7 نقاط، فيما حسم منتخب 
بوركينا فاسو الوصافة مع 4 نقاط، ليلحق بأصحاب األرض إلى 
أفضلية  مع  لكن  األخضر،  الرأس  مع  متساويا  اإلقصائي،  الدور 
لمنتخب »الخيول« عقب فوزه على مطارده المباشر 1 – 0. وتذيلت 

إثيوبيا الترتيب بنقطة يتيمة.
نتائج  بقية  انتظار  األخضر  الرأس  منتخب  على  يتعين  وبات 
منتخبات  أربعة  أفضل  من  كواحد  مصيره،  لمعرفة  المجموعات 

احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
وقال البرتغالي توني كونسيساو، مدرب الكاميرون، خالل المؤتمر 
الصحافي عقب نهاية المباراة »حافظنا على صدارة مجموعتنا، 
وكان هذا الهدف حتى لو أننا أردنا الفوز )في المباراة الختامية(«.

وتابع »سنتابع اللعب هنا في أوليمبي )في ثمن النهائي(«، مضيفا 
عن مجريات المباراة »حصلنا على الكثير من الفرص، خصوصا 
خالل ربع ساعة أو 20 دقيقة. لم يكن المنتخب الكاميروني متألقا 
لكنه أبتكر اللعب. بإمكاننا أن نقدم صورة أفضل، ولكن في حال 

قمنا بقراءة اجمالية، فقد تفوقنا على منافسينا في المجموعة«.
في العاصمة ياوندي، ضغط المنتخب  فعلى ملعب »أوليمبي« 
أول  من  التسجيل  يفتتح  أن  قبل  األول،  الشوط  في  الكاميروني 
تسديدة حقيقية من هداف البطولة القارية فنسان أبو بكر، الذي 
استغل ركلة حرة من اليسار إلى داخل المنطقة فشل دفاع الرأس 

األخضر في التعامل معها، لتصل إلى العب النصر السعودي ويسدد 
أرضية زاحفة إلى يسار الحارس جوسيمار فوزينيا )39(، رافعا 

رصيده إلى خمسة أهداف في النهائيات.
وبعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو 2 – 1 
وثنائية أخرى في مرمى إثيوبيا 4 – 1، يأمل »أبو« أن يحطم الرقم 
القياسي لعدد األهداف في بطولة واحدة، والمسجل باسم الزائيري 

بيار نداي موالمبا مع 9 أهداف في خمس مباريات عام 1974.
وتساوى قائد »األسود غير المروضة« مع مواطنه الهداف السابق 
ورئيس االتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، الذي سجل 5 
أهداف في البطولة القارية بين عامي 2006 و2008، كما تجاوز 
مواطنه اآلخر االسطورة روجيه ميال )4 أهداف عام 1986(، وباتريك 

مبومبا عام 2004.
ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الرأس األخضر أصحاب األرض 
غاري  اليوناني  أولمبياكوس  العب  البديل  عبر  التعادل  بهدف 
رودريغيش، الذي استفاد من مجهود فردي من زميله خاميرو مونتيرو 
وعرضية أرضية ليرسلها بكعب قدمه على طريقة الجزائري رابح 

مادجر إلى الشباك )53(.
في  ستاديوم«  »كويكونغ  ملعب  وعلى  الثانية  المباراة  وفي 
بافوسام، افتتحت بوركينا فاسو التسجيل بعد تمريرة طويلة من 
أداما غيرا ضرب بها الدفاع إلى سيريل باياال، الذي سيطر عليها 
من خارج المنطقة وتابعها ساقطة بقدمه اليسرى فوق الحارس 

تكليماريام شانكو، الذي خرج من مرماه لمالقاته )24(.
وأدرك منتخب »والياس« التعادل في الدقيقة 52 من ضربة جزاء 
نفذها كيديبيه بنجاح، بعد االحتكام إلى تقنية الفيديو المساعد.

وحيد خاليلوزيتش 
يحتج على الكاف

خليلوزيتنش،  وحيد  الوطني،  الناخب  وجه 
»كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  لالتحاد  تحذيرا 
قبل مواجهة الغابون، التي جرت أمس الثالثاء، 
في ختام دور المجموعات لبطولة كأس األمم في 

الكاميرون.
ليوم  الصحفي،  مؤتمره  خللالل  وحيد  وقللال 
»أتمنى  االثنين، والذي سبق مواجهة الغابون: 
سلس.  بشكل  ونتواصل  تفاهما  أكثر  نكون  أن 
بالمؤتمرات ال يناسبني،  الخاص  التوقيت  هذا 
ويفترض أن أحضر معي أحد الالعبين، لكن لدينا 

مباراة مهمة وحصة تدريبية«.
وأشار الناخب الوطني: »في المرة المقبلة قد ال 
أحضر ما لم يتم التعامل مع مالحظتي بمزيد من 
االهتمام. أنا هنا ال أحرض على مقاطعة المؤتمرات 
يكون  أال  ينبغي  الذي  توقيتها،  عن  أتحدث  بل 
مؤثرا على خططنا التدريبية ويتعارض معها«.

»طاس« تعيد 
السنغالي غاي إلى كأس 

أمم إفريقيا
»طاس«،  الرياضية  التحكيم  محكمة  علقت 
أول أمس االثنين، العقوبة التي فرضها االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« على الدولي السنغالي 
بابي غاي، مما سيسمح له باستكمال مشواره مع 
منتخب بالده في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا 

في الكاميرون.
في تصريح  »طاس«،  باسم  متحدث  وأوضح 
صحفي، أن الالعب الذي تمت معاقبته األسبوع 
الماضي بسبب خالف على انتقاله بين مرسيليا 
الفرنسي وواتفورد اإلنجليزي، »لم يعد موقوفا 

في الوقت الحالي«.
ولم تصدر »طاس« التي تتخذ من لوزان مقرا لها 
قرارا بشأن »فيفا« الذي حرم المهاجم البالغ 22 
عاما من خوض جميع المسابقات الرسمية لمدة 
أربعة أشهر لتوقيعه عقدا مسبقا مع واتفورد، قبل 

أن يتراجع لينضم إلى مرسيليا في عام 2021.

الجزائر ترفض التحكيم 
البوتسواني

الحكم  تعيين  رسميًا على  الجزائر  احتجت 
البوتسواني جوشوا بوندو إلدارة مباراتها أمام 

كوت ديفوار ضمن كأس أمم إفريقيا.
ديفوار  كللوت  على  للفوز  الجزائر   وتحتاج 
لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى ثمن كأس 

أمم إفريقيا للحفاظ على لقبها.
وأفادت مصادر مقربة من منتخب الخضر بوجود 
احتمال لنقل المواجهة بين الخضر وكوت ديفوار 
من ملعب جابوما بدواال إلى ملعب أحمادو أحيدجو 

بسبب سوء أرضية ملعب جابوما.
وتملك الجزائر نقطة وحيدة في المركز األخير 
ضمن مجموعتها الخامسة بفارق ثالث نقاط عن 

كوت ديفوار المتصدرة.

برنامج اليوم
المجموعة الرابعة

 مصر – السودان )س20.00(
 غينيا بيساو – نيجيريا )س20.00(

  
يتجدد الموعد في بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم مع إحدى 
المواجهات الكالسيكية في المسابقة القارية، حيث يلتقي منتخب مصر مع 
نظيره السوداني، يومه األربعاء، في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة 
بالكاميرون. حاليًا  المقامة  للبطولة  المجموعات  مرحلة  في   الرابعة، 

الجولة  المجموعة منذ  ترتيب  وبعدما ضمن منتخب نيجيريا صدارة 
الماضية، ومن ثم حسم تأهله رسميًا لألدوار اإلقصائية في البطولة، 
منحصرا  أصبح  الصراع  فإن  جولتين،  أول  في  نقاط   6 بعدما حصد 
منتخب  لمرافقة  بيساو  غينيا  وكذلك  والسودان،  مصر  منتخبي  بين 

في الدور المقبل  المجموعة.)النسور الخضراء المحلقة(  تلك   عن 
المجموعة  ترتيب  في  الثاني  المركز  المصري  المنتخب  ويحتل 
بيساو،  غينيا  منتخب  أملللام  نقطتين  بللفللارق  نللقللاط،   3 بللرصلليللد 
المنتخب  على  األهللداف  بفارق  يتفوق  الللذي  الثالث،  المركز  صاحب 
واحدة. نقطة  رصيد  في  معه  المتساوي  الترتيب،  متذيل   السوداني، 

وامتص المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

في  نيجيريا  أمام   1  –  0 خسارته  صدمة  ألقاب،   7 برصيد  بالبطولة 
الجولة االفتتاحية، بعدما تغلب على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في 
الجولة الثانية السبت الماضي، بينما عجز منتخب السودان عن تحقيق 
أي فوز في أول جولتين، حيث استهل مشواره في المجموعة بالتعادل 
نيجيريا. أمام   3  –  1 يخسر  أن  قبل  بيساو،  غينيا  مع  أهللداف   دون 
ويعتبر )ديربي وادي النيل( بين منتخبي مصر والسودان، هو األعرق 
النسخة  في  شاركا  وأنهما  خاصة  األفريقية،  األمللم  كأس  تاريخ  في 
إثيوبيا، عقب  برفقة منتخب   1957 عام  انطلقت  التي  للبطولة  األولى 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  بتأسيس  الثالث  الللدول  قيام 
أمم  في  المشاركة  من  استبعدت  التي  إفريقيا،  جنوب  مع  باالشتراك 
العنصري. الفصل  سياسة  انتهاجها  بسبب   1996 عام  حتى   إفريقيا 

ويمتلك منتخب مصر الحظوظ األوفر في الصعود للدور المقبل، كوصيف 
للمجموعة، ليالقي في دور ثمن النهائي متصدر ترتيب المجموعة الخامسة، 
السيما وأن التعادل يكفيه للحصول على المركز الثاني رسميًا، حتى في حال 
فوز غينيا بيساو على نيجيريا في المباراة األخرى بالمجموعة، التي تجرى 
في نفس التوقيت، حيث سيتساويا في رصيد 4 نقاط حينذاك، لكن المصريين 
 ستكون لهم األفضلية لفوزهم في المواجهة المباشرة على غينيا بيساو.
المجموعة،  قمة  لمنحها  كافيًا  السودان  على  مصر  فوز  يكون  ولن 

المنتخبين  اآلخر، وتساوي  اللقاء  في  نيجيريا  في حال خسارة  حتى 
األفضلية  ستكون  حيث  نقاط،   6 رصيد  في  والنيجيري  المصري 
 للنيجيريين لتفوقهم في المواجهة المباشرة على منتخب »الفراعنة«.

كما أن الخسارة أمام السودان ربما لن تقف حائاًل أمام تأهل مصر للدور 
القادم من خالل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث 
في المجموعات الست بالدور األول، ومن ثم مالقاة متصدر المجموعة األولى 
 أو الثانية في الدور المقبل، ولكن شريطة تعثر غينيا بيساو أمام نيجيريا.
وفي تلك الحالة سيقفز منتخب السودان للمركز الثاني بأربع نقاط، فيما 
ستظل مصر تمتلك 3 نقاط لتصبح في الترتيب الثالث، بينما ستقبع غينيا 
 بيساو في المؤخرة، حيث سيصبح لديها نقطتين حال تعادلها مع نيجيريا.
وفي المقابل، فإن المنتخب السوداني، الفائز باللقب عام 1970، ال بديل أمامه 
سوى الفوز، حيث أن نقطة التعادل لن تكون – على األرجح – كافية لتأهله، 
حتى في حال خسارة غينيا بيساو أمام نيجيريا، حيث سيمتلك حينها نقطتين 
 فقط، وبنسبة كبيرة لن يكون هذا الرصيد كافيًا لتواجده ضمن أفضل ثوالث.

إيغوافون،  أوغستين  المحلي  يدفع  أن  المتوقع  من  اآلخر،  اللقاء  في 
أمام  المواجهة  خالل  البدالء  من  بمجموعة  نيجيريا،  منتخب  مدرب 
الللصللدارة. ضمان  بعد  األساسيين  نجومه  إلراحلللة  بيساو،   غينيا 

االتحاد االشتراكي
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محمد صالح يحمل عىل عاتقه آمال الفراعنة )أ. ف. ب(

م�شر تن�شد العبور 
على ح�شاب 

ال�شودان في اأعرق 
»ديربي« باأمم 

اإفريقيا

القدم،  لكرة  الغابوني  االتللحللاد  أعلن 
لالعبين  سمح  أنلله  االثللنلليللن،  أمللس  أول 
الغابونيين الدوليين بيير إيمريك أوباميانغ 
نادييهما  إلللى  بالعودة  ليمينا  ومللاريللو 
الطبية  االخللتللبللارات  إجلللراء  »لمواصلة 
المعمقة هناك“، وبالتالي عدم مشاركتهما 
الغابوني. المنتخب  مباريات  باقي   في 
الى  أوباميانغ  إيمريك  بيير  وسيعود 

سيعود  فيما  اإلنكليزي  أرسللنللال  نللاديلله 
الفرنسي،  نيس  ناديه  الى  ليمينا  ماريو 
مباراتين  أول  عن  الالعبان  غاب  أن  بعد 
للغابون ضد جزر القمر وغانا في البطولة 
الكاميرون. في  حاليا  الجارية   القارية 

وقلللال االتلللحلللاد الللغللابللونللي لللكللرة الللقللدم 
أنلللله نللظللرا للللللقلللللق الللطللبللي بللخللصللوص 
الطبيب  مع  وباالتفاق  الالعبين،  صحة 

قرار  اتخذ  والالعبين،  االتللحللاد  ورئيس 
العالج. الستكمال  لنادييهما   عودتهما 

وأتت نتيجة فحص كل من الالعبين إيجابية 
في 6 يناير، قبل أربعة أيام من مباراة الغابون 
األولى في كأس أمم إفريقيا ضد جزر القمر )1 
– 0(. ثم أتت سلبية قبل المباراة الثانية )1 
– 1 ضد غانا( الجمعة، إال أنهما غابا مجددا 
 لمعانتهما من تداعيات االصابة بالفيروس.

أعلن  القدم  لكرة  الغابوني  االتحاد  وكان 
»ألن  المباراة  تلك  عن  الالعبين  غياب  عن 
 الفحوصات الطبية أظهرت مشاكل في القلب«.
لللكللن نللوفللو قلللللل االثللنلليللن مللن الللمللخللاوف 
ملللن إصلللابلللة الللالعللبلليللن بللالللتللهللاب في 
بالعدوى. إصابتهما  بعد  القلب   عضلة 
رئيسي  سللبللب  يللوجللد  »ال  نللوفللو  وقللللال 
ولكننا  القلب،  بمشاكل  يتعلق  فيما  للقلق 

بتحليل  هنا  لنا  يسمح  وضللع  في  لسنا 
اللللضلللرر الللللذي يللمللكللن أن تللحللدثلله آثلللار 
االلتهاب«. في  تسببت  التي  ")الفيروس( 
وأضاف »ال يمكننا تحمل أي مخاطر، ومن 
الناحية النفسية أصبح البقاء في غرفتهما 
وقررنا  األحد  تحدثنا  لذلك  يطاق.  ال  أمرا 

السماح لهما بالعودة إلى الديار«.

نهاية مشوار الغابونيين أوباميانغ وليمينا بالكأس القارية

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن النهائي والرأس األخضر في االنتظار

أبوبكر يواصل هز الشباك ويهدي الكامريون الصدارة )أ. ف. ب(

 نهاية حلم أوباميانغ

المقاوم والمناضل محمد 
التانوتي في ذمة اهلل 

َما  َصَدُقوْا  ِرَج��اٌل  ٱْلُمْؤِمِنيَن  َن  »  ِمّ
ن َقَضٰى َنْحَبُهۥ  َ َعَلْيِهۖ  َفِمْنُهم َمّ َهُدواْ ٱلَلّ َعٰ
« . ُلوْا َتْبِديلاً ن َينَتِظُرۖ  َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ
لبى نداء ربه، صبيحة يومه الثلثاء 
18 يناير 2022  بالدار البيضاء، الفقيد 
محمد التانوتي الذي التحق بالرفيق 

األعلى عن سن تناهز 86 سنة.
ويعد الراحل أحد رجاالت المقاومة 
السلح  رفاق  ومن  التحرير،  وجيش 
في الرعيل األول، وكان أحد مؤسسي 
التحرير  وجيش  المقاومة  تنظيمات 
بالمنطقة الشرقية، وقد عرف بغيرته 
الوطنية والتشبث بالمبادئ السامية 
لرواد المقاومة وجيش التحرير، كما 
كان يتحلى بدماثة األخلق والصدق 
الفقيد  ورافق  حياته،  طوال  والوفاء 

هامات عالية من قيادات جيش التحرير والمقاومة من أمثال الفقيه البصري 
رحمه الل.

بأسى عميق وإيمان بقدر الل وقضائه، نتقدم بأحر التعازي وأصدق 
المواساة إلى كل أفراد عائلته الكبيرة والصغيرة، وفي مقدمتهم شقيقه 
من  راجين  التحرير،  وجيش  المقاومة  أفراد  وكافة  التانوتي،  مصطفى 
العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته، 
إنا لل وإنا  رفيقا.  أولئك  الصديقين والشهداء والصالحين وحسن  مع 

إليه راجعون...

جالل كندالي 

في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الوطنية لمستشاري التوجيه والتخطيط 
التربوي سلم 10، إلى تنفيذ إضراب إنذاري يومه األربعاء وغدا الخميس. وكشفت 
التنسيقية في بيان لها، أنها ستنظم وقفة ممركزة بالرباط يومه األربعاء أمام 
وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة بباب الرواح، ابتداء من الساعة 

11 صباحا.
وعبرت التنسيقية عن رفضها للحلول المقترحة من الوزارة لهذه الفئة، والتي 

تم تداولها في اللقاءات مع النقابات التعليمية.
وفي تعليقها عن الحلول المقترحة، وصفتها التنسيقية الوطنية لمستشاري 
المستشارين  لتطلعات  ترقى  ال  بكونها   10 سلم  التربوي  والتخطيط  التوجيه 
التربويين المرتبين في السلم 10، مؤكدة تمسكها ب�حقها في الترقية الفورية إلى 
الدرجة األولى وبأثر إداري ومالي منذ سنة التخرج من مركز التوجيه والتخطيط 
التربوي. وشددت التنسيقية في بيان لها عن رفضها لمقاربة التبخيس والتمييز 
التي تمارسه الوزارة تجاه ملفها المطلبي، مجددة طلبها بالرفع من التعويضات 
التوجيه والتخطيط  أطر  يبذله  الذي  المجهود  إلى مستويات تناسب  النظامية 
التربوي في مهامهم، حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للعدالة األجرية داخل المنظومة.

ووجهت التنسيقية نداءها إلى كافة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي 
للصطفاف خلف تنسيقيتهم، واالستعداد للنخراط الواسع في تنزيل برنامج 
نضالي تصعيدي غير مسبوق في حال استمرت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة في تجاهل ملفهم المطلبي العادل والمشروع للتنسيقية، وفق 

وصف هذه األخيرة. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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 في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي

»على إثر الهجوم الدنيء 
ميليشيات  شنته  ال���ذي 
يقف  وم����ن  ال��ح��وث��ي��ي��ن، 
دولة  أراضي  على  وراءهم، 
المتحدة،  العربية  اإلمارات 
محمد  الملك  جللة  أج��رى 
اتصاال  االثنين،  السادس، 
محمد  الشيخ  مع  هاتفيا 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبو ظبي، نائب القائد األعلى 
بدولة  المسلحة  للقوات 
اإلمارات العربية المتحدة.

المباحثات،  هذه  وخلل 
بشدة،  الملك،  جللة  أدان 
الذي  المشين  العمل  ه��ذا 
ومنشآت  أبرياء  استهدف 

مدنية.
المناسبة، خالص  بهذه  الملك،  وقدم جللة 
إثر  اإلماراتيين  والشعب  للسلطات  تعازيه 
الخسائر البشرية، ومتمنياته بالشفاء العاجل 

للجرحى.
المغربية  المملكة  دعم  الملك  جللة  وجدد 
التي اتخذتها دولة  الخطوات  الراسخ لجميع 
اإلمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن 
مواجهة  في  مواطنيها  وطمأنينة  أراضيها 

ومن  الحوثيين  لميليشيات  الدنيئة  الهجمات 
يقف وراءهم.

وفي إطار التضامن الثابت والفعال، الموصول، 
بين البلدين الشقيقين، أكد جللة الملك محمد 
السادس للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف 
المملكة الدائم إلى جانب دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وتقديمها لجميع أشكال الدعم لهذا 
البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي 

وحماية مواطنيه«.

جاللة الملك يدين ب�شدة الهجوم الذي �شنته 
ميلي�شيات الحوثيين على الإمارات العربية

م�شت�شارو التوجيه والتخطيط التربوي �شلم 
10 ي�شربون اليوم وغدا دفاعا عن مطالبهم

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

عبادي وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

بروطي عبد الحفيظ 
في ذمة اهلل

مؤمنة  ب��ق��ل��وب 
وقدره  الل  بقضاء 
وب����ح����زن ش���دي���د، 
فقدت عائلة بروطي، 
برحمة  ال��م��ش��م��ول 
تعالى،  بإذنه  الل، 
بروطي عبد الحفيظ، 
وذلك يوم االثنين 10 

يناير 2022 وقد ووري جثمان الفقيد الطاهر 
الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.

السيد  يتقدم  األليمة،  المناسبة  وبهذه 
بوسنيني حفيظ بأحر تعازيه القلبية وأصدق 
احمد، خديجة،  الفقيد:  أبناء  إلى  مواساته 
محمد، اسماعيل، وزوجة المرحوم، سائلين 
المولى جلت قدرته أن يرحم روحه الطاهرة 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في  وأن ُيبوِّ
أعلى عليين، وأن يسكنه فسيح الجنان وأن 
يلهم ذويه وسائر أفراد عائلته الصبر الجميل. 

إنا لل وإنا إليه راجعون.

اإغالق 130 موؤ�ش�شة تعليمية 
بالمملكة خالل الفترة من 10 
الجائحة ب�شبب  يناير  اإلى 15 

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة عن 
بالمؤسسات  تسجيل 4870 حالة إصابة بفيروس )كوفيد 19( 
التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلل 
الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، نجم عنها إغلق 130 مؤسسة 

تعليمية.
وأضافت الوزارة في نشرتها األسبوعية لتتبع الحالة الوبائية 
بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
االجتماعي »افيسبوك«، أن 187 فصل تعليميا أغلق خلل هذه 
للبعثات  تابعة  تعليمية  مؤسسة   24 إقفال  جانب  إلى  الفترة، 

األجنبية.
وحسب الوزارة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت ترتيب 
الجهات بمجموع 1649 حالة مؤكدة، متبوعة بجهة الرباط سل 
المؤسسات  عدد  أيضا  في وقت تصدرتا  بألف حالة،  القنيطرة 

التعليمية المغلقة، على التوالي ، 59 و35 مؤسسة.
ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلق القسم 
واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلث إصابات 

أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلل أسبوع واحد.
وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة 
واعتماد  المؤسسة  إغلق  قرار  يتخذ  المؤسسة،  مستوى  على 
التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، 
وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا، احترام كل التدابير واإلجراءات 

االحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

بالقصر  االثنين،  أمس  أول  الملك،  جللة  استقبل 
الملكي بالرباط، عددا من السفراء األجانب، الذين قدموا 
لجللته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة 

لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق األمر بكل من :
سفير  البرعمي،  علي  بن  محمد  بن  سعيد  الشيخ 

سلطنة عمان.
اكريزستوف كارفوسفكي، سفير جمهورية بولونيا.

أوكسانا فاسيليفيا يوريفنا، سفيرة أوكرانيا.
دانغ تهي تهو ها، سفيرة جمهورية فيتنام االشتراكية.
العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
رافائيل بويلما كلرو، سفير جمهورية الشيلي.

سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية.

مايكل غرايم بروس كاتس، سفير أستراليا.
محمد حناني، سفير الجمهورية اإلسلمية الموريتانية.

جيرون رودنبورغ، سفير مملكة األراضي المنخفضة.
زينا نيراماتاما، سفيرة جمهورية رواندا.

إبراهيم إدرايس، سفير جمهورية جنوب إفريقيا.
أرماندو باروكو، سفير جمهورية إيطاليا.

جمهورية  سفير  أي��اال،  إسكوبيدو  إس��ت��واردو  إيريك 
غواتيماال.

ماريا تسيوبانو، سفيرة رومانيا.

البشير إبراهيم صالح الحسيني، سفير جمهورية نيجيريا 
االتحادية.

لي تشانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية.
راجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند.

أتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون.
سوليكول سي لوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان.
نيستور بانكوموكونزي، سفير جمهورية البوروندي.

ليسلي ج. باجا، سفير جمهورية الفليبين.
بلمين ستويانوف تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا.

أماوري خوستو دوارتي، سفير جمهورية الدومينيكان.

مونتاوات شاندرتري، سفير مملكة تايلند.
كيونغ تشونغ، سفير جمهورية كوريا.

إيفان بوير، سفير جمهورية صربيا.
فيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، سفيرة 

جمهورية غينيا بيساو.
الديسلف سكيريك، سفير جمهورية التشيك.

سينابو ديال، سفيرة السنغال.
سيور الرسن، سفير مملكة النرويج.

فيرونيك بوتي، سفيرة مملكة بلجيكا.
محمد شهدات حسين، سفير جمهورية البنغلديش 

الشعبية.
صامويل جوجو إيفا - بروني سفير جمهورية غانا.

سفير  ميندوزا،  دي  بيريز  كوسيو  دي  إغناسيو 
جمهورية السلفادور.

جيمس ماكنتاير، سفير إيرلندا.
األردنية  المملكة  سفيرة  غنيمات،  علي  سليمان  جمانة 

الهاشمية.
بعثة  رئيسة  سفيرة  كوساك،  ليومبار  بيلر  باتريسيا 

المفوضية األوروبية.
ياسر مصطفى كمال عثمان سفير جمهورية مصر العربية.

حضر هذا االستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

جاللة الملك ي�شتقبل عددا من ال�شفراء الأجانب

فتح باب التلقيح �شد كوفيد 19 في وجه المهاجرين غير 
ال�شرعيين المنحدرين من دول جنوب ال�شحراء

وحيد مبارك
شرعت مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام، في إحصاء المهاجرين المنحدرين من 
دول جنوب الصحراء الذين ولجوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية وذلك لتمكينهم 
من االستفادة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19. وحرصت مصالح اإلدارة 
الترابية بتنسيق مع باقي المتدخلين على تجميع كل المعطيات التي تخص هذه الفئة 
في كل المناطق التي يتواجدون فيها على امتداد ربوع المملكة، ومنح رمز خاص بكل 
شخص، يسمح بتلقيه الجرعات وفقا للجدولة المسطرة بشكل منتظم في أفق حصوله 

الحقا على جواز التلقيح.
خطوة تأتي بعد أن استفاد المواطنون المغاربة في مرحلة أولى واألشخاص األجانب 
المتواجدون على أرض الوطن في وضعية قانونية من التلقيح في وقت سابق، وذلك 
لضمان عدم إقصاء المهاجرين غير الشرعيين من هذه الحملة الوطنية ولحمايتهم من 
اإلصابة بالتبعات الوخيمة بالفيروس ونقلهم للعدوى لغيرهم، وذلك في سياق الجهود 
التي تبذلها بلدنا من أجل تعميم التلقيح وتوفيره لكل الشرائح والفئات االجتماعية، 
بهدف بلوغ المناعة الجماعية حتى تتم محاصرة الجائحة الوبائية. وشرعت بالفعل 

عدد من مراكز التلقيح في تقديم هذه الخدمة أمس الثلثاء لألشخاص المنحدرين 
من دول جنوب الصحراء الذين يتواجدون داخل تراب المملكة بشكل غير قانوني في 
انتظار أن تلتحق مراكز أخرى، وقد خّلفت العملية استحسانا في صفوف هذه الفئات 

التي أقبل عدد منها على اللقاح بكل تلقائية وطواعية. 
بالمقابل يواصل فيروس كوفيد 19، وخاصة المتحور أوميكرون، تغلغله في أجساد 
المرضى، وتسجل الحصيلة اليومية لعدد اإلصابات الجديدة والوفيات مّدا تصاعديا 
مستمرا، إذ كشفت أرقام وزارة الصحة التي تم اإلعلن عنها مساء االثنين عن تسجيل 
18 حالة وفاة، وهو رقم يبعث على األلم، ألنه بعد كل هذه المدة في مواجهة الجائحة 
والتعبئة المجتمعية القوية ال يزال الفيروس يحصد أرواح ضحاياه، في حين انتقل 
معدل ملء أسّرة اإلنعاش إلى 9.3 في المئة، وهو ما يبين استمرار اإلقبال على هذه 
المصالح، مع ما يعني ذلك من تحّد قائم ومستمر للمنظومة الصحية، حيث يصل عدد 
الحاالت الحرجة والخطيرة المتكفل بها 490 حالة، 17 توجد تحت التنفس االصطناعي 
االختراقي و 158 تحت التنفس االصطناعي، علما بأن 79 حالة تم استقبالها بهذه 

المصالح في 24 ساعة فقط.

رحيل عبد الرحيم �شدقي، اأحد معتقلي تازمامارت
متأثرا باألضرار الجسدية والنفسية التي لحقت 
به خلل اختفائه القسري الطويل بمعتقل تازمامارت 

الرهيب، توفي عبد الرحيم صدقي.
وحسب تدوينة على »فايسبوك« للناشط الحقوقي 
المختطف  شقيق  المنوزي،  الكريم  عبد  الدكتور 
الحسين المنوزي، فقد حوكم المرحوم عبد الرحيم 
صدقي  »لقضاء بضع سنوات في السجن، والتي  
تحولت إلى اختفاء قسري وضد القانون ألكثر من 
18 عاما من السجن السري في أفظع سجن عرف 
من  الناجين  من  واحدا  كان  إذ  تازمامارت،  اليوم: 

الموت في هذا السجن«.
وتابع عبد الكريم المنوزي: »الفقيد كان حاضرا 
دائما بيننا ومدافعا متحمسا عن حقوق اإلنسان، ولم 
يكن مستاء أبدا، يلهث دائما وراء العدالة والكرامة 

واإلنصاف، وكان يراوده أمل في أن يكون المغرب 
أفضل، وأال يحدث مرة أخرى ما تكبده في ما مضى.  
رفاقه سيتذكرونه لفترة طويلة لبساطته، بإنسانيته، 
كان دائما إلى جانب العدالة ومناصرا للمظلومين.«
وتابع في التدوينة التأبينية: »وداعا عبد الرحيم 
صدقي، من خلل استماتتك في الدفاع عن اإلنسانية 
اآلخرين،  واحترام  الحقوقية،  الدولية  والمواثيق 
لنا  بالنسبة  ألنك  نشكرك،  واإلخلص.   والنزاهة، 
كنت عّرابا للحق، وهبت له حياتك قربانا، وقدمت 
لنا درسا بارزا في التضحية، وكنت مثاال يعطينا 
القوة لمواصلة معركتنا ضد انتهاكات حقوق اإلنسان 
ومن أجل دولة الحق والقانون. لروحك السلم.. آن 
لجسدك أن يرتاح.. فشكرا لك على كل اللحظات التي 

قضيناها معا، لن ننساك.«

ملك اإ�شبانيا يوؤكد اأهمية اإعادة تحديد العالقة القائمة مع 
المغرب على »اأ�ش�س اأكثر متانة«

أبرز العاهل اإلسباني الملك فيليبي السادس، 
أول أمس االثنين، أهمية إعادة تحديد العلقة 
القائمة مع المغرب على »أسس أكثر قوة ومتانة«.
وأشار العاهل اإلسباني خلل استقبال خص 
به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، إلى 
على  بلدينا  حكومتا  اتفقت  المغرب،  »مع  أنه 
القيام سويا بإعادة تحديد علقة للقرن الحادي 
والعشرين، بناء على أسس أكثر قوة ومتانة«.

وقال الملك فيليبي السادس »اآلن ينبغي على 
األمتين السير معا من أجل الشروع في تجسيد 

هذه العلقة بدءا من اآلن«.
وأضاف »قربنا وكثافة الصلت المتعددة التي 
تجمعنا، تجعل علقتنا مترابطة بشكل واضح. 
ولهذا السبب، سيواصل بلدنا بذل كافة الجهود 
اللزمة إلحداث وتعزيز فضاء مشترك من السلم، 

االستقرار واالزدهار«.
وفي هذا السياق، أوضح العاهل اإلسباني أن 
العلقات التي تجمع بلده مع المنطقة المغاربية 

»تكتسي طابعا استراتيجيا«.
يذكر أن الملك محمد السادس أكد، في خطاب ذكرى 
»ثورة الملك والشعب« في غشت الماضي، استعداد 
إسبانيا،  مع  دبلوماسية جديدة  فتح صفحة  الرباط 

وهو ما أكده أيضا الملك اإلسباني االثنين.
وأكد جللة الملك أن المغرب حريص على تعزيز 
العلقات مع إسبانيا بعد نشوب خلف بين البلدين 
على الرغم من قوله إن هذه األزمة هزت الثقة المتبادلة، 

مضيفا أن المغرب »يحرص على إقامة علقات قوية، 
بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار«.

وأوضح أنه »هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه 
المملكة اليوم في علقتنا مع جارتنا إسبانيا«، لكنه 
شدد على أن المغرب لن يقبل التعدي على مصالحه.

البوليساريو  لزعيم  إسبانيا  استضافة  وتسببت 
في  اإلسبانية،  الخارجية  من  بإيعاز  مزورة  بوثائق 

إثارة غضب المغرب في أبريل من السنة الماضية.
غير  »األزمة  هذه  أن  خطابه،  في  الملك،  واعتبر 

المتبادلة  الثقة  المسبوقة، هزت بشكل قوي 
وطرحت تساؤالت كثيرة حول مصيرها« مشيرا 
إلى أن البلدين ناقشا العلقات الثنائية منذ 

األزمة. 
ولفت إلى أن بلده تتطلع إلى »تدشين مرحلة 
جديدة وغير مسبوقة في العلقات بين البلدين 
الجارين على أساس الثقة والشفافية واالحترام 

المتبادل، والوفاء بااللتزامات«.
محمد  الملك  خطاب  أن  مراقبون  وي��رى 
الجارة  مع  جاريا  ح��وارا  أن  أك��د  السادس 
اإلسبانية، وأنه تتبع جزءا منه، لكنه أكد في 
مستقبلي  وتأسيس  انفراج  أي  بأن  خطابه 
لعلقات التعاون بين المغرب وإسبانيا يجب 
أن يأخذ وضع المملكة المغربية الجديد، خاصة 
أن »ازدواجية المواقف وتضاربها ال يمكن أن 

تفضي إلى علقة استراتيجية قوية«.  
ويرى هؤالء أن خطاب العاهل اإلسباني يؤكد 
أن هناك مفاوضات هادئة جرت بين البلدين 
بعيدا عن اإلعلم، وأن وجهة النظر من جانب إسبانيا 
أن تقوم على  العلقة يجب  أن  بدأت تتطور وتتفهم 
المصالح المشتركة، وأنه ال يمكن أن تدعم المملكة وحدة 
إسبانيا الترابية في مقابل العكس من قبل إسبانيا.  
وصف  اإلسباني  الخارجية  وزير  أن  أيضا  يذكر 
المغرب ب� »الصديق الكبير«، مشّددا »على ضرورة 
العمل مع شركاء وأصدقاء بلده وتعزيز العلقة بينهما، 

خاصة مع المغرب«.

الأع�شاء الع�شرة المنتخبين بالمجل�س الأعلى لل�شلطة 
الق�شائية يوؤدون الق�شم اأمام جاللة الملك

أمس  أول  القضائية،  للسلطة  األعلى  بالمجلس  المنتخبون  الجدد  األعضاء  أدى 
االثنين، القسم بين يدي جللة الملك محمد السادس، رئيس المجلس، وذلك بالقصر 

الملكي بالرباط
ويتعلق األمر بممثلي قضاة محاكم االستئناف:

- عبد الل معوني، المستشار بمحكمة االستئناف بطنجة، - سعاد كوكاس، نائبة 
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط، - الزبير بوطالع، مستشار بمحكمة 
االستئناف بالدار البيضاء، - عبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة االستئناف بالناظور. 

فضل عن قضاة محاكم أول درجة، وهم
الزهري،  يونس   - بالرباط،  التجارية  بالمحكمة  القاضي  الشنتوف،  اللطيف  عبد 
المحكمة  لدى  الملك  وكيل  الوكيلي،  عثمان  بالصويرة-  االبتدائية  المحكمة  رئيس 
المصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمحمدية،  االبتدائية بتارجيست - 
- أمينة المالكي، رئيسة المحكمة االبتدائية بآزرو- نزهة مسافر، القاضية بالمحكمة 

االبتدائية بمراكش.
حضر هذا االستقبال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية.
وطبقا ألحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جللة الملك المجلس األعلى للسلطة 
القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس األول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، 
النقض،  الغرفة األولى بمحكمة  النقض، ورئيس  للملك لدى محكمة  العام  والوكيل 
وأربعة ممثلين لقضاة محاكم االستئناف ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم، وستة 

ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم.
ويتعلق األمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وخمس 
والعطاء  والنزاهة،  والتجرد  بالكفاءة  لها  الملك، مشهود  يعينها جللة  شخصيات 

المتميز في سبيل استقلل القضاء وسيادة القانون.
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االتحاد االشتراكي

بعد حياة حافلة بالنضال، توفي بالرباط 
الفلسطيني  السفير  الماضية،  الجمعة 
السابق، وجيه حسن علي قاسم، أبو مروان.

األول  الرعيل  من  م��روان  أبو  ويعتبر 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  ل��ح��رك��ة  ال��م��ؤس��س 
الخطوات  رسم  الذي  فتح،  الفلسطيني، 
األولى على درب نضال الشعب الفلسطيني 

دفاعا عن قضيته العادلة.
في سنة 1969 عينته حركة فتح ممثال لها 
في المغرب، وبعد ذلك أصبح ممثال لمنظمة 
أول  يعين  أن  قبل  الفلسطينية،  التحرير 
سفير لدولة فلسطين بالمغرب غداة اإلعالن 
عنها سنة 1988، وظل يشغل هذا المنصب 
بعدها  واختار  تقاعد سنة2010،  أن  إلى 

البقاء في المغرب إلى أن وافته المنية. 
ظل الفقيد على مدار أزيد من أربعة عقود، صوت فلسطين 
القوي، الذي يصدح في كل المناسبات، كان محل تقدير 
واحترام على المستوى الرسمي، وحظي بالتفاف واسع 
من طرف القوى السياسية، النقابية والجمعوية، وبتقدير 
كبير من طرف المثقفين ورجال اإلعالم، ولعب دورا كبيرا 
كانت  التي  والتطورات  المستجدات  بكافة  التعريف  في 

تعرفها القضية الفلسطينية.
وعلى إثر هذا المصاب، بعث جاللة الملك محمد السادس 

برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم .
نعي  التأثر  ببالغ  تلقينا  »فقد  البرقية  في  جاء  ومما 
فلسطين  لدولة  السابق  السفير  اهلل  بعفو  المشمول 
المرحوم وجيه حسن علي قاسم، تغمده اهلل  بالمغرب، 

بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه«.
ألفراد  المحزنة،  المناسبة  بهذه  الملك  جاللة  وأعرب 
أسرة المرحوم ومن خاللهم لكافة أهلهم وذويهم ولجميع 
أصدقاء الفقيد ومحبيه، سواء في بلده الثاني، المغرب، 
أو في دولة فلسطين الشقيقة، عن أحر التعازي وأصدق 
مشاعر المواساة، في فقدان شخصية ظلت طيلة مشوارها 
النضالي والدبلوماسي المتميز تكن بالغ التقدير واإلعجاب 
للمغرب، وكرست جهودها لخدمة عالقات األخوة المتينة 

التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
يلهمكم  أن  نسأل  تعالى  »فاهلل  الملك  وأضاف جاللة 
المبرور  فقيدكم  يثيب  وأن  العزاء  الصبر وحسن  جميل 

على ما قدم لوطنه وشعبه من أعمال جليلة«.  
 

ع�ضو من »�للجنة �لعلمية« يتوقع �إعادة 
فتح �لحدود نهاية يناير �لجاري

إعادة  الخاصة بكورونا، سعيد متوكل،  العلمية  اللجنة  توقع عضو 
فتح الحدود نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن قرار اإلغالق ينتهي في 

31 يناير، وفق ما نقلت«هسبريس«.
وقال متوكل إن »اللجنة الوزارية هي التي تتخذ القرار في هذا الصدد، 
لكننا ننتظر فتح الحدود، خاصة أن المتحور )أوميكرون( السائد على 

الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب«.
»ليس هناك سبب لتمديد إغالق الحدود ما عدا إذا كانت  وأضاف: 

هناك متحورات أخرى أكثر حدة على الصعيد العالمي«.
وتوقع متوكل أن »ينتهي اإلغالق عند نهاية الشهر، مع تطبيق اإلجراءات 
المصاحبة في ما يتعلق بالدول التي بها خطر كبير للمتحورات، وأن 

يتم العمل باللوائح كما كان معموال به من قبل«.
من جانبه، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب 
حمضي، إن »دخول مواطنين أو السياح إلى المملكة وهم ملقحون بشكل 
كامل، وبشهادة تحليل سلبية، أقل خطرا من الناحية الوبائية من وجود 
مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل وال يلتزمون بالتدابير الوقائية 

تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات«.
وتابع: »بالنظر إلى االنتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف 
فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا 

أكبر مما هو عليه الوضع«.
واعتبر أنه »بعد تجاوز ذروة الحاالت االستشفائية بجهة الدار البيضاء 
يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات األخرى تنتظر دورها في 
االرتفاع، ما دامت طاقة الدار البيضاء ستبقى صمام أمان عند الضرورة«.
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الفريق االشتراكي يسائل وزراء الشباب والثقافة والتواصل، التجهيز والماء، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، والنقل واللوجيستيك عن:

الرباط: عبد الحق الريحاني
احتج عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق االشتراكي 
بمجلس النواب، في  بداية الجلسة العامة المخصصة 
أية  عرض  عدم  على  أمس،  أول  الشفوية،  لألسئلة 
مقترح قانون بالرغم من مرور ثالثة أشهر على الوالية 

التشريعية، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
فرق  باسم  االشتراكي،  الفريق  رئيس  وطالب 
نقطة  خالل  من  النواب  مجلس  رئاسة  المعارضة، 
نظام تقدم بها، أن تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية 
ركن  التشريع  آليات  تفعيل  أن  باعتبار  المطلوبة 

أساسي من العمل البرلماني.
وأشار رئيس الفريق االشتراكي، في نفس الوقت، 
تتمثل  األولى،  عن  أهمية  تقل  ال  أخرى  مسألة  إلى 
في المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث ينص 
النظام الداخلي للمجلس على الحضور مرة واحدة 
على األقل في الشهر، ملفتا النظر إلى أن الواقع يؤكد 
أن مدة المجلس وصلت ثالثة أشهر في حين لم يمثل 

رئيس الحكومة أمامه سوى مرة واحدة.
خدوج  االشتراكية  النائبة  تقدمت  جهتها  ومن   
السالسي بسؤال شفوي إلى وزير الشباب والثقافة 
والتواصل خالل نفس الجلسة حول استئناف األنشطة 

والتظاهرات الفنية بالبالد.
ودعت النائبة االشتراكية إلى بعث إشارات واتخاذ 
قرارات قوية في اتجاه  دعم كل الروافد الثقافية بالبالد 
جهوية،  مسارح  عبر   الجهات،  كل  مستوى  وعلى 
وإعادة النظر في توظيف القاعات السينمائية المغلقة 

والمهملة، مؤكدة في ذات السياق أنه يجب الحديث، 
اليوم، عن الصناعة الثقافية باعتبارها رافعة لالقتصاد 
المغربي، لكي نحقق اليوم التنمية الثقافية ولنصل 
إلى ثقافة التنمية التي تنفق على العامالت والعاملين 
بها وتجنبهم هشاشة األوضاع وذل السؤال، مع العلم 

أن الثقافة ليست قضية قطاع واحد.
كما طالبت عضو الفريق االشتراكي وزير الثقافة 
لنص  سينمائي  تحويل  أفضل  جائزة  بتخصيص 

أدبي وروائي. 
النائب االشتراكي عمر اعنان  ومن جانبه توجه 
بسؤال شفوي إلى وزير  التجهيز والماء حول تزويد 
والتطهير  للشرب  الصالح  بالماء  القروي  العالم 

السائل.
وجاء في السؤال ذاته« لقد مرت سنتان كاملتان 
للتزويد  الوطني  البرنامج  إنجاز  في  الشروع  منذ 
20-27، وهو  السقي  وماء  للشرب  الصالح  بالماء 
التي  االستباقية  السياسة  إطار  في  يندرج  برنامج 
ينهجها جاللة الملك،  سياسة قوامها التعبئة القصوى 

والتدبير المحكم للموارد المائية.«
وموازاة مع ذلك، أشار النائب االشتراكي اعنان 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أن  إلى 
سبق أن نبه إلى الوضعية الكارثية للموارد المائية 
بالمغرب حيث أن المغرب دخل مرحلة مقلقة في ما 
يتعلق بالكمية المتوفرة للفرد التي ال تتجاوز 500 
متر مكعب في ما يصل  التأمين الدولي للفرد 1000 

متر مكعب.«
وعلى هذا األساس ساءل عضو الفريق االشتراكي 

الوزير الوصي عن القطاع عن اإلجراءات والتدابير 
التي تتخذها الوزارة من أجل مواجهة هذه المعضلة 

وتأمين هذه المادة الحيوية للمواطن المغربي.
كما توجه النائب االشتراكي محمود عبا بسؤال 
شفوي إلى وزير التجهيز والنقل حول إصالح وتوسيع 

الشبكة الطرقية.
وتساءل النائب االشتراكي من خالل السؤال ذاته 
حول ماهية اإلجراءات  العملية التي اتخذتها الوزارة 

لتنفيذ برنامج إصالح وتوسيع الشبكة الطرقية.
وفي تعقيب له على نفس السؤال الشفوي، طالب 

النائب االشتراكي بتوضيحات حول موقع الشبكة 
الطرقية باألقاليم الجنوبية من االستراتيجية الوطنية 
للسالمة الطرقية، السيما أن القطاع الحكومي المكلف 
أطلق في مرحلة سابقة استراتيجية جديدة في الفترة  
2017 و 2026 ، والتي تتماشى أهدافها مع العشرية 

للسالمة الطرقية.
وذكر النائب االشتراكي وزير النقل واللوجيستيك، 
بتنامي معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون التي تتفاقم 
مع ظهور عدة معضالت ومشاكل طرقية تمتد على 
طول جغرافية الجهة، مبرزا في هذا الصدد أن الحاجة 

ملحة  إلى توسيع الشبكة الطرقية المصنفة كلما 
توغلنا جنوبا.

سؤاال  ب��راس  فاضل  االشتراكي  النائب  ووج��ه 
الوطني والتعمير  التراب  إلى وزيرة إعداد  شفويا 
واإلسكان وسياسة المدينة، حول استفادة األحياء 

بالعالم القروي من التجهيزات األساسية.
وأوضح النائب براس، من خالل نفس السؤال، على 
أنه إذا كان الكل يجمع على معاناة العالم القروي 
من ضعف البنيات التحتية األساسية من الطرقات 
والتطهير السائل وشبكة الربط بالكهرباء، فإننا في 
المزمع  التدابير  حول  نسائلكم  االشتراكي  الفريق 
اتخاذها من قبل الوزارة للحد من انعكاساتها على 

المعيش اليومي للمواطن المغربي.
أن  إل��ى  ب��راس  النائب  أش��ار  ل��ه،  تعقيب  وف��ي 
»البعض يعتبر مهامكم تقنية، لكن نحن في الفريق 
االشتراكي نعتبر أن لها انعكاسا مباشرا على التنمية 
المحلية والموضوعية واالجتماعية للمواطن، كيف 
ال والنهوض بالمراكز الصاعدة هو الكفيل بتحقيق 
التنمية وجلب االستثمار ومحاربة الهجرة نحو المدن 
المجاورة، وأذكر هنا جماعة اوالد يعيش التي تقع في 
مدخل مدينة بني مالل، التي تفتقر إلى أهم المنشآت 

األساسية، والتطهير السائل.
واعتبر النائب االشتراكي براس أن قانون التعمير 
بصفة عامة مجحف في حق العالم القروي والجبلي، 
بالماء  الربط  إشكالية  هناك  المثال،   سبيل  وعلى 
والكهرباء المشروط بإكمال البناء حسب التصميم، 
وال ذنب للمواطن سوى أن إمكانياته المادية محدودة.
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قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية لألسر منذورة 
للتراجع نتيجة المنحى التصاعدي لألسعار التي ستواصل ارتفاعها 

سنة 2022 بوتيرة%1,8  . 
للعام  التوقعية  الميزانية  حول  تقرير  في  المندوبية  وأوضحت 
الجاري أن معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة انتقل من متوسط   

سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و 2009 إلى %1.1 بين عامي 
2010 و 2019، ليتراجع إلى %0.7 فقط في عام 2022.

الديون  بتفاقم  مصحوبا  سيبقى  التراجع  هذا  أن  التقرير  وأكد 
األسرية للمغاربة التي تقدر بأكثر من %34 من الناتج المحلي اإلجمالي 
)حوالي 400 مليار درهم( وبتباطؤ في نمو قروضهم االستهالكية 
التي انخفضت من متوسط   سنوي قدره %20.5 إلى %6.6 بين هذه 
%4.1 في عام 2020 مع أزمة كوفيد.  الفترتين وبانخفاض بنسبة 
وتوقع التقرير أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة %3.7 في عام 
2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في األنشطة االقتصادية 

واألثر المتوقع لبرامج الدعم لألسر والشركات. 
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي 
اإلجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود  4,7%. ويعكس 
هذا التطور استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج 

الداخلي اإلجمالي، في حدود%1,8 .
وقالت المندوبية إن سنة 2022، ستكون سنة التحدي واالختبار 
العملي للنموذج التنموي الجديد.  فعلى المستوى المؤسساتي، وبعد 
2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض  انتخابات شتنبر 
االنتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو 
من خالل الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات 
وأهداف هذا النموذج الجديد.  وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد 

هذا العام ديناميكية جديدة لإلصالحات الهيكلية، والتي أصبحت 
اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق البالد مستوى 

نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها.
وعلى صعيد تدبير المالية العمومية، نبه التقرير إلى ارتفاع الدين 
العمومي مؤكدا أن الحكومة ستلجأ لتلبية احتياجاتها التمويلية، إلى 
القروض المحلية واألجنبية.  وفي هذا السياق، تشير التوقعات لعام 
2022 إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5% من 
الناتج الداخلي اإلجمالي، منها 60% من الناتج الداخلي اإلجمالي 
بالنسبة للدين الداخلي و18,5% بالنسبة للدين الخارجي. وقد كشفت 
تداعيات أزمة كوفيد19- أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات 
الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي.  وفي ظل استقرار الدين الخارجي 
المضمون في حدود14,7%  من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2022، 
فإن الدين العمومي اإلجمالي سيصل إلى93,2%  من الناتج الداخلي 

اإلجمالي سنة 2022 عوض 90,3%  سنة 2021.
وكشف التقرير أن عجز الحساب الجاري سيعرف هذا العام المزيد 
من التدهور نتيجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وهو ما يبين 
العجز الهيكلي في التجارة الخارجية لبالدنا. وهكذا، سيتفاقم عجز 
الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل 
التطورات  على  وبناء  اإلجمالي.  الداخلي  الناتج  من  إلى%17,6  
الصافية للمبادالت من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ب 0,4 نقطة 
مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى %11,3-  من الناتج الداخلي اإلجمالي 

سنة 2022. 
السلع  من  ال��واردات  زي��ادة  إلى  النتيجة  هذه  المندوبية  وعزت 
ب10,1%  ونمو الصادرات ب 10,7%. وبالحجم، ستعزز الصادرات 
الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع ب 
الواردات  2021. ومن جهتها، ستسجل  9,5% سنة  7,2% عوض 

زيادة ب 7,8% عوض سنة 2021.

رحيل السفير السابق أبو مروان، صوت فلسطين القوي وممثلها البارز في المغرب
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جالل كندالي 
لدى  للملك  العام  الوكيل  الداكي،  الحسن  موالي  أكد 
محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خالل الندوة الدولية 
حول األساس التشريعي لرقمنة اإلجراءات القضائية، أن 
إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية 
لألنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة 
بإدارة المساطر واإلجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة 
األداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز اإلصالح 
الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات 
ميثاق إصالح منظومة العدالة، وخالصات تقرير لجنة 

النموذج التنموي. 
 وشدد رئيس النيابة العامة على أن رقمنة اإلجراءات 
والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة 
خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال 
المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين 

إلى العدالة.
ورأى أن أهمية الرقمنة ال تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز 
ذلك لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين 
مناخ المال واألعمال، خاصة وأّن المعايير والمؤشرات 
العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي 
لتدبير القضايا والشكايات واالطالع على األحكام القضائية 

في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة االستثمارات.

والتزام،  بعناية  العامة  النيابة  رئيس  واستحضر 
مضمون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة 
الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة المؤرخة في 12 
أكتوبر 2019. وما تضمنته من توجيهات حيث جاء فيها: 
»ندعو الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة 
من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني 
خيار تعزيز وتعميم ال مادية اإلجراءات والمساطر القانونية 
والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فّعالة 
تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة ...مع الحرص على 
تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة 

في ورش التحول الرقمي«. 
وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه غير بعيد عّما تعيشه 
محاكمنا اليوم جّراء تفشي وباء كوفيد 19، والذي استلزم 
إقرار تدابير وإجراءات ذات طبيعة احترازية ووقائية، بلغت 
حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، يطفو إلى السطح 
نجاح تجربة »المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي« من 
خالل ما حققته من نتائج إيجابية هاّمة تتعلق بحسن 
استمرت  فبفضلها  المعتقلين،  قضايا  وتصريف  تدبير 
المعتقلين  قضايا  في  للبت  عقد جلساتها  في  المحاكم 
بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة 
العامة خالل هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة 
المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقًا للمعايير 

الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة. 
ومن مزايا هذه التجربة كذلك، يقول الحسن الداكي، 

ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير 
بعدما  النقل،  عمليات  في  المتدخلة  البشرية  الموارد 
كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي 
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وعناصر 
القوة العمومية المكلفين بالخفر. وهي مؤشرات داّلة على 
النجاح المهم الذي تحققه االستعانة بتقنيات االتصال 

الحديثة في تدبير المساطر واإلجراءات القضائية.
وشدد على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من 
نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، 
الحاجة  لكن  ومستعجال،  ملحا  مطلبا  أصبحت  وأنها 
أصبحت أيضا ملحة إلعادة النظر في الجانب التشريعي 
اإلدارة  باعتماد  يسمح  قانوني  إطار  إيجاد  خالل  من 
اإللكترونية في اإلجراءات القضائية أمام المحاكم وبما 
يضفي على الوثائق اإللكترونية الحجية القانونية، مؤكدا 
أن طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها 
الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي 
إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف اإلجراءات 
والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير الالمادي لإلجراءات 
القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة 
من خالل رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي 
إلى تيسير الولوج للعدالة واالستفادة من خدماتها بأيسر 
الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات 

موحدة.

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تفاقم ديون األسر المغربية التي تقدر بحوالي 400 مليار درهم
�لقدرة �ل�ضر�ئية لالأ�ضر منذورة للتر�جع في 2022  

نتيجة �لمنحى �لت�ضاعدي لالأ�ضعار
�لأغلبية �لمهيمنة في �لحكومة و�لبرلمان مطالبة باإ�ضالحات هيكلية تحقق 

�لنمو �لم�ضتد�م وتح�ضن �لظروف �لمعي�ضية لل�ضكان

عبداهلل المتقي

اللطف  لفظة في اللهجة المغربية، هي من تعابير  أو »دادا »  دادة »   «
والتزال متداولة وقيد االستعمال حتى وقتنا الحاضر، وتعني األحبة من 
النساء كما تعني مجازا التودد والتدليل والدالل،   وفاطنة أحمد هي أمنا 
المشتركة،  المتفردة واالستثنائية بين النساء والرجال، » دادة »، هكذا كنا 

نناديها في الدار الكبيرة، وبنعومة موغلة في التحبيب .
»دادة » كانت كبرى خاالت أبي، وألن جده لم ينجب سوى تاء التأنيث، 
، كما في  أندروجينيا  »الخنثى«، وكائنا  أن تكون ظال ألسطورة  اختارت 
األساطير اليونانية،  رجل  وامرأة ذو جنسين بأربعة أرجل وأربعة أذرع، 

نصفها رجل، ونصفها امرأة، أي تركيبة من الذكورة واألنوثة .
تلبس جلبابا رجوليا، تضع عمامة رجولية تخفي ضفائرها الصفراء، 
تتدلى من كتفها األيمن » شكارة »، ومن كتفها األيسر خنجر في غمده، وكما 
لو كردية من كردستان، وال تنسى أن تكحل عينيها من قارورتها الحالكة  
وبمرود من العرعار، وألنها من طينة مختلفة لم تتزوج، واكتفت بأسرارها 
الوطنية، وبقططها، وبشجرة التين، وبأطفال الحارة ، وبخنجرها الفضي 

الذي ال يفارقها حتى في صلواتها .
» دادة » فاطنة، لم تكن تأكل الخبز وتمشي في األسواق، بل متراسا من 
المقاومة، ففي الوقت الذي كان الناس ينامون باكرا بعد صالة العشاء، كانت 

هي تهرب األسلحة، ألنها كانت تنتمي إلى خاليا المقاومة ، هي من وضعت 
القنبلة في سوق أربعاء الفقيه بن صالح األسبوعي،  إلزعاج »طاليك » المعمر 
الفرنسي وأذنابه  بتكليف من خليتها، وكل هذه البطولة » الخنثى »، بقيت 
تسرها في نفسها، ولم تفكر يوما في بطاقة، أو رخصة حافلة أو طاكسي 
متنقل، ألن ما فعلته ال يحتاج إلى مقايضةأو تعويض، وتكفيها وطنيتها .

الصغيرة بالدار  دادة »، اكتفت باستقاللها في  »دويرتها »  هي ذي » 
الكبيرة ، تؤنسها القطط، وظالل شجرة التين المسنة، توزع حباتها على 
لتترك  احمد،  ابن  أطفال حارة  الليمون  على  من  األطفال، وأحيانا حبات 
في قلوبهم الصغيرة كل البهجات، وال شيء سوى الرقص وكلمة »دادة » 
تتطاير في الهواء، بل كانت تنتفض حين تلتقط عيونها أما تسلخ جلد ابنها 
، تحتضنه تمسح عينيه، وتنتزع منه ابتسامة بريال، الريال الذي سيمكنه 

من مص سبع حباب من الحلوة على وجهها ساعة صغيرة .
وها صوتها يأتيني اآلن  تلقائيا، ومن بعيد، وهي تحكي عن الحج والكعبة 
والكوفية، وعن عالقتها بأصدقائها اليهود الذين تعلمت منهم لذة  طبق » 
كيلو سمك، فص التوم،  التي تحفظ مقاديره  عن ظهر قلب :  الحرايمي«  
زيت الزيتون، طماطم، فلفل أحمر وأخضر، ملعقة كمون، ملعقة ملح صغيرة، 
وبقدونس وليمون للتزيين، وبعد مضغها وتلمظها الطبق اللذيذ، وبعد تنقيتها 
ألسناها المصطنعة  وغسلها في كوب  من الماء، تصنع شايا، وتخرج » 
المطوي« و«السبسي«، وتنفخ دخان » الكيف » األخضر، ربما  كي تخدر 
أسرارها لتبقى رابضة بأعماقها وتسرها  في نفسها كما يوسف الجميل .

 « لكبيرة  الدار   « للبلهاء، وسكان  دادة فاطنة »، كانت صديقة حتى   «
يتذكرون  كل أوقاتها مع بائع الماء األبله، وزوجته البلهاء ، تصالحهما في 
العاشرة صباحا، ليعودا إليها متخاصمين في الرابعة بعد الزوال، وال شيء 
يجدان عندها سوى خاطر بسعة أحالم األطفال، حتى قلة الماء التي   تسقط 
من األبله في غالب األحيان ، كانت تعوضها له دون أن تقطب حاجبيها، أو 

تبدو على مالمحها نمشة قلق .
وألنها موغلة في إنسانيتها كانت تعد طبقا من »الرفيسة«، وتمشي به 
في اتجاه امرأة بلغ إليها أنها نفساء، تبارك لها ، وتعود إلى » دويرتها » 
وفي طبقها الملحوس قطعة سكر من أهل النفساء، نعم، تعود إلى  » الدويرة 
» التي لفظت فيها أنفاسها األخيرة وبعد مرض عضال لم ينفع معه عالج 

الفقهاء واألطباء وال األعشاب .
ال شيء كان يغضب » دادة » سوى أن يتفرنس الشباب، وكم مرة استوقفت 
شابا  يسدل شعره كالضفيرة على كتفيه، وكانت حينها حمى الهيبيزم ، 
لتلقنه درسا في األصالة والهوية المغربية، وال تعنيها ردود  أفعاله، وال 

حتى أن يعيرها بالفضول و« الدخول في الصحة » .
ومملوءة بحبها هلل ، حجت أربع مرات، وكانت تحمل أحالمنا وأمنيتنا 
 « في  تدسها  المنورة،  المدينة  إلى  معها  تحملها  كي  نكتبها  رسائل  في 
شكارتها » الكبيرة ، وتغادر على إيقاع الزغاريد والطعاريج والدفوف، ونظل 
نحن في انتظار طاقية، أو مسدس يضيء باأللوان، كي نقتل نحن األطفال 

بعضنا ونمثل الموت .
وأنا أستحضر كل هذه الذكريات التي أحس  دادة«  أنظر إلى صورة » 
معها أني أنتمي إليها، ومنها أطل على ذاكرة تستعصي على المحو، إذ ما 
من وسيلة البتعاد هذا الماضي القريب والبعيد، ومهما أسرفت في الحديث 
عن طزاجته، تبقى الكثير من المسارب خفية، ويتعذر القبض  عليها، لكن 
خير الكالم ما استغني فيه عن الكالم، كما يقول المثل، وتغمد اهلل »دادة« 

فاطنة أحمد بواسع رحمته .

نظم مساء الجمعة الماضي،  بالرباط، حفل لتقديم 
كتاب »فاطمة المرنيسي، الخيط الخفي للنسوية« 
مؤسسة  من  بمبادرة  لمريني،  فريد  أحمد  لمؤلفه 
فيال الفنون، وذلك بمشاركة الكاتبة نزهة  المدى - 

كسوس واألكاديمي المكي الزواوي.
الخفي  الخيط  المرنيسي،  كتاب«فاطمة  يعد 
الحجم  )من  87 صفحة  في  يقع  الذي  للنسوية«  
المتوسط(، مقاربة تحليلية نفسية وغوصا في العالم 
األكاديمي والميداني أليقونة نسوية معروفة ، شكلت 
موضع إشادة دولية نظير انخراطها لفائدة حقوق 

المرأة.
 المؤلف فريد لمريني،  قال في تصريح صحفي 
لقائي مع فاطمة المرنيسي يعود  بالمناسبة، إن » 
امتد  تعاون  جمعنا  حيث  عاما،   15 من  أكثر  إلى 
وسيلة  يشكل  مؤلفه  أن  موضحا  لعشر سنوات«، 
للتعرف بشكل أفضل على شخصية السيدة المرنيسي 

وتعقيد أعمالها.
وأضاف لمريني أن أعمالها هي عبارة عن كشكول، 
مشيرا إلى أن كتابه يحاول الربط بين جميع أجزاء 
األعمال والدراسات التي أجريت خالل حياة فاطمة 
التي تمت مع نساجات  تلك  المرنيسي، وال سيما 

تازناخت.
فاطمة  أعمال  تقعيد  بموضوع  يتعلق  ما  وفي 
الحرية  قضايا  أن  إلى  لمريني  أشار  المرنيسي، 
وتحرير الفرد والمرأة بشكل خاص، شكلت أساس 

فكر هذه المثقفة.
استقراء  المؤلف، حاولت  هذا  »من خالل  وقال 
النسيج االجتماعي من خالل نموذج النسيج لدى 
، مضيفا أنه بمثابة لقاء مع  نساجات تازناخت » 
عالمة اجتماع كانت تولي اهتماما كبيرا بالتحليل 

النفسي، للموضوع ، ولالوعي وللفرد.
ومما ورد في مقدمة الكتاب أن » النسيج، ورغم 
التطريز في ممارسته ورمزيته، يعيد  اختالفه عن 
التي  طفولتها  إل��ى  بالذاكرة  المرنيسي  فاطمة 
أمضتها في »رياض الحريم« بين المطرزات، وهو 

 Rêves de« )ما تستحضره في كتابها )أحالم نساء
femmes«. فبين جدران »الرياض« ، يصبح التطريز 
بالفعل تعبيرا عن تمرد، ووسيلة لتحطيم التقاليد 
)حواجز(  الحبس و«حدود«  الهروب من  أجل  من 

النظام األبوي«.
وبحسب نزهة كسوس، فإن مؤلف فؤاد لمريني 
يقدم جانبا من أعمال فاطمة المرنيسي، بعين رجل 
رافق امرأة من طينة فاطمة المرنيسي، ولكن بعين 

محلل نفسي وابن طرازة قبل كل شيء.
تصريح  في  كسوس،  نزهة  أكدت  جانبها،  من   
دوليا  المعروفة  المرنيسي  فاطمة   أن  صحفي، 
الفقه  مجال  استثمرت  األك��ادي��م��ي��ة،  بكتاباتها 
مراعاة  مع  منظور سياقي،  من  القرآني  والتفسير 

تطور المجتمعات اإلسالمية.
لعلمة  األكاديمية  األعمال  أن  كسوس  وأك��دت 
االجتماع فاطمة  المرنيسي تشكل جزءا من التراث 

األكاديمي الذي يساءل في عدد الدوغماتيات.
الثقافي  األكاديمي والناشط   من جهته، وصف 
المكي الزواوي مؤلف  فريد لميريني ب�«كتاب تسهل 
قراءته ويقدم خيطا إرشاديا قويا للغاية يسمح بفك 

شفرة العمل المعقد لفاطمة المرنيسي«.
وأشار إلى أن كتاب »فاطمة المرنيسي، الخيط 
يربط بين كشكول وأحجية كافة  الخفي للنسوية« 
اجتماع،  كعالمة  المرنيسي  فاطمة  الراحلة  أعمال 
وكاتبة وناشطة نسوية، وهي بالفعل مهمة صعبة. 
وأضاف أن »فهم أعمالها صعب للغاية وعمل فريد 

يساهم في فهمه«.
 وتابعت فاطمة المرنيسي، التي ولدت في فاس 
في  ثم  الرباط  بمدينة  دراساتها   ،)2015-1940(
المتحدة حيث  الواليات  وفي  )السوربون(  باريس 
العلوم  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  على   1973 ع��ام  حصلت 
كأستاذة  اشتغلت  الثمانينيات،  ومنذ  اإلنسانية. 
 2003 بالرباط. وفي عام  الخامس  بجامعة محمد 
حصلت على جائزة أستورياس في األدب، فيما نالت 
في عام 2004 بهولندا جائزة إيراسموس عن موضوع 

»الدين والحداثة«.
على  حاصل  لمريني  فريد  فأحمد  ل��إش��ارة   
وهو  نفسي،  ومحلل  وطبيب  الطب  في  الدكتوراه 
عضو مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء مركز فاطمة 
المرنيسي لألنشطة الثقافية. كما أنه عضو مؤسس 
في كرسي فاطمة المرنيسي وعضو مؤسس ورئيس 

الجمعية المغربية للتحليل النفسي .
وشارك فريد  لمريني في تأليف العديد من األعمال، 
بما في ذلك »األجنبي وأماكنه« )مؤسسة أونا-فيال 
)جامعة  واإلبداع«  »الصدمة  و   )2017 للفنون، 

باريس، 2021(.

)و.م.ع(

  الجرائدي يخلف 
موعده 

صدوق 
نورالدين 

مات الجرائدي. مات المعلم و المربي حسن. 
غاب كأن لم يكن. انطفأ ضوء الرجل الذي ضبط 
إيقاع طفولة صباحات المدينة. من زمان كان 
األب. و منذ مدة بالتحديد، غدا هو، حسن الذي 
األخبار  يبكر حريصا على أن يصل الخبر / 
لمن يترقبون بريد جرائد الصباح. يدرك. كان 

يدرك أن الزمن لم يعد الزمن. 
إال أنه و هو يدرك، يعرف بأن للورق عشاقه 
الزاوية  الذين يترددون على  الخلص. هؤالء 
التي  جرائدهم  عن  بحثا  صباح  كل  ذاتها 
األمس.  أمس  و  األم��س  مثل  قراءتها  دأب��وا 
يمدهم  يمثلوا، حتى  أن  فما  أذواقهم.  يخبر 
بما فاض من صيد. ويحدث أن يعرض الجديد 
متى سقط بين يديه. أما و هو ينفذ فيسعى 
مالحقا بالهاتف نقاط البيع المتوافرة أطراف 
المدينة. كان يريد تحقيق بغية الجميع. وقد 
أوفى و وفى المأمول كحلم. لم يكن ليستريح 
إال وقد حول الحلم إلى واقع، إال وروى عطش 
الظامىء للحبر، وتلك الرائحة. رائحة الورق 

الخالدة. 
كانوا وكنت. كنا نعرف زاويته تماما المعرفة. 
على  الجديدة.  طفولة صباحات  منذ  يرتبها 
يساره متجر بيع األحذية، و على اليمين مقهى 
حان طارق. وأما في األمام فنبتت في صمت 
بناية المسرح البلدي الغريبة شبه المهجورة 
وقد أماتت ممثليها، ومحت نصوصهم. وعلى 
امتداد البصر، البريد المركزي للمدينة. كان 
حسن وسط المدينة. تماما في الوسط حيث 
تعبر العيون و كأني بها تحفر الطريق باحثة 
أمام  تقف  كذلك  وهي  أنها  إال  غاياتها.  عن 
عربته الخشبية المفتوحة تستعرض عناوين 
جرائد الصباح الوطنية المفروشة بالتساوي. 
بعض العيون تقرأ صامتة، وأخرى تلفظ تأويال 
وتمضي جادة، وثالثة تحتار جرائدها نحو 
المقهى المعتاد أو المكتب أو عودة للبيت. 
ال أحد يخطىء المواعيد. و أما على اللوحة 
الحديدية  المسندة للحائط، فصفت المجالت 
الفرنسية ترى مثيالتها باللغة العربية رتبت 

على المساحة األرضية الصغيرة. 
كان حسن بعويناته الطبية، وجسده النحيل 
يختار زاوية جلوسه على المقعد اليتيم يتلذذ 
قهوته األثيرة بالحليب. ال يتكلم إال إذا سئل. 
العديد  وفي  ما،  جريدة  يقرأ  تجده  وأحيانا 
الزاوية  المرات يتأمل بعيدا. و من هذه  من 
يرى البحر. تصله الرائحة وقد جللت الفضاء.
أذكر ومازلت، بأن هذه الزاوية لعبت دورا 
كبيرا في حياتي. منذ األب، وإلى الغائب حسن 
الجرائدي والمربي. هنا استطعت الحصول 
الكرمل،   : زمنها  في  الرفيعة  المجالت  على 
الفصول  األدب��ي،  الموقف  المعرفة،  فصول، 
الهالل  رواي��ات  العربية،  الثقافة  األرب��ع��ة، 

وغيرها.
مكانها  في  زاويته  ظلت  فيما  حسن  غاب 
ترثي غيابه وسترثيه إلى األبد. لكم شاغبت 
عليه، و كم ضحكنا وجلجل ضحكنا المكان. 
غاب حسن. ستذكره الجديدة باستمرار. ستذكر 
زاوية ارتبطت باسمه.  وستذكره أجيال درسها 

وساهم في تكوينها.
رحمه اهلل تعالى و أسكنه فسيح جنانه./. 

صدر حديثا عن دار- خطوط وظالل باألردن، نصوص ›‹غرب/ شرق… القلِب‹‹ ألحمد 
العلوي.

نصوص تشي بسرد روائي لكنها تتعالى عليه لتدخل في نسيجها الخاص المنفلت 
وتدخل في إنسانية اللحظة المبهرة. 

يكتب أحمد العلوي رسائل ليست كالرسائل، وقلقًا ليس كقلق الشعراء، إنه فلسفة 
البقاء احتفاء بالتفاصيل الصغيرة التي تطالعك منذ بداية هذا العمل: 

» إلى األعلى مضيُت لحظة التقطت الكيس ووليِت وأنا أرهف السمع لخفيف ثوبك 
ولتصادم النجوم المتعلقة به، ليتها علمت وانتبهت‹‹.

رسائل من شرق وغرب القلبجعفر بنموسى يرصد »علم الظاهرة السياسية« .
كتاب جديد   ، بنموسى  الباحث واالستاذ  جعفر  للدكتور  صدر عن منشورات سليكي، 

)دراسة( بعنوان »علم الظاهرة السياسية« .
الكتاب من القطع الكبير، يضم 260 صفحة.

يقول الكاتب: »... رغم تعدد المقاربات النظرية والمنهجية، في رصد الظاهرة السياسية، 
كموضوع مشترك وجوهري بين مجمل العلوم السياسية بصيغة الجمع، وعلم السياسة 
بصيغة المفرد، فإن الظاهرة السياسية، كظاهرة إنسانية واجتماعية معقدة، تتعلق باإلنسان 
وعالقاته االنتظامية والتصارعية داخل المجتمعات المنظمة، ولها سمات أو قواسم مشتركة 
للتأمل  قابل  واقعيا  الدوام معطى  على  مفارقة، شكلت  أو  لها  أخرى، مشابهة  مع ظواهر 

الفلسفي والتفكير العلمي«.
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االشتراكي

»فاطمة المرنيسي، الخيط الخفي للنسوية« لفريد لمريني

دادة فاطنة اأحمد
تمارين الأنوثة والرجولة ذاكرة

غو�ص في عالم اأيقونة الن�سوية
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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املغاربة  واإلخوة  األخوات  كل  أستسمح 
كما  ومواطنتهم؛  وطنهم  على  الغيورين 
الجزائريني والجزائريات  أستسمح كل اإلخوة 
على  الغيرة  الشعور)أي  نفس  يحركهم  الذين 
معنى  إعطاء  إلى  الهادف  في نضالهم  الوطن( 
لالسم الذي تحمله دولتهم، من خالل تحويلها 
أستسمح  مدنية؛  دولة  إلى  عسكرية  دولة  من 
الجزائر،عمال،  هؤالء وأولئك ببدء الحديث عن 
سلوك  من  عليه  معتادون  نحن  بما  جهة،  من 
املرور  في  األسبقية  نعطيه  الذي  اآلخر  نحو 
أو الولوج إلى مكان ما، كما يحدث في مداخل 
نجد  عندما  أو  املثال،  سبيل  على  العمارات 
شخص؛  من  ألكثر  يتسع  ال  ممر  أمام  أنفسنا 
في  عليه  تربينا  بما  عمال  أخرى،  جهة  ومن 

الصغر من احترام األكبر أو األقدم منا. 
وفي ما يخص هذه النقطة بالذات، فالجزائر 
من  حتى  )وربما  املساحة  حيث  من  منا  أكبر 
اسم  حيث  من  منا  وأكبر  السكان(،  عدد  حيث 
من  أما  كلمتني(؛  مقابل  كلمات  )أربع  الدولة 
حيث "القدم"، فال نعدم من يفيدونا بأن الجزائر 
ملا  املتتبعون  اطلع  وهكذا،  املغرب.  من  "أقدم" 
الشرقية،  بجارتنا  االتصال  وسائل  في  يروج 
في  عنه  ُأعلن  حديث،  عبقري"  "اكتشاف  على 
بالفضل  االعتراف  باب  ومن  األخيرة.  املدة 
ألهل الفضل، فقد كان لزاما علي أن أحترم هذا 
صاحبه  وأن  خصوصا  الجديد"،  "االكتشاف 
سجل سبقا في الهراء وفي الخبل حيث ادعى 
أن اسم املغرب كان يطلق على الجزائر، بينما 

املغرب كان اسمه "املروك".

موسوعة شنقريحة
ندرج  أن  يمكن  علم  أي  في  أدري  ال  حقيقة، 
هذا االكتشاف الكبير. هل في الجغرافيا أم في 
التاريخ أم في علم الحفريات، أم نعطيه اسم علم 
شنقريحة  عهد  في  للجزائر،  يكون  حتى  جديد 
موسوعة  إلى  ُيدخلها  علمي  سبق  وتبون، 
املوسوعة  هذه  كانت  وإذا  النادرة؟  االكتشافات 
أن  املتحدة  األمم  على  فأقترح  موجودة،  غير 
يوما  له  وُتحدث  النادر  االكتشاف  هذا  تتبنى 
عامليا ُيحتفى به في جميع أنحاء املعمور. ويمكن 
لألمم املتحدة، في املستقبل، أن تقوم بتصحيح 
اسمها  للجزائر  فتعيد  التاريخي"،  "الخطأ  هذا 
إلى  العودة  على  املغرب  وتلزم  )املغرب(  األول 

اسمه األصلي )املروك(.
وبالتبعية واملنطق، سيعود للجزائر كل شيء 
االكتشافات  من  بدءا  املغرب،  أرض  على  يوجد 
مجال  في  والحديثة،  منها  القديمة  العلمية، 
الجيولوجيا وعلم الحفريات واألركيولوجيا)علم 
املغربية  البحث  فرق  عنها  أعلنت  التي  اآلثار(، 
والدولية. ال يهم إن كانت هذه االكتشافات تتعلق 
القديم  الحجري  اإلنسان  استخدمها  بـ"أدوات 
في عدد من أعماله، إذ يتم العثور عليها بكثافة 
بجميع  والطلبة  والعلماء  الباحثني  قبل  من 
مناطق املغرب، ما يعني أن هذا الحيز الجغرافي 
يفسر  ما  وهو  األولى،  للبشرية  موطنًا  كان 
العثور على هياكل عظمية وبقايا جماجم تعود 
ملئات آالف السنني")أنظر مقاال بعنوان "املغرب 
التركي  املوقع  نشرفي  الجيولوجيني"،  جنة 
yeniSafakبتاريخ 4 رجب 1439(؛ وحتى"جد 
الديناصورات العاشبة عبر العالم، )الذي( عاش 
في الحقبة الجوراسية قبل حوالي 180 مليون 
عام" )نفس املقال(، يحق للجزائر أن تطالب به، 
ُأكُتشف في أرض املغرب؛أي الجزائر  ما دام قد 
اسمها  على  "املروك"  يستولي  أن  قبل  سابقا، 
الجديد في  االكتشاف  )املغرب(، حسب  األصلي 
املجيد كذبون،  الضاربة، حسب عبد  القوة  بالد 

عفوا تبون.
التي  الوحيدة  الدولة  هو  املغرب  أن  وبما 
الصعيد  الجيولوجيني"على  "جنة  صفة  تحمل 
الحق  هذا  لجيراننا  نعيد  أن  فعلينا  العاملي، 
وإن  وعدوانا، حتى  ظلما  منهم  "سلبناه"  الذي 

وجدوا  قد  أنهم  يبدو  لكن،  به.  يطالبوننا  لم 
أن  اكتشفوا  حيث  الخسارة،  هذه  عن  تعويضا 
جبل الجودي يوجد عندهم؛ مما يعني أن سفينة 
نوح عليه السالم قد رست بالجزائر؛ وبالتالي، 
العظيم  الطوفان  بعد   - للبشرية  الثاني  فاألب 
الذي أباد كل البشر باستثناء من كانوا مع نوح 
في سفينته -أصبح جزائريا، والجزائر أصبحت 

مهد األنبياء والرسل.
لن تجد الكلمات املناسبة لوصف هذا الهبل. 
لكن األمر ال يقف عند هذا الحد؛ فبعض املنتسبني 
الفاشل،  للنظام  تطبل  التي  الجزائرية  للنخبة 
العديد  يؤكدها  التي  الحقائق  أمام  يجدوا  لم 
املجاالت  من  الكثير  في  والباحثني  العلماء  من 
األركيولوجيا،  الحفريات،  )الجيولوجيا، 
الجغرافيا، التاريخ، األنثروبولوجيا، إلخ( سوى 
ولو  البحث،  مجال  في  قدم  موطئ  عن  البحث 
من  الفارغ،  والكالم  والتدليس  والزور  بالكذب 
بعض  عنهم  والتنفيس  أسيادهم  إرضاء  أجل 
الشيء من عقدتهم العميقة واملزمنة التي تتمثل 

في املغرب.   
وهكذا، سبح الخيال بأحد املؤرخني الجزائريني 
"العباقرة")وال أعتقد أنه الوحيد الذي سلك هذا 
مليون   4.5 الجزائرعمرها  أن  النهج(،فاكتشف 
"الدامغة"  الكالمية  بالحجج  أثبت  وقد  سنة. 
إعالم  به  احتفى  الذي  السخيف  املعطى  هذا 
كل  ذلك  وصدَّق  احتفاء،  أيما  الجزائري  الزيف 
الرئيس  مقدمتهم  وفي  ونخبه،  النظام  أغبياء 
الحالي. وقد وجدوا في هذه الكذبة البليدة شيئا 
أججتها  التي  املزمنة  عقدتهم  عن  التنفيس  من 
تصريحات الرئيس الفرنسي "إمانويل ماكرون"، 
موجودة  تكن  لم  كدولة  الجزائر  أن  مفادها 
للرئيس  سبق  )وقد  فرنسا  عن  استقاللها  قبل 
الفرنسي األسبق، الجنرال دوغول، أن قال نفس 

الكالم(.ويقول بذلك، أيضا، كبار املؤرخني.
جارتنا  وخزعبالت  ترهات  جانبا  لندع 
التسلية  سبيل  على  أوردناها  التي  الشرقية، 
املتخلفة  العقلية  من  جانب  تعرية  وبهدف 
العسكري  النظام  يعمل  التي  واملفِسدة  الفاسدة 
الناشئة، دون  أذهان  على غرسها ورعايتها في 
العالم شرقا وغربا؛  أن يدرك بأنه يضحك عليه 
املقال  هذا  في  يهمنا  ما  ليس  فهذا  كل،  وعلى 

واملقام.
من  لكل  واملسمى  االسم  في  اآلن  لننظر 
هو  للجزائر،  الرسمي  فاالسم  الدولتني. 
الشعبية"،  الديمقراطية  الجزائرية  "الجمهورية 
واالسم الرسمي للمغرب، هو "اململكة املغربية". 
بينما  الدال؛  اللفظ  لغويا،  باالسم،  واملقصود 
املسمى يقصد به املدلول، أي املضمون أو املعنى 

الذي يحمله اللفظ الدال )أي االسم، هنا(. 

االزمة الخانقة 
الرسمي  االسم  مدلول  إلى  الوصول  لنحاول 
ال  الجزائرية"  "الجمهورية  فعبارة  للجزائر؛ 
تطرح أي إشكال داللي؛ فالدولة الجزائرية ليست 
ال ملكية، وال سلطنة، وال إمارة، بل هي جمهورية. 
أكثر  تطرح  الشعبية"  "الديمقراطية  عبارة  لكن 
داللي.  إشكال  من  وأكثر  واستفهام  تساؤل  من 
وأول سؤال يتبادر إلى الذهن، هو أي ديمقراطية 
سنة  استقاللها  منذ  الجزائر  في  تسود  شعبية 

1962 إلى اليوم؟
ال داعي للنبش في التاريخ؛ ويكفي النظر، بكل 
موضوعية وتجرد، إلى األزمة الخانقة التي تمر 
منها البالد، حاليا، إلدراك أن الدولة الجزائرية 
ليست ال ديمقراطية وال شعبية؛ بل دولة يتحكم 
شعبية،  ديمقراطية  كانت  فلو  العسكر.  فيها 
ثروات  عائدات  من  الجزائري  الشعب  الستفاد 
الثروات  هذه  لكن  والغاز؛  البترول  من  بالده 
القرار،  في  املتحكمني  قبل  من  وُتنهب  ُنهبت 
القرن املاضي من  وُتهدر وُتبدد منذ سبعينيات 

أجل قضية خاسرة.
وحتى ال ُنتهم بالتحامل على جارتنا الشرقية 
وبالتدخل في شأنها الداخلي، نشير فقط إلى ما 
سجله التقرير األخير للبنك الدولي حول الوضع 
االقتصادي واالجتماعي الحالي في بالد املليون 
شهيد، الغنية بثرواتها الطبيعية؛ التقرير متسم 
بالسواد، ُوينذر بأوخم العواقب. وبمعنى آخر، 
كان  وإن  اإلفالس،  حافة  على  توجد  فالبالد 
الجزائر  أن  النظير  منقطع  بغباء  رئيسها يصر 
العظمى  القوة  فهي  شيء؛  كل  في  األولى  هي 

والقوة الضاربة والقوة اإلقليمية...إلخ.
ولغباء مسؤولي جارتنا الشرقية، فقد احتموا، 
من  االستفادة  بدل  املؤامرة،  بنظرية  كعادتهم، 
اإلصالحات  في  والشروع  التقرير  مالحظات 
ببذل  )أنصحهم  األسوأ  لتفادي  األساسية 
مجهود لالطالع على ما صنعه املرحوم الحسن 
ينذر  البنك  نفس  من  أسود  بتقرير  توصل  يوم 
بالسكتة القلبية(. وللتغطية على عجزهم، راحوا 
على  فيديوهات  نشر  أجل  من  أبواقهم  يعبؤون 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  تصف  املغرب، 
أن  لغبائهم،  ناسني،  واملتأزم،  باملأساوي  فيه 

تقرير البنك الدولي الذي اعتمد على معطياتهم 
الرسمية، قد كشفهم أمام العالم، وأن الفيديوهات 
التي تخرج من الجزائر على الطوابير الطويلة 
وضعية  عن  مجهوال  شيئا  تترك  لم  وسببها، 
البالد بالنسبة للرأي العام ليس املحلي فقط، بل 

والدولي.
واملتتبع للوضع بالجزائر، سواء كان مواطنا 
إال أن يتساءل عن  أو أجنبيا، ال يمكن  جزائريا 
مآل العائدات الكبيرة من البترول والغاز، حتى 
الوقوف  إلى  الجزائري مضطرا  املواطن  أصبح 
طويال في الطوابيرمن أجل الحصول على قسط 
الحليب،  )الزيت،  األساسية  الغذائية  املواد  من 
وحمص  عدس  من  القطنيات،  البطاطا،  الخبز، 

وغيرهما، ناهيك عن أسعارها امللتهبة(.
فهل، لو كانت الجمهورية الجزائرية ديمقراطية 
بالفعل، كان سيكون هذا هو حال مواطنها وحال 
التحتية  البنيات  حيث  من  عامة  بصفة  البالد 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  والوضع 
فيها  يتحكم  لدولة  يمكن  وهل  والحقوقي...؟ 
لها  أن  صحيح  ديمقراطية؟  تكون  أن  العسكر 
وبرملانا وحكومة؛ لكن الحكام  رئيسا "منتخبا" 
الفعليني، هم العسكر؛ وهذا، يعرفه الجزائريون 

جيدا، وال يحتاجون ملن يذكرهم بذلك. 
ديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  كانت  ولو 
إلى  الجزائري  الشعب  خرج  ملا  حقا،  شعبية 
عسكرية".  ال  مدنية  "دولة  شعار  رافعا  الشارع 
كما أن موقف هذا الشعب من النظام، تم التعبير 
األخيرة  االستحقاقات  في  وضوح  بكل  عنه 
)االستفتاء على الدستور، االنتخابات الرئاسية 
عالية؛  ِنسبا  املقاطعة  عرفت  والبرملانية(، حيث 
الدولة،  مؤسسات  شرعية  إشكالية  يطرح  مما 
أو  الحكومة  أو  بالرئيس  األمر  تعلق  سواء 
الجزائريات  من  الهزيلة  للنسبة  نظرا  البرملان، 
"املسرحية  في  شاركوا  الذين  والجزائريني 
نظام  هو  الفعلي،  ُمخرجها  التي  الديمقراطية" 
الشعبية"  "الديمقراطية  أن  يؤكد  مما  العسكر؛ 

اسم بدون مسمى.
لننظر اآلن في االسم واملسمى للدولة املغربية 
التاريخ  إلى  للرجوع  داعي  املغربية.ال  أواململكة 
شخص  في  املغربية  الدولة  عراقة  عن  للحديث 
تحتاج  ال  التي  التاريخية  الشرعية  ذات  امللكية 
يقدمه  الذي  بالتعريف  ولنكتف  دليل،  إلى 
الدستور املغربي )دستور 2011(، في بابه األول 
نقرأ:  منه،حيث  األول  والفصل  عامة(  )أحكام 
دستورية،  ملكية  نظام  باملغرب  الحكم  "نظام 

برملانية واجتماعية".
"ملكية  عبارة  محتوى  يخص  ما  ففي 
نًا في الباب الثالث  دستورية"، فإننا نجده ُمتضمَّ
من نفس الدستور، الذي يحدد اختصاصات امللك 
"امللك، رئيس الدولة وممثلها األسمى،  كالتالي: 
 ،)...( الدولة  دوام  وضامن  األمة،  وحدة  ورمز 
 )...( الديمقراطي  االختيار  صيانة  على  يسهر 
للملكة"...   الدولية  التعهدات  احترام  وعلى 
ويمارس امللك مهامه "بمقتضى ظهائر، من خالل 
الدستور"  بنص  صراحة  له  املخولة  السلطات 

)الفصل 42 من دستور 2011(.
أما عبارة "ملكية برملانية" فتحيل على االختيار 
األمة  ثوابت  ثابتا من  الذي أصبح  الديمقراطي 
التي  املغربية،  الديمقراطية  والتجربة  املغربية. 
ال تدعي الكمال، قد وصلت اليوم إلى درجة من 
النضج جعلها تشكل نموذجا فريدا في محيطها 
اإلقليمي. وقد أعطى املغرب، بانتخابات 8 شتنبر 
وصواب  التنظيمية  خبرته  على  الدليل   ،2021
اجتهاداته القانونية التي مكنته من تنظيم ثالث 
انتخابات في يوم واحد )االنتخابات التشريعية 
والجهوية واملحلية(، رغم ظروف الجائحة. وقد 
بهذا  حكومية  غير  ومنظمات  دول  عدة  أشادت 
ل، على املستوى الداخلي، أي  اإلنجاز. ولم ُيسجَّ
طعن سياسي في العملية االنتخابية؛ إال ما كان 
من انتقادات لالستعمال املفرط للمال في بعض 
التغلب  يتم  قد  أمر  وهناك.وهذا  هنا  الدوائر، 
بأن  الدولة  اقتنعت  ما  إذا  املستقبل،  في  عليه 
املؤسسات  وهشاشة  ضعف  في  يتسبب  املال 

التمثيلية.

التجربة الديموقراطية 
تجسدت  فقد  اجتماعية"،  "ملكية  عبارة  أما 
أول  وكان  كورونا.  جائحة  خالل  خاص  بشكل 
قرار ذو طبيعة اجتماعية، اتخذه رئيس الدولة، 
امللك محمد السادس، بعد قرار الحجر الصحي، 
"اإلحداث  قصد  للحكومة  تعليماته  إعطاء  هو 
وباء  ومواجهة  لتدبير  لصندوق خاص  الفوري 
القانونية.  للمقتضيات  طبقا  كورونا"،  فيروس 
ص الصندوق املذكور لتعزيز املنظومة  وقد ُخصِّ
واملعدات  املالئمة  التحتية  بالبنيات  الصحية 
دعم  في  الصندوق  هذا  ساهم  كما  الضرورية؛ 
فيروس  بتداعيات  تأثرا  األكثر  القطاعات 
مما  املهيكل؛  غير  القطاع  ذلك  في  بما  كورونا، 
االجتماعية  التداعيات  من  التخفيف  في  ساهم 
تم  املغاربة  أن  ذلك  إلى  أضف  الجائحة.  لهذه 
امللك  من  بقرار  وذلك  باملجان؛  تلقيحهم  ويتم 

محمد السادس. 
هذا، دون إغفال اإلشارة إلى املساعدات الطبية 
التي ُأرسلت بتعليمات من امللك محمد السادس 
إلى 15 دولة إفريقية ملكافحة وباء كورونا؛ كما 
املقدمة  الطارئة  اإلنسانية  املساعدات  ننسى  ال 
للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية 
يشبعونه  جيراننا  )بينما  غزة  قطاع  وفي 
وال  زيتا  وال  خبزا  تشتري  ال  التي  الشعارات 
كمامة وال...لقاحا(. أليس هذا دليال إضافيا على 
أن اململكة املغربية "ملكية اجتماعية"، كما جاء 

في الدستور؟
وبتعليمات من امللك، دائما، الحكومة املغربية 
 8 )انتخابات  االقتراع  صناديق  من  املنبثقة 
القوانني  إصدار  على  مجبرة   )2021 شتنبر 
لتنفيذ  الضروري  التمويل  عن  والبحث  الالزمة 

سقف  له  ِد  املُحدَّ امللكي  االجتماعي  البرنامج 
م إلى مراحل، تبتدئ  وُمقسَّ زمني ملِزم )2025( 
يتعلق  األمر   .2022 فجر سنة  بزوغ  مع  أوالها 
التغطية الصحية  )تعميم  بالحماية االجتماعية 
من  االجتماعية  التغطية  تعميم  اإلجبارية؛ 
املهنيني  لفائدة  للمعاشات  نظام  خالل إحداث 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال 
الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ إحداث تعويضات 
تعويض  إحداث  األطفال؛  ماليني  لفائدة  عائلية 

عن فقدان الشغل...(. 
جنة  في  نعيش  أننا  نزعم  ال  املغاربة  نحن 
ديمقراطية )فلسنا في سويسرا وال في إنجلترا 
من  رغد  في  نرفل  أننا  ندعي  وال  في...(،  وال 
اقتصادية  ببحبوحة  ننعم  أننا  أو  العيش 
)فالفوارق  الجميع  منها  يستفيد  واجتماعية 
االجتماعية واملجالية تشكل هاجسا حقيقيا لدى 
ولدى   - الحكومة  وليس  الدولة  أقول   - الدولة 
الطبقة السياسية الواعية بمخاطر هذه الفوارق 
التي  املتوحشة  الليبرالية  مع  استفحلت  التي 
انتهجتها حكومات سابقة ومن بينها حكومات 
العشرية األخيرة؛ وسنرى ماذا ستفعل الحكومة 
الحالية(؛ لكننا نعي جيدا قيمة ما حققته بالدنا 
السياسي  املستوى  على  كبيرة  إنجازات  من 
والطاقي  والبيئي  واالجتماعي  واالقتصادي 
وغيره،  والرياضي  والديبلوماسي  والحقوقي 
بالدنا  عرفتها  التي  الكبرى  اإلصالحات  بفضل 
تحت قيادة امللك محمد السادس، رئيس الدولة 

املغربية. 
أن  رغم  اإلنجازات،  هده  إلى  ننظر  وعندما 
نقدر  فإننا  غاز،  وال  بترول  ال  له  ليس  املغرب 
مستوى  على  سواء  بالدنا  حققته  ما  عاليا 
الحديدية،  السكة  )الطرق،  التحتية  البنيات 
املوانئ، املطارات، املالعب واملركبات الرياضية، 
على  أو  املتجددة...(  الطاقات  االتصاالت، 
ذلك  في  بما  واالقتصادي،  الصناعي  املستوى 
ال  أخرى  مجاالت  في  أو  األخضر،  االقتصاد 
يتسع املجال لذكرها. لكن ما ُينقص من قيمة هذه 
الطفرة االقتصادية، هو غياب العدالة االجتماعية 
ومقلقة  صارخة  الفوارق  تظل  حيث  واملجالية، 
إلى  البالد  ملك  أشار  وقد  مظاهرها.  بعض  في 

هذا األمر في عدة مناسبات.

الفرق الشاسع
خالصة القول، ال مجال للمقارنة بني الدولتني 
من حيث املسمى؛ فالفرق شاسع. ويتجلى ذلك، 
من جهة، في تعامل كل طرف مع الطرف اآلخر؛ 
السادس  محمد  امللك  يجعل  الذي  الوقت  ففي 
املشاكل  لحل  منهاجا  للجار  املمدودة  اليد  من 
الثنائية، يصر النظام الجزائري على إعالن عدائه 
للمغرب، وبوقاحة فجة، ناهيك عن قطع العالقات 
تحليق  ومنع  واحد،  طرف  من  الديبلوماسية 
الطائرات املغربية فوق األراضي الجزائرية، ودق 
فإن قطار  إلخ؛ ومن جهة أخرى،  الحرب،  طبول 
الدولة املغربية قد انطلق في االتجاه الصحيح، 
قطار  بينما  وبحكمة،  بدقة  مبرمجة  وبسرعات 
الدولة الجزائرية يسير القهقرى وهمه الوحيد، 
الذي  الوقت  وفي  املغرب.  مصالح  معاكسة  هو 
ويراكم  ديبلوماسية  انتصارات  املغرب  يحقق 
اإليجابيات في عالقاته الدولية ويعدد شراكاته 
االستراتيجية، تصر الجزائر على حشر نفسها، 
جعلها  ضيق  خندق  في  الخرقاء،  بسياستها 
قاتلة.  عزلة  من  الدولي  املستوى  على  تعاني 
الداخلي، فتعاني من الرفض  أما على املستوى 
بسبب  املثال(  سبيل  على  )الحراك  الشعبي 
قمعها للشعب وإفقارها له رغم الثروات الهائلة 
التي تتوفر عليها البالد. ويحز في نفوسنا، نحن 
يكابدون  الجزائريني  أشقاءنا  نرى  أن  املغاربة، 
البطاطا  حبات  بعض  على  الحصول  أجل  من 
أو قنينة زيت أو علبة حليب أو كيلو عدس أو 

حمص أو غيره.

  nمحمد إنفي

حتى ال ُنتهم بالتحامل 
على جارتنا الشرقية 

وبالتدخل في شأنها 
الداخلي، نشير فقط 
إلى ما سجله التقرير 

األخير للبنك الدولي 
حول الوضع االقتصادي 

واالجتماعي الحالي 
في بالد المليون 

شهيد، الغنية بثرواتها 
الطبيعية؛ التقرير 

متسم بالسواد، ُوينذر 
بأوخم العواقب. 

وبمعنى آخر، فالبالد 
توجد على حافة 

اإلفالس

دولة اجلزائر ودولة املغرب 
بني اال�سم وامل�سمى



CMJN

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن انشغالها بتحضيرات أغنية “ديو” مغربية، من المقرر أن يتم تصويرها 
في المغرب.

أن تحوز  تتوقع  إنها  قالت سميرة سعيد   ،  MBCTrending الخليجي   التلفزيوني  البرنامج  وفي اتصال مع 
األغنية إعجاب المغاربة وغير المغاربة، واألغنية انتهت تقريبا، وهي تنتظر فتح الحدود في المغرب يوم 31 يناير 

موضحة  األغنية،  أنها ليست مع الفنان سعد لمجرد.لتصور 
من جهة أخرى أكدت سميرة سعيد أنها لم تخجل 
من الكشف عن عمرها، وذلك في صورة نشرتها 
الرابع  ميالدها  بعيد  احتفالها  بمناسبة 
معايدات  تلقيها  إلى  مشيرة  والستين، 
ومن  العالم  أنحاء  كل  في  أصدقاء  من 
جمهورها، وهي الرسائل التي تمنحها 

شعورا بالتفاؤل.
وأضافت: الواحد مش عارف يعبر 
الناس  حللالوة  من  شعوره  عن 
وقلبهم الحلو، بيخلوني أحس 
بمكانتي عندهم وده بيديني 

تفاؤل.
وتابعت: طول عمري مفيش 
عندي مشكلة أفصح عن عمري 
إلنه حقيقة وجزء من تاريخي. 
بالعكس أنا فخورة بكل مرحلة 
في حياتي من طفولتي، ليه أخبي عمري 

وأتكسف منه.
وأكملت: الحمد هلل أنا لغاية دلوقتي قادرة 
وأنجح،  الناس  مع  وأتواصل  أشتغل 

وصحتي كويسة وشكلي كويس.
وكشفت سمير سعيد في أكثر من 
حديث تلفزيوني أنها التنظر للعمر 
االنسان  أن  تللرى  وإنللمللا  بالرقم 
بمنتهي  يومة  يعيش  ان  عليه 
والحيوية  واالنطالق  السعادة 
التي تجعله يشعر بالسعادة 

�سرخة مجدولين الأ�ستاذة بالمعهد المو�سيقي الوطني.. »عييت«

وحيد العاللي يستعد إلطالق ألبوم غنائيتأجيل عقد مهرجان الحال الدولي بمدينة الدار البيضاء  
 أعلنت جمعية أحفاد الغيوان، اليوم السبت، عن تأجيل دورة هذه السنة من مهرجان الحال الدولي 

الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء.
وقالت الجمعية، في بالغ لها، إنه »بلاسم جمعية أحفاد الغيوان للفن، المنظمة لمهرجان الحال الدولي 
بمدينة الدار البيضاء، نتقدم بكبير االعتذار لجمهورنا الكريم على تأجيل موعدنا معهم، وذلك خارج عن 

إرادتنا بسبب تفاقم حالة الوباء في بالدنا«.
وأضافت أنها اتخذت قرار التأجيل »حرصا منها على صحة المواطنين«، مؤكدة أنها فضلت »إعادة 

النظر في مواعيد تنظيم المهرجان تبعا للوائح الحكومية«.
وأوضحت، بهذا الخصوص، أنها قامت بالتنسيق في هذا الشأن مع كل من المديرية الجهوية للثقافة 
لجهة الدار البيضاء - سطات، والمجالس المحلية المنتخبة المعنية على مستوى تراب مدينة الدار البيضاء.

 يستعد الفنان وحيد للمرة األولى إلصدار ألبومه الجديد بعنوان » أحالم غرامي » من إنتاجه، وهو ثالث ألبوم 
في مسيرته الفنية. و يضم األلبوم 6 أغاني من كلمات وألحان الفنان نفسه بعنوان » والفتك » و« نصبر لفراقك » 

و« بالدي حرة »، و » نحكي لي ضاع »  و » جات من غربة » .
  وعلم  أن وحيد العاللي قد وضع اللمسات األخيرة على األلبوم ويتطلع الى تحقيق مشاريع فنية عديدة.

ملللطلللللللع شللهللر  فللللي  اللللجلللديلللد  اللللغلللنلللائلللي  األللللللبلللللوم  طللللرحلللله  يلللتلللم  أن  اللللملللقلللرر  مللللن  و  هلللللللذا،     
يلللوتللليلللوب ».   أبلللريلللل الللمللقللبللل، و علللللى قللنللاتلله علللللى ملللوقلللع تللنللزيللل اللللفللليلللديلللوهلللات اللللملللعلللروف » 
 ويذكر أن آخر عمل غنائي طرحه وحيد العاللي كان » أغنية الصحراء بالدي » على شكل فيديو كليب على موقع » 

اليووتوب«ن وقد حققت نسب متابعة جد محترمة.    
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  القاهرة: عزيز باكوش

 ترامب ينتقم لنفسه من العمالقة 
الثالثة ويطلق شبكته الخاصة 

قرار الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق للواليات المتحدة 
فبراير  التنفيذ  به، يدخل حيز  بإطالق   شبكة خاصة  القاضي  األمريكية، 
المقبل . وذلك بعد تم حظر جميع حساباته على مواقع التواصل االجتماعي 
يناير 2020، باألخص على تويتر، الذي كان  لدى ترامب ما يقرب من 89 
مليون متابع على هذه المنصة، و35 مليونًا من المتابعين على فايسبوك 
أنصاره على  اتهم بتحريض  أن  بعد  اإلنستغرام، وذلك،  مليونًا على  و24 
اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2020 في محاولة لمنع الكونغرس 

من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وحسب إعالن عممه متجر«آبل ستور« لتنزيل التطبيقات، فإن المجموعة 
اإلعالمية التابعة للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب تعتزم إطالق شبكة 
في 21 فبراير القادم .  التواصل االجتماعي الخاصة بها »تروث سوشل« 
ووفق اإلعالن ذاته، فإن ميزات وخيارات وخصائص هذا التطبيق ستكون 
مشابهة تماما لتقنيات و أدوات االّتصال الموجودة على فايسبوك، بحسب 
المصدر نفسه. وقال ترامب في تصريح سابق«إن قرار إنشاء هذه المنصة جاء 
» للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا » الثالث تويتر الفايسبوك 
واالنستغرام التي استخدمت سلطتها األحادية إلسكات األصوات المنشقة 

في أميركا«.
ترامب حين  اتخذها  التي  األساسية  القرارات  من  العديد  أن  إلى  يشار 
كان رئيسًا، واإلقاالت والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر منصة 

تويتر على نحو خاص . 
فيديو لمعلمة ترقص يتسبب في 

طالقها وطردها من الوظيفة
  قالت المعلمة المصرية »آية يوسف«  المعروفة إعالميا بمعلمة الدهقلية 
أو معلمة المنصورة، أن زوجها طلقها إثر االنتشار المهول للفيديو الذي 
يظهرها وهي ترقص منتشية مع زمالئها من المعلمين أثناء خرجة ترفيهية 
مضيفة إنها تفكر جديا في االنتحار. وكانت المعلمة قد ظهرت في فيديو 
انتشر على نطاق واسع على السوشل ميديا، وهي ترقص على متن مركب 
في رحلة مدرسية من  المنصورة إلى القاهرة . ما سبب في فقدان وظيفتها 
. وتقاطرت عروض العمل على  التربية والتعليم  كمدرسة بقرار من وزارة 
التواصل  مواقع  على  اجتماعية  ومساندة  دعم  حملة  إطار  في  األستاذة، 
للوظيفة،  األستاذة حاجتها  أكدت  فيما  داخل مصر وخارجها،  االجتماعي 

ال سيما بعد اإلساءات والضرر المادي والمعنوي الذي لحقها عبر مواقع 
السوشل. وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو قلب حياة األستاذة »األم ألطفال 
» وخرب حياتها، تظهر فيه األستاذة ترقص منتشية وتتهاوى على الراقصين 
من زمالء الرحلة يمينا وشماال، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع مما أدى 
إلى طالقها وفقد وظيفتها. وأثار الفيديو المذكور حملة انتقادات واسعة كان 
لها تداعيات على الوضعية الصحية والنفسية لألستاذة، ال سيما بعد أن 
قررت المدرسة التي تشتغل بها توقيفها عن العمل بقرار مركز  وذلك بتهمة  
عدم تالؤم ما قامت به مع وظيفتها كمعلمة.   وفي تصريح داعم، اعتبرت 
محامية المعلمة أن«الرقص مسألة نسبية، فعندما كنا طالبات في المدارس 
كنا نؤدي استعراضات فرقة رضا بما فيها الرقص البلدي«.وعن إنهاء تعاقد 
المعلمة المصرية، تقول إن »األمر لم يكن يتعدى أكثر من لفت نظر كأقصى 

عقوبة ممكنة، ولم يكن يستدعي إنهاء التعاقد أبدا«. 
مواقع مصرية..   الراحل  وائل 

اإلبراشي :في عز نجاحه اإلعالمي  
ضربه الفيروس بضراوة

عن عمر يناهز 58 عاما، توفي اإلعالمي والصحفي المصري وائل اإلبراشي 
وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، و سيطرت حالة من الحزن  واألسى 
المصري  اإلعالمي  وكتب  وخارجها.  بمصر  والفني  اإلعالمي  الوسط  على 
شريف عامر » عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة 

المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليال، ويعمل كثيرا، هادئ 
على السطح، نشط الذهن دائما«.من جهتها أبرزت الهيئة الوطنية لإلعالم 
معتبرة: »اإلبراشى أحد وأبرز اإلعالميين ممن  واحترافيته  الراحل  كفاءة 
تقديم  في  المتميزة  برامجه  من خالل  مهنيا صادقا وساهم  إعالما  قدموا 
معالجات لكثير من مشكالت وهموم المواطن، حيث قدم لشاشة التليفزيون 
برنامج التاسعة«. وفي هذه األثناء، حرص عدد كبير من أصدقاء الراحل، 
فنانون وإعالميون ورجال الصحافة من اإلذاعة والتلفزيون على نعي الفقيد 
مثل  محمد هنيدي وخالد الصاوي ونادية الجندي ونبيلة عبيد وفيفي عبده 
وعمرو دياب وتامر حسني والتونسية درة واللبنانية مايا دياب والقائمة 
طويلة واعتبرت اإلعالمية مني الشاذلي، »وائل اإلبراشي صاحب التجربة 
الصحفية والتليفزيونية الكبيرة، واحد من أهم نجوم الصحافة واإلعالم«. 
أما  اإلعالمية هالة سرحان فكتبت عن رحيل اإلعالمي وائل اإلبراشي، »خطف 
الوباء زهرة شباب اإلعالميين األستاذ الصحفي المرموق، وائل االبراشي 
رفيق وصديق وزميل رحلة عمر حافلة بالنجاح والكفاح والذكريات الجميلة«. 
أما اإلعالمي عمرو أديب فقد كتب عن رحيل اإلبراشي: »كان أستاذا ومتميزا 
وله بصمات وحلقات مهمة »محدش كبير على الموت«، لكن وائل فعال أصابني 
بحالة ذهول كامل« كان الفقيد صحفيا إعالميا من العيار الثقيل، يمتلك قلما 
صحفيا حرا، وتميز بكتاباته الصحفية المثيرة للجدل التي عبرت عن مواقفه 
ويصف الوسط الفني واإلعالمي  الوطنية تجاه مختلف قضايا مجتمعه.« 
فقط  ليست  كبيرة،  مهنية  »خسارة  بال  اإلبراشي   وائل  اإلعالمي  »رحيل 
على مستوي الشاشة، ولكن على المستوى الصحفي أيضا،  كان من أبرز 

المحققين الصحفيين المصريين، الذين بدأوا مشوارهم مع الصحافة، في 
نهاية الثمانينات بمجلة »روز اليوسف« ولعل أهم ما يميزه  إدارته الجيدة 
للحوار، وتركيزه على األسئلة، التي يطرحها الضيف. كان يطرح السؤال، 
ويسمع اإلجابة من الطرفين، المؤيد والمعارض وليس فقط طرف واحد«. 
بأخالق  يتمتع  كان  إنه  كما  الجريئة،  »وهذا ما كان يميزه بجانب أسئلته 

عالية، فكان صحفيا رائعا في التحقيقات وإعالميا فوق الوصف«.
إصابة الفنان الكبير عبد الرحمان أبو 

زهرة بفيروس كورونا
 يخضع الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة للعالج حاليا في 
مستشفى العزل بالعجوزة. وكشفت سحر ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة 
عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت سحر أبو 
زهرة عبر حسابها على فايسبوك: »بابا إيجابي كورونا«، ولكن الحمد هلل 
حالته مستقرة. وحصل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة البالغ من العمر 88 
يجعل  ما  وهو  المستجد،  كورونا  فيروس  لقاح  من  جرعات   3 على  عاما، 
األطباء يأملون في استقرار حالته وعبوره ألزمة إصابته بالفيروس بسالم. 

القبض على حسني صالح، مخرج مسلسل »حلم األسمرات«
كتب  مخرج المسلسل المصري« علي حسني صالح  على مواقع التواصل 
االجتماعي أن فريق مسلسل »حلم األسمرات« تعرض لهجوم من أشخاص 
مجهولين وسرقة معدات التصوير.  وكشف المخرج تفاصيل الهجوم الذي 
تعرض له فريق العمل، بقوله : »بعد منتصف ليل الجمعة في منطقة الشيخ 
زايد، فوجئنا بهجوم مسلح من مجهولين، يحملون أسلحة آلية، وسرقوا 
أحد كاميرات التصوير باإلضافة إلى طاقم عدسات سعرها يتعدى 2 مليون 
جنيه«  لكن تطورات حدثت في أعقاب ذلك . حيث ألقت األجهزة األمنية القبض 
على مخرج المسلسل نفسه بتهمة نشر أخبار مغلوطة تتعلق بسرقة معدات 
التصوير الخاصة بالمسلسل على مواقع التواصل االجتماعي. وكانت تدوينات 
عديدة  على  مواقع التواصل االجتماعي شككت في الواقعة واصفة الحدث 
باالدعاء ، و اتهمت مخرج مسلسل »حلم األسمرات« بسرقة معدات تصوير 
فريق العمل .  وفور ذلك ، قامت  األجهزة األمنية بالتعامل مع الواقعة بضبط 
المتهمين وإعادة المعدات فور اإلبالغ بها.  كما تم ضبط مخرج العمل وكذا 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضده بتهمة نشر أخبار مغلوطة، وعند 
مواجهته بالتهم المنسوبة إليه ،أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم 
باتخاذ قسم الشرطة لإلجراءات الالزمة حيال الواقعة السيما بعد استغاثة 

أسرة مسلسل حلم »األسمرات« . 
 الفنانة آثار الحكيم تعتزل األضواء 

   أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم اعتزالها األضواء بشكل نهائي وذلك 
بعد مشوار فني وصل إلى 35 عاما قدمت خالله العديد من األعمال البارزة على 
مستوى الدراما والسينما حيث كتبت على صفحتها  » أنا الحمد هلل اعتزلت 
التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت األضواء »

عين على الميديا

�سميرة �سعيد تنتظر فتح حدود المغرب 
أطلقت المطربة وعازفة العود المغربية، مجدولين بن صغير، عمال فنيا جديدا تحت لت�سوير »ديو« مغربي

عنوان »عييت«، حيث أبدعت الفنانة بنفسها في صياغة الكلمات واأللحان، وكما صوتها 
كانت أناملها حاضرة بقوة في تميز األغنية، من خالل عزفها على آلة العود، في حين تم 
التسجيل باستوديو مهدي المحجور، بتوزيع وميكساج أشرف بنصفية، فيما دارت مشاهد 
الفيديو كليب بمزرعة نجيب سالمي، فيما تألق أحمد باحسين في إخراج هذه التحفة.

يذكر أن مجدولين بن صغير من مواليد مدينة تازة، عاشت طفولتها بمدينة طنجة، 
بدأت عالقتها بالغناء والعزف على آلة العود وهي في ربيعها العاشر، دفع بها عشق 
الموسيقى العربية وتشجيع من والديها، إلى تعلم الموسيقى وكذا العزف على آلة العود 
بالمعهد الموسيقي بمدينة طنجة، قبل أن تكمل مسارها الفني األكاديمي بمعهد مدينة 
تمارة متوجة بشهادة اإلتقان في العزف على آلة العود وبشهادات تقديرية أخرى في 

الموسيقى األندلسية والموشح والصولفيج.
شاركت كليمة العود، مجدولين، في عدة مهرجانات وتظاهرات كعازفة عود داخل 
و خارج المغرب )أستاذة مكونة في الماستركالس بمدينة كروز بفرنسا 2009، إعداد 
 ،2011 الفنان بنياز و المذاع في رمضان  مع  »على سبة«  و أداء موسيقى سكيتش 
عضوة في تشييد دار العود 2019 ...( كما شاركت مع عدة فرق عصرية في السهرات 

التلفزيونية على القناة االولى المغربية وعلى قنوات أخرى.
تشتغل ماجدولين حاليا أستاذة آللة العود في المعهد الوطني للموسيقى بالرباط و 
عضوة في الفرقة االكاديمية بنفس المعهد، وبالموازاة مع الموسيقى، حازت مجدولين 
على شهادة الماجستير في المعلوميات بكلية العلوم بالرباط، وهي بصدد التحضير 
لنيل شهادة الدكتوراه، كما أنها نالت مؤخرا شهادة االجازة المهنية في تدريس التربية 

الموسيقية.

اتفاقية لتقريب الفن ال�سابع من طلبة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بتطوان
 جرى األربعاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان 
 ومؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط وجمعية أصدقاء السينما بتطوان.

وتروم االتفاقية، حسب بالغ لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط، 
الظاهرة  سحر  يكتشفون  والطلبة  الشباب  وجعل  بالمغرب  السينمائي  الحقل  إغناء 
 السينمائية، ويطورون مهاراتهم اإلبداعية عبر اقتراح مجموعة من األنشطة والورشات.

اختيارات  ضمن  اختيارا  السينما  جعل  في  المساهمة  إلللى  االتفاقية  تهدف  كما 
المجلس  فللي  مللشللاركللتللهللا  عللبللر  اسللتللعللادت،  الللتللي  تللطللوان  آداب  بكلية  الللتللكللويللن 
موقعها   ،2021 دجللنللبللر   24 فللي  المنعقد  تللطللوان،  مللهللرجللان  لمؤسسة  اإلداري 
المتوسط. األبلليللض  البحر  لسينما  تللطللوان  لمهرجان  أسللاسللي  أكللاديللمللي   كشريك 
وقد وقع االتفاقية كل من مصطفى الغاشي، عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لتطوان، وأحمد 
 الحسني، رئيس مؤسسة المهرجان، ومحمد بويسف الركاب رئيس جمعية أصدقاء السينما بتطوان.

وكانت مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط، في دجنبر الماضي، 
قد انتخبت مكتبا تنفيذيا جديدا، وقبول عضوية فاعلين جدد، كما تمت المصادقة على 
التقريرين األدبي والمالي للدورة 26 من المهرجان )4 و 10 يونيو 2021(، وتقديم الخطوط 

العريضة للدورة 27 المرتقب انعقادها بين 11 و18 من مارس المقبل.

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

املتعلق بتزويد منطقة الدار 
البيضاء الكبرى باملاء 

الصالح للشرب - أشغال 
الربط بني خزاني مديونة  
و بوسكورة-قسيمة رقم 1 : 

قنوات جر املياه املعالجة
جلسة علنية

رقم: 05/م.ت.ص/م.أ/2022
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء عن طلب 
بتزويد  املتعلق  العروض 
مدينة منطقة الدار البيضاء 
الصالح  باملاء  الكبرى 
بني  الربط  أشغال   - للشرب 

وبوسكورة  مديونة  خزاني 
قنوات جر   :1 رقم  قسيمة   -

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

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
هم  ر 9د 2 . 4 6 7 . 6 8 0٫ 0 0

)م.ا.ر(.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 
ما  أو  924.700٫00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل.
اختيارية  زيارة  تنظم 
باملركب  املشروع  ملوقع 
ملديونة  الهيدرومائي 
بتاريخ الخميس 10  فبراير 
2022 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب - قطاع املاء 
مبنى محطة املعالجة، شارع 

الوزاني،  بلحسن  محمد 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب.
ملف  تحميل  يمكن 
البوابة  عبر  االستشارة 
للصفقات  املغربية 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:

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

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

لفتح األظرفة.

أو تسلم إلى رئيس لجنة   -
الجلسة  بداية  التحكيم عند 

العلنية لفتح األظرفة.
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
 2022 مارس   02 األربعاء 
التاسعة  الساعة  على 
)توقيت  صباحا  والنصف 
محلي( بمقر مديرية التزويد 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 

)G(، محطة املعالجة، شارع 
الوزاني،  بلحسن  محمد 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

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

ص.ب  الوزاني،  بلحسن 
10220 - الرباطـ  املغرب.

الهاتف:
)212(0537.66.77.77

الفاكس:
)212( 0537.66.72.22

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 

ملوقع املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/183/ا.د

ع.س.ن /174/إدع.س.ن /173/إد

ع.س.ن /178/إد

ع.س.ن /182/إد

ع.س.ن /181/إد
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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
2022/01/18

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري
عدد: 175/2021 

لفائدة: محمد لحرش عنوانه 
ممر األمم املتحدة رقم 3 

وجدة
ينوب عنه األستاذ أنيس 
كورة املحامي بهيئة وجدة
ضد: حسن لحرش عنوانه 
ممر األمم املتحدة رقم 3 

وجدة
تنوب عنه األستاذة خديجة 
االحول املحامية بهيئة وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/02/23 األربعاء  يوم 
على الساعة 11 صباحا بقاعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
االبتدائية بوجدة، بيع باملزاد 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
امللك  املحفظ  للعقار  ميسور 
الرسم  ذو  "النصر7"  املسمى 
 O/16569 عدد  العقاري 
مساحته 89 متر مربع الكائن 
عبد  سيدي  باب  ساحة  قرب 
الضابط  شارع  على  الوهاب 
وجدة.   200 رقم  بلحسني 
قديمة  بناية  عن  عبارة  وهو 
تتكون من  لها واجهة واحدة 
مرآبني  على  يحتوي  سفلي 
تجاريني  كمحلني  مستغلني 
األول يستغله املدعي والثاني 
العيساوي  السيد  يستغله 

عبد السالم على وجه الكراء.

االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
750.000,00درهم )سبعمائة 

وخمسون ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
عروض، يجب االتصال بكتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بوجدة -مكتب التنفيذ املدني- 
اإلجراءات  ملف  يوجد  حيث 

رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/171/ا.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
املجلس اإلقليمي
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/01/م.إ
في يوم 10 فبراير 2022 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد رئيس 
لخنيفرة  اإلقليمي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
مولد  اقتناء  ألجل:  أثمان 
املركز  لصالح   كهربائي 
 - بالقباب  الجماعي  الصحي 

إقليم خنيفرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 

إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 
تحميله  كذلك  ويمكن  خنيفرة 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهما  آالف  سبعة  في 

)7.000,00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وتسعني  مائتني  مبلغ  في 
درهما  وأربعني  ألفا 
مع  )290.040,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
األولى  8 جمادى  في  الصادر 
)20مارس2013(   1434
العمومية،  املتعلق بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
في  الصادر   20-14 رقم 
 1435 القعدة  ذو   08
املتعلق  )04شتنبر2014( 
تفويت  إجراءات  برقمنة 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمصلحة الصفقات.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

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

األظرفة. 
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
يجب إيداع الوثائق الوصفية 
املتعلقة  املوجزة  والبيانات 
األثمان  لجدول   1 بالبند 
ملف  في  عليها  املنصوص 
بمصلحة  العروض،  طلب 
فبراير   09 قبل  الصفقات 
العاشرة  الساعة  على   2022

صباحا. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 رقم  البند  في 

االستشارة 
ع.س.ن/172/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم:1/م.ت.ص/ع/2022

 جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
باقتناء  املتعلق  العروض 
األولية  املواد  من  مجموعة 
  PCR والكائنات البيولوجية
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

240.000,00درهم )م.ا.ر( 
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

3.000,00درهم
االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  املاء  و  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء .- الكائنة 
الوزاني  بلحسن  بشارع 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس:05.37.66.72.19.

يمكن تحميل ملف االستشارة 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/02/10 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
بمقراملكتب  بمقر  صباحا 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب-  الصالح 
بلحسن  شارع   )G )البناية   -
شالة  الرباط  ص.ب  الوزاني 

10220 الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
شارع بلحسن الوزاني ص.ب 

الرباط شالة 10220 الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

املكتب - قطاع املاء:
/http://www.onep.ma

ع.س.ن/175/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب - قطاع 
املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2/م.ت.ص/ع/2022
جلسة علنية

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
باقتناء  املتعلق  العروض 
املتعلقة  املختبر  معدات 

بالقياس واملواد املرجعية.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

396.000,00درهم )م.ا.ر( 
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

3.960,00درهم
االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء .- الكائنة 
الوزاني  بلحسن  بشارع 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53

الفاكس: 05.37.66.72.19.
يمكن تحميل ملف االستشارة 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 

التزويد والصفقات قبل تاريخ 
و ساعة عقد الجلسة العلنية 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/02/10 
على الساعة العاشرة صباحا 
الوطني  بمقراملكتب  بمقر 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء - )البناية  للشرب- 
الوزاني  بلحسن  شارع   )G
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
شارع بلحسن الوزاني ص.ب 

الرباط شالة 10220 الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

املكتب - قطاع املاء: 
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/176/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 3/م.ت.ص/ع/2022

جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
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في وقفة احتجاجية أمام مستشفى ميدلت

�سرخات ن�سائية من اأجل جتويد خدمات التوليد
ورف�ض »ترحيل« احلوامل �سوب الر�سيدية 

n فجر مبارك

اإلقليمي  باملستشفى  والتوليد  النساء  مصلحة  إلى  جديد  من  الفراغ  »عاد 
مليدلت، بسبب غياب الطبيب والطبيبة املشتغلني في هذه املصلحة« تقول مصادر 
للعمل، حيث  العادي  السير  أثر على  الفراغ  »أن هذا  املكان،  مضيفة   من عني 
الجهوي  املستشفى  إلى  الوضع  املقبالت على  الحوامل  النساء  يتم تحويل كل 
بالرشيدية، رغم أن هذا األمر يزيد من متاعب الحوامل ويضاعف التكاليف املادية 

على األسر«.
واحتجاجا على هذا  الوضع »غير الصحي«،  حسب املصادر ذاتها،  »قامت 
مجموعة من نساء عاصمة االقليم بتنظيم  عدة  وقفات احتجاجية أمام املستشفى 
االقليمي، للتعبير عن امتعاضهن وسخطهن على غياب مصلحة النساء و التوليد 
بذات املستشفى«،  وارتباطا  بهذه الوقفات، عبرت مجموعة من النساء،  على 
هامش  وقفة  يوم األربعاء 12 يناير 2022، عن غضبهن تجاه هذا »الوضع غير 
بالنسبة  املطلوبة  بالجودة  تقديم خدمات طبية   السليم، والذي ال يساعد على 
الوالدة، والالئي  تستوجب ظروف حملهن رعاية خاصة  املقبالت على  للنساء 
بعيدا عن أي  تعقيدات قد تؤثر عليهن، ومن ثم يشكل توجيهن باستمرار إرهاقا  
التصريحات   بعض  والتقدت  ثقيلة«،    صحية  تداعيات  له  تكون  قد  إضافيا 
يعاني  حيث  مستوى،   من   أكثر  »النقائص التي يعاني منها املستشفى على 
قاصدوه  من واجبات التطبيب على مستوى سيارات االسعاف التي تكلفهم كثيرا 

، علما  بأن غالبية السكان من الطبقات االجتماعية الهشة«.
ووفق مصادر محلية،  فإن »الواقع املريض للصحة العمومية بإقليم ميدلت،   
في  الحاصل  النقص  جراء  يتأملون  و  يعانون  االقليم  مرضى  من  العديد  جعل 
بعض  قبل   من  الحسنة  املعاملة   غياب  إغفال  دون  واألدوية،  الطبية  األطقم 
العاملني باملستشفى،  االمر الذي يستوجب تدخل الجهات املسؤولة، مركزيا،  من 

أجل تدارك النقائص املسجلة،   وتمكني الساكنة من الخدمات الطبية الالزمة«.

n أحمد بيضي
قطاع  وموظفي  ممرضي  من  كبير  عدد  نفذ 
يناير   12 األربعاء  يوم  زوال  بخنيفرة،  الصحة  
البوابة  أمام  االحتجاجية،  وقفتهم   ،2022
وذلك  اإلقليمي،  االستشفائي  للمركز  الرئيسية 
»النقابة  ل  اإلقليمي  املكتب  لنداء  استجابة 
املستقلة للممرضني«، تضامنا مع ممرضة بقسم 
تعرضت  الجراحي،  باملركب  واإلنعاش،  التخدير 
ل »اعتداء لفظي بشتى النعوت، واأللفاظ النابية 
األنف  طب  بقسم  طبيب  طرف  من  واملهينة، 

والحنجرة« وفق بيان نقابي.
شعارات  ترديد  االحتجاجية   الوقفة  وشهدت 
عليها«،  »املعتدى  املمرضة  مع   التضامن 
على  املتكررة  االعتداءات  »ظاهرة  ب  والتنديد 
األطر التمريضية«، مع   التلويح بيافطات حاملة 
بعض  بسلوكيات  التنديد  بينها  يجمع  لعبارات 
املحسوبني على أسرة الطب، ومن أبرزها عبارة 
تسريع  وليس  املرضى  إنقاذ  »مهمتنا  تقول: 
وتيرة العمل للتفرغ للعمل باملصحات الخاصة«.  
الداعية  للنقابة  اإلقليمي  املكتب  وأكد 
لالحتجاج، في بيان له، أنه تلقى »خبر االعتداء 
واملشهود  )ح.ج(،  باألمر  املعنية  املمرضة  على 
الصحية  األطر  طرف  من  والنزاهة  بالكفاءة  لها 
خ(،  )أ.  الطبيب   جانب  »من  وذلك  واملرضى«، 
عبر استعماله عبارات مختلفة من السب والشتم 
البيان  ضمن  وصفها  تم  وبألفاظ  واإلهانة«، 
ال  التي  الشوارع  ولغة  »السوقية  ب  النقابي 

تراعي حرمة املرفق العام«.
 وحسب البيان  النقابي ، دائما، فإن »االعتداء 
»على املمرضة يشكل »مستجدا خطيرا لن يزيد 
لنعرات  وإشعاال  وتوترا  تأزما  إال  العمل  أجواء 
الصحة«،  قطاع  أطياف  مختلف  بني  الصراع 
املطلق  »تضامنه  عن     ، ذاته  اآلن  في   ، معلنا 

عليها«،   املعتدى  املمرضة  مع  والالمشروط 
مؤكدا »إدانته القوية »  ملا وصفه  ب » التعامل 
طرف  من  حقها  في  مورس  الذي  الالمسؤول 

الطبيب  »،  املشتكى به. 
اإلقليمي  املكتب  أعرب  نفسه،  السياق  وفي 
للنقابة عن »مساندته املطلقة للممرضة، املعتدى 

القضائية  باملساطر  يتعلق  ما  جميع  في  عليها، 
الجارية حاليا بغاية استرجاع كرامتها«، مطالبا 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز  مدير  من  »كال 
بالتدخل  الصحة  لوزارة  اإلقليمي  واملندوب 
املعنية  للممرضة  االعتبار  لرد  والفوري  العاجل 

باألمر«، يخلص البيان.
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الأطر ال�سحية بخنيفرة حتتج اأمام املركز ال�ست�سفائي الإقليمي  
اإقليم اأزيالل .. 

عملية تلقي التلقيح 
الثالث تتوا�سل

السبت  يوم  غاية  إلى  أشخاص،   و110  ألفا   60 »تلقى 
كورونا  لفيروس  املضاد  اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  املنصرم، 
... تفيد معطيات كشفت  املستجد على مستوى إقليم أزيالل« 
عنها  املندوبية اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعية بأزيالل. 
تلقوا  الذين  األشخاص  عدد  »أن  نفسه   املصدر  وأوضح 
بإقليم أزيالل  الجرعة األولى من اللقاح املضاد ل)كوفيد19-( 
قد ارتفع إلى 385 ألفا و565 شخصا، بينما بلغ عدد امللقحني 

بالجرعة الثانية 354 ألفا و278 شخصا.« 
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفع  ثانية  جهة  »من 
ب)كوفيد19-( على مستوى النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، مند 
تفشي الوباء، إلى 5384، وعدد املتعافني إلى 5186 شخصا، 
وفق   »11 بالفيروس  اإلصابة  جراء  الوفيات  عدد  بلغ  بينما 

املعطيات الرقمية ذاتها .

الداخلة .. 
منع جمع  وت�سويق 

ال�سدفيات ببوطلحة

الصدفيات  وتسويق  منع جمع  »قرر قطاع الصيد البحري 
للدائرة  التابعة  الصدفيات بوطلحة،  لتربية  باملنطقة املصنفة 
البحرية الداخلة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط« 
.. يستشف من  بالغ لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات، صدر اإلثنني املنصرم،  مشيرا إلى 
للبحث  الوطني  املعهد  أنجزها  التي  التحليالت  نتائج  »أن 
لتربية  املصنفة  املنطقة  مستوى  على  البحري،  الصيد  في 
أثبتت  الداخلة،  البحرية  للدائرة  التابعة  بوطلحة  الصدفيات 

وجود تلوث جرثومي في الصدفيات بكميات غير طبيعية«.
التزود  بعدم  »املستهلكني  البحري  الصيد  قطاع  وأوصى 
املحددة  الصحية  للملصقات  والحاملة  املعبأة  باملنتوجات  إال 
)األسواق  لها  املرخص  البيع  نقط  في  تباع  والتي  ملصدرها، 
يضيف املصدر  نفسه، الفتا إلى  »أن الصدفيات  الرسمية(«  
أي  على  تتوفر  ال  املواصفات،  احترام  دون  بيعها  يتم  التي 

ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية«.

�سيدي عثمان.. 
�سكان بالزنقة 47 

يطالبون برفع ال�سرر
n م.ط

سيدي  رشيد  موالي  عمالة  عامل  إلى  موجهة  شكاية  في 
عثمان  بالدار البيضاء، وإلى جهات مسؤولة  عديدة،  طالب 
املواطن  محمد إبنهادي ، القاطن  بالزنقة 47 بدرب  البلدية،  بـ 
»التدخل املنصف«  والعمل على »إيقاف« ما وصفته الشكاية - 

توصلنا بنسخ منها -  ب »خروقات في التعمير«.
ببناء   يقوم  بمقاول   يتعلق  األمر  »أن  املشتكي،   وأضاف 
منزل بجوار  منزلي«،  دون احترام  ما تنص  عليه  مقتضيات 
بي«،  ضررا  سيلحق  الذي  »األمر  والتعمير،   البناء  قانون 

مستشهدا بنماذج ملا وصفه ب »تجاوزات في البناء«.
وتضمنت شكاية أخرى  باسم  سكان بالزنقة ذاتها، اإلشارة 
على  وعمل  قديمة   منازل   باقتناء   »قام  به  املشتكى  أن  إلى 
إعادة بنائها،  دون احترام  قوانني البناء املعمول بها«،  ومن 
البلدية  47 درب  »ماوقع  فعليا باملنزل رقم99زنقة  أمثلة ذلك 

سيدي عثمان«.
ووفق شكاية املتضررين، »فإن  املشتكى به لم  يكتف  ببناء 
الطابق الرابع بدون ترخيص، ذلك أن النظام املعمول به داخل 
الحي يبقى مقتصرا  على الطابق الثاني فقط،  ولكنه عمل على 

إحداث الطابق الخامس، مما يعد  ضررا جسيما للساكنة«؟
هذا والتمس السكان  املشتكون »من الجهات املسؤولة  - كل 
،  والحرص  العاجل  التدخل    - جهة من منطلق اختصاصها 
إنصافا  وذلك  الصلة،   ذات  القانونية  املقتضيات  إعمال  على 
للمتضررين من مثل هذه التجاوزات التعميرية، و الذين باتوا  
للتداعيات  بالنظر   أسرهم،  أفراد  سالمة  على  مطمئنني  غير 

املحتملة لعدم احترام شروط البناء  اآلمن  والقانوني« . 

جانب من الوقفة االحتجاجية

تشكل عنوانا لتاريخ ثري بمنطقة زيان 

حفل بالتقاليد والطقو�ض العريقة املندرجة �سمن الرتاث الالمادي
 n بيضي. أ

الجديدة  األمازيغية  السنة  بحلول  احتفااًل 
سنة،  كل  من  يناير   13 تصادف  والتي   ،2972
نظمت مديرية الشباب والثقافة )قطاع الشباب(، 
غني  برنامج  خلفية  على  خنيفرة، حفال  بإقليم 
إحياء مجموعة  على  من خالله  عملت  ومتميز، 
الثقافة  في  املصنفة  والعادات  التقاليد  من 
والذي  للبالد،  الالمادي  التراث  ضمن  املغربية 
مؤسسات  مستوى  على  بصبحيات  انطلق 
القطاع بورشات كتابة تيفيناغ لرياض األطفال، 
ما منح ملظاهر االحتفال نكهة خاصة، سيما من 
لدى  باألرض  االرتباط  أهمية  توريث عمق  باب 
األجيال وتحسيسهم بهوية التراث األمازيغي. 

وتميز  البرنامج   ، أيضا، بورشات تنافسية 
إعداد  ورشة  ومنها  املشاركني،  من  عدد  بني 
الكسكس، شاركت فيها رائدات األندية النسوية 
)شعبة الطبخ(، من خالل تحضير هذه الوجبة 
صرفة،  أمازيغية  بوصفة  التقليدية،  التراثية 
من  بأجواء  متوجة  أمازيغية  طقوس  ووسط 
التي  باملكانة  املؤمنة  والزغاريد  األهازيج 
وثقافة  تاريخ  في  املذكورة  األكلة  تحتلها 
األمازيغ املغاربة، دون أن يفوت منظمي الحفل 
الكسكس  تحضير  بمراحل  الحاضرين  تعريف 
إنساني  وتراث  عاملية  كوجبة  و«حاكوزة«، 
المادي يمثل إرثا ثقافيا حضاريا تم توارثه منذ 

قرون. 
إدارة  االستاذ  كما  نظمت املؤسسة، تحت  
باللباس  خاصة  ورشة  أحوزار،    محمد 
من  ملحوظا  إقباال  سجلت  والتي  األمازيغي، 
الفصالة  )شعب  النسوية  األندية  رائدات  لدن 
»منافسات   جرت  حيث  والحالقة(،  والخياطة 
وأجمل  أمازيغي  زي  أحسن  حول  تحفيزية« 
التعريف  تم  ذلك  مع  وموازاة  شعر،  تسريحة 
وخصوصيات  األمازيغية،  األزياء  بأشكال 
النساء  محافظة  ومدى  مغربية،  منطقة  كل 
منذ   التقليدي  املوروث  هذا  على  األمازيغيات 
التراث، ومن  قرون، بوصفه جزءا ال يتجزأ من 
باألصالة  املتشبعة  الشعبية  الثقافة  رموز 

الضاربة في التاريخ.
كما شمل البرنامج، الذي تم إعداده بمناسبة 
إيناير«،  ن  »ايض  األمازيغية  السنة  حلول 
روض  النسوي،  النادي  برحاب  فنية  أمسية 
احترام    في  الصغير،  العالم  وحضانة  األطفال 
السلطات  طرف  من  املتخذة  الوقائية  للتدابير 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  العمومية 
حيث افتتح البرنامج، في جو احتفالي شعبي، 
بلوحة من فن أحيدوس من تقديم أطفال روض 
العالم الصغير، وسكيتش تحت عنوان »أسكاس 
التقليدية،  لألزياء  عرض  تنظيم  قبل  أماينو«، 
منها املنتمي ملنطقة زيان بخنيفرة، ومنطقة آيت 
وسوس  بإملشيل،  حديدو  وآيت  بتازة،  وراين 

بلوحات  غنية  أجواء  وفي  -أكادير وتارودانت. 
أجلموس،  منطقة  من  أمازيغية  وأهازيج  فنية 
الحاضرون  فيها  عاش  بفقرة  األمسية  تميزت 
على إيقاع آلة الوتر ملجموعة فنية من مريرت، 
والتي على أنغامها تم تقديم وجبة الكسكس ب 
من  يرافقها  ما  مع  للضيوف  خضاري«  »سبع 

الطقوس املعروفة في هذه املناسبات، ومن ذلك 
أساسا اللعب على »حظ حبة التمر املخفية في 
طبق الكسكس«، بالنظر ملا لذلك من داللة راسخة 
القدم، ومن رمزية عميقة في  لدى األمازيغ منذ 
وفي  والرخاء،  بالخير  الجديد  العام  استقبال 

استبشار الفالحني بموسم فالحي جيد.

صورة من الحفل 
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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
2022/01/18

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري
عدد: 175/2021 

لفائدة: محمد لحرش عنوانه 
ممر األمم املتحدة رقم 3 

وجدة
ينوب عنه األستاذ أنيس 
كورة املحامي بهيئة وجدة
ضد: حسن لحرش عنوانه 
ممر األمم املتحدة رقم 3 

وجدة
تنوب عنه األستاذة خديجة 
االحول املحامية بهيئة وجدة

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2022/02/23 األربعاء  يوم 
على الساعة 11 صباحا بقاعة 
باملحكمة   9 رقم  الجلسات 
االبتدائية بوجدة، بيع باملزاد 
مزايد  وآخر  ألكبر  العلني 
امللك  املحفظ  للعقار  ميسور 
الرسم  ذو  "النصر7"  املسمى 
 O/16569 عدد  العقاري 
مساحته 89 متر مربع الكائن 
عبد  سيدي  باب  ساحة  قرب 
الضابط  شارع  على  الوهاب 
وجدة.   200 رقم  بلحسني 
قديمة  بناية  عن  عبارة  وهو 
تتكون من  لها واجهة واحدة 
مرآبني  على  يحتوي  سفلي 
تجاريني  كمحلني  مستغلني 
األول يستغله املدعي والثاني 
العيساوي  السيد  يستغله 

عبد السالم على وجه الكراء.

االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
750.000,00درهم )سبعمائة 

وخمسون ألف درهم(.
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
عروض، يجب االتصال بكتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بوجدة -مكتب التنفيذ املدني- 
اإلجراءات  ملف  يوجد  حيث 

رهن إشارة الجمهور.
ع.س.ن/171/ا.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
املجلس اإلقليمي
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/01/م.إ
في يوم 10 فبراير 2022 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد رئيس 
لخنيفرة  اإلقليمي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
مولد  اقتناء  ألجل:  أثمان 
املركز  لصالح   كهربائي 
 - بالقباب  الجماعي  الصحي 

إقليم خنيفرة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمصلحة  العروض 

إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 
تحميله  كذلك  ويمكن  خنيفرة 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهما  آالف  سبعة  في 

)7.000,00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وتسعني  مائتني  مبلغ  في 
درهما  وأربعني  ألفا 
مع  )290.040,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
األولى  8 جمادى  في  الصادر 
)20مارس2013(   1434
العمومية،  املتعلق بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
في  الصادر   20-14 رقم 
 1435 القعدة  ذو   08
املتعلق  )04شتنبر2014( 
تفويت  إجراءات  برقمنة 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
وصل، بمصلحة الصفقات.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

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

األظرفة. 
عبر  إلكترونيا  إرسالها  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
يجب إيداع الوثائق الوصفية 
املتعلقة  املوجزة  والبيانات 
األثمان  لجدول   1 بالبند 
ملف  في  عليها  املنصوص 
بمصلحة  العروض،  طلب 
فبراير   09 قبل  الصفقات 
العاشرة  الساعة  على   2022

صباحا. 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   9 رقم  البند  في 

االستشارة 
ع.س.ن/172/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم:1/م.ت.ص/ع/2022

 جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
باقتناء  املتعلق  العروض 
األولية  املواد  من  مجموعة 
  PCR والكائنات البيولوجية
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

240.000,00درهم )م.ا.ر( 
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

3.000,00درهم
االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  املاء  و  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء .- الكائنة 
الوزاني  بلحسن  بشارع 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53
الفاكس:05.37.66.72.19.

يمكن تحميل ملف االستشارة 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/02/10 
عشرة  الحادية  الساعة  على 
بمقراملكتب  بمقر  صباحا 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب-  الصالح 
بلحسن  شارع   )G )البناية   -
شالة  الرباط  ص.ب  الوزاني 

10220 الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
شارع بلحسن الوزاني ص.ب 

الرباط شالة 10220 الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

املكتب - قطاع املاء:
/http://www.onep.ma

ع.س.ن/175/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب - قطاع 
املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح

رقم: 2/م.ت.ص/ع/2022
جلسة علنية

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء عن طلب  للشرب - 
باقتناء  املتعلق  العروض 
املتعلقة  املختبر  معدات 

بالقياس واملواد املرجعية.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

396.000,00درهم )م.ا.ر( 
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

3.960,00درهم
االستشارة  ملف  يمكن سحب 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
التزويد  بمديرية  الصفقات 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء .- الكائنة 
الوزاني  بلحسن  بشارع 
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط. 
الهاتف: 05.37.66.72.53

الفاكس: 05.37.66.72.19.
يمكن تحميل ملف االستشارة 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

يجب تحضير العروض طبقا 
ملقتضيات نظام االستشارة و:

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

لفتح األظرفة
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
ملديرية  الصفقات  مكتب  إلى 

التزويد والصفقات قبل تاريخ 
و ساعة عقد الجلسة العلنية 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 2022/02/10 
على الساعة العاشرة صباحا 
الوطني  بمقراملكتب  بمقر 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
قطاع املاء - )البناية  للشرب- 
الوزاني  بلحسن  شارع   )G
 10220 شالة  الرباط  ص.ب 

الرباط
 تفتح األغلفة في آن واحد 

من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال  يمكن  املعلومات 
العنوان  الصفقات  بمكتب 
شارع بلحسن الوزاني ص.ب 

الرباط شالة 10220 الرباط.
الفاكس: 05.37.66.72.19 

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

املكتب - قطاع املاء: 
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/176/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

املاء
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح
رقم: 3/م.ت.ص/ع/2022

جلسة علنية
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
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ملقتضيات نظام االستشارة و:
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بمقر  باحا  والنصف  عشرة 
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نظام مشتريات  تحميل  يمكن 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
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في وقفة احتجاجية أمام مستشفى ميدلت

�سرخات ن�سائية من اأجل جتويد خدمات التوليد
ورف�ض »ترحيل« احلوامل �سوب الر�سيدية 

n فجر مبارك

اإلقليمي  باملستشفى  والتوليد  النساء  مصلحة  إلى  جديد  من  الفراغ  »عاد 
مليدلت، بسبب غياب الطبيب والطبيبة املشتغلني في هذه املصلحة« تقول مصادر 
للعمل، حيث  العادي  السير  أثر على  الفراغ  »أن هذا  املكان،  مضيفة   من عني 
الجهوي  املستشفى  إلى  الوضع  املقبالت على  الحوامل  النساء  يتم تحويل كل 
بالرشيدية، رغم أن هذا األمر يزيد من متاعب الحوامل ويضاعف التكاليف املادية 

على األسر«.
واحتجاجا على هذا  الوضع »غير الصحي«،  حسب املصادر ذاتها،  »قامت 
مجموعة من نساء عاصمة االقليم بتنظيم  عدة  وقفات احتجاجية أمام املستشفى 
االقليمي، للتعبير عن امتعاضهن وسخطهن على غياب مصلحة النساء و التوليد 
بذات املستشفى«،  وارتباطا  بهذه الوقفات، عبرت مجموعة من النساء،  على 
هامش  وقفة  يوم األربعاء 12 يناير 2022، عن غضبهن تجاه هذا »الوضع غير 
بالنسبة  املطلوبة  بالجودة  تقديم خدمات طبية   السليم، والذي ال يساعد على 
الوالدة، والالئي  تستوجب ظروف حملهن رعاية خاصة  املقبالت على  للنساء 
بعيدا عن أي  تعقيدات قد تؤثر عليهن، ومن ثم يشكل توجيهن باستمرار إرهاقا  
التصريحات   بعض  والتقدت  ثقيلة«،    صحية  تداعيات  له  تكون  قد  إضافيا 
يعاني  حيث  مستوى،   من   أكثر  »النقائص التي يعاني منها املستشفى على 
قاصدوه  من واجبات التطبيب على مستوى سيارات االسعاف التي تكلفهم كثيرا 

، علما  بأن غالبية السكان من الطبقات االجتماعية الهشة«.
ووفق مصادر محلية،  فإن »الواقع املريض للصحة العمومية بإقليم ميدلت،   
في  الحاصل  النقص  جراء  يتأملون  و  يعانون  االقليم  مرضى  من  العديد  جعل 
بعض  قبل   من  الحسنة  املعاملة   غياب  إغفال  دون  واألدوية،  الطبية  األطقم 
العاملني باملستشفى،  االمر الذي يستوجب تدخل الجهات املسؤولة، مركزيا،  من 

أجل تدارك النقائص املسجلة،   وتمكني الساكنة من الخدمات الطبية الالزمة«.

n أحمد بيضي
قطاع  وموظفي  ممرضي  من  كبير  عدد  نفذ 
يناير   12 األربعاء  يوم  زوال  بخنيفرة،  الصحة  
البوابة  أمام  االحتجاجية،  وقفتهم   ،2022
وذلك  اإلقليمي،  االستشفائي  للمركز  الرئيسية 
»النقابة  ل  اإلقليمي  املكتب  لنداء  استجابة 
املستقلة للممرضني«، تضامنا مع ممرضة بقسم 
تعرضت  الجراحي،  باملركب  واإلنعاش،  التخدير 
ل »اعتداء لفظي بشتى النعوت، واأللفاظ النابية 
األنف  طب  بقسم  طبيب  طرف  من  واملهينة، 

والحنجرة« وفق بيان نقابي.
شعارات  ترديد  االحتجاجية   الوقفة  وشهدت 
عليها«،  »املعتدى  املمرضة  مع   التضامن 
على  املتكررة  االعتداءات  »ظاهرة  ب  والتنديد 
األطر التمريضية«، مع   التلويح بيافطات حاملة 
بعض  بسلوكيات  التنديد  بينها  يجمع  لعبارات 
املحسوبني على أسرة الطب، ومن أبرزها عبارة 
تسريع  وليس  املرضى  إنقاذ  »مهمتنا  تقول: 
وتيرة العمل للتفرغ للعمل باملصحات الخاصة«.  
الداعية  للنقابة  اإلقليمي  املكتب  وأكد 
لالحتجاج، في بيان له، أنه تلقى »خبر االعتداء 
واملشهود  )ح.ج(،  باألمر  املعنية  املمرضة  على 
الصحية  األطر  طرف  من  والنزاهة  بالكفاءة  لها 
خ(،  )أ.  الطبيب   جانب  »من  وذلك  واملرضى«، 
عبر استعماله عبارات مختلفة من السب والشتم 
البيان  ضمن  وصفها  تم  وبألفاظ  واإلهانة«، 
ال  التي  الشوارع  ولغة  »السوقية  ب  النقابي 

تراعي حرمة املرفق العام«.
 وحسب البيان  النقابي ، دائما، فإن »االعتداء 
»على املمرضة يشكل »مستجدا خطيرا لن يزيد 
لنعرات  وإشعاال  وتوترا  تأزما  إال  العمل  أجواء 
الصحة«،  قطاع  أطياف  مختلف  بني  الصراع 
املطلق  »تضامنه  عن     ، ذاته  اآلن  في   ، معلنا 

عليها«،   املعتدى  املمرضة  مع  والالمشروط 
مؤكدا »إدانته القوية »  ملا وصفه  ب » التعامل 
طرف  من  حقها  في  مورس  الذي  الالمسؤول 

الطبيب  »،  املشتكى به. 
اإلقليمي  املكتب  أعرب  نفسه،  السياق  وفي 
للنقابة عن »مساندته املطلقة للممرضة، املعتدى 

القضائية  باملساطر  يتعلق  ما  جميع  في  عليها، 
الجارية حاليا بغاية استرجاع كرامتها«، مطالبا 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز  مدير  من  »كال 
بالتدخل  الصحة  لوزارة  اإلقليمي  واملندوب 
املعنية  للممرضة  االعتبار  لرد  والفوري  العاجل 

باألمر«، يخلص البيان.
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الأطر ال�سحية بخنيفرة حتتج اأمام املركز ال�ست�سفائي الإقليمي  
اإقليم اأزيالل .. 

عملية تلقي التلقيح 
الثالث تتوا�سل

السبت  يوم  غاية  إلى  أشخاص،   و110  ألفا   60 »تلقى 
كورونا  لفيروس  املضاد  اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  املنصرم، 
... تفيد معطيات كشفت  املستجد على مستوى إقليم أزيالل« 
عنها  املندوبية اإلقليمية للصحة والحماية االجتماعية بأزيالل. 
تلقوا  الذين  األشخاص  عدد  »أن  نفسه   املصدر  وأوضح 
بإقليم أزيالل  الجرعة األولى من اللقاح املضاد ل)كوفيد19-( 
قد ارتفع إلى 385 ألفا و565 شخصا، بينما بلغ عدد امللقحني 

بالجرعة الثانية 354 ألفا و278 شخصا.« 
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفع  ثانية  جهة  »من 
ب)كوفيد19-( على مستوى النفوذ الترابي إلقليم أزيالل، مند 
تفشي الوباء، إلى 5384، وعدد املتعافني إلى 5186 شخصا، 
وفق   »11 بالفيروس  اإلصابة  جراء  الوفيات  عدد  بلغ  بينما 

املعطيات الرقمية ذاتها .

الداخلة .. 
منع جمع  وت�سويق 

ال�سدفيات ببوطلحة

الصدفيات  وتسويق  منع جمع  »قرر قطاع الصيد البحري 
للدائرة  التابعة  الصدفيات بوطلحة،  لتربية  باملنطقة املصنفة 
البحرية الداخلة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط« 
.. يستشف من  بالغ لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات، صدر اإلثنني املنصرم،  مشيرا إلى 
للبحث  الوطني  املعهد  أنجزها  التي  التحليالت  نتائج  »أن 
لتربية  املصنفة  املنطقة  مستوى  على  البحري،  الصيد  في 
أثبتت  الداخلة،  البحرية  للدائرة  التابعة  بوطلحة  الصدفيات 

وجود تلوث جرثومي في الصدفيات بكميات غير طبيعية«.
التزود  بعدم  »املستهلكني  البحري  الصيد  قطاع  وأوصى 
املحددة  الصحية  للملصقات  والحاملة  املعبأة  باملنتوجات  إال 
)األسواق  لها  املرخص  البيع  نقط  في  تباع  والتي  ملصدرها، 
يضيف املصدر  نفسه، الفتا إلى  »أن الصدفيات  الرسمية(«  
أي  على  تتوفر  ال  املواصفات،  احترام  دون  بيعها  يتم  التي 

ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية«.

�سيدي عثمان.. 
�سكان بالزنقة 47 

يطالبون برفع ال�سرر
n م.ط

سيدي  رشيد  موالي  عمالة  عامل  إلى  موجهة  شكاية  في 
عثمان  بالدار البيضاء، وإلى جهات مسؤولة  عديدة،  طالب 
املواطن  محمد إبنهادي ، القاطن  بالزنقة 47 بدرب  البلدية،  بـ 
»التدخل املنصف«  والعمل على »إيقاف« ما وصفته الشكاية - 

توصلنا بنسخ منها -  ب »خروقات في التعمير«.
ببناء   يقوم  بمقاول   يتعلق  األمر  »أن  املشتكي،   وأضاف 
منزل بجوار  منزلي«،  دون احترام  ما تنص  عليه  مقتضيات 
بي«،  ضررا  سيلحق  الذي  »األمر  والتعمير،   البناء  قانون 

مستشهدا بنماذج ملا وصفه ب »تجاوزات في البناء«.
وتضمنت شكاية أخرى  باسم  سكان بالزنقة ذاتها، اإلشارة 
على  وعمل  قديمة   منازل   باقتناء   »قام  به  املشتكى  أن  إلى 
إعادة بنائها،  دون احترام  قوانني البناء املعمول بها«،  ومن 
البلدية  47 درب  »ماوقع  فعليا باملنزل رقم99زنقة  أمثلة ذلك 

سيدي عثمان«.
ووفق شكاية املتضررين، »فإن  املشتكى به لم  يكتف  ببناء 
الطابق الرابع بدون ترخيص، ذلك أن النظام املعمول به داخل 
الحي يبقى مقتصرا  على الطابق الثاني فقط،  ولكنه عمل على 

إحداث الطابق الخامس، مما يعد  ضررا جسيما للساكنة«؟
هذا والتمس السكان  املشتكون »من الجهات املسؤولة  - كل 
،  والحرص  العاجل  التدخل    - جهة من منطلق اختصاصها 
إنصافا  وذلك  الصلة،   ذات  القانونية  املقتضيات  إعمال  على 
للمتضررين من مثل هذه التجاوزات التعميرية، و الذين باتوا  
للتداعيات  بالنظر   أسرهم،  أفراد  سالمة  على  مطمئنني  غير 

املحتملة لعدم احترام شروط البناء  اآلمن  والقانوني« . 

جانب من الوقفة االحتجاجية

تشكل عنوانا لتاريخ ثري بمنطقة زيان 

حفل بالتقاليد والطقو�ض العريقة املندرجة �سمن الرتاث الالمادي
 n بيضي. أ

الجديدة  األمازيغية  السنة  بحلول  احتفااًل 
سنة،  كل  من  يناير   13 تصادف  والتي   ،2972
نظمت مديرية الشباب والثقافة )قطاع الشباب(، 
غني  برنامج  خلفية  على  خنيفرة، حفال  بإقليم 
إحياء مجموعة  على  من خالله  عملت  ومتميز، 
الثقافة  في  املصنفة  والعادات  التقاليد  من 
والذي  للبالد،  الالمادي  التراث  ضمن  املغربية 
مؤسسات  مستوى  على  بصبحيات  انطلق 
القطاع بورشات كتابة تيفيناغ لرياض األطفال، 
ما منح ملظاهر االحتفال نكهة خاصة، سيما من 
لدى  باألرض  االرتباط  أهمية  توريث عمق  باب 
األجيال وتحسيسهم بهوية التراث األمازيغي. 

وتميز  البرنامج   ، أيضا، بورشات تنافسية 
إعداد  ورشة  ومنها  املشاركني،  من  عدد  بني 
الكسكس، شاركت فيها رائدات األندية النسوية 
)شعبة الطبخ(، من خالل تحضير هذه الوجبة 
صرفة،  أمازيغية  بوصفة  التقليدية،  التراثية 
من  بأجواء  متوجة  أمازيغية  طقوس  ووسط 
التي  باملكانة  املؤمنة  والزغاريد  األهازيج 
وثقافة  تاريخ  في  املذكورة  األكلة  تحتلها 
األمازيغ املغاربة، دون أن يفوت منظمي الحفل 
الكسكس  تحضير  بمراحل  الحاضرين  تعريف 
إنساني  وتراث  عاملية  كوجبة  و«حاكوزة«، 
المادي يمثل إرثا ثقافيا حضاريا تم توارثه منذ 

قرون. 
إدارة  االستاذ  كما  نظمت املؤسسة، تحت  
باللباس  خاصة  ورشة  أحوزار،    محمد 
من  ملحوظا  إقباال  سجلت  والتي  األمازيغي، 
الفصالة  )شعب  النسوية  األندية  رائدات  لدن 
»منافسات   جرت  حيث  والحالقة(،  والخياطة 
وأجمل  أمازيغي  زي  أحسن  حول  تحفيزية« 
التعريف  تم  ذلك  مع  وموازاة  شعر،  تسريحة 
وخصوصيات  األمازيغية،  األزياء  بأشكال 
النساء  محافظة  ومدى  مغربية،  منطقة  كل 
منذ   التقليدي  املوروث  هذا  على  األمازيغيات 
التراث، ومن  قرون، بوصفه جزءا ال يتجزأ من 
باألصالة  املتشبعة  الشعبية  الثقافة  رموز 

الضاربة في التاريخ.
كما شمل البرنامج، الذي تم إعداده بمناسبة 
إيناير«،  ن  »ايض  األمازيغية  السنة  حلول 
روض  النسوي،  النادي  برحاب  فنية  أمسية 
احترام    في  الصغير،  العالم  وحضانة  األطفال 
السلطات  طرف  من  املتخذة  الوقائية  للتدابير 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  العمومية 
حيث افتتح البرنامج، في جو احتفالي شعبي، 
بلوحة من فن أحيدوس من تقديم أطفال روض 
العالم الصغير، وسكيتش تحت عنوان »أسكاس 
التقليدية،  لألزياء  عرض  تنظيم  قبل  أماينو«، 
منها املنتمي ملنطقة زيان بخنيفرة، ومنطقة آيت 
وسوس  بإملشيل،  حديدو  وآيت  بتازة،  وراين 

بلوحات  غنية  أجواء  وفي  -أكادير وتارودانت. 
أجلموس،  منطقة  من  أمازيغية  وأهازيج  فنية 
الحاضرون  فيها  عاش  بفقرة  األمسية  تميزت 
على إيقاع آلة الوتر ملجموعة فنية من مريرت، 
والتي على أنغامها تم تقديم وجبة الكسكس ب 
من  يرافقها  ما  مع  للضيوف  خضاري«  »سبع 

الطقوس املعروفة في هذه املناسبات، ومن ذلك 
أساسا اللعب على »حظ حبة التمر املخفية في 
طبق الكسكس«، بالنظر ملا لذلك من داللة راسخة 
القدم، ومن رمزية عميقة في  لدى األمازيغ منذ 
وفي  والرخاء،  بالخير  الجديد  العام  استقبال 

استبشار الفالحني بموسم فالحي جيد.

صورة من الحفل 



CMJN

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن انشغالها بتحضيرات أغنية “ديو” مغربية، من المقرر أن يتم تصويرها 
في المغرب.

أن تحوز  تتوقع  إنها  قالت سميرة سعيد   ،  MBCTrending الخليجي   التلفزيوني  البرنامج  وفي اتصال مع 
األغنية إعجاب المغاربة وغير المغاربة، واألغنية انتهت تقريبا، وهي تنتظر فتح الحدود في المغرب يوم 31 يناير 

موضحة  األغنية،  أنها ليست مع الفنان سعد لمجرد.لتصور 
من جهة أخرى أكدت سميرة سعيد أنها لم تخجل 
من الكشف عن عمرها، وذلك في صورة نشرتها 
الرابع  ميالدها  بعيد  احتفالها  بمناسبة 
معايدات  تلقيها  إلى  مشيرة  والستين، 
ومن  العالم  أنحاء  كل  في  أصدقاء  من 
جمهورها، وهي الرسائل التي تمنحها 

شعورا بالتفاؤل.
وأضافت: الواحد مش عارف يعبر 
الناس  حللالوة  من  شعوره  عن 
وقلبهم الحلو، بيخلوني أحس 
بمكانتي عندهم وده بيديني 

تفاؤل.
وتابعت: طول عمري مفيش 
عندي مشكلة أفصح عن عمري 
إلنه حقيقة وجزء من تاريخي. 
بالعكس أنا فخورة بكل مرحلة 
في حياتي من طفولتي، ليه أخبي عمري 

وأتكسف منه.
وأكملت: الحمد هلل أنا لغاية دلوقتي قادرة 
وأنجح،  الناس  مع  وأتواصل  أشتغل 

وصحتي كويسة وشكلي كويس.
وكشفت سمير سعيد في أكثر من 
حديث تلفزيوني أنها التنظر للعمر 
االنسان  أن  تللرى  وإنللمللا  بالرقم 
بمنتهي  يومة  يعيش  ان  عليه 
والحيوية  واالنطالق  السعادة 
التي تجعله يشعر بالسعادة 

�سرخة مجدولين الأ�ستاذة بالمعهد المو�سيقي الوطني.. »عييت«

وحيد العاللي يستعد إلطالق ألبوم غنائيتأجيل عقد مهرجان الحال الدولي بمدينة الدار البيضاء  
 أعلنت جمعية أحفاد الغيوان، اليوم السبت، عن تأجيل دورة هذه السنة من مهرجان الحال الدولي 

الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء.
وقالت الجمعية، في بالغ لها، إنه »بلاسم جمعية أحفاد الغيوان للفن، المنظمة لمهرجان الحال الدولي 
بمدينة الدار البيضاء، نتقدم بكبير االعتذار لجمهورنا الكريم على تأجيل موعدنا معهم، وذلك خارج عن 

إرادتنا بسبب تفاقم حالة الوباء في بالدنا«.
وأضافت أنها اتخذت قرار التأجيل »حرصا منها على صحة المواطنين«، مؤكدة أنها فضلت »إعادة 

النظر في مواعيد تنظيم المهرجان تبعا للوائح الحكومية«.
وأوضحت، بهذا الخصوص، أنها قامت بالتنسيق في هذا الشأن مع كل من المديرية الجهوية للثقافة 
لجهة الدار البيضاء - سطات، والمجالس المحلية المنتخبة المعنية على مستوى تراب مدينة الدار البيضاء.

 يستعد الفنان وحيد للمرة األولى إلصدار ألبومه الجديد بعنوان » أحالم غرامي » من إنتاجه، وهو ثالث ألبوم 
في مسيرته الفنية. و يضم األلبوم 6 أغاني من كلمات وألحان الفنان نفسه بعنوان » والفتك » و« نصبر لفراقك » 

و« بالدي حرة »، و » نحكي لي ضاع »  و » جات من غربة » .
  وعلم  أن وحيد العاللي قد وضع اللمسات األخيرة على األلبوم ويتطلع الى تحقيق مشاريع فنية عديدة.

ملللطلللللللع شللهللر  فللللي  اللللجلللديلللد  اللللغلللنلللائلللي  األللللللبلللللوم  طللللرحلللله  يلللتلللم  أن  اللللملللقلللرر  مللللن  و  هلللللللذا،     
يلللوتللليلللوب ».   أبلللريلللل الللمللقللبللل، و علللللى قللنللاتلله علللللى ملللوقلللع تللنللزيللل اللللفللليلللديلللوهلللات اللللملللعلللروف » 
 ويذكر أن آخر عمل غنائي طرحه وحيد العاللي كان » أغنية الصحراء بالدي » على شكل فيديو كليب على موقع » 

اليووتوب«ن وقد حققت نسب متابعة جد محترمة.    
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  القاهرة: عزيز باكوش

 ترامب ينتقم لنفسه من العمالقة 
الثالثة ويطلق شبكته الخاصة 

قرار الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق للواليات المتحدة 
فبراير  التنفيذ  به، يدخل حيز  بإطالق   شبكة خاصة  القاضي  األمريكية، 
المقبل . وذلك بعد تم حظر جميع حساباته على مواقع التواصل االجتماعي 
يناير 2020، باألخص على تويتر، الذي كان  لدى ترامب ما يقرب من 89 
مليون متابع على هذه المنصة، و35 مليونًا من المتابعين على فايسبوك 
أنصاره على  اتهم بتحريض  أن  بعد  اإلنستغرام، وذلك،  مليونًا على  و24 
اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2020 في محاولة لمنع الكونغرس 

من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وحسب إعالن عممه متجر«آبل ستور« لتنزيل التطبيقات، فإن المجموعة 
اإلعالمية التابعة للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب تعتزم إطالق شبكة 
في 21 فبراير القادم .  التواصل االجتماعي الخاصة بها »تروث سوشل« 
ووفق اإلعالن ذاته، فإن ميزات وخيارات وخصائص هذا التطبيق ستكون 
مشابهة تماما لتقنيات و أدوات االّتصال الموجودة على فايسبوك، بحسب 
المصدر نفسه. وقال ترامب في تصريح سابق«إن قرار إنشاء هذه المنصة جاء 
» للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا » الثالث تويتر الفايسبوك 
واالنستغرام التي استخدمت سلطتها األحادية إلسكات األصوات المنشقة 

في أميركا«.
ترامب حين  اتخذها  التي  األساسية  القرارات  من  العديد  أن  إلى  يشار 
كان رئيسًا، واإلقاالت والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر منصة 

تويتر على نحو خاص . 
فيديو لمعلمة ترقص يتسبب في 

طالقها وطردها من الوظيفة
  قالت المعلمة المصرية »آية يوسف«  المعروفة إعالميا بمعلمة الدهقلية 
أو معلمة المنصورة، أن زوجها طلقها إثر االنتشار المهول للفيديو الذي 
يظهرها وهي ترقص منتشية مع زمالئها من المعلمين أثناء خرجة ترفيهية 
مضيفة إنها تفكر جديا في االنتحار. وكانت المعلمة قد ظهرت في فيديو 
انتشر على نطاق واسع على السوشل ميديا، وهي ترقص على متن مركب 
في رحلة مدرسية من  المنصورة إلى القاهرة . ما سبب في فقدان وظيفتها 
. وتقاطرت عروض العمل على  التربية والتعليم  كمدرسة بقرار من وزارة 
التواصل  مواقع  على  اجتماعية  ومساندة  دعم  حملة  إطار  في  األستاذة، 
للوظيفة،  األستاذة حاجتها  أكدت  فيما  داخل مصر وخارجها،  االجتماعي 

ال سيما بعد اإلساءات والضرر المادي والمعنوي الذي لحقها عبر مواقع 
السوشل. وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو قلب حياة األستاذة »األم ألطفال 
» وخرب حياتها، تظهر فيه األستاذة ترقص منتشية وتتهاوى على الراقصين 
من زمالء الرحلة يمينا وشماال، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع مما أدى 
إلى طالقها وفقد وظيفتها. وأثار الفيديو المذكور حملة انتقادات واسعة كان 
لها تداعيات على الوضعية الصحية والنفسية لألستاذة، ال سيما بعد أن 
قررت المدرسة التي تشتغل بها توقيفها عن العمل بقرار مركز  وذلك بتهمة  
عدم تالؤم ما قامت به مع وظيفتها كمعلمة.   وفي تصريح داعم، اعتبرت 
محامية المعلمة أن«الرقص مسألة نسبية، فعندما كنا طالبات في المدارس 
كنا نؤدي استعراضات فرقة رضا بما فيها الرقص البلدي«.وعن إنهاء تعاقد 
المعلمة المصرية، تقول إن »األمر لم يكن يتعدى أكثر من لفت نظر كأقصى 

عقوبة ممكنة، ولم يكن يستدعي إنهاء التعاقد أبدا«. 
مواقع مصرية..   الراحل  وائل 

اإلبراشي :في عز نجاحه اإلعالمي  
ضربه الفيروس بضراوة

عن عمر يناهز 58 عاما، توفي اإلعالمي والصحفي المصري وائل اإلبراشي 
وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، و سيطرت حالة من الحزن  واألسى 
المصري  اإلعالمي  وكتب  وخارجها.  بمصر  والفني  اإلعالمي  الوسط  على 
شريف عامر » عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة 

المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليال، ويعمل كثيرا، هادئ 
على السطح، نشط الذهن دائما«.من جهتها أبرزت الهيئة الوطنية لإلعالم 
معتبرة: »اإلبراشى أحد وأبرز اإلعالميين ممن  واحترافيته  الراحل  كفاءة 
تقديم  في  المتميزة  برامجه  من خالل  مهنيا صادقا وساهم  إعالما  قدموا 
معالجات لكثير من مشكالت وهموم المواطن، حيث قدم لشاشة التليفزيون 
برنامج التاسعة«. وفي هذه األثناء، حرص عدد كبير من أصدقاء الراحل، 
فنانون وإعالميون ورجال الصحافة من اإلذاعة والتلفزيون على نعي الفقيد 
مثل  محمد هنيدي وخالد الصاوي ونادية الجندي ونبيلة عبيد وفيفي عبده 
وعمرو دياب وتامر حسني والتونسية درة واللبنانية مايا دياب والقائمة 
طويلة واعتبرت اإلعالمية مني الشاذلي، »وائل اإلبراشي صاحب التجربة 
الصحفية والتليفزيونية الكبيرة، واحد من أهم نجوم الصحافة واإلعالم«. 
أما  اإلعالمية هالة سرحان فكتبت عن رحيل اإلعالمي وائل اإلبراشي، »خطف 
الوباء زهرة شباب اإلعالميين األستاذ الصحفي المرموق، وائل االبراشي 
رفيق وصديق وزميل رحلة عمر حافلة بالنجاح والكفاح والذكريات الجميلة«. 
أما اإلعالمي عمرو أديب فقد كتب عن رحيل اإلبراشي: »كان أستاذا ومتميزا 
وله بصمات وحلقات مهمة »محدش كبير على الموت«، لكن وائل فعال أصابني 
بحالة ذهول كامل« كان الفقيد صحفيا إعالميا من العيار الثقيل، يمتلك قلما 
صحفيا حرا، وتميز بكتاباته الصحفية المثيرة للجدل التي عبرت عن مواقفه 
ويصف الوسط الفني واإلعالمي  الوطنية تجاه مختلف قضايا مجتمعه.« 
فقط  ليست  كبيرة،  مهنية  »خسارة  بال  اإلبراشي   وائل  اإلعالمي  »رحيل 
على مستوي الشاشة، ولكن على المستوى الصحفي أيضا،  كان من أبرز 

المحققين الصحفيين المصريين، الذين بدأوا مشوارهم مع الصحافة، في 
نهاية الثمانينات بمجلة »روز اليوسف« ولعل أهم ما يميزه  إدارته الجيدة 
للحوار، وتركيزه على األسئلة، التي يطرحها الضيف. كان يطرح السؤال، 
ويسمع اإلجابة من الطرفين، المؤيد والمعارض وليس فقط طرف واحد«. 
بأخالق  يتمتع  كان  إنه  كما  الجريئة،  »وهذا ما كان يميزه بجانب أسئلته 

عالية، فكان صحفيا رائعا في التحقيقات وإعالميا فوق الوصف«.
إصابة الفنان الكبير عبد الرحمان أبو 

زهرة بفيروس كورونا
 يخضع الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة للعالج حاليا في 
مستشفى العزل بالعجوزة. وكشفت سحر ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة 
عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت سحر أبو 
زهرة عبر حسابها على فايسبوك: »بابا إيجابي كورونا«، ولكن الحمد هلل 
حالته مستقرة. وحصل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة البالغ من العمر 88 
يجعل  ما  وهو  المستجد،  كورونا  فيروس  لقاح  من  جرعات   3 على  عاما، 
األطباء يأملون في استقرار حالته وعبوره ألزمة إصابته بالفيروس بسالم. 

القبض على حسني صالح، مخرج مسلسل »حلم األسمرات«
كتب  مخرج المسلسل المصري« علي حسني صالح  على مواقع التواصل 
االجتماعي أن فريق مسلسل »حلم األسمرات« تعرض لهجوم من أشخاص 
مجهولين وسرقة معدات التصوير.  وكشف المخرج تفاصيل الهجوم الذي 
تعرض له فريق العمل، بقوله : »بعد منتصف ليل الجمعة في منطقة الشيخ 
زايد، فوجئنا بهجوم مسلح من مجهولين، يحملون أسلحة آلية، وسرقوا 
أحد كاميرات التصوير باإلضافة إلى طاقم عدسات سعرها يتعدى 2 مليون 
جنيه«  لكن تطورات حدثت في أعقاب ذلك . حيث ألقت األجهزة األمنية القبض 
على مخرج المسلسل نفسه بتهمة نشر أخبار مغلوطة تتعلق بسرقة معدات 
التصوير الخاصة بالمسلسل على مواقع التواصل االجتماعي. وكانت تدوينات 
عديدة  على  مواقع التواصل االجتماعي شككت في الواقعة واصفة الحدث 
باالدعاء ، و اتهمت مخرج مسلسل »حلم األسمرات« بسرقة معدات تصوير 
فريق العمل .  وفور ذلك ، قامت  األجهزة األمنية بالتعامل مع الواقعة بضبط 
المتهمين وإعادة المعدات فور اإلبالغ بها.  كما تم ضبط مخرج العمل وكذا 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضده بتهمة نشر أخبار مغلوطة، وعند 
مواجهته بالتهم المنسوبة إليه ،أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم 
باتخاذ قسم الشرطة لإلجراءات الالزمة حيال الواقعة السيما بعد استغاثة 

أسرة مسلسل حلم »األسمرات« . 
 الفنانة آثار الحكيم تعتزل األضواء 

   أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم اعتزالها األضواء بشكل نهائي وذلك 
بعد مشوار فني وصل إلى 35 عاما قدمت خالله العديد من األعمال البارزة على 
مستوى الدراما والسينما حيث كتبت على صفحتها  » أنا الحمد هلل اعتزلت 
التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت األضواء »

عين على الميديا

�سميرة �سعيد تنتظر فتح حدود المغرب 
أطلقت المطربة وعازفة العود المغربية، مجدولين بن صغير، عمال فنيا جديدا تحت لت�سوير »ديو« مغربي

عنوان »عييت«، حيث أبدعت الفنانة بنفسها في صياغة الكلمات واأللحان، وكما صوتها 
كانت أناملها حاضرة بقوة في تميز األغنية، من خالل عزفها على آلة العود، في حين تم 
التسجيل باستوديو مهدي المحجور، بتوزيع وميكساج أشرف بنصفية، فيما دارت مشاهد 
الفيديو كليب بمزرعة نجيب سالمي، فيما تألق أحمد باحسين في إخراج هذه التحفة.
يذكر أن مجدولين بن صغير من مواليد مدينة تازة، عاشت طفولتها بمدينة طنجة، 
بدأت عالقتها بالغناء والعزف على آلة العود وهي في ربيعها العاشر، دفع بها عشق 
الموسيقى العربية وتشجيع من والديها، إلى تعلم الموسيقى وكذا العزف على آلة العود 
بالمعهد الموسيقي بمدينة طنجة، قبل أن تكمل مسارها الفني األكاديمي بمعهد مدينة 
تمارة متوجة بشهادة اإلتقان في العزف على آلة العود وبشهادات تقديرية أخرى في 

الموسيقى األندلسية والموشح والصولفيج.
شاركت كليمة العود، مجدولين، في عدة مهرجانات وتظاهرات كعازفة عود داخل 
و خارج المغرب )أستاذة مكونة في الماستركالس بمدينة كروز بفرنسا 2009، إعداد 
 ،2011 الفنان بنياز و المذاع في رمضان  مع  »على سبة«  و أداء موسيقى سكيتش 
عضوة في تشييد دار العود 2019 ...( كما شاركت مع عدة فرق عصرية في السهرات 

التلفزيونية على القناة االولى المغربية وعلى قنوات أخرى.
تشتغل ماجدولين حاليا أستاذة آللة العود في المعهد الوطني للموسيقى بالرباط و 
عضوة في الفرقة االكاديمية بنفس المعهد، وبالموازاة مع الموسيقى، حازت مجدولين 
على شهادة الماجستير في المعلوميات بكلية العلوم بالرباط، وهي بصدد التحضير 
لنيل شهادة الدكتوراه، كما أنها نالت مؤخرا شهادة االجازة المهنية في تدريس التربية 

الموسيقية.

اتفاقية لتقريب الفن ال�سابع من طلبة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بتطوان
 جرى األربعاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان 
 ومؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط وجمعية أصدقاء السينما بتطوان.
وتروم االتفاقية، حسب بالغ لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط، 
الظاهرة  سحر  يكتشفون  والطلبة  الشباب  وجعل  بالمغرب  السينمائي  الحقل  إغناء 
 السينمائية، ويطورون مهاراتهم اإلبداعية عبر اقتراح مجموعة من األنشطة والورشات.
اختيارات  ضمن  اختيارا  السينما  جعل  في  المساهمة  إلللى  االتفاقية  تهدف  كما 
المجلس  فللي  مللشللاركللتللهللا  عللبللر  اسللتللعللادت،  الللتللي  تللطللوان  آداب  بكلية  الللتللكللويللن 
موقعها   ،2021 دجللنللبللر   24 فللي  المنعقد  تللطللوان،  مللهللرجللان  لمؤسسة  اإلداري 
المتوسط. األبلليللض  البحر  لسينما  تللطللوان  لمهرجان  أسللاسللي  أكللاديللمللي   كشريك 
وقد وقع االتفاقية كل من مصطفى الغاشي، عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لتطوان، وأحمد 
 الحسني، رئيس مؤسسة المهرجان، ومحمد بويسف الركاب رئيس جمعية أصدقاء السينما بتطوان.
وكانت مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط، في دجنبر الماضي، 
قد انتخبت مكتبا تنفيذيا جديدا، وقبول عضوية فاعلين جدد، كما تمت المصادقة على 
التقريرين األدبي والمالي للدورة 26 من المهرجان )4 و 10 يونيو 2021(، وتقديم الخطوط 

العريضة للدورة 27 المرتقب انعقادها بين 11 و18 من مارس المقبل.

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

األربعاء 19 يناير  2022 املوافق 17 جمادى الثانية 1443 العدد 13.046

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض 
مفتوح 

املتعلق بتزويد منطقة الدار 
البيضاء الكبرى باملاء 

الصالح للشرب - أشغال 
الربط بني خزاني مديونة  
و بوسكورة-قسيمة رقم 1 : 

قنوات جر املياه املعالجة
جلسة علنية

رقم: 05/م.ت.ص/م.أ/2022
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
للشرب - قطاع املاء عن طلب 
بتزويد  املتعلق  العروض 
مدينة منطقة الدار البيضاء 
الصالح  باملاء  الكبرى 
بني  الربط  أشغال   - للشرب 

وبوسكورة  مديونة  خزاني 
قنوات جر   :1 رقم  قسيمة   -

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

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
هم  ر 9د 2 . 4 6 7 . 6 8 0٫ 0 0

)م.ا.ر(.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة 
ما  أو  924.700٫00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل.
اختيارية  زيارة  تنظم 
باملركب  املشروع  ملوقع 
ملديونة  الهيدرومائي 
بتاريخ الخميس 10  فبراير 
2022 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الصفقات  مكتب 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب - قطاع املاء 
مبنى محطة املعالجة، شارع 

الوزاني،  بلحسن  محمد 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب.
ملف  تحميل  يمكن 
البوابة  عبر  االستشارة 
للصفقات  املغربية 

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
االستشارة  ملف  يسلم 

مجانا.
العروض  تحضير  يجب 
نظام  ملقتضيات  طبقا 

االستشارة و:

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

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

لفتح األظرفة.

أو تسلم إلى رئيس لجنة   -
الجلسة  بداية  التحكيم عند 

العلنية لفتح األظرفة.
العلنية  الجلسة  ستعقد 
بتاريخ  األظرفة  لفتح 
 2022 مارس   02 األربعاء 
التاسعة  الساعة  على 
)توقيت  صباحا  والنصف 
محلي( بمقر مديرية التزويد 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 

)G(، محطة املعالجة، شارع 
الوزاني،  بلحسن  محمد 
ـ  الرباط   -  10220 ص.ب 

املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

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

ص.ب  الوزاني،  بلحسن 
10220 - الرباطـ  املغرب.

الهاتف:
)212(0537.66.77.77

الفاكس:
)212( 0537.66.72.22

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
االلكتروني  العنوان  عبر 

ملوقع املكتب - قطاع املاء:
http://www.onep.ma/
ع.س.ن/183/ا.د

ع.س.ن /174/إدع.س.ن /173/إد

ع.س.ن /178/إد

ع.س.ن /182/إد

ع.س.ن /181/إد
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الكلمات   المسهمة09
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

األربعاء 19 يناير 2021 املوافق 16 جمادى الثاني 1443 العدد 13.046

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى الثانيةاأليام

141707:0213:4616:2918:5320:10اإلثنين

151807:0213:4616:2918:5420:11الثالثاء

161907:0113:4716:3018:5420:12األربعاء

172007:0113:4716:3118:5520:13الخميس

182107:0113:4716:3218:5620:14الجمعة

192207:0113:4716:3318:5720:14السبت

202307:0013:4816:3418:5820:15األحد

مناقشات04
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املغاربة  واإلخوة  األخوات  كل  أستسمح 
كما  ومواطنتهم؛  وطنهم  على  الغيورين 
الجزائريني والجزائريات  أستسمح كل اإلخوة 
على  الغيرة  الشعور)أي  نفس  يحركهم  الذين 
معنى  إعطاء  إلى  الهادف  في نضالهم  الوطن( 
لالسم الذي تحمله دولتهم، من خالل تحويلها 
أستسمح  مدنية؛  دولة  إلى  عسكرية  دولة  من 
الجزائر،عمال،  هؤالء وأولئك ببدء الحديث عن 
سلوك  من  عليه  معتادون  نحن  بما  جهة،  من 
املرور  في  األسبقية  نعطيه  الذي  اآلخر  نحو 
أو الولوج إلى مكان ما، كما يحدث في مداخل 
نجد  عندما  أو  املثال،  سبيل  على  العمارات 
شخص؛  من  ألكثر  يتسع  ال  ممر  أمام  أنفسنا 
في  عليه  تربينا  بما  عمال  أخرى،  جهة  ومن 

الصغر من احترام األكبر أو األقدم منا. 
وفي ما يخص هذه النقطة بالذات، فالجزائر 
من  حتى  )وربما  املساحة  حيث  من  منا  أكبر 
اسم  حيث  من  منا  وأكبر  السكان(،  عدد  حيث 
من  أما  كلمتني(؛  مقابل  كلمات  )أربع  الدولة 
حيث "القدم"، فال نعدم من يفيدونا بأن الجزائر 
ملا  املتتبعون  اطلع  وهكذا،  املغرب.  من  "أقدم" 
الشرقية،  بجارتنا  االتصال  وسائل  في  يروج 
في  عنه  ُأعلن  حديث،  عبقري"  "اكتشاف  على 
بالفضل  االعتراف  باب  ومن  األخيرة.  املدة 
ألهل الفضل، فقد كان لزاما علي أن أحترم هذا 
صاحبه  وأن  خصوصا  الجديد"،  "االكتشاف 
سجل سبقا في الهراء وفي الخبل حيث ادعى 
أن اسم املغرب كان يطلق على الجزائر، بينما 

املغرب كان اسمه "املروك".

موسوعة شنقريحة
ندرج  أن  يمكن  علم  أي  في  أدري  ال  حقيقة، 
هذا االكتشاف الكبير. هل في الجغرافيا أم في 
التاريخ أم في علم الحفريات، أم نعطيه اسم علم 
شنقريحة  عهد  في  للجزائر،  يكون  حتى  جديد 
موسوعة  إلى  ُيدخلها  علمي  سبق  وتبون، 
املوسوعة  هذه  كانت  وإذا  النادرة؟  االكتشافات 
أن  املتحدة  األمم  على  فأقترح  موجودة،  غير 
يوما  له  وُتحدث  النادر  االكتشاف  هذا  تتبنى 
عامليا ُيحتفى به في جميع أنحاء املعمور. ويمكن 
لألمم املتحدة، في املستقبل، أن تقوم بتصحيح 
اسمها  للجزائر  فتعيد  التاريخي"،  "الخطأ  هذا 
إلى  العودة  على  املغرب  وتلزم  )املغرب(  األول 

اسمه األصلي )املروك(.
وبالتبعية واملنطق، سيعود للجزائر كل شيء 
االكتشافات  من  بدءا  املغرب،  أرض  على  يوجد 
مجال  في  والحديثة،  منها  القديمة  العلمية، 
الجيولوجيا وعلم الحفريات واألركيولوجيا)علم 
املغربية  البحث  فرق  عنها  أعلنت  التي  اآلثار(، 
والدولية. ال يهم إن كانت هذه االكتشافات تتعلق 
القديم  الحجري  اإلنسان  استخدمها  بـ"أدوات 
في عدد من أعماله، إذ يتم العثور عليها بكثافة 
بجميع  والطلبة  والعلماء  الباحثني  قبل  من 
مناطق املغرب، ما يعني أن هذا الحيز الجغرافي 
يفسر  ما  وهو  األولى،  للبشرية  موطنًا  كان 
العثور على هياكل عظمية وبقايا جماجم تعود 
ملئات آالف السنني")أنظر مقاال بعنوان "املغرب 
التركي  املوقع  نشرفي  الجيولوجيني"،  جنة 
yeniSafakبتاريخ 4 رجب 1439(؛ وحتى"جد 
الديناصورات العاشبة عبر العالم، )الذي( عاش 
في الحقبة الجوراسية قبل حوالي 180 مليون 
عام" )نفس املقال(، يحق للجزائر أن تطالب به، 
ُأكُتشف في أرض املغرب؛أي الجزائر  ما دام قد 
اسمها  على  "املروك"  يستولي  أن  قبل  سابقا، 
الجديد في  االكتشاف  )املغرب(، حسب  األصلي 
املجيد كذبون،  الضاربة، حسب عبد  القوة  بالد 

عفوا تبون.
التي  الوحيدة  الدولة  هو  املغرب  أن  وبما 
الصعيد  الجيولوجيني"على  "جنة  صفة  تحمل 
الحق  هذا  لجيراننا  نعيد  أن  فعلينا  العاملي، 
وإن  وعدوانا، حتى  ظلما  منهم  "سلبناه"  الذي 

وجدوا  قد  أنهم  يبدو  لكن،  به.  يطالبوننا  لم 
أن  اكتشفوا  حيث  الخسارة،  هذه  عن  تعويضا 
جبل الجودي يوجد عندهم؛ مما يعني أن سفينة 
نوح عليه السالم قد رست بالجزائر؛ وبالتالي، 
العظيم  الطوفان  بعد   - للبشرية  الثاني  فاألب 
الذي أباد كل البشر باستثناء من كانوا مع نوح 
في سفينته -أصبح جزائريا، والجزائر أصبحت 

مهد األنبياء والرسل.
لن تجد الكلمات املناسبة لوصف هذا الهبل. 
لكن األمر ال يقف عند هذا الحد؛ فبعض املنتسبني 
الفاشل،  للنظام  تطبل  التي  الجزائرية  للنخبة 
العديد  يؤكدها  التي  الحقائق  أمام  يجدوا  لم 
املجاالت  من  الكثير  في  والباحثني  العلماء  من 
األركيولوجيا،  الحفريات،  )الجيولوجيا، 
الجغرافيا، التاريخ، األنثروبولوجيا، إلخ( سوى 
ولو  البحث،  مجال  في  قدم  موطئ  عن  البحث 
من  الفارغ،  والكالم  والتدليس  والزور  بالكذب 
بعض  عنهم  والتنفيس  أسيادهم  إرضاء  أجل 
الشيء من عقدتهم العميقة واملزمنة التي تتمثل 

في املغرب.   
وهكذا، سبح الخيال بأحد املؤرخني الجزائريني 
"العباقرة")وال أعتقد أنه الوحيد الذي سلك هذا 
مليون   4.5 الجزائرعمرها  أن  النهج(،فاكتشف 
"الدامغة"  الكالمية  بالحجج  أثبت  وقد  سنة. 
إعالم  به  احتفى  الذي  السخيف  املعطى  هذا 
كل  ذلك  وصدَّق  احتفاء،  أيما  الجزائري  الزيف 
الرئيس  مقدمتهم  وفي  ونخبه،  النظام  أغبياء 
الحالي. وقد وجدوا في هذه الكذبة البليدة شيئا 
أججتها  التي  املزمنة  عقدتهم  عن  التنفيس  من 
تصريحات الرئيس الفرنسي "إمانويل ماكرون"، 
موجودة  تكن  لم  كدولة  الجزائر  أن  مفادها 
للرئيس  سبق  )وقد  فرنسا  عن  استقاللها  قبل 
الفرنسي األسبق، الجنرال دوغول، أن قال نفس 

الكالم(.ويقول بذلك، أيضا، كبار املؤرخني.
جارتنا  وخزعبالت  ترهات  جانبا  لندع 
التسلية  سبيل  على  أوردناها  التي  الشرقية، 
املتخلفة  العقلية  من  جانب  تعرية  وبهدف 
العسكري  النظام  يعمل  التي  واملفِسدة  الفاسدة 
الناشئة، دون  أذهان  على غرسها ورعايتها في 
العالم شرقا وغربا؛  أن يدرك بأنه يضحك عليه 
املقال  هذا  في  يهمنا  ما  ليس  فهذا  كل،  وعلى 

واملقام.
من  لكل  واملسمى  االسم  في  اآلن  لننظر 
هو  للجزائر،  الرسمي  فاالسم  الدولتني. 
الشعبية"،  الديمقراطية  الجزائرية  "الجمهورية 
واالسم الرسمي للمغرب، هو "اململكة املغربية". 
بينما  الدال؛  اللفظ  لغويا،  باالسم،  واملقصود 
املسمى يقصد به املدلول، أي املضمون أو املعنى 

الذي يحمله اللفظ الدال )أي االسم، هنا(. 

االزمة الخانقة 
الرسمي  االسم  مدلول  إلى  الوصول  لنحاول 
ال  الجزائرية"  "الجمهورية  فعبارة  للجزائر؛ 
تطرح أي إشكال داللي؛ فالدولة الجزائرية ليست 
ال ملكية، وال سلطنة، وال إمارة، بل هي جمهورية. 
أكثر  تطرح  الشعبية"  "الديمقراطية  عبارة  لكن 
داللي.  إشكال  من  وأكثر  واستفهام  تساؤل  من 
وأول سؤال يتبادر إلى الذهن، هو أي ديمقراطية 
سنة  استقاللها  منذ  الجزائر  في  تسود  شعبية 

1962 إلى اليوم؟
ال داعي للنبش في التاريخ؛ ويكفي النظر، بكل 
موضوعية وتجرد، إلى األزمة الخانقة التي تمر 
منها البالد، حاليا، إلدراك أن الدولة الجزائرية 
ليست ال ديمقراطية وال شعبية؛ بل دولة يتحكم 
شعبية،  ديمقراطية  كانت  فلو  العسكر.  فيها 
ثروات  عائدات  من  الجزائري  الشعب  الستفاد 
الثروات  هذه  لكن  والغاز؛  البترول  من  بالده 
القرار،  في  املتحكمني  قبل  من  وُتنهب  ُنهبت 
القرن املاضي من  وُتهدر وُتبدد منذ سبعينيات 

أجل قضية خاسرة.
وحتى ال ُنتهم بالتحامل على جارتنا الشرقية 
وبالتدخل في شأنها الداخلي، نشير فقط إلى ما 
سجله التقرير األخير للبنك الدولي حول الوضع 
االقتصادي واالجتماعي الحالي في بالد املليون 
شهيد، الغنية بثرواتها الطبيعية؛ التقرير متسم 
بالسواد، ُوينذر بأوخم العواقب. وبمعنى آخر، 
كان  وإن  اإلفالس،  حافة  على  توجد  فالبالد 
الجزائر  أن  النظير  منقطع  بغباء  رئيسها يصر 
العظمى  القوة  فهي  شيء؛  كل  في  األولى  هي 

والقوة الضاربة والقوة اإلقليمية...إلخ.
ولغباء مسؤولي جارتنا الشرقية، فقد احتموا، 
من  االستفادة  بدل  املؤامرة،  بنظرية  كعادتهم، 
اإلصالحات  في  والشروع  التقرير  مالحظات 
ببذل  )أنصحهم  األسوأ  لتفادي  األساسية 
مجهود لالطالع على ما صنعه املرحوم الحسن 
ينذر  البنك  نفس  من  أسود  بتقرير  توصل  يوم 
بالسكتة القلبية(. وللتغطية على عجزهم، راحوا 
على  فيديوهات  نشر  أجل  من  أبواقهم  يعبؤون 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  تصف  املغرب، 
أن  لغبائهم،  ناسني،  واملتأزم،  باملأساوي  فيه 

تقرير البنك الدولي الذي اعتمد على معطياتهم 
الرسمية، قد كشفهم أمام العالم، وأن الفيديوهات 
التي تخرج من الجزائر على الطوابير الطويلة 
وضعية  عن  مجهوال  شيئا  تترك  لم  وسببها، 
البالد بالنسبة للرأي العام ليس املحلي فقط، بل 

والدولي.
واملتتبع للوضع بالجزائر، سواء كان مواطنا 
إال أن يتساءل عن  أو أجنبيا، ال يمكن  جزائريا 
مآل العائدات الكبيرة من البترول والغاز، حتى 
الوقوف  إلى  الجزائري مضطرا  املواطن  أصبح 
طويال في الطوابيرمن أجل الحصول على قسط 
الحليب،  )الزيت،  األساسية  الغذائية  املواد  من 
وحمص  عدس  من  القطنيات،  البطاطا،  الخبز، 

وغيرهما، ناهيك عن أسعارها امللتهبة(.
فهل، لو كانت الجمهورية الجزائرية ديمقراطية 
بالفعل، كان سيكون هذا هو حال مواطنها وحال 
التحتية  البنيات  حيث  من  عامة  بصفة  البالد 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  والوضع 
فيها  يتحكم  لدولة  يمكن  وهل  والحقوقي...؟ 
لها  أن  صحيح  ديمقراطية؟  تكون  أن  العسكر 
وبرملانا وحكومة؛ لكن الحكام  رئيسا "منتخبا" 
الفعليني، هم العسكر؛ وهذا، يعرفه الجزائريون 

جيدا، وال يحتاجون ملن يذكرهم بذلك. 
ديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  كانت  ولو 
إلى  الجزائري  الشعب  خرج  ملا  حقا،  شعبية 
عسكرية".  ال  مدنية  "دولة  شعار  رافعا  الشارع 
كما أن موقف هذا الشعب من النظام، تم التعبير 
األخيرة  االستحقاقات  في  وضوح  بكل  عنه 
)االستفتاء على الدستور، االنتخابات الرئاسية 
عالية؛  ِنسبا  املقاطعة  عرفت  والبرملانية(، حيث 
الدولة،  مؤسسات  شرعية  إشكالية  يطرح  مما 
أو  الحكومة  أو  بالرئيس  األمر  تعلق  سواء 
الجزائريات  من  الهزيلة  للنسبة  نظرا  البرملان، 
"املسرحية  في  شاركوا  الذين  والجزائريني 
نظام  هو  الفعلي،  ُمخرجها  التي  الديمقراطية" 
الشعبية"  "الديمقراطية  أن  يؤكد  مما  العسكر؛ 

اسم بدون مسمى.
لننظر اآلن في االسم واملسمى للدولة املغربية 
التاريخ  إلى  للرجوع  داعي  املغربية.ال  أواململكة 
شخص  في  املغربية  الدولة  عراقة  عن  للحديث 
تحتاج  ال  التي  التاريخية  الشرعية  ذات  امللكية 
يقدمه  الذي  بالتعريف  ولنكتف  دليل،  إلى 
الدستور املغربي )دستور 2011(، في بابه األول 
نقرأ:  منه،حيث  األول  والفصل  عامة(  )أحكام 
دستورية،  ملكية  نظام  باملغرب  الحكم  "نظام 

برملانية واجتماعية".
"ملكية  عبارة  محتوى  يخص  ما  ففي 
نًا في الباب الثالث  دستورية"، فإننا نجده ُمتضمَّ
من نفس الدستور، الذي يحدد اختصاصات امللك 
"امللك، رئيس الدولة وممثلها األسمى،  كالتالي: 
 ،)...( الدولة  دوام  وضامن  األمة،  وحدة  ورمز 
 )...( الديمقراطي  االختيار  صيانة  على  يسهر 
للملكة"...   الدولية  التعهدات  احترام  وعلى 
ويمارس امللك مهامه "بمقتضى ظهائر، من خالل 
الدستور"  بنص  صراحة  له  املخولة  السلطات 

)الفصل 42 من دستور 2011(.
أما عبارة "ملكية برملانية" فتحيل على االختيار 
األمة  ثوابت  ثابتا من  الذي أصبح  الديمقراطي 
التي  املغربية،  الديمقراطية  والتجربة  املغربية. 
ال تدعي الكمال، قد وصلت اليوم إلى درجة من 
النضج جعلها تشكل نموذجا فريدا في محيطها 
اإلقليمي. وقد أعطى املغرب، بانتخابات 8 شتنبر 
وصواب  التنظيمية  خبرته  على  الدليل   ،2021
اجتهاداته القانونية التي مكنته من تنظيم ثالث 
انتخابات في يوم واحد )االنتخابات التشريعية 
والجهوية واملحلية(، رغم ظروف الجائحة. وقد 
بهذا  حكومية  غير  ومنظمات  دول  عدة  أشادت 
ل، على املستوى الداخلي، أي  اإلنجاز. ولم ُيسجَّ
طعن سياسي في العملية االنتخابية؛ إال ما كان 
من انتقادات لالستعمال املفرط للمال في بعض 
التغلب  يتم  قد  أمر  وهناك.وهذا  هنا  الدوائر، 
بأن  الدولة  اقتنعت  ما  إذا  املستقبل،  في  عليه 
املؤسسات  وهشاشة  ضعف  في  يتسبب  املال 

التمثيلية.

التجربة الديموقراطية 
تجسدت  فقد  اجتماعية"،  "ملكية  عبارة  أما 
أول  وكان  كورونا.  جائحة  خالل  خاص  بشكل 
قرار ذو طبيعة اجتماعية، اتخذه رئيس الدولة، 
امللك محمد السادس، بعد قرار الحجر الصحي، 
"اإلحداث  قصد  للحكومة  تعليماته  إعطاء  هو 
وباء  ومواجهة  لتدبير  لصندوق خاص  الفوري 
القانونية.  للمقتضيات  طبقا  كورونا"،  فيروس 
ص الصندوق املذكور لتعزيز املنظومة  وقد ُخصِّ
واملعدات  املالئمة  التحتية  بالبنيات  الصحية 
دعم  في  الصندوق  هذا  ساهم  كما  الضرورية؛ 
فيروس  بتداعيات  تأثرا  األكثر  القطاعات 
مما  املهيكل؛  غير  القطاع  ذلك  في  بما  كورونا، 
االجتماعية  التداعيات  من  التخفيف  في  ساهم 
تم  املغاربة  أن  ذلك  إلى  أضف  الجائحة.  لهذه 
امللك  من  بقرار  وذلك  باملجان؛  تلقيحهم  ويتم 

محمد السادس. 
هذا، دون إغفال اإلشارة إلى املساعدات الطبية 
التي ُأرسلت بتعليمات من امللك محمد السادس 
إلى 15 دولة إفريقية ملكافحة وباء كورونا؛ كما 
املقدمة  الطارئة  اإلنسانية  املساعدات  ننسى  ال 
للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية 
يشبعونه  جيراننا  )بينما  غزة  قطاع  وفي 
وال  زيتا  وال  خبزا  تشتري  ال  التي  الشعارات 
كمامة وال...لقاحا(. أليس هذا دليال إضافيا على 
أن اململكة املغربية "ملكية اجتماعية"، كما جاء 

في الدستور؟
وبتعليمات من امللك، دائما، الحكومة املغربية 
8 )انتخابات  االقتراع  صناديق  من  املنبثقة 
القوانني  إصدار  على  مجبرة   )2021 شتنبر 
لتنفيذ  الضروري  التمويل  عن  والبحث  الالزمة 

سقف  له  ِد  املُحدَّ امللكي  االجتماعي  البرنامج 
م إلى مراحل، تبتدئ  وُمقسَّ زمني ملِزم )2025( 
يتعلق  األمر   .2022 فجر سنة  بزوغ  مع  أوالها 
التغطية الصحية  )تعميم  بالحماية االجتماعية 
من  االجتماعية  التغطية  تعميم  اإلجبارية؛ 
املهنيني  لفائدة  للمعاشات  نظام  خالل إحداث 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال 
الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ إحداث تعويضات 
تعويض  إحداث  األطفال؛  ماليني  لفائدة  عائلية 

عن فقدان الشغل...(. 
جنة  في  نعيش  أننا  نزعم  ال  املغاربة  نحن 
ديمقراطية )فلسنا في سويسرا وال في إنجلترا 
من  رغد  في  نرفل  أننا  ندعي  وال  في...(،  وال 
اقتصادية  ببحبوحة  ننعم  أننا  أو  العيش 
)فالفوارق  الجميع  منها  يستفيد  واجتماعية 
االجتماعية واملجالية تشكل هاجسا حقيقيا لدى 
ولدى   - الحكومة  وليس  الدولة  أقول   - الدولة 
الطبقة السياسية الواعية بمخاطر هذه الفوارق 
التي  املتوحشة  الليبرالية  مع  استفحلت  التي 
انتهجتها حكومات سابقة ومن بينها حكومات 
العشرية األخيرة؛ وسنرى ماذا ستفعل الحكومة 
الحالية(؛ لكننا نعي جيدا قيمة ما حققته بالدنا 
السياسي  املستوى  على  كبيرة  إنجازات  من 
والطاقي  والبيئي  واالجتماعي  واالقتصادي 
وغيره،  والرياضي  والديبلوماسي  والحقوقي 
بالدنا  عرفتها  التي  الكبرى  اإلصالحات  بفضل 
تحت قيادة امللك محمد السادس، رئيس الدولة 

املغربية. 
أن  رغم  اإلنجازات،  هده  إلى  ننظر  وعندما 
نقدر  فإننا  غاز،  وال  بترول  ال  له  ليس  املغرب 
مستوى  على  سواء  بالدنا  حققته  ما  عاليا 
الحديدية،  السكة  )الطرق،  التحتية  البنيات 
املوانئ، املطارات، املالعب واملركبات الرياضية، 
على  أو  املتجددة...(  الطاقات  االتصاالت، 
ذلك  في  بما  واالقتصادي،  الصناعي  املستوى 
ال  أخرى  مجاالت  في  أو  األخضر،  االقتصاد 
يتسع املجال لذكرها. لكن ما ُينقص من قيمة هذه 
الطفرة االقتصادية، هو غياب العدالة االجتماعية 
ومقلقة  صارخة  الفوارق  تظل  حيث  واملجالية، 
إلى  البالد  ملك  أشار  وقد  مظاهرها.  بعض  في 

هذا األمر في عدة مناسبات.

الفرق الشاسع
خالصة القول، ال مجال للمقارنة بني الدولتني 
من حيث املسمى؛ فالفرق شاسع. ويتجلى ذلك، 
من جهة، في تعامل كل طرف مع الطرف اآلخر؛ 
السادس  محمد  امللك  يجعل  الذي  الوقت  ففي 
املشاكل  لحل  منهاجا  للجار  املمدودة  اليد  من 
الثنائية، يصر النظام الجزائري على إعالن عدائه 
للمغرب، وبوقاحة فجة، ناهيك عن قطع العالقات 
تحليق  ومنع  واحد،  طرف  من  الديبلوماسية 
الطائرات املغربية فوق األراضي الجزائرية، ودق 
فإن قطار  إلخ؛ ومن جهة أخرى،  الحرب،  طبول 
الدولة املغربية قد انطلق في االتجاه الصحيح، 
قطار  بينما  وبحكمة،  بدقة  مبرمجة  وبسرعات 
الدولة الجزائرية يسير القهقرى وهمه الوحيد، 
الذي  الوقت  وفي  املغرب.  مصالح  معاكسة  هو 
ويراكم  ديبلوماسية  انتصارات  املغرب  يحقق 
اإليجابيات في عالقاته الدولية ويعدد شراكاته 
االستراتيجية، تصر الجزائر على حشر نفسها، 
جعلها  ضيق  خندق  في  الخرقاء،  بسياستها 
قاتلة.  عزلة  من  الدولي  املستوى  على  تعاني 
الداخلي، فتعاني من الرفض  أما على املستوى 
بسبب  املثال(  سبيل  على  )الحراك  الشعبي 
قمعها للشعب وإفقارها له رغم الثروات الهائلة 
التي تتوفر عليها البالد. ويحز في نفوسنا، نحن 
يكابدون  الجزائريني  أشقاءنا  نرى  أن  املغاربة، 
البطاطا  حبات  بعض  على  الحصول  أجل  من 
أو قنينة زيت أو علبة حليب أو كيلو عدس أو 

حمص أو غيره.

  nمحمد إنفي

حتى ال ُنتهم بالتحامل 
على جارتنا الشرقية 

وبالتدخل في شأنها 
الداخلي، نشير فقط 
إلى ما سجله التقرير 

األخير للبنك الدولي 
حول الوضع االقتصادي 

واالجتماعي الحالي 
في بالد المليون 

شهيد، الغنية بثرواتها 
الطبيعية؛ التقرير 

متسم بالسواد، ُوينذر 
بأوخم العواقب. 

وبمعنى آخر، فالبالد 
توجد على حافة 

اإلفالس

دولة اجلزائر ودولة املغرب 
بني اال�سم وامل�سمى
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االتحاد االشتراكي

بعد حياة حافلة بالنضال، توفي بالرباط 
الفلسطيني  السفير  الماضية،  الجمعة 
السابق، وجيه حسن علي قاسم، أبو مروان.
األول  الرعيل  من  م��روان  أبو  ويعتبر 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  ل��ح��رك��ة  ال��م��ؤس��س 
الخطوات  رسم  الذي  فتح،  الفلسطيني، 
األولى على درب نضال الشعب الفلسطيني 

دفاعا عن قضيته العادلة.
في سنة 1969 عينته حركة فتح ممثال لها 
في المغرب، وبعد ذلك أصبح ممثال لمنظمة 
أول  يعين  أن  قبل  الفلسطينية،  التحرير 
سفير لدولة فلسطين بالمغرب غداة اإلعالن 
عنها سنة 1988، وظل يشغل هذا المنصب 
بعدها  واختار  تقاعد سنة2010،  أن  إلى 

البقاء في المغرب إلى أن وافته المنية. 
ظل الفقيد على مدار أزيد من أربعة عقود، صوت فلسطين 
القوي، الذي يصدح في كل المناسبات، كان محل تقدير 
واحترام على المستوى الرسمي، وحظي بالتفاف واسع 
من طرف القوى السياسية، النقابية والجمعوية، وبتقدير 
كبير من طرف المثقفين ورجال اإلعالم، ولعب دورا كبيرا 
كانت  التي  والتطورات  المستجدات  بكافة  التعريف  في 

تعرفها القضية الفلسطينية.
وعلى إثر هذا المصاب، بعث جاللة الملك محمد السادس 

برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم .
نعي  التأثر  ببالغ  تلقينا  »فقد  البرقية  في  جاء  ومما 
فلسطين  لدولة  السابق  السفير  اهلل  بعفو  المشمول 
المرحوم وجيه حسن علي قاسم، تغمده اهلل  بالمغرب، 

بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه«.
ألفراد  المحزنة،  المناسبة  بهذه  الملك  جاللة  وأعرب 
أسرة المرحوم ومن خاللهم لكافة أهلهم وذويهم ولجميع 
أصدقاء الفقيد ومحبيه، سواء في بلده الثاني، المغرب، 
أو في دولة فلسطين الشقيقة، عن أحر التعازي وأصدق 
مشاعر المواساة، في فقدان شخصية ظلت طيلة مشوارها 
النضالي والدبلوماسي المتميز تكن بالغ التقدير واإلعجاب 
للمغرب، وكرست جهودها لخدمة عالقات األخوة المتينة 

التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
يلهمكم  أن  نسأل  تعالى  »فاهلل  الملك  وأضاف جاللة 
المبرور  فقيدكم  يثيب  وأن  العزاء  الصبر وحسن  جميل 

على ما قدم لوطنه وشعبه من أعمال جليلة«.  
 

ع�ضو من »�للجنة �لعلمية« يتوقع �إعادة 
فتح �لحدود نهاية يناير �لجاري

إعادة  الخاصة بكورونا، سعيد متوكل،  العلمية  اللجنة  توقع عضو 
فتح الحدود نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن قرار اإلغالق ينتهي في 

31 يناير، وفق ما نقلت«هسبريس«.
وقال متوكل إن »اللجنة الوزارية هي التي تتخذ القرار في هذا الصدد، 
لكننا ننتظر فتح الحدود، خاصة أن المتحور )أوميكرون( السائد على 

الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب«.
»ليس هناك سبب لتمديد إغالق الحدود ما عدا إذا كانت  وأضاف: 

هناك متحورات أخرى أكثر حدة على الصعيد العالمي«.
وتوقع متوكل أن »ينتهي اإلغالق عند نهاية الشهر، مع تطبيق اإلجراءات 
المصاحبة في ما يتعلق بالدول التي بها خطر كبير للمتحورات، وأن 

يتم العمل باللوائح كما كان معموال به من قبل«.
من جانبه، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب 
حمضي، إن »دخول مواطنين أو السياح إلى المملكة وهم ملقحون بشكل 
كامل، وبشهادة تحليل سلبية، أقل خطرا من الناحية الوبائية من وجود 
مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل وال يلتزمون بالتدابير الوقائية 

تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات«.
وتابع: »بالنظر إلى االنتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف 
فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا 

أكبر مما هو عليه الوضع«.
واعتبر أنه »بعد تجاوز ذروة الحاالت االستشفائية بجهة الدار البيضاء 
يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات األخرى تنتظر دورها في 
االرتفاع، ما دامت طاقة الدار البيضاء ستبقى صمام أمان عند الضرورة«.

في الواجهة03
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الفريق االشتراكي يسائل وزراء الشباب والثقافة والتواصل، التجهيز والماء، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، والنقل واللوجيستيك عن:

الرباط: عبد الحق الريحاني
احتج عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق االشتراكي 
بمجلس النواب، في  بداية الجلسة العامة المخصصة 
أية  عرض  عدم  على  أمس،  أول  الشفوية،  لألسئلة 
مقترح قانون بالرغم من مرور ثالثة أشهر على الوالية 

التشريعية، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
فرق  باسم  االشتراكي،  الفريق  رئيس  وطالب 
نقطة  خالل  من  النواب  مجلس  رئاسة  المعارضة، 
نظام تقدم بها، أن تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية 
ركن  التشريع  آليات  تفعيل  أن  باعتبار  المطلوبة 

أساسي من العمل البرلماني.
وأشار رئيس الفريق االشتراكي، في نفس الوقت، 
تتمثل  األولى،  عن  أهمية  تقل  ال  أخرى  مسألة  إلى 
في المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث ينص 
النظام الداخلي للمجلس على الحضور مرة واحدة 
على األقل في الشهر، ملفتا النظر إلى أن الواقع يؤكد 
أن مدة المجلس وصلت ثالثة أشهر في حين لم يمثل 

رئيس الحكومة أمامه سوى مرة واحدة.
خدوج  االشتراكية  النائبة  تقدمت  جهتها  ومن   
السالسي بسؤال شفوي إلى وزير الشباب والثقافة 
والتواصل خالل نفس الجلسة حول استئناف األنشطة 

والتظاهرات الفنية بالبالد.
ودعت النائبة االشتراكية إلى بعث إشارات واتخاذ 
قرارات قوية في اتجاه  دعم كل الروافد الثقافية بالبالد 
جهوية،  مسارح  عبر   الجهات،  كل  مستوى  وعلى 
وإعادة النظر في توظيف القاعات السينمائية المغلقة 

والمهملة، مؤكدة في ذات السياق أنه يجب الحديث، 
اليوم، عن الصناعة الثقافية باعتبارها رافعة لالقتصاد 
المغربي، لكي نحقق اليوم التنمية الثقافية ولنصل 
إلى ثقافة التنمية التي تنفق على العامالت والعاملين 
بها وتجنبهم هشاشة األوضاع وذل السؤال، مع العلم 

أن الثقافة ليست قضية قطاع واحد.
كما طالبت عضو الفريق االشتراكي وزير الثقافة 
لنص  سينمائي  تحويل  أفضل  جائزة  بتخصيص 

أدبي وروائي. 
النائب االشتراكي عمر اعنان  ومن جانبه توجه 
بسؤال شفوي إلى وزير  التجهيز والماء حول تزويد 
والتطهير  للشرب  الصالح  بالماء  القروي  العالم 

السائل.
وجاء في السؤال ذاته« لقد مرت سنتان كاملتان 
للتزويد  الوطني  البرنامج  إنجاز  في  الشروع  منذ 
20-27، وهو  السقي  وماء  للشرب  الصالح  بالماء 
التي  االستباقية  السياسة  إطار  في  يندرج  برنامج 
ينهجها جاللة الملك،  سياسة قوامها التعبئة القصوى 

والتدبير المحكم للموارد المائية.«
وموازاة مع ذلك، أشار النائب االشتراكي اعنان 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أن  إلى 
سبق أن نبه إلى الوضعية الكارثية للموارد المائية 
بالمغرب حيث أن المغرب دخل مرحلة مقلقة في ما 
يتعلق بالكمية المتوفرة للفرد التي ال تتجاوز 500 
متر مكعب في ما يصل  التأمين الدولي للفرد 1000 

متر مكعب.«
وعلى هذا األساس ساءل عضو الفريق االشتراكي 

الوزير الوصي عن القطاع عن اإلجراءات والتدابير 
التي تتخذها الوزارة من أجل مواجهة هذه المعضلة 

وتأمين هذه المادة الحيوية للمواطن المغربي.
كما توجه النائب االشتراكي محمود عبا بسؤال 
شفوي إلى وزير التجهيز والنقل حول إصالح وتوسيع 

الشبكة الطرقية.
وتساءل النائب االشتراكي من خالل السؤال ذاته 
حول ماهية اإلجراءات  العملية التي اتخذتها الوزارة 

لتنفيذ برنامج إصالح وتوسيع الشبكة الطرقية.
وفي تعقيب له على نفس السؤال الشفوي، طالب 

النائب االشتراكي بتوضيحات حول موقع الشبكة 
الطرقية باألقاليم الجنوبية من االستراتيجية الوطنية 
للسالمة الطرقية، السيما أن القطاع الحكومي المكلف 
أطلق في مرحلة سابقة استراتيجية جديدة في الفترة  
2017 و 2026 ، والتي تتماشى أهدافها مع العشرية 

للسالمة الطرقية.
وذكر النائب االشتراكي وزير النقل واللوجيستيك، 
بتنامي معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون التي تتفاقم 
مع ظهور عدة معضالت ومشاكل طرقية تمتد على 
طول جغرافية الجهة، مبرزا في هذا الصدد أن الحاجة 

ملحة  إلى توسيع الشبكة الطرقية المصنفة كلما 
توغلنا جنوبا.

سؤاال  ب��راس  فاضل  االشتراكي  النائب  ووج��ه 
الوطني والتعمير  التراب  إلى وزيرة إعداد  شفويا 
واإلسكان وسياسة المدينة، حول استفادة األحياء 

بالعالم القروي من التجهيزات األساسية.
وأوضح النائب براس، من خالل نفس السؤال، على 
أنه إذا كان الكل يجمع على معاناة العالم القروي 
من ضعف البنيات التحتية األساسية من الطرقات 
والتطهير السائل وشبكة الربط بالكهرباء، فإننا في 
المزمع  التدابير  حول  نسائلكم  االشتراكي  الفريق 
اتخاذها من قبل الوزارة للحد من انعكاساتها على 

المعيش اليومي للمواطن المغربي.
أن  إل��ى  ب��راس  النائب  أش��ار  ل��ه،  تعقيب  وف��ي 
»البعض يعتبر مهامكم تقنية، لكن نحن في الفريق 
االشتراكي نعتبر أن لها انعكاسا مباشرا على التنمية 
المحلية والموضوعية واالجتماعية للمواطن، كيف 
ال والنهوض بالمراكز الصاعدة هو الكفيل بتحقيق 
التنمية وجلب االستثمار ومحاربة الهجرة نحو المدن 
المجاورة، وأذكر هنا جماعة اوالد يعيش التي تقع في 
مدخل مدينة بني مالل، التي تفتقر إلى أهم المنشآت 

األساسية، والتطهير السائل.
واعتبر النائب االشتراكي براس أن قانون التعمير 
بصفة عامة مجحف في حق العالم القروي والجبلي، 
بالماء  الربط  إشكالية  هناك  المثال،   سبيل  وعلى 
والكهرباء المشروط بإكمال البناء حسب التصميم، 
وال ذنب للمواطن سوى أن إمكانياته المادية محدودة.

�ل�ضال�ضي:  دعم كل �لرو�فد �لثقافية بالبالد
    عمر �عنان:  و�ضعية �لكمية �لمائية للفرد �لمقلقة

رئي�س �لنيابة �لعامة يدعو �إلى �إطار قانوني ي�ضتوعب 
�لم�ضاطر لتعزيز �لتدبير �لالمادي لالإجر�ء�ت �لق�ضائية 

جاللة �لملك : �ضخ�ضية كر�ضت جهودها لخدمة عالقات �لأخوة 
�لمتينة �لتي تربط بين �ل�ضعبين �لمغربي و�لفل�ضطيني
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قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية لألسر منذورة 
للتراجع نتيجة المنحى التصاعدي لألسعار التي ستواصل ارتفاعها 

سنة 2022 بوتيرة%1,8  . 
للعام  التوقعية  الميزانية  حول  تقرير  في  المندوبية  وأوضحت 
الجاري أن معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة انتقل من متوسط   

سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و 2009 إلى %1.1 بين عامي 
2010 و 2019، ليتراجع إلى %0.7 فقط في عام 2022.

الديون  بتفاقم  مصحوبا  سيبقى  التراجع  هذا  أن  التقرير  وأكد 
األسرية للمغاربة التي تقدر بأكثر من %34 من الناتج المحلي اإلجمالي 
)حوالي 400 مليار درهم( وبتباطؤ في نمو قروضهم االستهالكية 
التي انخفضت من متوسط   سنوي قدره %20.5 إلى %6.6 بين هذه 
%4.1 في عام 2020 مع أزمة كوفيد.  الفترتين وبانخفاض بنسبة 
وتوقع التقرير أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة %3.7 في عام 
2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في األنشطة االقتصادية 

واألثر المتوقع لبرامج الدعم لألسر والشركات. 
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي 
اإلجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود  4,7%. ويعكس 
هذا التطور استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج 

الداخلي اإلجمالي، في حدود%1,8 .
وقالت المندوبية إن سنة 2022، ستكون سنة التحدي واالختبار 
العملي للنموذج التنموي الجديد.  فعلى المستوى المؤسساتي، وبعد 
2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض  انتخابات شتنبر 
االنتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو 
من خالل الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات 
وأهداف هذا النموذج الجديد.  وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد 

هذا العام ديناميكية جديدة لإلصالحات الهيكلية، والتي أصبحت 
اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق البالد مستوى 

نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها.
وعلى صعيد تدبير المالية العمومية، نبه التقرير إلى ارتفاع الدين 
العمومي مؤكدا أن الحكومة ستلجأ لتلبية احتياجاتها التمويلية، إلى 
القروض المحلية واألجنبية.  وفي هذا السياق، تشير التوقعات لعام 
2022 إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5% من 
الناتج الداخلي اإلجمالي، منها 60% من الناتج الداخلي اإلجمالي 
بالنسبة للدين الداخلي و18,5% بالنسبة للدين الخارجي. وقد كشفت 
تداعيات أزمة كوفيد19- أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات 
الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي.  وفي ظل استقرار الدين الخارجي 
المضمون في حدود14,7%  من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 2022، 
فإن الدين العمومي اإلجمالي سيصل إلى93,2%  من الناتج الداخلي 

اإلجمالي سنة 2022 عوض 90,3%  سنة 2021.
وكشف التقرير أن عجز الحساب الجاري سيعرف هذا العام المزيد 
من التدهور نتيجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وهو ما يبين 
العجز الهيكلي في التجارة الخارجية لبالدنا. وهكذا، سيتفاقم عجز 
الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل 
التطورات  على  وبناء  اإلجمالي.  الداخلي  الناتج  من  إلى%17,6  
الصافية للمبادالت من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ب 0,4 نقطة 
مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى %11,3-  من الناتج الداخلي اإلجمالي 

سنة 2022. 
السلع  من  ال��واردات  زي��ادة  إلى  النتيجة  هذه  المندوبية  وعزت 
ب10,1%  ونمو الصادرات ب 10,7%. وبالحجم، ستعزز الصادرات 
الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع ب 
الواردات  2021. ومن جهتها، ستسجل  9,5% سنة  7,2% عوض 

زيادة ب 7,8% عوض سنة 2021.

رحيل السفير السابق أبو مروان، صوت فلسطين القوي وممثلها البارز في المغرب

محمود عبا: �ضرورة �إ�ضالح وتو�ضيع �ل�ضبكة �لطرقية
  فا�ضل بر��س:  قو�نين �لتعمير �لمجحفة في حق �لعالم �لقروي و�لجبلي

�ضهيد: عدم تفعيل عر�س مقترحات �لقو�نين ويحتج على غياب رئي�س �لحكومة عن �لجل�ضة �ل�ضهرية

جالل كندالي 
لدى  للملك  العام  الوكيل  الداكي،  الحسن  موالي  أكد 
محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خالل الندوة الدولية 
حول األساس التشريعي لرقمنة اإلجراءات القضائية، أن 
إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية 
لألنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة 
بإدارة المساطر واإلجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة 
األداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز اإلصالح 
الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات 
ميثاق إصالح منظومة العدالة، وخالصات تقرير لجنة 

النموذج التنموي. 
 وشدد رئيس النيابة العامة على أن رقمنة اإلجراءات 
والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة 
خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال 
المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين 

إلى العدالة.
ورأى أن أهمية الرقمنة ال تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز 
ذلك لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين 
مناخ المال واألعمال، خاصة وأّن المعايير والمؤشرات 
العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي 
لتدبير القضايا والشكايات واالطالع على األحكام القضائية 

في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة االستثمارات.

والتزام،  بعناية  العامة  النيابة  رئيس  واستحضر 
مضمون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة 
الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة المؤرخة في 12 
أكتوبر 2019. وما تضمنته من توجيهات حيث جاء فيها: 
»ندعو الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة 
من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني 
خيار تعزيز وتعميم ال مادية اإلجراءات والمساطر القانونية 
والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فّعالة 
تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة ...مع الحرص على 
تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة 

في ورش التحول الرقمي«. 
وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه غير بعيد عّما تعيشه 
محاكمنا اليوم جّراء تفشي وباء كوفيد 19، والذي استلزم 
إقرار تدابير وإجراءات ذات طبيعة احترازية ووقائية، بلغت 
حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، يطفو إلى السطح 
نجاح تجربة »المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي« من 
خالل ما حققته من نتائج إيجابية هاّمة تتعلق بحسن 
استمرت  فبفضلها  المعتقلين،  قضايا  وتصريف  تدبير 
المعتقلين  قضايا  في  للبت  عقد جلساتها  في  المحاكم 
بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة 
العامة خالل هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة 
المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقًا للمعايير 

الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة. 
ومن مزايا هذه التجربة كذلك، يقول الحسن الداكي، 

ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير 
بعدما  النقل،  عمليات  في  المتدخلة  البشرية  الموارد 
كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي 
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وعناصر 
القوة العمومية المكلفين بالخفر. وهي مؤشرات داّلة على 
النجاح المهم الذي تحققه االستعانة بتقنيات االتصال 

الحديثة في تدبير المساطر واإلجراءات القضائية.
وشدد على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من 
نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، 
الحاجة  لكن  ومستعجال،  ملحا  مطلبا  أصبحت  وأنها 
أصبحت أيضا ملحة إلعادة النظر في الجانب التشريعي 
اإلدارة  باعتماد  يسمح  قانوني  إطار  إيجاد  خالل  من 
اإللكترونية في اإلجراءات القضائية أمام المحاكم وبما 
يضفي على الوثائق اإللكترونية الحجية القانونية، مؤكدا 
أن طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها 
الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي 
إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف اإلجراءات 
والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير الالمادي لإلجراءات 
القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة 
من خالل رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي 
إلى تيسير الولوج للعدالة واالستفادة من خدماتها بأيسر 
الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات 

موحدة.

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تفاقم ديون األسر المغربية التي تقدر بحوالي 400 مليار درهم
�لقدرة �ل�ضر�ئية لالأ�ضر منذورة للتر�جع في 2022  

نتيجة �لمنحى �لت�ضاعدي لالأ�ضعار
�لأغلبية �لمهيمنة في �لحكومة و�لبرلمان مطالبة باإ�ضالحات هيكلية تحقق 

�لنمو �لم�ضتد�م وتح�ضن �لظروف �لمعي�ضية لل�ضكان

عبداهلل المتقي

اللطف  لفظة في اللهجة المغربية، هي من تعابير  أو »دادا »  دادة »   «
والتزال متداولة وقيد االستعمال حتى وقتنا الحاضر، وتعني األحبة من 
النساء كما تعني مجازا التودد والتدليل والدالل،   وفاطنة أحمد هي أمنا 
المشتركة،  المتفردة واالستثنائية بين النساء والرجال، » دادة »، هكذا كنا 

نناديها في الدار الكبيرة، وبنعومة موغلة في التحبيب .
»دادة » كانت كبرى خاالت أبي، وألن جده لم ينجب سوى تاء التأنيث، 
، كما في  أندروجينيا  »الخنثى«، وكائنا  أن تكون ظال ألسطورة  اختارت 
األساطير اليونانية،  رجل  وامرأة ذو جنسين بأربعة أرجل وأربعة أذرع، 

نصفها رجل، ونصفها امرأة، أي تركيبة من الذكورة واألنوثة .
تلبس جلبابا رجوليا، تضع عمامة رجولية تخفي ضفائرها الصفراء، 
تتدلى من كتفها األيمن » شكارة »، ومن كتفها األيسر خنجر في غمده، وكما 
لو كردية من كردستان، وال تنسى أن تكحل عينيها من قارورتها الحالكة  
وبمرود من العرعار، وألنها من طينة مختلفة لم تتزوج، واكتفت بأسرارها 
الوطنية، وبقططها، وبشجرة التين، وبأطفال الحارة ، وبخنجرها الفضي 

الذي ال يفارقها حتى في صلواتها .
» دادة » فاطنة، لم تكن تأكل الخبز وتمشي في األسواق، بل متراسا من 
المقاومة، ففي الوقت الذي كان الناس ينامون باكرا بعد صالة العشاء، كانت 

هي تهرب األسلحة، ألنها كانت تنتمي إلى خاليا المقاومة ، هي من وضعت 
القنبلة في سوق أربعاء الفقيه بن صالح األسبوعي،  إلزعاج »طاليك » المعمر 
الفرنسي وأذنابه  بتكليف من خليتها، وكل هذه البطولة » الخنثى »، بقيت 
تسرها في نفسها، ولم تفكر يوما في بطاقة، أو رخصة حافلة أو طاكسي 
متنقل، ألن ما فعلته ال يحتاج إلى مقايضةأو تعويض، وتكفيها وطنيتها .

الصغيرة بالدار  دادة »، اكتفت باستقاللها في  »دويرتها »  هي ذي » 
الكبيرة ، تؤنسها القطط، وظالل شجرة التين المسنة، توزع حباتها على 
لتترك  احمد،  ابن  أطفال حارة  الليمون  على  من  األطفال، وأحيانا حبات 
في قلوبهم الصغيرة كل البهجات، وال شيء سوى الرقص وكلمة »دادة » 
تتطاير في الهواء، بل كانت تنتفض حين تلتقط عيونها أما تسلخ جلد ابنها 
، تحتضنه تمسح عينيه، وتنتزع منه ابتسامة بريال، الريال الذي سيمكنه 

من مص سبع حباب من الحلوة على وجهها ساعة صغيرة .
وها صوتها يأتيني اآلن  تلقائيا، ومن بعيد، وهي تحكي عن الحج والكعبة 
والكوفية، وعن عالقتها بأصدقائها اليهود الذين تعلمت منهم لذة  طبق » 
كيلو سمك، فص التوم،  التي تحفظ مقاديره  عن ظهر قلب :  الحرايمي«  
زيت الزيتون، طماطم، فلفل أحمر وأخضر، ملعقة كمون، ملعقة ملح صغيرة، 
وبقدونس وليمون للتزيين، وبعد مضغها وتلمظها الطبق اللذيذ، وبعد تنقيتها 
ألسناها المصطنعة  وغسلها في كوب  من الماء، تصنع شايا، وتخرج » 
المطوي« و«السبسي«، وتنفخ دخان » الكيف » األخضر، ربما  كي تخدر 
أسرارها لتبقى رابضة بأعماقها وتسرها  في نفسها كما يوسف الجميل .

 « لكبيرة  الدار   « للبلهاء، وسكان  دادة فاطنة »، كانت صديقة حتى   «
يتذكرون  كل أوقاتها مع بائع الماء األبله، وزوجته البلهاء ، تصالحهما في 
العاشرة صباحا، ليعودا إليها متخاصمين في الرابعة بعد الزوال، وال شيء 
يجدان عندها سوى خاطر بسعة أحالم األطفال، حتى قلة الماء التي   تسقط 
من األبله في غالب األحيان ، كانت تعوضها له دون أن تقطب حاجبيها، أو 

تبدو على مالمحها نمشة قلق .
وألنها موغلة في إنسانيتها كانت تعد طبقا من »الرفيسة«، وتمشي به 
في اتجاه امرأة بلغ إليها أنها نفساء، تبارك لها ، وتعود إلى » دويرتها » 
وفي طبقها الملحوس قطعة سكر من أهل النفساء، نعم، تعود إلى  » الدويرة 
» التي لفظت فيها أنفاسها األخيرة وبعد مرض عضال لم ينفع معه عالج 

الفقهاء واألطباء وال األعشاب .
ال شيء كان يغضب » دادة » سوى أن يتفرنس الشباب، وكم مرة استوقفت 
شابا  يسدل شعره كالضفيرة على كتفيه، وكانت حينها حمى الهيبيزم ، 
لتلقنه درسا في األصالة والهوية المغربية، وال تعنيها ردود  أفعاله، وال 

حتى أن يعيرها بالفضول و« الدخول في الصحة » .
ومملوءة بحبها هلل ، حجت أربع مرات، وكانت تحمل أحالمنا وأمنيتنا 
 « في  تدسها  المنورة،  المدينة  إلى  معها  تحملها  كي  نكتبها  رسائل  في 
شكارتها » الكبيرة ، وتغادر على إيقاع الزغاريد والطعاريج والدفوف، ونظل 
نحن في انتظار طاقية، أو مسدس يضيء باأللوان، كي نقتل نحن األطفال 

بعضنا ونمثل الموت .
وأنا أستحضر كل هذه الذكريات التي أحس  دادة«  أنظر إلى صورة » 
معها أني أنتمي إليها، ومنها أطل على ذاكرة تستعصي على المحو، إذ ما 
من وسيلة البتعاد هذا الماضي القريب والبعيد، ومهما أسرفت في الحديث 
عن طزاجته، تبقى الكثير من المسارب خفية، ويتعذر القبض  عليها، لكن 
خير الكالم ما استغني فيه عن الكالم، كما يقول المثل، وتغمد اهلل »دادة« 

فاطنة أحمد بواسع رحمته .

نظم مساء الجمعة الماضي،  بالرباط، حفل لتقديم 
كتاب »فاطمة المرنيسي، الخيط الخفي للنسوية« 
مؤسسة  من  بمبادرة  لمريني،  فريد  أحمد  لمؤلفه 
فيال الفنون، وذلك بمشاركة الكاتبة نزهة  المدى - 

كسوس واألكاديمي المكي الزواوي.
الخفي  الخيط  المرنيسي،  كتاب«فاطمة  يعد 
الحجم  )من  87 صفحة  في  يقع  الذي  للنسوية«  
المتوسط(، مقاربة تحليلية نفسية وغوصا في العالم 
األكاديمي والميداني أليقونة نسوية معروفة ، شكلت 
موضع إشادة دولية نظير انخراطها لفائدة حقوق 

المرأة.
 المؤلف فريد لمريني،  قال في تصريح صحفي 
لقائي مع فاطمة المرنيسي يعود  بالمناسبة، إن » 
امتد  تعاون  جمعنا  حيث  عاما،   15 من  أكثر  إلى 
وسيلة  يشكل  مؤلفه  أن  موضحا  لعشر سنوات«، 
للتعرف بشكل أفضل على شخصية السيدة المرنيسي 

وتعقيد أعمالها.
وأضاف لمريني أن أعمالها هي عبارة عن كشكول، 
مشيرا إلى أن كتابه يحاول الربط بين جميع أجزاء 
األعمال والدراسات التي أجريت خالل حياة فاطمة 
التي تمت مع نساجات  تلك  المرنيسي، وال سيما 

تازناخت.
فاطمة  أعمال  تقعيد  بموضوع  يتعلق  ما  وفي 
الحرية  قضايا  أن  إلى  لمريني  أشار  المرنيسي، 
وتحرير الفرد والمرأة بشكل خاص، شكلت أساس 

فكر هذه المثقفة.
استقراء  المؤلف، حاولت  هذا  »من خالل  وقال 
النسيج االجتماعي من خالل نموذج النسيج لدى 
، مضيفا أنه بمثابة لقاء مع  نساجات تازناخت » 
عالمة اجتماع كانت تولي اهتماما كبيرا بالتحليل 

النفسي، للموضوع ، ولالوعي وللفرد.
ومما ورد في مقدمة الكتاب أن » النسيج، ورغم 
التطريز في ممارسته ورمزيته، يعيد  اختالفه عن 
التي  طفولتها  إل��ى  بالذاكرة  المرنيسي  فاطمة 
أمضتها في »رياض الحريم« بين المطرزات، وهو 

 Rêves de« )ما تستحضره في كتابها )أحالم نساء
femmes«. فبين جدران »الرياض« ، يصبح التطريز 
بالفعل تعبيرا عن تمرد، ووسيلة لتحطيم التقاليد 
)حواجز(  الحبس و«حدود«  الهروب من  أجل  من 

النظام األبوي«.
وبحسب نزهة كسوس، فإن مؤلف فؤاد لمريني 
يقدم جانبا من أعمال فاطمة المرنيسي، بعين رجل 
رافق امرأة من طينة فاطمة المرنيسي، ولكن بعين 

محلل نفسي وابن طرازة قبل كل شيء.
تصريح  في  كسوس،  نزهة  أكدت  جانبها،  من   
دوليا  المعروفة  المرنيسي  فاطمة   أن  صحفي، 
الفقه  مجال  استثمرت  األك��ادي��م��ي��ة،  بكتاباتها 
مراعاة  مع  منظور سياقي،  من  القرآني  والتفسير 

تطور المجتمعات اإلسالمية.
لعلمة  األكاديمية  األعمال  أن  كسوس  وأك��دت 
االجتماع فاطمة  المرنيسي تشكل جزءا من التراث 

األكاديمي الذي يساءل في عدد الدوغماتيات.
الثقافي  األكاديمي والناشط   من جهته، وصف 
المكي الزواوي مؤلف  فريد لميريني ب�«كتاب تسهل 
قراءته ويقدم خيطا إرشاديا قويا للغاية يسمح بفك 

شفرة العمل المعقد لفاطمة المرنيسي«.
وأشار إلى أن كتاب »فاطمة المرنيسي، الخيط 
يربط بين كشكول وأحجية كافة  الخفي للنسوية« 
اجتماع،  كعالمة  المرنيسي  فاطمة  الراحلة  أعمال 
وكاتبة وناشطة نسوية، وهي بالفعل مهمة صعبة. 
وأضاف أن »فهم أعمالها صعب للغاية وعمل فريد 

يساهم في فهمه«.
 وتابعت فاطمة المرنيسي، التي ولدت في فاس 
في  ثم  الرباط  بمدينة  دراساتها   ،)2015-1940(
المتحدة حيث  الواليات  وفي  )السوربون(  باريس 
العلوم  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  على   1973 ع��ام  حصلت 
كأستاذة  اشتغلت  الثمانينيات،  ومنذ  اإلنسانية. 
 2003 بالرباط. وفي عام  الخامس  بجامعة محمد 
حصلت على جائزة أستورياس في األدب، فيما نالت 
في عام 2004 بهولندا جائزة إيراسموس عن موضوع 

»الدين والحداثة«.
على  حاصل  لمريني  فريد  فأحمد  ل��إش��ارة   
وهو  نفسي،  ومحلل  وطبيب  الطب  في  الدكتوراه 
عضو مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء مركز فاطمة 
المرنيسي لألنشطة الثقافية. كما أنه عضو مؤسس 
في كرسي فاطمة المرنيسي وعضو مؤسس ورئيس 

الجمعية المغربية للتحليل النفسي .
وشارك فريد  لمريني في تأليف العديد من األعمال، 
بما في ذلك »األجنبي وأماكنه« )مؤسسة أونا-فيال 
)جامعة  واإلبداع«  »الصدمة  و   )2017 للفنون، 

باريس، 2021(.

)و.م.ع(

  الجرائدي يخلف 
موعده 

صدوق 
نورالدين 

مات الجرائدي. مات المعلم و المربي حسن. 
غاب كأن لم يكن. انطفأ ضوء الرجل الذي ضبط 
إيقاع طفولة صباحات المدينة. من زمان كان 
األب. و منذ مدة بالتحديد، غدا هو، حسن الذي 
األخبار  يبكر حريصا على أن يصل الخبر / 
لمن يترقبون بريد جرائد الصباح. يدرك. كان 

يدرك أن الزمن لم يعد الزمن. 
إال أنه و هو يدرك، يعرف بأن للورق عشاقه 
الزاوية  الذين يترددون على  الخلص. هؤالء 
التي  جرائدهم  عن  بحثا  صباح  كل  ذاتها 
األمس.  أمس  و  األم��س  مثل  قراءتها  دأب��وا 
يمدهم  يمثلوا، حتى  أن  فما  أذواقهم.  يخبر 
بما فاض من صيد. ويحدث أن يعرض الجديد 
متى سقط بين يديه. أما و هو ينفذ فيسعى 
مالحقا بالهاتف نقاط البيع المتوافرة أطراف 
المدينة. كان يريد تحقيق بغية الجميع. وقد 
أوفى و وفى المأمول كحلم. لم يكن ليستريح 
إال وقد حول الحلم إلى واقع، إال وروى عطش 
الظامىء للحبر، وتلك الرائحة. رائحة الورق 

الخالدة. 
كانوا وكنت. كنا نعرف زاويته تماما المعرفة. 
على  الجديدة.  طفولة صباحات  منذ  يرتبها 
يساره متجر بيع األحذية، و على اليمين مقهى 
حان طارق. وأما في األمام فنبتت في صمت 
بناية المسرح البلدي الغريبة شبه المهجورة 
وقد أماتت ممثليها، ومحت نصوصهم. وعلى 
امتداد البصر، البريد المركزي للمدينة. كان 
حسن وسط المدينة. تماما في الوسط حيث 
تعبر العيون و كأني بها تحفر الطريق باحثة 
أمام  تقف  كذلك  وهي  أنها  إال  غاياتها.  عن 
عربته الخشبية المفتوحة تستعرض عناوين 
جرائد الصباح الوطنية المفروشة بالتساوي. 
بعض العيون تقرأ صامتة، وأخرى تلفظ تأويال 
وتمضي جادة، وثالثة تحتار جرائدها نحو 
المقهى المعتاد أو المكتب أو عودة للبيت. 
ال أحد يخطىء المواعيد. و أما على اللوحة 
الحديدية  المسندة للحائط، فصفت المجالت 
الفرنسية ترى مثيالتها باللغة العربية رتبت 

على المساحة األرضية الصغيرة. 
كان حسن بعويناته الطبية، وجسده النحيل 
يختار زاوية جلوسه على المقعد اليتيم يتلذذ 
قهوته األثيرة بالحليب. ال يتكلم إال إذا سئل. 
العديد  وفي  ما،  جريدة  يقرأ  تجده  وأحيانا 
الزاوية  المرات يتأمل بعيدا. و من هذه  من 
يرى البحر. تصله الرائحة وقد جللت الفضاء.

أذكر ومازلت، بأن هذه الزاوية لعبت دورا 
كبيرا في حياتي. منذ األب، وإلى الغائب حسن 
الجرائدي والمربي. هنا استطعت الحصول 
الكرمل،   : زمنها  في  الرفيعة  المجالت  على 
الفصول  األدب��ي،  الموقف  المعرفة،  فصول، 
الهالل  رواي��ات  العربية،  الثقافة  األرب��ع��ة، 

وغيرها.
مكانها  في  زاويته  ظلت  فيما  حسن  غاب 
ترثي غيابه وسترثيه إلى األبد. لكم شاغبت 
عليه، و كم ضحكنا وجلجل ضحكنا المكان. 
غاب حسن. ستذكره الجديدة باستمرار. ستذكر 
زاوية ارتبطت باسمه.  وستذكره أجيال درسها 

وساهم في تكوينها.
رحمه اهلل تعالى و أسكنه فسيح جنانه./. 

صدر حديثا عن دار- خطوط وظالل باألردن، نصوص ›‹غرب/ شرق… القلِب‹‹ ألحمد 
العلوي.

نصوص تشي بسرد روائي لكنها تتعالى عليه لتدخل في نسيجها الخاص المنفلت 
وتدخل في إنسانية اللحظة المبهرة. 

يكتب أحمد العلوي رسائل ليست كالرسائل، وقلقًا ليس كقلق الشعراء، إنه فلسفة 
البقاء احتفاء بالتفاصيل الصغيرة التي تطالعك منذ بداية هذا العمل: 

» إلى األعلى مضيُت لحظة التقطت الكيس ووليِت وأنا أرهف السمع لخفيف ثوبك 
ولتصادم النجوم المتعلقة به، ليتها علمت وانتبهت‹‹.

رسائل من شرق وغرب القلبجعفر بنموسى يرصد »علم الظاهرة السياسية« .
كتاب جديد   ، بنموسى  الباحث واالستاذ  جعفر  للدكتور  صدر عن منشورات سليكي، 

)دراسة( بعنوان »علم الظاهرة السياسية« .
الكتاب من القطع الكبير، يضم 260 صفحة.

يقول الكاتب: »... رغم تعدد المقاربات النظرية والمنهجية، في رصد الظاهرة السياسية، 
كموضوع مشترك وجوهري بين مجمل العلوم السياسية بصيغة الجمع، وعلم السياسة 
بصيغة المفرد، فإن الظاهرة السياسية، كظاهرة إنسانية واجتماعية معقدة، تتعلق باإلنسان 
وعالقاته االنتظامية والتصارعية داخل المجتمعات المنظمة، ولها سمات أو قواسم مشتركة 
للتأمل  قابل  واقعيا  الدوام معطى  على  مفارقة، شكلت  أو  لها  أخرى، مشابهة  مع ظواهر 

الفلسفي والتفكير العلمي«.
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االشتراكي

»فاطمة المرنيسي، الخيط الخفي للنسوية« لفريد لمريني

دادة فاطنة اأحمد
تمارين الأنوثة والرجولة ذاكرة

غو�ص في عالم اأيقونة الن�سوية



CMJN

فرض التعادل اإليجابي 1 – 1 نفسه سيد الموقف في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة األولى، ضمن نهائيات كأس األمم 
والرأس  األرض  الكاميرون صاحبة  بين  القدم،  كرة  في  اإلفريقية 

األخضر وبوركينا فاسو أمام إثيوبيا.
وعزز المنتخب الكاميروني، الضامن تأهله إلى ثمن النهائي في 
الجولة السابقة، صدارته للمجموعة مع 7 نقاط، فيما حسم منتخب 
بوركينا فاسو الوصافة مع 4 نقاط، ليلحق بأصحاب األرض إلى 
أفضلية  مع  لكن  األخضر،  الرأس  مع  متساويا  اإلقصائي،  الدور 
لمنتخب »الخيول« عقب فوزه على مطارده المباشر 1 – 0. وتذيلت 

إثيوبيا الترتيب بنقطة يتيمة.
نتائج  بقية  انتظار  األخضر  الرأس  منتخب  على  يتعين  وبات 
منتخبات  أربعة  أفضل  من  كواحد  مصيره،  لمعرفة  المجموعات 

احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
وقال البرتغالي توني كونسيساو، مدرب الكاميرون، خالل المؤتمر 
الصحافي عقب نهاية المباراة »حافظنا على صدارة مجموعتنا، 
وكان هذا الهدف حتى لو أننا أردنا الفوز )في المباراة الختامية(«.

وتابع »سنتابع اللعب هنا في أوليمبي )في ثمن النهائي(«، مضيفا 
عن مجريات المباراة »حصلنا على الكثير من الفرص، خصوصا 
خالل ربع ساعة أو 20 دقيقة. لم يكن المنتخب الكاميروني متألقا 
لكنه أبتكر اللعب. بإمكاننا أن نقدم صورة أفضل، ولكن في حال 

قمنا بقراءة اجمالية، فقد تفوقنا على منافسينا في المجموعة«.
في العاصمة ياوندي، ضغط المنتخب  فعلى ملعب »أوليمبي« 
أول  من  التسجيل  يفتتح  أن  قبل  األول،  الشوط  في  الكاميروني 
تسديدة حقيقية من هداف البطولة القارية فنسان أبو بكر، الذي 
استغل ركلة حرة من اليسار إلى داخل المنطقة فشل دفاع الرأس 

األخضر في التعامل معها، لتصل إلى العب النصر السعودي ويسدد 
أرضية زاحفة إلى يسار الحارس جوسيمار فوزينيا )39(، رافعا 

رصيده إلى خمسة أهداف في النهائيات.
وبعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو 2 – 1 
وثنائية أخرى في مرمى إثيوبيا 4 – 1، يأمل »أبو« أن يحطم الرقم 
القياسي لعدد األهداف في بطولة واحدة، والمسجل باسم الزائيري 

بيار نداي موالمبا مع 9 أهداف في خمس مباريات عام 1974.
وتساوى قائد »األسود غير المروضة« مع مواطنه الهداف السابق 
ورئيس االتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، الذي سجل 5 
أهداف في البطولة القارية بين عامي 2006 و2008، كما تجاوز 
مواطنه اآلخر االسطورة روجيه ميال )4 أهداف عام 1986(، وباتريك 

مبومبا عام 2004.
ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الرأس األخضر أصحاب األرض 
غاري  اليوناني  أولمبياكوس  العب  البديل  عبر  التعادل  بهدف 
رودريغيش، الذي استفاد من مجهود فردي من زميله خاميرو مونتيرو 
وعرضية أرضية ليرسلها بكعب قدمه على طريقة الجزائري رابح 

مادجر إلى الشباك )53(.
في  ستاديوم«  »كويكونغ  ملعب  وعلى  الثانية  المباراة  وفي 
بافوسام، افتتحت بوركينا فاسو التسجيل بعد تمريرة طويلة من 
أداما غيرا ضرب بها الدفاع إلى سيريل باياال، الذي سيطر عليها 
من خارج المنطقة وتابعها ساقطة بقدمه اليسرى فوق الحارس 

تكليماريام شانكو، الذي خرج من مرماه لمالقاته )24(.
وأدرك منتخب »والياس« التعادل في الدقيقة 52 من ضربة جزاء 
نفذها كيديبيه بنجاح، بعد االحتكام إلى تقنية الفيديو المساعد.

وحيد خاليلوزيتش 
يحتج على الكاف

خليلوزيتنش،  وحيد  الوطني،  الناخب  وجه 
»كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  لالتحاد  تحذيرا 
قبل مواجهة الغابون، التي جرت أمس الثالثاء، 
في ختام دور المجموعات لبطولة كأس األمم في 

الكاميرون.
ليوم  الصحفي،  مؤتمره  خللالل  وحيد  وقللال 
»أتمنى  االثنين، والذي سبق مواجهة الغابون: 
سلس.  بشكل  ونتواصل  تفاهما  أكثر  نكون  أن 
بالمؤتمرات ال يناسبني،  الخاص  التوقيت  هذا 
ويفترض أن أحضر معي أحد الالعبين، لكن لدينا 

مباراة مهمة وحصة تدريبية«.
وأشار الناخب الوطني: »في المرة المقبلة قد ال 
أحضر ما لم يتم التعامل مع مالحظتي بمزيد من 
االهتمام. أنا هنا ال أحرض على مقاطعة المؤتمرات 
يكون  أال  ينبغي  الذي  توقيتها،  عن  أتحدث  بل 
مؤثرا على خططنا التدريبية ويتعارض معها«.

»طاس« تعيد 
السنغالي غاي إلى كأس 

أمم إفريقيا
»طاس«،  الرياضية  التحكيم  محكمة  علقت 
أول أمس االثنين، العقوبة التي فرضها االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« على الدولي السنغالي 
بابي غاي، مما سيسمح له باستكمال مشواره مع 
منتخب بالده في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا 

في الكاميرون.
في تصريح  »طاس«،  باسم  متحدث  وأوضح 
صحفي، أن الالعب الذي تمت معاقبته األسبوع 
الماضي بسبب خالف على انتقاله بين مرسيليا 
الفرنسي وواتفورد اإلنجليزي، »لم يعد موقوفا 

في الوقت الحالي«.
ولم تصدر »طاس« التي تتخذ من لوزان مقرا لها 
قرارا بشأن »فيفا« الذي حرم المهاجم البالغ 22 
عاما من خوض جميع المسابقات الرسمية لمدة 
أربعة أشهر لتوقيعه عقدا مسبقا مع واتفورد، قبل 

أن يتراجع لينضم إلى مرسيليا في عام 2021.

الجزائر ترفض التحكيم 
البوتسواني

الحكم  تعيين  رسميًا على  الجزائر  احتجت 
البوتسواني جوشوا بوندو إلدارة مباراتها أمام 

كوت ديفوار ضمن كأس أمم إفريقيا.
ديفوار  كللوت  على  للفوز  الجزائر   وتحتاج 
لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى ثمن كأس 

أمم إفريقيا للحفاظ على لقبها.
وأفادت مصادر مقربة من منتخب الخضر بوجود 
احتمال لنقل المواجهة بين الخضر وكوت ديفوار 
من ملعب جابوما بدواال إلى ملعب أحمادو أحيدجو 

بسبب سوء أرضية ملعب جابوما.
وتملك الجزائر نقطة وحيدة في المركز األخير 
ضمن مجموعتها الخامسة بفارق ثالث نقاط عن 

كوت ديفوار المتصدرة.

برنامج اليوم
المجموعة الرابعة

 مصر – السودان )س20.00(
 غينيا بيساو – نيجيريا )س20.00(

  
يتجدد الموعد في بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم مع إحدى 
المواجهات الكالسيكية في المسابقة القارية، حيث يلتقي منتخب مصر مع 
نظيره السوداني، يومه األربعاء، في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة 
بالكاميرون. حاليًا  المقامة  للبطولة  المجموعات  مرحلة  في   الرابعة، 

الجولة  المجموعة منذ  ترتيب  وبعدما ضمن منتخب نيجيريا صدارة 
الماضية، ومن ثم حسم تأهله رسميًا لألدوار اإلقصائية في البطولة، 
منحصرا  أصبح  الصراع  فإن  جولتين،  أول  في  نقاط   6 بعدما حصد 
منتخب  لمرافقة  بيساو  غينيا  وكذلك  والسودان،  مصر  منتخبي  بين 

في الدور المقبل  المجموعة.)النسور الخضراء المحلقة(  تلك   عن 
المجموعة  ترتيب  في  الثاني  المركز  المصري  المنتخب  ويحتل 
بيساو،  غينيا  منتخب  أملللام  نقطتين  بللفللارق  نللقللاط،   3 بللرصلليللد 
المنتخب  على  األهللداف  بفارق  يتفوق  الللذي  الثالث،  المركز  صاحب 
واحدة. نقطة  رصيد  في  معه  المتساوي  الترتيب،  متذيل   السوداني، 

وامتص المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

في  نيجيريا  أمام   1  –  0 خسارته  صدمة  ألقاب،   7 برصيد  بالبطولة 
الجولة االفتتاحية، بعدما تغلب على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في 
الجولة الثانية السبت الماضي، بينما عجز منتخب السودان عن تحقيق 
أي فوز في أول جولتين، حيث استهل مشواره في المجموعة بالتعادل 
نيجيريا. أمام   3  –  1 يخسر  أن  قبل  بيساو،  غينيا  مع  أهللداف   دون 
ويعتبر )ديربي وادي النيل( بين منتخبي مصر والسودان، هو األعرق 
النسخة  في  شاركا  وأنهما  خاصة  األفريقية،  األمللم  كأس  تاريخ  في 
إثيوبيا، عقب  برفقة منتخب   1957 عام  انطلقت  التي  للبطولة  األولى 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  بتأسيس  الثالث  الللدول  قيام 
أمم  في  المشاركة  من  استبعدت  التي  إفريقيا،  جنوب  مع  باالشتراك 
العنصري. الفصل  سياسة  انتهاجها  بسبب   1996 عام  حتى   إفريقيا 

ويمتلك منتخب مصر الحظوظ األوفر في الصعود للدور المقبل، كوصيف 
للمجموعة، ليالقي في دور ثمن النهائي متصدر ترتيب المجموعة الخامسة، 
السيما وأن التعادل يكفيه للحصول على المركز الثاني رسمياً، حتى في حال 
فوز غينيا بيساو على نيجيريا في المباراة األخرى بالمجموعة، التي تجرى 
في نفس التوقيت، حيث سيتساويا في رصيد 4 نقاط حينذاك، لكن المصريين 
 ستكون لهم األفضلية لفوزهم في المواجهة المباشرة على غينيا بيساو.

المجموعة،  قمة  لمنحها  كافيًا  السودان  على  مصر  فوز  يكون  ولن 

المنتخبين  اآلخر، وتساوي  اللقاء  في  نيجيريا  في حال خسارة  حتى 
األفضلية  ستكون  حيث  نقاط،   6 رصيد  في  والنيجيري  المصري 
 للنيجيريين لتفوقهم في المواجهة المباشرة على منتخب »الفراعنة«.
كما أن الخسارة أمام السودان ربما لن تقف حائاًل أمام تأهل مصر للدور 
القادم من خالل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث 
في المجموعات الست بالدور األول، ومن ثم مالقاة متصدر المجموعة األولى 
 أو الثانية في الدور المقبل، ولكن شريطة تعثر غينيا بيساو أمام نيجيريا.
وفي تلك الحالة سيقفز منتخب السودان للمركز الثاني بأربع نقاط، فيما 
ستظل مصر تمتلك 3 نقاط لتصبح في الترتيب الثالث، بينما ستقبع غينيا 
 بيساو في المؤخرة، حيث سيصبح لديها نقطتين حال تعادلها مع نيجيريا.
وفي المقابل، فإن المنتخب السوداني، الفائز باللقب عام 1970، ال بديل أمامه 
سوى الفوز، حيث أن نقطة التعادل لن تكون – على األرجح – كافية لتأهله، 
حتى في حال خسارة غينيا بيساو أمام نيجيريا، حيث سيمتلك حينها نقطتين 
 فقط، وبنسبة كبيرة لن يكون هذا الرصيد كافيًا لتواجده ضمن أفضل ثوالث.
إيغوافون،  أوغستين  المحلي  يدفع  أن  المتوقع  من  اآلخر،  اللقاء  في 
أمام  المواجهة  خالل  البدالء  من  بمجموعة  نيجيريا،  منتخب  مدرب 
الللصللدارة. ضمان  بعد  األساسيين  نجومه  إلراحلللة  بيساو،   غينيا 

االتحاد االشتراكي
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محمد صالح يحمل عىل عاتقه آمال الفراعنة )أ. ف. ب(

م�شر تن�شد العبور 
على ح�شاب 

ال�شودان في اأعرق 
»ديربي« باأمم 

اإفريقيا

القدم،  لكرة  الغابوني  االتللحللاد  أعلن 
لالعبين  سمح  أنلله  االثللنلليللن،  أمللس  أول 
الغابونيين الدوليين بيير إيمريك أوباميانغ 
نادييهما  إلللى  بالعودة  ليمينا  ومللاريللو 
الطبية  االخللتللبللارات  إجلللراء  »لمواصلة 
المعمقة هناك“، وبالتالي عدم مشاركتهما 
الغابوني. المنتخب  مباريات  باقي   في 
الى  أوباميانغ  إيمريك  بيير  وسيعود 

سيعود  فيما  اإلنكليزي  أرسللنللال  نللاديلله 
الفرنسي،  نيس  ناديه  الى  ليمينا  ماريو 
مباراتين  أول  عن  الالعبان  غاب  أن  بعد 
للغابون ضد جزر القمر وغانا في البطولة 
الكاميرون. في  حاليا  الجارية   القارية 
وقلللال االتلللحلللاد الللغللابللونللي لللكللرة الللقللدم 
أنلللله نللظللرا للللللقلللللق الللطللبللي بللخللصللوص 
الطبيب  مع  وباالتفاق  الالعبين،  صحة 

قرار  اتخذ  والالعبين،  االتللحللاد  ورئيس 
العالج. الستكمال  لنادييهما   عودتهما 
وأتت نتيجة فحص كل من الالعبين إيجابية 
في 6 يناير، قبل أربعة أيام من مباراة الغابون 
األولى في كأس أمم إفريقيا ضد جزر القمر )1 
– 0(. ثم أتت سلبية قبل المباراة الثانية )1 
– 1 ضد غانا( الجمعة، إال أنهما غابا مجددا 
 لمعانتهما من تداعيات االصابة بالفيروس.

أعلن  القدم  لكرة  الغابوني  االتحاد  وكان 
»ألن  المباراة  تلك  عن  الالعبين  غياب  عن 
 الفحوصات الطبية أظهرت مشاكل في القلب«.
لللكللن نللوفللو قلللللل االثللنلليللن مللن الللمللخللاوف 
ملللن إصلللابلللة الللالعللبلليللن بللالللتللهللاب في 
بالعدوى. إصابتهما  بعد  القلب   عضلة 
رئيسي  سللبللب  يللوجللد  »ال  نللوفللو  وقللللال 
ولكننا  القلب،  بمشاكل  يتعلق  فيما  للقلق 

بتحليل  هنا  لنا  يسمح  وضللع  في  لسنا 
اللللضلللرر الللللذي يللمللكللن أن تللحللدثلله آثلللار 
االلتهاب«. في  تسببت  التي  ")الفيروس( 
وأضاف »ال يمكننا تحمل أي مخاطر، ومن 
الناحية النفسية أصبح البقاء في غرفتهما 
وقررنا  األحد  تحدثنا  لذلك  يطاق.  ال  أمرا 

السماح لهما بالعودة إلى الديار«.

نهاية مشوار الغابونيين أوباميانغ وليمينا بالكأس القارية

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن النهائي والرأس األخضر في االنتظار

أبوبكر يواصل هز الشباك ويهدي الكامريون الصدارة )أ. ف. ب(

 نهاية حلم أوباميانغ

المقاوم والمناضل محمد 
التانوتي في ذمة اهلل 

َما  َصَدُقوْا  ِرَج��اٌل  ٱْلُمْؤِمِنيَن  َن  »  ِمّ
ن َقَضٰى َنْحَبُهۥ  َ َعَلْيِهۖ  َفِمْنُهم َمّ َهُدواْ ٱلَلّ َعٰ
« . ُلوْا َتْبِديلاً ن َينَتِظُرۖ  َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ

لبى نداء ربه، صبيحة يومه الثلثاء 
18 يناير 2022  بالدار البيضاء، الفقيد 
محمد التانوتي الذي التحق بالرفيق 

األعلى عن سن تناهز 86 سنة.
ويعد الراحل أحد رجاالت المقاومة 
السلح  رفاق  ومن  التحرير،  وجيش 
في الرعيل األول، وكان أحد مؤسسي 
التحرير  وجيش  المقاومة  تنظيمات 
بالمنطقة الشرقية، وقد عرف بغيرته 
الوطنية والتشبث بالمبادئ السامية 
لرواد المقاومة وجيش التحرير، كما 
كان يتحلى بدماثة األخلق والصدق 
الفقيد  ورافق  حياته،  طوال  والوفاء 

هامات عالية من قيادات جيش التحرير والمقاومة من أمثال الفقيه البصري 
رحمه الل.

بأسى عميق وإيمان بقدر الل وقضائه، نتقدم بأحر التعازي وأصدق 
المواساة إلى كل أفراد عائلته الكبيرة والصغيرة، وفي مقدمتهم شقيقه 
من  راجين  التحرير،  وجيش  المقاومة  أفراد  وكافة  التانوتي،  مصطفى 
العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته، 
إنا لل وإنا  رفيقا.  أولئك  الصديقين والشهداء والصالحين وحسن  مع 

إليه راجعون...

جالل كندالي 

في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الوطنية لمستشاري التوجيه والتخطيط 
التربوي سلم 10، إلى تنفيذ إضراب إنذاري يومه األربعاء وغدا الخميس. وكشفت 
التنسيقية في بيان لها، أنها ستنظم وقفة ممركزة بالرباط يومه األربعاء أمام 
وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة بباب الرواح، ابتداء من الساعة 

11 صباحا.
وعبرت التنسيقية عن رفضها للحلول المقترحة من الوزارة لهذه الفئة، والتي 

تم تداولها في اللقاءات مع النقابات التعليمية.
وفي تعليقها عن الحلول المقترحة، وصفتها التنسيقية الوطنية لمستشاري 
المستشارين  لتطلعات  ترقى  ال  بكونها   10 سلم  التربوي  والتخطيط  التوجيه 
التربويين المرتبين في السلم 10، مؤكدة تمسكها ب�حقها في الترقية الفورية إلى 
الدرجة األولى وبأثر إداري ومالي منذ سنة التخرج من مركز التوجيه والتخطيط 
التربوي. وشددت التنسيقية في بيان لها عن رفضها لمقاربة التبخيس والتمييز 
التي تمارسه الوزارة تجاه ملفها المطلبي، مجددة طلبها بالرفع من التعويضات 
التوجيه والتخطيط  يبذله أطر  الذي  المجهود  إلى مستويات تناسب  النظامية 
التربوي في مهامهم، حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للعدالة األجرية داخل المنظومة.

ووجهت التنسيقية نداءها إلى كافة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي 
للصطفاف خلف تنسيقيتهم، واالستعداد للنخراط الواسع في تنزيل برنامج 
نضالي تصعيدي غير مسبوق في حال استمرت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة في تجاهل ملفهم المطلبي العادل والمشروع للتنسيقية، وفق 

وصف هذه األخيرة. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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 في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي

»على إثر الهجوم الدنيء 
ميليشيات  شنته  ال���ذي 
يقف  وم����ن  ال��ح��وث��ي��ي��ن، 
دولة  أراضي  على  وراءهم، 
المتحدة،  العربية  اإلمارات 
محمد  الملك  جللة  أج��رى 
اتصاال  االثنين،  السادس، 
محمد  الشيخ  مع  هاتفيا 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبو ظبي، نائب القائد األعلى 
بدولة  المسلحة  للقوات 
اإلمارات العربية المتحدة.

المباحثات،  هذه  وخلل 
بشدة،  الملك،  جللة  أدان 
الذي  المشين  العمل  ه��ذا 
ومنشآت  أبرياء  استهدف 

مدنية.
المناسبة، خالص  بهذه  الملك،  وقدم جللة 
إثر  اإلماراتيين  والشعب  للسلطات  تعازيه 
الخسائر البشرية، ومتمنياته بالشفاء العاجل 

للجرحى.
المغربية  المملكة  دعم  الملك  جللة  وجدد 
التي اتخذتها دولة  الخطوات  الراسخ لجميع 
اإلمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن 
مواجهة  في  مواطنيها  وطمأنينة  أراضيها 

ومن  الحوثيين  لميليشيات  الدنيئة  الهجمات 
يقف وراءهم.

وفي إطار التضامن الثابت والفعال، الموصول، 
بين البلدين الشقيقين، أكد جللة الملك محمد 
السادس للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف 
المملكة الدائم إلى جانب دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وتقديمها لجميع أشكال الدعم لهذا 
البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي 

وحماية مواطنيه«.

جاللة الملك يدين ب�شدة الهجوم الذي �شنته 
ميلي�شيات الحوثيين على الإمارات العربية

م�شت�شارو التوجيه والتخطيط التربوي �شلم 
10 ي�شربون اليوم وغدا دفاعا عن مطالبهم

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

عبادي وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

بروطي عبد الحفيظ 
في ذمة اهلل

مؤمنة  ب��ق��ل��وب 
وقدره  الل  بقضاء 
وب����ح����زن ش���دي���د، 
فقدت عائلة بروطي، 
برحمة  ال��م��ش��م��ول 
تعالى،  بإذنه  الل، 
بروطي عبد الحفيظ، 
وذلك يوم االثنين 10 

يناير 2022 وقد ووري جثمان الفقيد الطاهر 
الثرى بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.

السيد  يتقدم  األليمة،  المناسبة  وبهذه 
بوسنيني حفيظ بأحر تعازيه القلبية وأصدق 
احمد، خديجة،  الفقيد:  أبناء  إلى  مواساته 
محمد، اسماعيل، وزوجة المرحوم، سائلين 
المولى جلت قدرته أن يرحم روحه الطاهرة 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في  وأن ُيبوِّ
أعلى عليين، وأن يسكنه فسيح الجنان وأن 
يلهم ذويه وسائر أفراد عائلته الصبر الجميل. 

إنا لل وإنا إليه راجعون.

اإغالق 130 موؤ�ش�شة تعليمية 
بالمملكة خالل الفترة من 10 
الجائحة ب�شبب  يناير  اإلى 15 

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة عن 
بالمؤسسات  تسجيل 4870 حالة إصابة بفيروس )كوفيد 19( 
التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلل 
الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، نجم عنها إغلق 130 مؤسسة 

تعليمية.
وأضافت الوزارة في نشرتها األسبوعية لتتبع الحالة الوبائية 
بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
االجتماعي »افيسبوك«، أن 187 فصل تعليميا أغلق خلل هذه 
للبعثات  تابعة  تعليمية  مؤسسة   24 إقفال  جانب  إلى  الفترة، 

األجنبية.
وحسب الوزارة، فإن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت ترتيب 
الجهات بمجموع 1649 حالة مؤكدة، متبوعة بجهة الرباط سل 
المؤسسات  عدد  أيضا  في وقت تصدرتا  بألف حالة،  القنيطرة 

التعليمية المغلقة، على التوالي ، 59 و35 مؤسسة.
ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلق القسم 
واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلث إصابات 

أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلل أسبوع واحد.
وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة 
واعتماد  المؤسسة  إغلق  قرار  يتخذ  المؤسسة،  مستوى  على 
التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، 
وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا، احترام كل التدابير واإلجراءات 

االحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

بالقصر  االثنين،  أمس  أول  الملك،  جللة  استقبل 
الملكي بالرباط، عددا من السفراء األجانب، الذين قدموا 
لجللته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة 

لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق األمر بكل من :
سفير  البرعمي،  علي  بن  محمد  بن  سعيد  الشيخ 

سلطنة عمان.
اكريزستوف كارفوسفكي، سفير جمهورية بولونيا.

أوكسانا فاسيليفيا يوريفنا، سفيرة أوكرانيا.
دانغ تهي تهو ها، سفيرة جمهورية فيتنام االشتراكية.
العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
رافائيل بويلما كلرو، سفير جمهورية الشيلي.

سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية.

مايكل غرايم بروس كاتس، سفير أستراليا.
محمد حناني، سفير الجمهورية اإلسلمية الموريتانية.

جيرون رودنبورغ، سفير مملكة األراضي المنخفضة.
زينا نيراماتاما، سفيرة جمهورية رواندا.

إبراهيم إدرايس، سفير جمهورية جنوب إفريقيا.
أرماندو باروكو، سفير جمهورية إيطاليا.

جمهورية  سفير  أي��اال،  إسكوبيدو  إس��ت��واردو  إيريك 
غواتيماال.

ماريا تسيوبانو، سفيرة رومانيا.

البشير إبراهيم صالح الحسيني، سفير جمهورية نيجيريا 
االتحادية.

لي تشانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية.
راجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند.

أتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون.
سوليكول سي لوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان.
نيستور بانكوموكونزي، سفير جمهورية البوروندي.

ليسلي ج. باجا، سفير جمهورية الفليبين.
بلمين ستويانوف تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا.

أماوري خوستو دوارتي، سفير جمهورية الدومينيكان.

مونتاوات شاندرتري، سفير مملكة تايلند.
كيونغ تشونغ، سفير جمهورية كوريا.

إيفان بوير، سفير جمهورية صربيا.
فيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، سفيرة 

جمهورية غينيا بيساو.
الديسلف سكيريك، سفير جمهورية التشيك.

سينابو ديال، سفيرة السنغال.
سيور الرسن، سفير مملكة النرويج.

فيرونيك بوتي، سفيرة مملكة بلجيكا.
محمد شهدات حسين، سفير جمهورية البنغلديش 

الشعبية.
صامويل جوجو إيفا - بروني سفير جمهورية غانا.
سفير  ميندوزا،  دي  بيريز  كوسيو  دي  إغناسيو 

جمهورية السلفادور.
جيمس ماكنتاير، سفير إيرلندا.

األردنية  المملكة  سفيرة  غنيمات،  علي  سليمان  جمانة 
الهاشمية.

بعثة  رئيسة  سفيرة  كوساك،  ليومبار  بيلر  باتريسيا 
المفوضية األوروبية.

ياسر مصطفى كمال عثمان سفير جمهورية مصر العربية.
حضر هذا االستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

جاللة الملك ي�شتقبل عددا من ال�شفراء الأجانب

فتح باب التلقيح �شد كوفيد 19 في وجه المهاجرين غير 
ال�شرعيين المنحدرين من دول جنوب ال�شحراء

وحيد مبارك
شرعت مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام، في إحصاء المهاجرين المنحدرين من 
دول جنوب الصحراء الذين ولجوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية وذلك لتمكينهم 
من االستفادة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19. وحرصت مصالح اإلدارة 
الترابية بتنسيق مع باقي المتدخلين على تجميع كل المعطيات التي تخص هذه الفئة 
في كل المناطق التي يتواجدون فيها على امتداد ربوع المملكة، ومنح رمز خاص بكل 
شخص، يسمح بتلقيه الجرعات وفقا للجدولة المسطرة بشكل منتظم في أفق حصوله 

الحقا على جواز التلقيح.
خطوة تأتي بعد أن استفاد المواطنون المغاربة في مرحلة أولى واألشخاص األجانب 
المتواجدون على أرض الوطن في وضعية قانونية من التلقيح في وقت سابق، وذلك 
لضمان عدم إقصاء المهاجرين غير الشرعيين من هذه الحملة الوطنية ولحمايتهم من 
اإلصابة بالتبعات الوخيمة بالفيروس ونقلهم للعدوى لغيرهم، وذلك في سياق الجهود 
التي تبذلها بلدنا من أجل تعميم التلقيح وتوفيره لكل الشرائح والفئات االجتماعية، 
بهدف بلوغ المناعة الجماعية حتى تتم محاصرة الجائحة الوبائية. وشرعت بالفعل 

عدد من مراكز التلقيح في تقديم هذه الخدمة أمس الثلثاء لألشخاص المنحدرين 
من دول جنوب الصحراء الذين يتواجدون داخل تراب المملكة بشكل غير قانوني في 
انتظار أن تلتحق مراكز أخرى، وقد خّلفت العملية استحسانا في صفوف هذه الفئات 

التي أقبل عدد منها على اللقاح بكل تلقائية وطواعية. 
بالمقابل يواصل فيروس كوفيد 19، وخاصة المتحور أوميكرون، تغلغله في أجساد 
المرضى، وتسجل الحصيلة اليومية لعدد اإلصابات الجديدة والوفيات مّدا تصاعديا 
مستمرا، إذ كشفت أرقام وزارة الصحة التي تم اإلعلن عنها مساء االثنين عن تسجيل 
18 حالة وفاة، وهو رقم يبعث على األلم، ألنه بعد كل هذه المدة في مواجهة الجائحة 
والتعبئة المجتمعية القوية ال يزال الفيروس يحصد أرواح ضحاياه، في حين انتقل 
معدل ملء أسّرة اإلنعاش إلى 9.3 في المئة، وهو ما يبين استمرار اإلقبال على هذه 
المصالح، مع ما يعني ذلك من تحّد قائم ومستمر للمنظومة الصحية، حيث يصل عدد 
الحاالت الحرجة والخطيرة المتكفل بها 490 حالة، 17 توجد تحت التنفس االصطناعي 
االختراقي و 158 تحت التنفس االصطناعي، علما بأن 79 حالة تم استقبالها بهذه 

المصالح في 24 ساعة فقط.

رحيل عبد الرحيم �شدقي، اأحد معتقلي تازمامارت
متأثرا باألضرار الجسدية والنفسية التي لحقت 
به خلل اختفائه القسري الطويل بمعتقل تازمامارت 

الرهيب، توفي عبد الرحيم صدقي.
وحسب تدوينة على »فايسبوك« للناشط الحقوقي 
المختطف  شقيق  المنوزي،  الكريم  عبد  الدكتور 
الحسين المنوزي، فقد حوكم المرحوم عبد الرحيم 
صدقي  »لقضاء بضع سنوات في السجن، والتي  
تحولت إلى اختفاء قسري وضد القانون ألكثر من 
18 عاما من السجن السري في أفظع سجن عرف 
من  الناجين  من  واحدا  كان  إذ  تازمامارت،  اليوم: 

الموت في هذا السجن«.
وتابع عبد الكريم المنوزي: »الفقيد كان حاضرا 
دائما بيننا ومدافعا متحمسا عن حقوق اإلنسان، ولم 
يكن مستاء أبدا، يلهث دائما وراء العدالة والكرامة 

واإلنصاف، وكان يراوده أمل في أن يكون المغرب 
أفضل، وأال يحدث مرة أخرى ما تكبده في ما مضى.  
رفاقه سيتذكرونه لفترة طويلة لبساطته، بإنسانيته، 
كان دائما إلى جانب العدالة ومناصرا للمظلومين.«
وتابع في التدوينة التأبينية: »وداعا عبد الرحيم 
صدقي، من خلل استماتتك في الدفاع عن اإلنسانية 
اآلخرين،  واحترام  الحقوقية،  الدولية  والمواثيق 
لنا  بالنسبة  ألنك  نشكرك،  واإلخلص.   والنزاهة، 
كنت عّرابا للحق، وهبت له حياتك قربانا، وقدمت 
لنا درسا بارزا في التضحية، وكنت مثاال يعطينا 
القوة لمواصلة معركتنا ضد انتهاكات حقوق اإلنسان 
ومن أجل دولة الحق والقانون. لروحك السلم.. آن 
لجسدك أن يرتاح.. فشكرا لك على كل اللحظات التي 

قضيناها معا، لن ننساك.«

ملك اإ�شبانيا يوؤكد اأهمية اإعادة تحديد العالقة القائمة مع 
المغرب على »اأ�ش�س اأكثر متانة«

أبرز العاهل اإلسباني الملك فيليبي السادس، 
أول أمس االثنين، أهمية إعادة تحديد العلقة 
القائمة مع المغرب على »أسس أكثر قوة ومتانة«.
وأشار العاهل اإلسباني خلل استقبال خص 
به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، إلى 
على  بلدينا  حكومتا  اتفقت  المغرب،  »مع  أنه 
القيام سويا بإعادة تحديد علقة للقرن الحادي 
والعشرين، بناء على أسس أكثر قوة ومتانة«.

وقال الملك فيليبي السادس »اآلن ينبغي على 
األمتين السير معا من أجل الشروع في تجسيد 

هذه العلقة بدءا من اآلن«.
وأضاف »قربنا وكثافة الصلت المتعددة التي 
تجمعنا، تجعل علقتنا مترابطة بشكل واضح. 
ولهذا السبب، سيواصل بلدنا بذل كافة الجهود 
اللزمة إلحداث وتعزيز فضاء مشترك من السلم، 

االستقرار واالزدهار«.
وفي هذا السياق، أوضح العاهل اإلسباني أن 
العلقات التي تجمع بلده مع المنطقة المغاربية 

»تكتسي طابعا استراتيجيا«.
يذكر أن الملك محمد السادس أكد، في خطاب ذكرى 
»ثورة الملك والشعب« في غشت الماضي، استعداد 
إسبانيا،  مع  دبلوماسية جديدة  فتح صفحة  الرباط 

وهو ما أكده أيضا الملك اإلسباني االثنين.
وأكد جللة الملك أن المغرب حريص على تعزيز 
العلقات مع إسبانيا بعد نشوب خلف بين البلدين 
على الرغم من قوله إن هذه األزمة هزت الثقة المتبادلة، 

مضيفا أن المغرب »يحرص على إقامة علقات قوية، 
بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار«.

وأوضح أنه »هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه 
المملكة اليوم في علقتنا مع جارتنا إسبانيا«، لكنه 
شدد على أن المغرب لن يقبل التعدي على مصالحه.

البوليساريو  لزعيم  إسبانيا  استضافة  وتسببت 
في  اإلسبانية،  الخارجية  من  بإيعاز  مزورة  بوثائق 

إثارة غضب المغرب في أبريل من السنة الماضية.
غير  »األزمة  هذه  أن  خطابه،  في  الملك،  واعتبر 

المتبادلة  الثقة  المسبوقة، هزت بشكل قوي 
وطرحت تساؤالت كثيرة حول مصيرها« مشيرا 
إلى أن البلدين ناقشا العلقات الثنائية منذ 

األزمة. 
ولفت إلى أن بلده تتطلع إلى »تدشين مرحلة 
جديدة وغير مسبوقة في العلقات بين البلدين 
الجارين على أساس الثقة والشفافية واالحترام 

المتبادل، والوفاء بااللتزامات«.
محمد  الملك  خطاب  أن  مراقبون  وي��رى 
الجارة  مع  جاريا  ح��وارا  أن  أك��د  السادس 
اإلسبانية، وأنه تتبع جزءا منه، لكنه أكد في 
مستقبلي  وتأسيس  انفراج  أي  بأن  خطابه 
لعلقات التعاون بين المغرب وإسبانيا يجب 
أن يأخذ وضع المملكة المغربية الجديد، خاصة 
أن »ازدواجية المواقف وتضاربها ال يمكن أن 

تفضي إلى علقة استراتيجية قوية«.  
ويرى هؤالء أن خطاب العاهل اإلسباني يؤكد 
أن هناك مفاوضات هادئة جرت بين البلدين 
بعيدا عن اإلعلم، وأن وجهة النظر من جانب إسبانيا 
أن تقوم على  العلقة يجب  أن  بدأت تتطور وتتفهم 
المصالح المشتركة، وأنه ال يمكن أن تدعم المملكة وحدة 
إسبانيا الترابية في مقابل العكس من قبل إسبانيا.  
وصف  اإلسباني  الخارجية  وزير  أن  أيضا  يذكر 
المغرب ب� »الصديق الكبير«، مشّددا »على ضرورة 
العمل مع شركاء وأصدقاء بلده وتعزيز العلقة بينهما، 

خاصة مع المغرب«.

الأع�شاء الع�شرة المنتخبين بالمجل�س الأعلى لل�شلطة 
الق�شائية يوؤدون الق�شم اأمام جاللة الملك

أمس  أول  القضائية،  للسلطة  األعلى  بالمجلس  المنتخبون  الجدد  األعضاء  أدى 
االثنين، القسم بين يدي جللة الملك محمد السادس، رئيس المجلس، وذلك بالقصر 

الملكي بالرباط
ويتعلق األمر بممثلي قضاة محاكم االستئناف:

- عبد الل معوني، المستشار بمحكمة االستئناف بطنجة، - سعاد كوكاس، نائبة 
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط، - الزبير بوطالع، مستشار بمحكمة 
االستئناف بالدار البيضاء، - عبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة االستئناف بالناظور. 

فضل عن قضاة محاكم أول درجة، وهم
الزهري،  يونس   - بالرباط،  التجارية  بالمحكمة  القاضي  الشنتوف،  اللطيف  عبد 
المحكمة  لدى  الملك  وكيل  الوكيلي،  عثمان  بالصويرة-  االبتدائية  المحكمة  رئيس 
المصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمحمدية،  االبتدائية بتارجيست - 
- أمينة المالكي، رئيسة المحكمة االبتدائية بآزرو- نزهة مسافر، القاضية بالمحكمة 

االبتدائية بمراكش.
حضر هذا االستقبال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية.
وطبقا ألحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جللة الملك المجلس األعلى للسلطة 
القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس األول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، 
النقض،  الغرفة األولى بمحكمة  النقض، ورئيس  للملك لدى محكمة  العام  والوكيل 
وأربعة ممثلين لقضاة محاكم االستئناف ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم، وستة 

ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم.
ويتعلق األمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وخمس 
والعطاء  والنزاهة،  والتجرد  بالكفاءة  لها  الملك، مشهود  يعينها جللة  شخصيات 

المتميز في سبيل استقلل القضاء وسيادة القانون.
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جاللة الملك يدين ب�شدة الهجوم الذي �شنته ميلي�شيات الحوثيين على الإمارات العربية

  تمنى العاهل اإلسباني أن يسير املغرب وإسبانيا في طريق 
مشترك، معا نحو املزيد من التعاون. واغتنم  فيليبي السادس 
والذي  بالده،  في  الديبلوماسي  السلك  مع  التقليدي  االجتماع 
باألعمال، كي يخرج  القائم  املغرب وحضره  غابت عنه سفيره 

عن صمت بدأ منذ اندالع األزمة بني البلدين. 
في  ملكي  دخول  هو  الصمت  عن  امللكي  والخروج 

الدبلوماسية.. وله معنى يتجاوز املعتاد.
وهو األمر الذي يستوجب وضعه في إطاره اآلني، والسابق 

معا.
امللك   أن  اإلسبانيون  يعتبر  اإلسبانية،  الدبلوماسية  ففي 
التنصيص  من  بالرغم  للديبلوماسية،  الدائم  الوجه  يمثل 
السفير  فهو   تدبيرها.  في  الحكومة  على حصرية  الدستوري 
 baluarte األول إلسبانيا، والديبلوماسي األول  وحصن وطني
nacional، ويتغير  الوزراء والسفراء والقناصلة  ويظل واقفا 

في  الساحة دفاعا عن إسبانيا...
ولعل أهم شيء أعلنه العاهل االسباني هو قوله مع املغرب، 
عالقة  تحديد  بإعادة  القيام سويا  على  بلدينا  حكومتا  اتفقت 

للقرن الحادي والعشرين، بناء على أسس أكثر قوة ومتانة.
وللمزيد من التوضيح شدد على انطالقة جديدة مفادها »اآلن 
ينبغي على األمتني السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه 

العالقة بدءا من اآلن..«.
فهل هو  إعالن رسمي عن نهاية األزمة  على  قواعد جديدة، 

كما طالب املغرب بذلك؟
هل انطلق القطار بما يرضي الطرفني؟

نحو  التوجه  يزكي  الذي  لكن  عالقا،  يبقي  السؤال  هذا 
سانشيز،  بيدرو  الحكومة،  رئيس  كون  هو  العقبات،  تذليل 
سار في نفس االتجاه امللكي عندما قال »أشاطر رئيس الدولة 

تصريحاته بشأن املغرب..«. 
 وبالرغم من أن تصريحاته لم تكن بنفس الوضوح والقوة، 
في ما يخص التعاون املشترك، وتبنيه عبارات النوايا الحسنة، 
أكثر من التعبير الدقيق، وتكراره  لنفس البالغة الديبلوماسية، 

فإنه التقى في األفق الذي رسمه ملك بالده.
ولعل أحد العناصر التي ال يمكن إغفالها هو وجود املستشار 

األملاني »أوالف شولتز« إلى جانبه في هذه اللحظة.
 وهو تزامن ال يمكن أن يكون بدون رسالة ثنائية مشتركة 
صحافية  ندوة  في  قاله  ما  قال  سانشيز  فبيدرو  املغرب.  تهم 
بزيارة  يقوم  الذي  األملاني،  املستشار  مع  جمعته  مشتركة 
إلسبانيا، وفي هذا التالقي، كان املغرب حاضرا فيها كمشترك 

سياسي ديبلوماسي جيوستراتيجي.
إلى  ثنائية  ندوة  في  الجسدي  الحضور  التزامن  ويتجاوز 
عودة  من  قليلة،  أيام  بعد  الدعوة جاءت  الزمني حيث  التالزم 
العالقات املغربية األملانية، والدعوة املوجهة من رئيس الفدرالية 

االملانية  الى ملك البالد  لزيارة برلني.
من  جناحني  حركت  أملانيا  مثل  اسبانيا،  أن  املحقق  ومن 
أجنحتها الثقيلة في تدبير األزمة، وهما مؤسسة رئاسة الدولة 

ورئاسة الحكومة..
وكان الفتا كذلك أن لغة رئيس الحكومة اإلسباني سانشيز 
الخاصة  شولز«  »أوالف  بالغ  مع  كبير  أحد  الى  تشابهت 

باملغرب كـشريك  استراتيجي..
 ومع دعوة  الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير لجاللة 

إلى »إرساء شراكة جديدة«..
فهل يمكن أن تكون كل هذه الصدف بال غد، وتمر بدون أن 
االملاني  الطرفان  يتدارس  أال  يمكن  هل  بعدها؟  ما  لها  يكون 
شراكات  بناء  إلى  يطمحان  دولة  مع  العالقة  واإلسباني 
استراتيجية جديدة معها، وبدون مناقشة الوضع في املنطقة 

والعالقة مع الجزائر والقضية الوطنية املقدسة؟ 
  وعلى كل، فمن الواضح أن الصورة الشاملة للخروج امللكي، 
تضمنت   مكونات عديدة   ال بد من فك شفراتها لالقتراب من 

فهم املعنى..
فقد  أراد  امللك اإلسباني أن يفتح ممرا في جدار األزمة الذي 
يفصل جارين وشريكني مهمني في غرب املتوسط،  معبرا عما  
تفكر فيه من املؤسسة امللكية، في مجال يعد واحدا من  املجالني 
واألعمال  الديبلوماسية..  مجال  هما  لتحركاته،  الرئيسيني 
االقتصادية. وهو ربط ال يخفى في فهم االنخراط في دينامية 
حلول  إيجاد  بضرورات  عنه  عبَّر  االزمة..  لتجاوز  إيجابية 

لألشكال العالقة بني البلدين..
العبارات   من  الكثير  بأن  يغفل  أن  للمتتبع  يمكن  وال     
واملواقف في كلمة فيليبي السادس، كانت رجع الصدى ملا سبق 
أن ورد في خطاب جاللة امللك محمد السادس، عند التوجه إلى 
قوية ومتينة على اسس  بناء عالقات  إعادة  أجل  إسبانيا من 

جديدة.
والعمل  اإلسباني،  الحكومة  رئيس  اسم  وقتها  ذكر  ولقد 
في  جاللته،  من  مباشر  باشراف  معه،  املغرب  به   يقوم  الذي 
احترام تام ملا تنص عليه  قوانني إسبانيا الدستورية في املجال 

الديبلوماسي...
وكان املغرب بالخطاب إياه قد فتح الطريق نحو بداية نهاية 
واالتحاد  كلها،  اسبانيا  طرف  من  ترحيبا  لقي  مما  األزمة.. 

األوروبي في شخص رئيسه.
تظل   الشمالية   الجارة  لدى  املعلنة  النوايا  كانت  ما  كيف   
الطريق  وجه  في  تقف  عثرة   العميقة،   الخالفية  القضايا 
هذه  رأس  وعلى  والعشرين،   الواحد  القرن  طريق  املشترك. 
القضايا  البرود اإلسباني وحياديته املشتبه بها إزاء تطورات 

قضية الصحراء املغربية.
فهل ستسير على خطى أملانيا؟ وتجد في  املوقف الذي عبرت 
عنه برلني مخرجا  لها  من االزدواجية واملواقف املعبر عنها 
إلى   وتنتقل  املغرب   بسيادة  املتحدة  الواليات  اعتراف  غداة 
االصطفاف إلى جانب قرارات مجلس األمن، وفي اعتبار الحكم 
أسوة  الخصوص    بهذا  أملانيا  في  ولها  للحل  قاعدة  الذاتي 
حسنة.. السيما  وأن دوال من داخل االتحاد االوروبي تجاوزت  
وانجلترا  فرنسا  ومنها  واملزدوج،  الغامض  املوقف  عتبة 

العضوين في مجلس األمن عالوة على أملانيا..
تقنع مدريد  ملا  القادمة،  القليلة  األيام  السؤال ستجيب عنه 
مع  ارتباط  في  املغرب  مع  الشراكة  من  تريده حقا  بما  الرباط 
سيادته ووحدته.. وهو الشرط الذي وضعه ملك البالد كمعيار 

وحيد وإجباري ألية شراكات اقتصادية او غير اقتصادية.
وقد يكون املجال مفتوحا ألملانيا بأن تنصح شريكتها  في 

هذا املجال كما قد تبادر إلى وساطة  دينامية..
منها  األخرى   االستراتيجية   القضايا    تبقي  كل،  وعلى 
التعاون  األمني واالقتصادي والهجرة إلخ.. مرهونة باملوقف 
الصريح من قضية السيادة، وبطبيعة العالقة مع أطراف املغرب 
الكبير األخرى التي جرت معها مدريد وبرلني إلى جوقة العداء..

  لقد آن األوان لخروج إسبانيا من جيوستراتيجية القنافذ، 
تخرج  لكنها  باملغرب،  تمسحت  بالبرد  أصيبت  كلما  التي 

أشواكها لتؤذيه بعد ذلك..

n أحمد المديني
يستدعي منا العام الجديد، بل يلزم كلَّ ذي عقل 
وموقف  الحساب  وقفة  يتخذ  بأن  تدبير  وِحسٍّ 
وأصحاب  الشركات  هذا  تفعل  عادة،  املساءلة. 
والشراء،  البيع  معامالت  أرقام  لضبط  التجارة 
وقياس الربح والخسارة، فال تجارة بدون متابعة 
وحساب، وكذلك ال دولة وال مجتمع بدونهما. إنها 
الحديثة  النُُّظم  تسود  لكن حيث  عيُنها،  البداهة 
بسياسٍة  كذلك  بعقالنية،  الناس  شؤوُن  وُتدبَّر 
موقَعه  فيه  كلٌّ  َيعِرف  ديموقراطي،  ونهج  عادلة 
يتأّتى  والتزاماِته،  وحقوَقه  ومسؤوليَته  ودوَره 
وتحاِسب  وتراِقب  وتنّفذ  ُتشرِّع  بمؤسسات  هذا 
املناسب.  الوقت  في  بالَجْرد  وتقوم  الّزلل  عند 
من  لكن  الشكل،  حيث  من  الكثير  هذا  من  نملك 
جهة الفاعلية واملردود كأنما صفر اليدين. هكذا 
عموم  وفي  ـ  املغرب  في  الحديثة  الدولة  تبدو 
العالم العربي الذي ننتمي إليه ـ الشكَل العصري 
والسياسي  الهوياتي  باملعنى  الوطنية  للدولة 
ومساطر  خطاطات  وبصورة  بهرجة  إلى  أقرب 

في  والعاملني  واضعيها  يعني  يعد  لم  تنفيذية 
ما  بقدر  الجوهر،  وفهم  املوضوع  إطارها وجود 
يدغدغ بطَرهم األرقام والرسوم البيانية لإلنتاج 
واألموال  التجاري  العجز  أو  والفائض  والنمو 
ماركتينغية  مالية  اقتصادية  ورطانات  املحّولة، 
أخرى ببيانات تصدر في تقارير وترّوجها صحف 
موالية، وقد ُيطلق البخور أوُتتلى عليها الفاتحة، 

وما عليهم إذا لم تفهم البقر!
يريد أن يفهم أحيانا،  البقر«  لكن يحدث أن » 
ويعرف ملاذا وإلى متى سيستمر ُيحلب، خاصة، 
ُيحسنون  وال  املرعى  في  يفهمون  ال  قوم  من 
الّرعي. أن يفهم هل وجوُده مغزاه أنه موكول إلى 
قوم يقودونه على غير هدى، وال يفهمون معنى 
كاألنعام.  اليومية  الحاجات  من  أبعَد  الوجود 
ينظر في الشاشة الصغيرة فيرى قاعًة ملبنى فخم 
يتراشقون  يتناوب عليها خطباُء  مهيٍب ومنصة 
بالكالم وكانوا قبل الوصول إلى هذه املحطة قد 
وتوعدوا  ُيشرى  من  عدن وشَروا  بجنات  وعدوا 
ضِمنوا  داموا  ما  بهم  يحَفلون  ال  ُيباع،  ال  من 

كرسّيهم الوثير، هم مجرد رعاع.
قاعة  صورة  الصغيرة  الشاشُة  إليه  تنقل 
مستطيلة خلفها وزراء يتصدرهم رئيسهم، وهم 
الصورة  يجدون  الوجوه،  في  النظر  يطيلون  ال 
يتحّسسونه  ُمعادا  كالما  ويسمعون  مسِئمة، 
لكن  ولونه،  بنعومته  ُيغري  بالسيلوفان،  مغلفا 
ما البضاعُة داخَله؟ ومن سيفوز بالكعكة؟ ويشك 
في النصيب؟ الشك هنا ليس ديكارتيا أي سبيال 
ُفِقَد  لقد  ال،  يقني.  إلى  الوصول  بغية  الختبار 
اليقني، وهذا أخطر ما يمكن أن تصل إليه جماعة، 
بعد أن كابدت اليأس ولم يبق إال أن ترقص فوق 
في  طويال  رعتها  أبنائها  وأحالم  آمالها  حطام 
الّصحو واملنام وتناسلت أكثر وأكبر في تجّمعاٍت 
وهتافاٍت والفتاٍت وقاعاٍت االنتظار، وحتى تحت 
الركالت وباللكمات، بحسن نية فقط ال غير، من 
أجل الحفاظ على األمن العام والتصدي للشغب 

الشغل،  من  بقليل  يطالبون  من  به  يقوم  الذي 
وقليل من العالج، وقليل من السكن، وقليل جدا 
من الحب، وأقّل من قدرة قول ال ضد نعم الراكدة 
إلى  يساقون  وال  آسنة،  بحيرة  مثل  سنني  من 
الدهاليز وُيلقى بهم إلى العدم، ثم سيأتي بعدهم 
فيطفئون  الركيك،  الفيلم  ويتكرر  آخرون  أقواٌم 

الشاشة ويموتون إلى األبد.
ال ضرورة، إذن، من البحث عن املعنى ما دام 
ليس في الساحة موضوع، فاملعنى ال يوجد من 
أن  األرض  لبعض  ُيراد  ما  هالم، من سديم، هذا 
ميت  صحا  أو  غاضٌب  صاح  فإذا  عليه،  تصبح 
إلى  ذهب  حني  وقسرًا  قهرًا  ُدفن  أنه  اكتشف 
ربما  البرملان،  أمام  يصرخ  وقف  أو  مثال  إدارة 
وإذ  الّلندني،  بارك  الهايد  في  أنه  يوم  ذات  حلم 
كفُنك.  ذا  مقاس؛  على  جاهزة  كسوة  يجد  به 
سيرى األبيض شعاعا، ويفتح له الشعاُع طريق 
ضوء يمشي فيه منتشيًا تأتيه من مكان ما خلف 
أنه  يظن  ورئيٌس مصقاع  رّنانة،  ُخطب  األقواس 
إنما  وهو  حلمه  إلى  الكفن  رغم  سيزّفه  أخيرا 
الذي  بتبارك  يشّيعونه  ُطْلبة  بضعة  معه  أرسل 
قصعة  إلى  ليفَرغوا  يهرولون  وهم  امللك  بيده 
الكسكس ويفرغ ملوت في الحياة طويل انتبه إليه 

بعدأن عّم السراب واستوى املاء والخشب. 
أعي أني لست على ما يرام. العالم جميُعه على 
الوباء،  شّماعة  على  هذا  أعّلق  لن  يرام.  ما  غير 
فنحن َمرتٌع لألوبئة من عهد عاد، وكم تقلبت على 
واآلباء  األجداد  البالد،  هذه  مسكينة  أوجاعها 
ثم  أكباد،  تجّرحت  وكم  سالت  دماٌء  واألحفاد، 
ُيستنسخ الشريط ُمحّورًا واألصُل باٍق ال مناص 
ُخمار  من  يفيق  كمن  ثم  املَعاد.  زاد  هو  منه،  له 
ماذا  القميء:  بشكله  بصوته،  يصعقني  رديء، 
يفعل الجاّلد إذا لم يشحذ سوطه في لحم العباد؟ 
وماذا ستكتب أنت إن كففُت أنا عن قتل الجياد؟ 
فأنا  الّطّرة،  إلى  وآوي  النص  أترك  تراني  وهل 

املنت واملوضوع واملعنى، والباقي أوغاد!

برئيس  بإعجابي  األولى  للمرة  وسأعترف 
حكومتنا، لم أعلم ببساطة وسالسة، ولو لم يكن 
رجل أعمال ناجح، لزدت سذاجة، أعّوضها بطيبة 
الروح وذالقة اللسان، وما هذا إال ألنه وقت كان 
وهو  لحزبه،  ويعبَِّئ  االنتخابية  حملته  يخوض 
أعفى  وقتئذ  مغربية؛  بدعة  وهي  عليه،  طارئ 
برنامج  واختصر  مستشاريه،  وأراح  نفسه 
السياسة وطريق الحكم في شعار)عبقري(. كلمة 
وقد  هي)أغراس(.  مانعة  عنده  جامعة  أمازيغية 
فعّربوا  أمازيغيتنا  في  ثقاة  عارفني  استفتيت 
معنى  وله  املستقيم،  »الطريق  كالتالي:  الكلمة 
الكلمة  نقيض  عن  وسألت  للمعقول«  مجازي 
أن  وبعد  سخروض«.  أو  املاقول،  أنها«  فعلمت 
حرت  املُنى  الرئيس  ونال  املعركة  غبار  انقشع 
جمعاء،  وسياسته  وحكومته  وحزبه  أضعه  أين 
باألحرى ماذا أختار له من الكلمتني، إلى أن بدأ 
ويهديني  سخروض  عن  ُيبعدني  فريقه  بعض 
العميق؟  معناها  تعرفون  هل  أغراس.  إلى 
اليوم  بعد  يبق  ولم  السياسة  في  يوجد  ال  إنه: 
مذهلة  ببساطة  إيديولوجيات.  وال  مرجعيات 
وفولتير  مونتسكيو  قبورهم  من  ستوقظ  كانت 
بال  الذي  بركة  وبن  ولينني  وماركس  وتوكفيل 
عهد  انتهى  اإلعجاز:«  هذا  ليسمعوا  أيضا،  قبر 
األحزاب  ِلم  وإذن،  عجبا،  اإليديولوجيات!«. 
السياسية  العلوم  وكلية  والبرملان  واالنتخابات 
وحقوق اإلنسان ومطالب الديموقراطية والعدالة 
سُيلَقم  هذا  بعد  فاه  سيفتح  االجتماعية؟من 
بأي  للمطالبني  وأفضل  ُجحرا،  ُيدخل  أو  حجرا، 
شيء أن يسمعوا وزيرا مفّوها يعفينا جميعا من 
نكد األيام، قال ال ُفّض فوه:« الحكومة تنكّب على 
البرنامج االستراتيجي لحقوق اإلنسان«،  إعداد 
معا سيعمالن  أنهما  الفرسان  وأضاف بشجاعة 
معالي  شكرا  الحرية«.  هامش  توسيع  على:« 
الوزير أن تتيح لنا فرصة قول املباح في هامش 

حريتك املتاح.

الكـالم الـمـباح فـي هـامـ�ش الـحـرية الـمـتـاح

املندوبية ال�شامية للتخطيط تتوقع تفاقم ديون الأ�شر املغربية التي تقدر بحوايل 400 مليار درهم
القدرة ال�شرائية لالأ�شر منذورة للرتاجع يف 2022  نتيجة املنحى الت�شاعدي لالأ�شعار
الأغلبية املهيمنة يف احلكومة والربملان مطالبة باإ�شالحات هيكلية حتقق النمو امل�شتدام وحت�شن الظروف املعي�شية لل�شكان
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hamidjmahri@yahoo.fr

فيليبي السادس  
يعلن نهاية األزمة  

مع المغرب!

متى تعلن اإ�شبانيا 
دعمها للحكم الذاتي؟ 
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04
محمد اإفني: دولة الجزائر ودولة المغرب بين ال�شم والم�شمى

جاللة الملك : شخصية 
كرست جهودها لخدمة 

عالقات األخوة المتينة 
التي تربط بين الشعبين 
المغربي والفلسطيني

رحيل ال�شفير 
ال�شابق اأبو مروان

المقاوم والمنا�شل محمد 
التانوتي في ذمة اهلل 

الفريق االشتراكي يسائل وزراء الشباب والثقافة والتواصل، التجهيز والماء، 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، والنقل واللوجيستيك

�شهيد يحتج على غياب رئي�ش احلكومة عن اجلل�شة ال�شهرية
ال�شال�شي:  �شرورة اتخاذ قرارات قوية لدعم كل الروافد الثقافية
عمر اعنان:  و�شعية الكمية املائية للفرد املقلقة
حممود عبا: �شرورة اإ�شالح وتو�شيع ال�شبكة الطرقية
فا�شل برا�ش:  قوانني التعمري املجحفة يف حق العامل القروي واجلبلي
ملك اإ�شبانيا يوؤكد اأهمية اإعادة تحديد العالقة القائمة مع المغرب على »اأ�ش�ش اأكثر متانة«

امللك  اإلسباني  العاهل  أبرز 
فيليبي السادس، أول أمس االثنني، 
القائمة  العالقة  إعادة تحديد  أهمية 
قوة  أكثر  »أسس  على  املغرب  مع 

ومتانة«.
خالل  اإلسباني  العاهل  وأشار 
استقبال خص به السلك الدبلوماسي 
»مع  أنه  إلى  إسبانيا،  في  املعتمد 
على  بلدينا  حكومتا  اتفقت  املغرب، 
عالقة  تحديد  بإعادة  سويا  القيام 
للقرن الحادي والعشرين، بناء على 

أسس أكثر قوة ومتانة«.
وقال امللك فيليبي السادس »اآلن 
معا  السير  األمتني  على  ينبغي 

هذه  تجسيد  في  الشروع  أجل  من 
العالقة بدءا من اآلن«.

الصالت  وكثافة  »قربنا  وأضاف 
تجعل  تجمعنا،  التي  املتعددة 
واضح.  بشكل  مترابطة  عالقتنا 
بذل  بلدنا  سيواصل  السبب،  ولهذا 
كافة الجهود الالزمة إلحداث وتعزيز 
السلم، االستقرار  فضاء مشترك من 

واالزدهار«.
وفي هذا السياق، أوضح العاهل 
تجمع  التي  العالقات  أن  اإلسباني 
بالده مع املنطقة املغاربية »تكتسي 

طابعا استراتيجيا«.
يذكر أن امللك محمد السادس أكد، 

في خطاب ذكرى »ثورة امللك والشع« 
الرباط  استعداد  املاضي،  غشت  في 
مع  جديدة  دبلوماسية  صفحة  فتح 
امللك  أيضا  أكده  ما  وهو  إسبانيا، 

اإلسباني االثنني.
وأكد جاللة امللك أن املغرب حريص 
على تعزيز العالقات مع إسبانيا بعد 
نشوب خالف بني البلدين على الرغم 
الثقة  هزت  األزمة  هذه  إن  قوله  من 
املتبادلة، مضيفا أن املغرب »يحرص 
بناءة  قوية،  عالقات  إقامة  على 
ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار«.

املنطق،  نفس  »هو  أنه  وأوضح 
في  اليوم  اململكة  توجه  يحكم  الذي 

لكنه  إسبانيا«،  جارتنا  مع  عالقتنا 
شدد على أن املغرب لن يقبل التعدي 

على مصالحه.
إسبانيا  استضافة  وتسببت 
مزورة  بوثائق  البوليساريو  لزعيم 
الخارجية اإلسبانية، في  بإيعاز من 
من  أبريل  في  املغرب  غضب  إثارة 

السنة املاضية.
أن  خطابه،  في  امللك،  واعتبر 
هزت  املسبوقة،  غير  »األزمة  هذه 
وطرحت  املتبادلة  الثقة  قوي  بشكل 
مصيرها«  حول  كثيرة  تساؤالت 
ناقشا  البلدين  أن  إلى  مشيرا 

02العالقات الثنائية منذ األزمة.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

�إلى كم �شخ�ص 
ينتقل »�أوميكرون« 

بعط�شة و�حدة؟

قال فالديمير بوليبوك الطبيب املختص 
متحور  حامل  إن  املناعة،  مجال  في 
نقل  يمكنه  كورونا،  لفيروس  »أوميكرون« 
العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس 

مرة واحدة.
وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: 
النوع  هذا  مثل  لدينا  يكن  لم  اآلن،  »حتى 
أكثر  تعتبر  الحصبة  كانت  العدوى.  من 
»أوميكرون«  لكن  املعدية،  األمراض 

تجاوزها حتى في هذا الصدد«.
وأشار إلى أن هذا املتحور من الفيروس، 
ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء 
بواسطة اإلفرازات التنفسية، كالسعال من 

شخص آلخر.
»أعتقد أنه حتى  وتابع الطبيب القول : 
والتثاؤب  الطبيعي  والتنفس  الكالم  خالل 
جزيئات  على  يحتوي  رذاذ  إطالق  يمكن 
من  يكفي  ما  فيه  واملخاط،  اللعاب  من 
الفيروسات إلصابة شخص آخر. إذا سعل 
أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية 

تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين«.
»أوميكرون«،  أن  على  الطبيب  وشدد 

خطير بشكل خاص على األطفال.

جمال 
�لأر�ص 
يف �شور 
�ملحطة 

�لف�شائية
محطة الفضاء الدولية، التي 
تعمل منذ أكثر من 21 عاًما، 
تضم حالًيا سبعة من أفراد 

الطاقم.
تدور محطة الفضاء 

الدولية حول األرض بسرعة 
حوالي 17150 مياًل في 

الساعة وتسافر حول األرض 
مرة كل 90 دقيقة.

في األشهر األخيرة ، التقط 
طاقم املحطة الفضائية صوًرا 
مذهلة  لكوكب األرض.  ومن 

بني الصور التي التقطها 
طاقم املحطة صورة منظر 
ملدينة البندقية في إيطاليا

 

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

علماء: كويكب عمالق 
�شقط على �لقطب �جلنوبي 

للقمر منذ 4 مليار�ت عام
مفاده  استنتاج  إلى  الكواكب  علماء  توصل 
لصخور  الكيميائية  املكّونات  في  اختالفات  بأن 
عالقة  لها  القمر  في  واملظلم  املرئي  الجانبْين 
منذ  الجنوبي  قطبه  على  عمالق  كويكب  بسقوط 
Nature Geos� 4.33 مليار عام. وقد نشرت مجلة

cience استنتاجات العلماء بهذا الشأن.
حساباتنا  »تدل  املجلة:  نشرته  مقال  في  وجاء 
على أن سقوط كويكب كبير على القطب الجنوبي 
منذ 4.33 مليار عام  للقمر في منطقة بحر »أيتكن« 

خّلط صخور القمر ودفع بها نحو جانبه املرئي«.
والشقوق  التالل  من  العديد  إن  العلماء  وقال 
والحفر يغطي الجانب املرئي للقمر، خالفا لجانبه 
القياسات  وأظهرت  مسطحا.  يبدو  الذي  املظلم 
أن  الكواكب  علماء  أجراها  التي  والحسابات 
أما  املظلم.  جانبه  من  أثقل  للقمر  املرئي  الجانب 
اآلخر  عن  بعضهما  فيختلفان  جانبْيه  صخور 
الكيميائية  مكّوناتهما  حيث  من  ملحوظ  بشكل 

والنظائرية.

�لأغلى و�لأغرب.. 
قط  �لفنانة �مل�شرية 
يا�شمني عبد �لعزيز 

   
املصرية ياسمني  الفنانة  قط  صورة  أثارت 
عبدالعزيز تفاعاًل كبيرا بني جمهورها وأصدقائها 
اعتبره  إذ  شكله،  لغرابة  وذلك  الفني،  الوسط  من 

البعض مخيفًا ومرعبًا.
»بوبوس«  لقطها  الصور  الفنانة  نشرت  فقد 
على موقع انستغرام، األمر الذي أثار تفاعاًل كبيرًا 
وكمًا هائاًل من التعليقات على شكله. وتباينت آراء 
البعض بغرابة شكل  جمهور ياسمني بني إعجاب 
غير  شكلها  من  اآلخر  البعض  وبني خوف  القطة، 
املألوف. ويعتبر قط عبد العزيز من أغلى سالالت 
القطط في العالم، وهي ساللة القط الكندي وتسمى 
ساللة »سفينكس«. كذلك، تكمن غرابة هذه الساللة 
كما  الجاحظة،  وعيونها  الشعر،  من  خلوها  في 
تتسم هذه الساللة بارتباطها باإلنسان بشكل كبير 
بشرتها  وحساسية  الدائم،  لالهتمام  الحتياجها 

العالية التي تحتاج لعناية خاصة من مربيها.
باإلضافة إلى مظهر مختلف عن الفصائل األخرى 
للقطط، فهي تتسم بذيلها الطويل، وجلدها الرقيق 
حرص  تتطلب  التي  الضعيفة  ومناعتها  املجعد، 
وفحوصات  بها  خاصة  عناية  توفير  على  مربيها 

دائمة

»�أوميكرون« �أقل خطورة.. 
وهذ� �أحدث دليل

أقل  »أوميكرون«  املتحور  أن  على  دليل  أحدث  في 
أعلنت  كورونا،  فيروس  أشكال  من  غيره  من  خطورة 
مخاطر  أن  األربعاء،  النرويج،  في  الصحية  السلطات 
 69 بنسبة  أقل  »أوميكرون«  املستشفى بسبب  دخول 

باملئة مقارنة مع املتحور »دلتا«.
في  العامة  للصحة  النروجي  املعهد  وكتب 
للبيانات  األولي  »التحليل  أن  األسبوعي،  تقريره 
كوفيد  مع  االستشفاء  خطر  أن  إلى  يشير  النرويجية 
باملئة   69 بنسبة  أقل  الرئيسي،  السبب  أنه  على   19
باملتحور  باإلصابات  مع املتحور أوميكرون مقارنة 

دلتا«.
من  باملئة   32 لدى  »أوميكرون«  املتحور  ورصد 
األشخاص الذين دخلوا املستشفى الصابتهم بـ«كوفيد 
من  األول  البلد االسكندنافي، خالل األسبوع  في   »10
 4 قبل  باملئة   1.37 نسبة  مقابل   ،)74 من   24(  2022

أسابيع )3 من أصل 175(.
يشكل  »أوميكرون«  بات  نفسها،  الفترة  في  لكن 

غالبية اإلصابات الجديدة )حوالي 90 باملئة(.
تقييم  حول  آخر  تقرير  في  النرويجي  املعهد  وأكد 
املخاطر، أن »املتحور أوميكرون يشكل خطرا أقل بكثير 

من املتحور دلتا«.
ستضع  شتوية  موجة  يتوقع  إنه  قال  املعهد  لكن 
مارس،  الى  يناير  من  الضغط،  الصحية تحت  املرافق 
حيث تشير التوقعات إلى أن »مئات آالف األشخاص« 
سيصابون باملرض، مع ذروة يومية يمكن أن تقترب من 

50 ألف إصابة.
وفي النرويج التي يسكنها 5.34 ماليني نسمة، أعادت 
الحكومة فرض إجراءات صحية في منتصف ديسمبر، 
واملطاعم،  الحانات  في  الكحول  بيع  منع  يشمل  بما 

وتعميم العمل عن بعد حني يكون ممكنا.
رجح  »أوميكرون«،  املتحور  ظهور  أعقاب  وفي 
األصلية  الساللة  من  انتشارا  أسرع  يكون  أن  علماء 
من  خطرا  أقل  لكنه  كورونا،  من  السابقة  واملتحورات 

حيث أعراضه على املصابني.

يرة
ألخ

ا
األربعاء 19 يناير  2022 املوافق 16 جمادى الثانية 1443 العدد 13.3046الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

�لك�شف عن »�أقوى جو�ز�ت �ل�شفر يف �لعامل«!
تتربع ثالث دول آسيوية على قمة 
السفر،  لجوازات  جديدة  تصنيفات 
التي  "كوفيد"  قيود  من  تحذر  التي 
أثناء  العنصري  "الفصل  تفاقم 

السفر" بني الدول الغنية والفقيرة.
اليابان  مواطنو  ويحمل 
الجوازات األكثر مالءمة  وسنغافورة 
لقوة  جديد  لتصنيف  وفقا  للسفر، 
الفجوة  من  يحذر  السفر  جواز 
التي  السفر  حريات  في  املتزايدة 
تلك  مقابل  الغنية  الدول  بها  تتمتع 

املمنوحة للفقراء.
"كوفيد19�"،  قيود  مراعاة  وبدون 
فإن التصنيفات الخاصة بأوائل عام 
Hen� 2022 � التي أصدرتها شركة
ley & Partners البريطانية � تعني 
أن اليابانيني والسنغافوريني يمكنهم 
على ما يبدو الوصول إلى 192 دولة 
نفسه،  الوقت  وفي  تأشيرة.  بدون 
يمكن للمواطنني األفغان السفر بدون 

تأشيرة إلى 26 وجهة فقط.
وهناك دولة آسيوية أخرى، كوريا 
في  أملانيا  مع  تتعادل  الجنوبية، 
دولة.   199 قائمة  على  الثاني  املركز 

على  األوروبي  االتحاد  دول  وتهيمن 
بقية املراكز العشرة األولى، واحتلت 
املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة 
أستراليا  السادسة، وحصلت  املرتبة 
على  الشرقية  أوروبا  ودول  وكندا 

أعلى الدول أداء.
دراسة  التصنيف  مع  وصدرت 
أن  وجدت  العاملي  التنقل  حول 
مكاسب السفر التي شهدها مواطنو 
البلدان ذات الدخل املتوسط   واملرتفع 
ذات  الدول  حساب"  على  "جاءت 
تعتبر  التي  وتلك  املنخفض،  الدخل 
األمان  شروط  في  املخاطر"  "عالية 
واعتبارات أخرى. وذكر التقرير أيضا 
أن "عدم املساواة" في التنقل العاملي 
تفاقم بسبب حواجز السفر على مدار 
الوباء، حيث شّبه األمني العام لألمم 
القيود  غوتيريس  أنطونيو  املتحدة 
املفروضة على الدول اإلفريقية بشكل 

أساسي بـ "الفصل العنصري".
مارو،  تاديلي  مهاري  وقال 
األستاذ في مركز سياسة الهجرة، إن 
"املتطلبات الباهظة املرتبطة بالسفر 
الدولي تضفي الطابع املؤسسي على 

أن  مضيفا  والتمييز"،  املساواة  عدم 
دائما"  تشارك  "لم  املتقدمة  الدول 
لالستجابة  النامي  العالم  استعداد 

"للظروف املتغيرة".
"فيروس  أن  مهاري  وأضاف 
كوفيد19� وتفاعله مع عدم االستقرار 
على  الضوء  سلط  املساواة،  وعدم 
الدولي  التنقل  في  املروع  التفاوت 
ونظرائها  الغنية  املتقدمة  الدول  بني 

األفقر".
التقرير  توقع  نفسه،  الوقت  وفي 

السفر  بشأن  اليقني  عدم  من  مزيدا 
في  األخذ  مع  العام،  لبقية  والتنقل 
وكان  انتشار أوميكرون.  االعتبار 
الجديدة  الساللة  هذه  "مثل  ظهور 
جيوسياسي  "فشل  بمثابة  القوية" 
املتحدة  الواليات  جانب  من  كبير" 
األوروبي  واالتحاد  املتحدة  واململكة 
وإمدادات  أفضل  تمويل  تقديم  لعدم 
وفقا  إفريقيا،  جنوب  إلى  اللقاحات 
لتعليقات األستاذة بجامعة كولومبيا 

ميشا غليني املصاحب للتقرير.

�رتفاع قيا�شي بدرجة حر�رة �ملحيطات
نشر علماء من الصني والواليات 
درجة  تغير  عن  تقريرا  املتحدة 
منذ  وعواقبه  املحيط  سطح  حرارة 

خمسينيات القرن املاضي.
 Advances in مجلة  وتشير 
 ،Atmospheric Sciences
رقم  سجل   2021 عام  في  أنه  إلى 
حرارة  درجة  الرتفاع  جديد  قياسي 

املحيطات.
العام  هو   2021 عام  أن  ويذكر 
الذي  األول في عقد علوم املحيطات 

إلى  الهادف  املتحدة،  األمم  أعلنته 
البشري  املجتمع  على  الحفاظ 
التي  الطبيعية  البيئية  والنظم 

معظمها يرتبط باملحيطات.
ترينبيرث  كيفني  الباحث  ويقول 
لبحوث  الوطني  املركز  معهد  من 
كولورادو،  في  الجوي  الغالف 
حرارة  درجة  ارتفاع  »يستمر 
العالم،  أنحاء  جميع  في  املحيطات 
وهذا مؤشر رئيسي للتغير املناخي 
ويتضمن  البشري.  النشاط  نتيجة 

هذا التقرير بيانات منقحة لغاية عام 
2021 مع مراجعة وتنقيح البيانات 

السابقة«.
الطبقة  أن  الباحثون  واكتشف 
العليا لسطح املحيط سمكها 2000 
أكثر  زيتاجول   14 امتصت  قد  متر 
 145 بـ  أكبر  وهذا   ،2020 من سنة 
ضعًفا من إنتاج الكهرباء في العالم 

عام 2020.
الباحثني  كبير  يقول  جانبه  ومن 
في  مشارك  أستاذ  تشنغ،  لي جينغ 
والبيئة  املناخ  لعلوم  الدولي  املركز 
إلى  »باإلضافة   IAP CAS في 
 20�30 املحيط  يمتص  الحرارة 
باملئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون، ما يسبب ارتفاع حموضته. 
حرارة  درجة  ارتفاع  فإن  ذلك،  ومع 
ثاني  امتصاص  من  يقلل  املحيط 
أكسيد الكربون، وبالتالي تبقى كمية 
كبيرة منه في الغالف الجوي. لذلك 
فإن رصد وفهم العالقة بني الحرارة 
املستقبل،  في  الكربون  وامتصاص 
تغير  عواقب  لتخفيف  مهم  أمر  هو 

املناخ.«
وأفضل مؤشر للتغيرات املناخية 

املرتبطة بالنشاط البشري هو حرارة 
املحيطات. ولكن مع أن درجة حرارة 
في  قياسية  كانت  املحيطات  سطح 
األعلى  ليست  أنها  إال   ،2021 عام 
النينيا  مرحلة  ألن  اإلطالق.  على 
الجنوبي  للتذبذب  حالًيا  املالحظة 
االستوائي  الجزء  تبريد  إلى  تؤدي 

للمحيط الهادئ.
تصحيح  بعد  للعلماء  واتضح 
التي  والبرودة  االحترار  مراحل 
أن  والنينيا،  النينو  باسم  تعرف 
ارتفاع درجة حرارة املحيط مستمرة 
القرن  خمسينيات  منذ  باطراد 

املاضي.
أن  الدراسة،  نتائج  وأظهرت 
ارتفاع درجة حرارة املحيط، ناتج عن 
تغير تركيب الغالف الجوي املرتبط 
عواقبه  وإن  البشري،  بالنشاط 
ستكون ملموسة. ومع ارتفاع درجة 
املياه،  حجم  سيزداد  املحيط  حرارة 
ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح 
مالئمة  ظروف  لخلق  ويمهد  املاء، 
الشديدة  واألعاصير  للعواصف 
وهطول أمطار غزيرة، ما قد يزيد من 

خطر حدوث الفيضانات.


