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 »اليونسكو« تحذر : طفل من أصل 
3 يتوصل برسائل إباحية جنسية

در��سة: 9 �أطفال مغاربة 
من �أ�سل 10 ي�ستخدمون 

�لهو�تف �لذكية ب�سكل يومي
الشركة  أنجزتها  دراسة  كشفت 
الروسية كاسبرسكي، المتخصصة 
اإللكتروني  األمن  تكنولوجيا  في 
 10 أصل  من  مغاربة  أطفال   9 أن 
يستخدمون الهواتف الذكية بشكل 
منهم  المائة  ف��ي   68 وأن  يومي 
يتوفرون على هواتف ذكية خاصة 
بهم. كما أكد 87 في المائة من اآلباء 
الذين شملهم االستطالع، أن طفلهم 
بشبكة  مربوط  هاتف  على  يتوفر 
اإلنترنت و66 في المائة منهم يتوفر 
ذكية خاصة  على هواتف  أطفالهم 
بهم. بينما كشف 58 في المائة من 
اآلباء أن طفلهم الذي يتابع دراسته 
في التعليم االبتدائي )12 سنة وما 
فوق( يتوفر على هاتف، في حين أن 
27 في المائة يتابعون دراستهم في 

الثانوي.

�لعياد�ت و�لم�سحات �لخا�سة ُتغلق �أبو�بها 
في وجه �لمر�سىيومه �لخمي�س

للتفاوض  اإليجابية  الخاتمة  نعزو  أن  يمكن  هل 
والحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، إلى 
قوة التنسيق النقابي بين الهيئات األكثر تمثيلية أم 

هي نتيجة حكمة وتبصر من لدن الوزير؟
من  نجعل  أن  االج��دى  من  يكون  قد  ال��واق��ع  في   
اإلرادتين، والَمَلكتين: الحكمة والوحدة،  القاعدة التي 
أوصلت الحوار، في ظرف قياسي على كل حال، إلى 

نتيجة ترضي الطرفين.
والمالحظات هي أن نتائج الحوار بخصوص مشاكل 
كانت تعتبر معضالت كبيرة، بلغة الصادق الرغيوي، 
ممثل النقابة الوطنية للتعليم )فدش(، هي نتائج ما 

كان لها أن تتحقق لوال تالقي الطاقات اإليجابية.
 فاألمر يتعلق بقرارات مصيرية ومطالب جوهرية 
الحالي  األساسي  النظام  مراجعة  باألساس  منها 
لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي 
محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية 

في غضون سنة 2022.
 عالوة على ذلك توصل الطرفان إلى تسوية الملفات 
اإلدارة  أطر  ملف  قبيل  من  األولوية،  ذات  المطلبية 
التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط 
التربوي، وملف أساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي 
المكلفين خارج سلكهم األصلي، وملف أطر التدريس 
الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس 

الحاصلين على شهادة الدكتوراه...
هي نقط ودمل كانت تؤزم الوضع التعليمي في بالدنا، 
وعليه ال بد من الوقوف عند درجة العمل الوحدوي 
النقابي على خلق شروط النجاح في قضايا كانت تبدو 
مستعصية، وهنا ال بد أيضا من رفع القبعة للقيادات 
النقابية، كما للوزارة، التي ساعدت على تقوية المحاور 

المؤسساتي الممثل في هذه الهيئات.
مع  مرضية  حلول  ايجاد  عن  العجز  كان  ولطالما 
المحاورين المؤسساتيين سببا في انفالت المبادرة 
من  هذا المحاور وانتشارها في الشارع العام، وجعل 
مؤسساتيين  غير  معبرين  بيد  بخصوصها،  القرار، 

ليست دوما وجيهة.
خيار تصليب المحاور النقابي الشرعي، ضربة معلم 
حقيقية، وخيار عميق، ربما أصبحنا في حاجة إليه في 
كل القطاعات بدون رهان قوة غير مبررة، كما يحدث 

في العدل، وتلك قصة أخرى...
النقط التي تمت جدولتها في المستقبل القريب، ال 
شك أنها ستعالج من النظرة نفسها والنضج نفسه،

وستكون قد وضعت أسسا جديدة إلخراج القطاع من 
اللحظة الثورية الدائمة المطلبية المستمرة إلى قضايا 

ذات بعد تربوي وأخرى «حوكمية») من الحكامة(.
لقد اختار بنموسى عنوان الثقة في تدبير العالقات 
الملتهبة في المدرسة، والتي كان قراره تسقيف السن 
في  ليس  للقلق،  آخر  مبررا  خلق  قد  التوظيف  في 
األوساط التعليمية التي تعد جزءا من المواطنين بل 

في األسر والقطاعات الطالبية وخالفهما...
الثقة أعتقد أنه قرر تفعيل شرط من  وفي اختيار 
شروط التوظيف اإليجابي لتوصيات اللجنة التي كان 

يرأسها، لجنة النموذج التنموي الجديد.
طبعا، ال يمكن أن نحمل االتفاق المرحلي أكثر مما 
يحتمل، فهو كما يدل عليه اسمه مرحلي وجزئي ما 
زالت بعض عناصر التوتر في المدرسة الوطنية لم 
تدرج فيه، لكن من المحقق أن رسالته تتجاوز مرحلتها 

إلى عمقها في الظرف الراهن.
ومع كل التنسيب اإلجباري في موضوع كهذا، فإن 
ثالثية الوحدة والحكمة والثقة، بامكانها أن تمسح 
سحب القلق والغضب والنزاع، وتفسح المجال ألفق 
في  التعليم  اسمها  إشكالية  لقضية  بالنسبة  أفضل 

المغرب... 

عبد الحميد  جماهري
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خّلد المغاربة، قبل أيام وفي مقدمتهم كل التقدميين، 
الذكرى الثالثين لرحيل القائد االتحادي السي عبد الرحيم 
الستحضار  مناسبة  كانت  التي  الذكرى  وهي  بوعبيد، 
مسار وفكر هذا القائد  المؤسس الستراتيجية النضال 

الديمقراطي.
ولقد خّلد االتحاديون ذكرى قائدهم السياسي المتفرد 
والمنفرد، في ظروف خاصة، عنوانها التحضير للمؤتمر 
أن  الطبيعي  من  فكان  للحزب،  عشر  الحادي  الوطني 
تحضير  على  منكبون  وه��م  االت��ح��ادي��ون،  يستحضر 
كان  كما  يكون  الرحيم، حتى  السي عبد  فكر  مؤتمرهم، 

دائما نبراسا لهم.
التحضير  عملية  حول  الدائر  بالنقاش  عالقة  وفي 
للمؤتمر، كانت ذكرى السي عبد الرحيم فرصة ومناسبة، 
للرد على كل من يحاول إظهار اتحاد اليوم، منزاحا عن 
مسار وفكر اتحاد األمس، من خالل استحضار مقومات 
فكر السي عبد الرحيم، باعتباره األب الروحي لالتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية.
إن المسار السياسي للسي عبد الرحيم، بكل المحطات 
التي عاشها، والتي كان فاعال فيها، هو ما شكل بشكل كبير 
فكر هذا القائد السياسي، فانخراطه المبكر في الحركة 
الوطنية، ودفاعه المستميت عن استقالل الوطن، ثم قيادته 
لحركة مجابهة االستبداد، وبناء الدولة الوطنية الحديثة، 
الديمقراطية،  ألجل  بالنضال  السياسي  للنضال  وربطه 
أدى إلى تبلور ما سنسميه الفكر البوعبيدي، أو التوجه 
البوعبيدي، والذي كان مضمونه مجموعة من االختيارات 
السياسية، التي أسس بها ألطروحته السياسية، البعيدة 
عن استيالب أطروحات الشرق والغرب، فأطروحة السي 

عبد الرحيم، والتي أسست لجزء كبير من أطروحة االتحاد 
بامتياز،  مغربية  أطروحة  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 

خلفيتها وغايتها المغرب أوال ودائما.
من  البوعبيدي، مجموعة  للتوجه  إن  القول،  ويمكن 
المحددات التي تميزه وتؤسس له، والتي سنحددها في 
الديمقراطي،  المحدد  الوطني،  المحدد  محددات،  ثالث 
والمحدد الواقعي، وهي المحددات التي يمكن أن نسائل 
من خاللها اختيارات االتحاديين واالتحاديات اليوم، حتى 
نحكم على مدى وفائهم لهذا القائد، والتزامهم بأفكاره 

وتوجهاته.
فبالنسبة للمحدد الوطني :

تتجلى وطنية السي عبد الرحيم، في كل مواقفه وعلى 
طول مساره النضالي، ويكفي استحضار أنه كان من بين 
الموقعين على وثيقة المطالبة باالستقالل، واستحضار 
لكن  للمغرب،  الترابية  الوحدة  استكمال  تجاه  مواقفه 
تبقى أهم محطة سياسية تعكس مدى وطنية هذا القائد، 
هي استماتته خالل المؤتمر االستثنائي، في التأسيس 
الستراتيجية النضال الديمقراطي، ذلك أن فترة انعقاد 
الماضي،  القرن  سبعينيات  منتصف  أي  المؤتمر،  هذا 
كانت مرحلة موسومة بمد اشتراكي عارم، عنوانه إسقاط 
أنظمة سياسية وقيام أنظمة سياسية اشتراكية بديلة، 
لكن االتحاديين وفي مقدمتهم السي عبد الرحيم، اختاروا 
نهجا آخر، وأسلوبا نضاليا آخر، مضمونه التغيير من 
لواقع  ملموس  تحليل  من  انطالقا  المؤسسات،  داخل 
لتبني  أساسية  محطة  المؤتمر  هذا  ليكون  ملموس، 
التي الزالت  أطروحة سياسية مغربية، وهي األطروحة 
تحكم كل اختيارات االتحاديات واالتحاديين إلى اليوم، 
والتي تجلت في محطات عديدة، حيث كانت اختياراتهم 
مؤسسة على فهم وتحليل الواقع الذي أنتجت فيه، وبخلفية 
استحضار المصلحة الوطنية قبل كل شيء، ولعل أهم هذه 
المحطات، هي قيادة االتحاد االشتراكي لحكومة التناوب 
التوافقي، واستمرارهم في الحكومة التي تلتها، من أجل 
استكمال األوراش التي فتحتها، ثم رفع االتحاديين لشعار 
االنتخابية  حملتهم  في  مركزي  كشعار  أوال«  »المغرب 
للوطن  أولوية  من  الشعار  هذا  يعنيه  ما  بكل  السابقة، 
على حساب الحزب، وهي المحطات والمواقف، التي يجب 
استحضار السياقات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 
أنتجت فيها، حتى يتضح جليا أن ما كان يحكمها هو 

مصلحة الوطن أوال وأخيرا.
أما المحدد الديمقراطي :

فلقد ارتبط نضال السي عبد الرحيم، بالنضال ألجل 

ومن  قيم  من  الديمقراطية  تعنيه  ما  بكل  الديمقراطية، 
إجراءات، وهو النضال الذي أطرته استراتيجية النضال 
الديمقراطي، والتي كانت غايتها المساهمة في بناء نموذج 
ديمقراطي فعلي، وهو ما ال يمكن تصور قيامه، إال من خالل 
انتخابات حرة ونزيهة، بكل ما تعنيه االنتخابات النزيهة 
من احترام لمجموعة من المعايير، فالسي عبد الرحيم، لم 
يكن يوما ضد االنتخابات، ولم يستصغر أهميتها في عملية 
البناء الديمقراطي، أما مقولة »االنتخابات ال تهمنا«، والتي 
يستحضرها بعض الذين يفهمون استراتيجية النضال 
الديمقراطي، وفكر السي عبد الرحيم، فهما منقوصا، لم 
يكن مضمونها التقليل من أهمية االنتخابات في مسير 
البناء الديمقراطي بالمغرب، وال في اهتمامات وأولويات 
عنوانه  محدد،  في سياق  كانت  بل  االشتراكي،  االتحاد 
رفض فرض ترشيح السي عبد الرحيم في دائرة محددة.

استمرار  إال  اليوم،  االشتراكي  االتحاد  مواقف  وما 
الستراتيجية  البوعبيدي  وللفهم  البوعبيدي،  للنهج 
النضال الديمقراطي، وهو الفهم المؤسس على تحقيق 
التراكم، وعلى التنبيه لكل ما من شأنه أن يشكل عثرة أمام 
استمرار البناء الديمقراطي، وهو ما يوضح اهتمام االتحاد 
االشتراكي بالعمليات االنتخابية، وخصوصا بالعمل على 
تطويرها ودمقرطتها، وما تجسد في بالغ الخروج عن 
المنهجية الديمقراطية، وفي التنبيه لخطر »التغول« الذي 
تشكل مع الحكومة الحالية، فالنقاش الذي فتحه االتحاد 
االشتراكي بخصوص تركيبة هذه الحكومة، نقاش في صلب 
الفهم السليم للديمقراطية، أكيد هي حكومة احترم في 
تشكيلها كل من الشرط االنتخابي، ثم الشرط السياسي، 
لكن الواقع يثبت أنها لم تحترم الشرط الديمقراطي، فال 
معنى لتشكيل حكومة، من حزب كان جزءا من األغلبية 
السابقة، بمعية حزبين كانا في المعارضة حينها، هذا دون 
استحضار مواقف هذين الحزبين تجاه األغلبية السابقة، 
والسيما تجاه الحزب المشكل ألغلبية معهما اليوم، لتكون 
لمفهوم  لة  معطِّ المعنى،  بهذا  الحالية  الحكومة  تركيبة 

التداول، الذي يشكل جوهر الديمقراطية.
وقد انعكس كذلك التزام االتحاد االشتراكي باالستمرار 
في عملية البناء الديمقراطي، في مضامين مشروع الورقة 
السياسية التي من المزمع أن تعرض على مؤتمره القادم، 
والتي تضمنت مجموعة من االختيارات، التي تشكل مداخل 
أساسية في تأهيل النموذج الديمقراطي المغربي، كااللتزام 
هيمنة  ورفع  التشريعية  السلطة  عن  الدفاع  باستمرار 
الحكومة عنها، والدفاع عن تكريس صالحيات الحكومة، 
وتقوية وتحديد وظائف وأدوار مؤسسات الحكامة، والدفع 

في اتجاه تأهيل وإصالح المنظومة االنتخابية، وكلها 
اختيارات ال غاية منها إال إضافة لبنة أخرى في صرح 

الديمقراطية بالمغرب.
وبخصوص المحدد الواقعي:

فاألكيد أن سياسة السي عبد الرحيم، كانت سياسة 
مواقفه،  كل  الواقعية  حكمت  حيث  بامتياز،  واقعية 
السياسي  الواقع  فهم  هو  هنا،  بالواقعية  والمقصود 
موقفا  السياسي  الموقف  يكون  حتى  صحيحا،  فهما 
سليما، أي موقفا واقعيا، وهو ما اتضح في مسار السي 
عبد الرحيم منذ بدايته، وما تعكسه مجموعة من مواقفه 
واختياراته، ولعل أولى هذه المواقف، هو اصطفاف السي 
عبد الرحيم، مع اتجاه أولوية استقالل المغرب، عن وضع 
دستور له، وفي اشتراط عودة الملك محمد الخامس قبل 
تشكيله  عن  دفاعه  وفي  البلد،  استقالل  عن  حديث  أي 
الكتلة الوطنية، مع أحزاب كانت في خصومة سياسية مع 
االتحاد االشتراكي، وفي موقفه من الوحدة الترابية، ومن 
جعل القضية الوطنية، نقطة أولى على األجندة السياسية 
بالمغرب، بحيث أصبحت سابقة عن القضية الديمقراطية.

السياسية،  الممارسة  في  واقعية،  مواقف  تبني  إن 
على اعتبار أن السياسة فن لتدبير الممكن، هو ما يزال 
يحكم ممارسة االتحاد االشتراكي للسياسة إلى اليوم، وما 
يتجسد في اختياراته، وفي تحالفاته، والتي تتأسس على 
الشرط الواقعي أوال وأخيرا، وما تضمنته الورقة السياسية 
المعروضة على مؤتمره القادم، حيث يتجه االتحاديون 
إلى إعادة تأطير مجموعة من المفاهيم انطالقا من شروط 
المفروض  المعارضة  شكل  كتحديد  الراهنة،  الظرفية 
الواقع، وانطالقا  انطالقا من شروط  عليهم ممارستها، 
من مجموعة من المستجدات، كالصالحيات الدستورية 
 ،2011 المكفولة للمعارضة، والتي لم تكن قبل دستور 
حيث من غير المنطقي استمرار المعارضة بنفس طبيعتها 

وممارستها وشكلها قبل دستور 2011.
إن تتبع مسار االتحاد االشتراكي، وتقييم اختياراته 
استحضار  على  يتأسس  موضوعي،  بشكل  ومواقفه 
لكل موضوعي  الرحيم، سيوضح  عبد  السي  اختيارات 
أكيد، أن االتحاد االشتراكي ال يزال وفيا لفكر السي عبد 
بناء  في  بتوجهه، مستمرا على نهجه،  ملتزما  الرحيم، 
الدولة الوطنية الديمقراطية، التي ال تعني عند االتحاديين 
غير الدولة االجتماعية القوية، بكل مرتكزاتها، وليس تلك 
الدولة التي تختزلها الحكومة الحالية، في ضمان الحماية 
االجتماعية، وهو ما نبه إليه االتحاد االشتراكي منذ إعالن 

برنامجها الحكومي.

»�لـب�سيج« يتولى  �لتحقيق في مقتل �ل�سائحة �لفرن�سية  بتزنيت 

فتح اهلل رمضاني

02

�التحاد �ال�ستر�كي و�اللتز�م بالتوجه �لبوعبيدي

03

هل ي�ستوعب 
رئي�س �لحكومة 

�الإ�سبانية �لر�سالة 
�الألمانية

محمد العربي هروشي
م���رت زه���اء ث���الث س��ن��وات 
بين  الدبلوماسي  الفتور  على 
المغرب  التاريخيين،  الجارين 
في  تعد  أخطاء  بعد  وإسبانيا، 
بمثابة  الدبلوماسي،  القاموس 
بعد  إال  جبرها  يصعب  زالت 
سياسيين  وتبصر  إرادة  توفر 
الحكم،  ش��ؤون  يدير  م��ن  ل��دى 
حكومة  تبقى  الحالة  هذه  وفي 
أس��وأ  االش��ت��راك��ي��ة  شانسيث 
حكومة عرفتها العالقات البينية 
بين البلدين، حيث تسببت زالتها 
الدبلوماسية،  العالقة  توتر  في 
يكدر  ما  العالقة  ه��ذه  وتشهد 
صفوها حتى مع حكومة أثنار 
أزمة  تجاوزت  ما  سرعان  التي 
وبعد  طبعا  البقدونس،  جزيرة 
يتنمر  ألن  أثنار  غ��رور  ق��اد  أن 
على حدودنا الترابية  ،متناسيا 
يومها أن جاره الجنوبي منذئذ 
لم يعد كما كان في مخيلة الذاكرة 
وأن  الفالنخية،  الكولونيالية 
عريق  ت��اري��خ  ل��ه  بلد  المغرب 
في  جيواستراتيجي  وم��وق��ع 
مع  خاصة  الدولية  السياسة 
العظمى،  ال���دول  م��ن  حلفائه 
أو  األوروبي  االتحاد  سواء في 
في الواليات المتحدة األمريكية.
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حكيمي يحافظ للمغرب على �ل�سد�رة

02
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  عمال »�سامير« يطالبون �لحكومة باإنقاذ 
�ل�سركة وتفويت �أ�سول �ل�سركة لح�ساب �لدولة

03

 خطوة إضافية يف االتجاه اإليجايب  بعد امللك فيليبي السادس  وبيدرو شانسيز  

03

دفعت حكومة عزيز أخنوش أطباء القطاع الخاص 
التخاذ قرار بشّل المصحات والعيادات الخاصة يومه 
الخميس، وإغالق أبوابها في وجه المرضى باستثناء 
تجاهل  على  احتجاجا  وذلك  المستعجلة،  الحاالت 
مطالب هذه الفئة، التي تتوزع ما بين اعتماد اشتراك 
لالستفادة من التغطية الصحية يقوم على المساواة 
والعدالة مع باقي المنتسبين لقطاع الصحة كالصيادلة 
أو المنتمين إلى مهن أخرى كالموثقين والمهندسين، 
إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي 
ظلت تراوح مكانها منذ توقيعها ألول مرة في 2006، 
فضال عن مطالب أخرى تروم المساهمة في تجويد 

المنظومة الصحية.
وأّكد الدكتور سعد أكومي الرئيس الشرفي المؤسس 
االختصاصيين  لألطباء  الوطني  النقابي  للتجمع 
بالقطاع الخاص، في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي«، 
على أن إضراب يومه الخميس جاء بناء على خالصات 
آخر جمع عام دعت إليه تنظيمات نقابية ومهنية صحية 
في القطاع الحر، ويتعلق األمر بكل من التجمع النقابي 
الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة 
الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية 
ألطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات 
الخاصة، والفيدرالية الوطنية ألطباء األسنان، الذي 
عرف مشاركة حوالي 6 آالف طبيب وطبيبة باعتماد 
تقنية التناظر عن بعد بسبب الظرفية الوبائية الحالية. 
وأوضح الدكتور أكومي أن المشاركين في الجمع العام 
نددوا وبقوة باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم 
التجاوب مع مراسالت التنظيمات المهنية المختلفة، 
وإغالق باب الحوار، في الوقت الذي تتجند فيه كافة 
القوى الصحية في المجتمع للمساهمة في التصدي 
19 وتبعاته المختلفة، والذي جعل  لفيروس كوفيد 
أسرة الصحة تفقد حوالي 80 طبيبا وطبيبة أثناء 

12قيامهم بواجبهم الوطني والمهني.

تتويج الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية باتفاق

�لرغيوي: �التفاق  �لمرحلي بو�بة لحل مجموعة من �لملفات �لتي  كانت تعتبر مع�سلة

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي 
خاليلوزيتش،  وح��ي��د  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
بياوندي،  الثالثاء  أم��س  أول  مساء 
تمثل  ال��غ��اب��ون  ض��د  ال��م��ب��اراة  إن 
منافسات  لبقية  درس���ا  ب��ال��ت��أك��ي��د 
بالكاميرون. اإلفريقية  األم��م   ك��أس 

الصحافي،  المؤتمر  ف��ي  وأض���اف 
انتهت  التي  ال��م��ب��اراة  أعقب  ال��ذي 
أن  لمثلهما،  ب��ه��دف��ي��ن  ب��ال��ت��ع��ادل 
وأن  للغاية  صعبة  كانت  »المباراة 
الهدف األول الذي استقبلناه وضعنا 
األولى«. للمرة  نواجهه  موقف   في 

وأعرب عن األسف ألنه في الشوط الثاني، 
سيطر المنتخب المغربي على المباراة، 
التسرع. من  الكثير  هناك  كان   ولكن 

بها  خ��اض  ال��ت��ي  التشكيلة  وح���ول 
خليلوزيتش  قال  المباراة  المنتخب 
للمجموعة  ال��ج��س��دي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  إن 
»مما  ه����ام ج����دا  ض���روري���ة وأم����ر 
 أجبرني على تحمل هذه المخاطرة«.

وقال »كنت أتمنى أن نفوز، لكن الليلة 
 نحن راضون بالتعادل الذي سيكون بمثابة درس لنا لباقي المباريات«.
ودافع المدرب الوطني عن شاكال مؤكدا أن »الجميع يمكن أن ينزلق“، 
أشهر ويحتاج   4 أو   3 منذ  يلعب  لم  إنه  فقال  النصيري  أما يوسف 
عليه. هو  الذي  الرائع  المهاجم  ومواهب  البدنية  لياقته   الستعادة 

إن  نيفو  ب��ات��ري��س  ال��غ��اب��ون��ي  المنتخب  م���درب  ق���ال  جهته  م��ن 
»مرضية«. اليوم  ونتيجة  المجموعة  في  فريق  أفضل  هو   المغرب 
 وأضاف ”إننا نشعر بالرضا بالنظر لطبيعة المباراة ولنوعية الخصم«.
وأضاف أن هذه المباراة ستتيح لنا البقاء في المنافسة والتعامل خالل 

المباريات المقبلة بجدية كبيرة.

مبابي يتفاعل مع 
هدف حكيمي 

أنقذ أشرف حكيمي، منتخب المغرب من الخسارة 
أمام الغابون، بعدما أدرك هدف التعادل للفريق الوطني، 
2 – 2، في مباراة أقيمت مساء الثالثاء، ضمن الجولة 

الثالثة عن المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا.
هدف  مع  مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم  وتفاعل 
حكيمي، زميله في باريس سان جيرمان، ونشر صورة 
موقع  في  »الستوري«  خاصية  عبر  المغربي  للنجم 
أنت  هل  »مجنون..  بتعليق:  وأرفقها  »إنستغرام«، 
الذي  الهدف  روعة  إلى  إش��ارة  في  م��اذا؟  أم  مريض 

سجله حكيمي.
وجاء هدف حكيمي في شباك الغابون من ركلة حرة، 
نفذها المدافع المغربي بطريقة متقنة، في الدقيقة 84.

وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي 2 – 2، ليتأهل 
المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة 

الثالثة، فيما حجز منتخب الغابون البطاقة الثانية.

حدث تاريخي
 في كأس أمم إفريقيا
دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا تاريخ 
بطولة كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم للرجال، كأول 
حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خالل منافسات 

البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.
وتولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، 
والمقامة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية 
في إطار منافسات نهائيات النسخة الثالثة والثالثين 

لبطولة كأس أمم إفريقيا.
وأصبحت سليمة موكانسانغا، البالغة من العمر 33 
عاما، أول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خالل 
منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال، وسبق لها 
إدارة العديد من المباريات في البطوالت الكبيرة، ولكن 

في منافسات السيدات.
وكانت سليمة كتبت التاريخ في األسبوع الماضي، 
خالل مباراة غينيا ضد ماالوي، بعدما تواجدت كحكم 
رابع في اللقاء، لتكون المرة األولى في تاريخ البطولة 
مباريات  إحدى  في  حكمة  فيها  تشارك  التي  أيضا، 

بطولة القارة السمراء.
63 حكما في بطولة كأس األمم  يذكر أنه من بين 
اإلفريقية هذا العام، تواجد 4 سيدات، وهن الكاميرونية 
فتيحة  المغربيتين  إلى  باإلضافة  أتيمزابونغ  كارين 
سليمة  ع��ن  فضال  ك��رب��وب��ي،  وب��ش��رى  الجرمومي 

موكانسانغا.

أنقذ أشرف حكيمي المنتخب الوطني من كمين الغابون، في آخر مباريات 
المجموعة الثالثة من مسابقة أمم إفريقيا، التي تتواصل فعالياتها بالكاميرون 
إلى غاية السادس من الشهر المقبل، بعدما سجل هدف التعادل 2 – 2، ليهدي 
الفريق الوطني الصدارة ويحافظ على مقامه في العاصمة ياوندي، مع ما يوفر 

ذلك من امتيازات معنوية أخرى.
ولم يقدم الفريق الوطني في هذه المباراة، التي جرت مساء الثالثاء بملعب 
أحمدو أحيدجو بياوندي، ما كان منتظرا منه، وكاد يمنى بهزيمة قاسية، بالنظر 
إلى كم الفرص التي خلقها المنتخب الغابوني، الذي دخل المواجهة محروما من 

كورونا، خدمات نجميه أوباميانغ وليمينا، بسبب عدم التعافي  فيرروس  من  التام 
وإصابة سبعة آخرين بالعدوى قبيل المواجهة.

على  التعديالت  من  العديد  الوطني  الناخب  أجرى  فقد  متوقعا،  كان  وكما 
المجموعة التي تفوقت على جزر القمر، حيث أبقى الحارس ياسين بونو والعميد 
غانم سايس وسليم أمالح وسفيان بوفال وعمران لوزا، في خط االحتياط، وأدخل 
مكانهم منير المحمدي وسفيان شاكال وإلياس شاعر وفيصل فجر وعز الدين 
أوناحي، فغاب االنسجام وكثرت األخطاء، ودانت السيطرة لمنتخب الغابون، 

الذي شن حمالت خطيرة على مرمى المحمدي، الذي اضطر إلى التدخل في أكثر 
من مرة للدفاع عن مرماه.

وكان المنتخب الغابوني سباقا للتسجيل بواسطة جيم ألفينيا،مستغال خطأ 
فادحا من طرف المدافع سفيان شاكالفي الدقيقة 21، األمر الذي دفع خاليلوزيتش 
إلى التدخل العاجل في الدقيقة 30 بإشراك أمالح عوض الشاعر، الذي يبدو 
أنه لم يتمكن من التخلص من دهشة الحضور األول في النهائيات القارية، وكذا 
السابقتين، وأملنا أن يستعيد شخصيته  المبارتين  أبعدته عن  التي  اإلصابة 
في المباريات القوية، ألنه يتوفر على مهارات محترمة، ويمكن أن يكون قيمة 

مضافة للفريق الوطني.
وأنهى المنتخب الغابوني الجولة األولى متقدما، قبل أن ينجح الفريق الوطني 
في التعديل خالل الجولة الثانية، ومباشرة بعد إشراك أيمن برقوق مكان فيصل 
فجر وسفيان بوفال عوض أيوب الكعبي، الذي لم فعاال بجانب يوسف النصيري، 
ويبدو أنه هذه الثنائية لن تجد طريقها إلى المنتخب الوطني في المباريات المقبلة.
وفي الدقيقة 74، تمكن بوفال من اصطياد ضربة جزاء ، بعدما أسقط داخل 
معترك العمليات، أكدتها تقنية الفيديو، فانبرى لها بنفسه وأعاد التوازن للمباراة، 
لكن فرحته لم تدم سوى سبع دقائق، بعدما تمكن بومبينزا من منح التقدم للفهود 
من جديد، بعدما استغل ارتباكا واضحا للثنائي الدفاعي نايف أكرد وسفيان 

شاكال، وهي الثنائية التي لم تكن فعالة بالمرة.
 وبعد ثالث دقائق من الهدف الغابوني، وبالضبط في الدقيقة 84، كان الرد 

المغربي بطريقة رائعة، من ضربة خطأ مباشرة، بواسطة المتألق أشرف حكيمي، 
الذي هز شباك الحارس أومونوم من مسافة بعيدة.

الوطنية، ألنها  للعناصر  المباراة كان اختبارا قويا  القول إن هذه   ويمكن 
كشفت مجموعة من العيوب، التي يتعين على الناخب الوطني التعامل معها 

بالجدية المطلوبة والفعالية الالزمة خالل المباريات المقبلة.
وغابت  للهيبة،  فاقدا  وبدا  روح،  دون  من  الوطني  المنتخب  ظهر  لقد  فعال 
الحلول عن العبي خط الوسط، فكثرت األخطاء وضاع التركيز، وترك الالعبون 
المبادرة لالعبي الغابون، الذين كانوا يصلون إلى مرمى الحارس المحمدي متى 
شاءوا، وبأقل عدد من التمريرات، بعدما فعل الثنائي أليفينا ومبومبينزا ما أراد 
بخط الدفاع المغربي، الذي كان متهالكا، وزعزعت أخطاؤه استقرار المجموعة 
الوطنية. لكن وعلى عكس أغلب التعليقات التي رافقت هذا التعادل، والذي كان 
بالفعل نتيجة مخيبة، إال أنه سيكون درسا مفيدا كما قال وحيد خاليلوزيتش، 
إذ يتعين االستفادة منه في األدوار المقبلة. فأن نقع في مثل هذه األخطاء في 
دور المجموعات، أفيد وأحسن من أن نقع فيها في مراحل خروج المغلوب، ألن 

هامش التعويض سيكون منعدما.
 عموما سيكون أمام الناخب الوطني مستع من الوقت لالشتغال على كل هذه 
المالحظات التي حملتها مباراة الغابون، والعمل على تدارك كل النقائص خالل 
اللقاءالقادم، يوم الثالثاء المقبل، بداية من الثامنة ليال، بملعب أحمادوأحيدجو 

بالعاصمة ياووندي.

إبراهيم العماري
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لفريق الوطني ينهي دور املجموعات بأداء يسء )أ. ف. ب(

المنتخب الوطني 
ينجو من فخ 

الغابون في لقاء 
حمل كثيرا من 

الدرو�س

النسخة  وصيفة  السينغال،  حسمت 
الماضية، بطاقة تأهلها إلى ثمن نهائي 
كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم المقامة 
وذلك  غينيا،  بصحبة  الكاميرون  في 
بدون  م��االوي  مع  األول��ى  تعادل  بعد 
بمرافقتها  للثانية  سمح  ما  أه���داف، 
 ،2  –  1 زيمبابوي  أمام  الخسارة  رغم 

الثالثة  الجولة  برسم   ، الثالثاء  ي��وم 
الثانية. المجموعة  لمنافسات   األخيرة 
ففي بافوسام، اكتفت السينغال بالتعادل 
أهداف،  دون  من  التوالي  على  الثاني 
بعدما حققت النتيجة ذاتها في الجولة 
السابقة أمام غينيا، لكن ذلك كان كافيا 
النهائي. ثمن  إلى  العبور  أجل   لها من 

ورفع ساديو مانيه ورفاقه في السنغال 
رصيدهم إلى خمس نقاط في الصدارة، 
بفارق نقطة عن كل من غينيا وماالوي 
التي أنهت دور المجموعات ثالثة بفارق 
المواجهة المباشرة عن نابي كيتا ورفاقه 
 في المنتخب الغيني )خسرت 0 – 1(.
م��االوي  أم��ام  قائمة  الفرصة  وتبقى 

ل��ب��ل��وغ ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ك��أح��د أفضل 
الثالث،  المركز  في  األربعة  المنتخبات 
بما أنها تملك أربع نقاط وذلك سيكون 
 كافيا على األرجح لكي تضمن بطاقتها.
وفي ياوندي، منيت غينيا بهزيمة مفاجئة 
أمام زيمبابوي التي حسمت أولى نقاطها 
 في الشوط األول بعدما أنهته متقدمة 2 – 0.

أجواء  إلى  غينيا  أعاد  كيتا  نابي  لكن 
اللقاء في مستهل الشوط الثاني بتقليصه 
الفارق بتسديدة من خارج المنطقة )49(، 
ايجاد  عن  بعدها  عجزوا  ورفاقه  لكنه 
طريقهم للشباك، ليتلقوا الهزيمة األولى 

التي كلفتهم صدارة المجموعة.

السينغال وغينيا تحسمان بطاقتي المجموعة الثانية

ضمن صدارة المجموعة الثالثة وسيبقى في ياوندي

خاليلوزيتش راض عن التعادل ويدافع عن العبيه

خاليلوزيتش مطالب بإعادة ترتيب أوراقه )أ. ف. ب(

 السينغال تكتفي بتعادل سلبي جديد

المنتخب  مهاجم  النصيري،  يوسف  طالب 
الوطني، من الجماهير المغربية أن تنتقده بطريقة 

موضوعية، بعديا عن السب والشتم.
صحافية  تصريحات  في  النصيري،  وق��ال 
 ،2  –  2 بالتعادل  الغابون  مواجهة  نهاية  عقب 
إنه شارك في هذه المباراة من أجل تقديم كل ما 
لديه، ومساعدة زمالئه طيلة الدقائق التي شارك 
فيها، وأنه قدم كل ما لديه، لكنه في الوقت ذاته 
دعا إلى عدم التحامل عليه وسبه وشتمه من طرف 
الجماهير، متمنيا »من كل من ينتقدني، أن ينتقدني 
ما  تتابع كل  أو تجريح، ألن عائلتي  بدون سب 
ينشر ويكتب على مواقع التواصل االجتماعي«.
وحث النصيري الجمهور المغربي إلى مواصلة 
دعم المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، ألنها 
ستكون صعبة، خاصة وأن البطولة الحالية أظهرت 
أن الفوارق بين المنتخبات انعدمت، »وأي منتخب 

قد يخسر أو يتعادل في أي لحظة«.
وأضاف مهاجم إشبيلية االسباني أن مباراة 
نسيانها  ويجب  الماضي  من  أصبحت  الغابون 

والتركيز على المباراة المقبلة في ثمن النهائي، التي »يجب أن نكون مستعدين 
لها وأن نقدم نتيجة إيجابية«.

مع  التعادل  بعد  األع��ذار  عن  يبحث  لن  إنه  فقال  أكرد،  نايف  المدافع  أما 
أمام منتخب يسعى هو  المباراة ستكون صعبة  أن  كنا نعلم  الغابون، ألننا 
اآلخر لصدارة المجموعة الثالثة«. مشددا على أن المواجهة كانت صعبة، الن 
مبديا سعادته بإنهاء  كل منتخب سيواجه المغرب سيسعى إلى االنتصار » 

الدور األول في الرتبة األولى«.
وعلى نفس المنوال سار يوسف شاكال، الذي أكد على أن األهم هو إنهاء 

الترتيب في الصدارة، رغم أن الفريق الخصم كان قويا، لكن كرة القدم تحمل 
دوما المفاجآت.

وأضاف أنه تعرض النزالق حينما أراد إبعاد الكرة التي جاء منها الهدف األول 
للغابون، لكنه لن يتأثر بهذا الخطأ، ألنه يتوفر على نفسية قوية، وسيواصل 
اإليجابية في  النتائج  الوطنية، ومواصلة تحقيق  المجموعة  رفقة  االشتغال 

هذه المسابقة.
سبعة  على  تتوفر  الوطنية  المجموعة  أن  على  أكد  فقد  برقوق  أيمن  أما 
أيام راحة، وأنها ستشغل خاللها على تصحيح األخطاء حتى تكون في أعلى 
درجات الجاهزية خالل مباراة الثالثاء المقبل، مهما كانت قوة الفريق الخصم.

العبو المنتخب الوطني يعدون بعطاء أفضل والنصيري يطالب بعدم التحامل عليه

فرحة الالعبني بهدف التعادل
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n مكتب تطوان: 

عبد المالك الحطري 
»إن املكتب املسير لجماعة تطوان طرح ملف الرياضة بكل أنواعها 
وفق مقاربة مندمجة من خالل خلق شراكات جادة مع املجتمع املدني 
إحداث  اقتراح  عبر  جديد  من  املجال  هذا  إبراز  أجل  من  املختص، 
مجلس رياضي كآلية تشاورية يضم رياضيني ممارسني وقدامى وكذا 
رئيس  نائب  استهل  الكلمة  بهذه  القطاع.«  في  األكاديميني  الباحثني 
جماعة تطوان أنس اليمالحي كلمته في أعقاب اليوم الدراسي حول 
والتعليم  الوطنية  التربية  إلى  الشباب  قطاع  الوطنية من  »الرياضة 
املغرب  قدماء العبي  رابطة  نظمته  الذي  أفاق،  وأي  رهان  أي  األولي، 
التطواني والفعاليات الرياضية، وبشراكة وتعاون مع جماعة تطوان 

مساء، يوم السبت 15 يناير الجاري.
 وأضاف اليمالحي في هذا اللقاء، الذي حضره نائب الرئيس، زهير 
الركاني ورئيسة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية ومراكز القرب 
إيمان الحراق، وحميد الدراق النائب البرملاني عن دائرة تطوان وممثل 
الفعاليات  من  وعدد  العمراني  أسامة  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
هو  الرياضي  املجلس  هذا  هدف  أن  )أضاف(،  والثقافية  الرياضية 
باملواطن،  الرياضة  عالقة  تحسني  أجل  من  الجهود  وتكاثف  تنسيق 
التظاهرات  الناشئة وتنظيم  لتكوين  ومن أجل خلق فضاءات منظمة 
الرياضية املختلفة وكذا التفكير في العمل على إحداث مكتب مديري 

يضمن االلتقائية على مستوى استراتيجيات كل الفرق باملدينة .
وأكد اليمالحي على أن جماعة تطوان تعتبر الرياضة من أولوياتها 

ملا لهذا القطاع من أهمية بالغة، حيث قررت دعم وتحفيز الجمعيات 
من  جعلت  أنها  كما  أنشطتها،  ممارسة  على  وتشجيعها  الرياضية 
خلق  خالل  من  عملها،  برنامج  في  استراتيجيا  محورا  القطاع  هذا 
آليات عمل جديدة خصوصا على مستوى فضاءات ممارسة الرياضة 
خصصت  الجماعة  بأن  السياق  هذا  في  مذكرا  التحتية،  والبنيات 
ضمن ميزانيتها منحا مهمة لدعم قطاع الرياضة والنهوض باملنشآت 

الرياضية التي تتطلب اإلصالح والهيكلة.
وأوضح نائب رئيس جماعة تطوان في هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله 
الدكتور أحمد طرماش، أن نقل الرياضة من قطاع الشباب إلى قطاع 
وتزايد  تأهيل  مدى  على  أثرا  له  يكون  أن  ممكن  الوطنية،  التربية 
االهتمام بها في املغرب، سيما وأنها أصبحت مقرونة بقطاع خاص 
ما  إلى   – اليمالحي  يقول   – يعيدنا  قد  ما  بالتربية والتمدرس، وهو 
كان يسمى بالرياضات املدرسية، التي كان لها وقع إيجابي على كل 

الرياضات باملغرب.
بالرياضة  املهتمة  الجمعيات  كافة  من  املتحدث  ذات  وطالب  هذا 
بشكل  ذلك  وتوثيق  واملشعة  الحية  وذاكرته  الفريق  بتاريخ  االهتمام 

علمي للحفاظ عليه لألجيال القادمة.
لإلشارة فقد عرف هذا اللقاء تقديم عروض من باحثني ومختصني 
وإعالميني، من خالل ثالثة محاور، تتعلق بالرياضة الوطنية وسؤال 

التأهيل بني الحصيلة واملنشود كرة القدم نموذجا. 
املنجز،  على  والوقوف  املسار  في  قراءة  االحتراف:  برنامج  وكذا 
التربية  إلى  الشباب  قطاع  من  الرياضة  الثالث  املحور  تضمن  بينما 

الوطنية والتعليم األولي.
والفعاليات  التطواني  املغرب  العبي  قدماء  رابطة  رئيس  وكان 

الرياضية عبد السالم ميتي قد أشاد في كلمته بقيمة ومكانة األساتذة 
املشاركني في هذا اللقاء، معتبرا هذا اللقاء مناسبة لتقديم التصورات 
والتوصيات التي تفيد رياضتنا الوطنية في الحاضر واملستقبل، والتي 

في نظره الزالت تبحث عن استقرارها املنشود تحت ظل قطاع الشباب 
تارة وتارة أخرى تحت لواء وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي. 
كما عرف هذا اللقاء توزيع هدايا و تذكارات على بعض املحتفى بهم .
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األمم  كأس  ببطولة  الصادم  ظهوره    عقب 
الكاميرون،  في  حاليا  املقامة  القدم،  لكرة  األفريقية 
األخيرة«  بـ«الفرصة  الجزائر  منتخب  يتمسك 
يصطدم  عندما  اللقب،  عن  دفاعه  حملة  ملواصلة 
ختام  في  الخميس،  يومه  ديفوار،  كوت  بمنتخب 
من  الخامسة  املجموعة  في  املنتخبني  مباريات 
تشهد  التي  القارية،  للمسابقة  املجموعات  مرحلة 

لقاء آخر بني غينيا االستوائية وسيراليون.
تلك  في  الشيء  بعض  معقدة  الحسابات  وتبدو 
كامل  األربعة  املنتخبات  امتالك  مع  املجموعة، 
الحظوظ في التأهل لألدوار اإلقصائية للبطولة، بل 
بنهاية  املجموعة  لتصدر  الفرصة  لديه  إن جميعها 

الجولة الثالثة األخيرة.
نقاط،   4 برصيد  الترتيب  ديفوار  كوت  وتتصدر 
بفارق نقطة أمام أقرب مالحقيها غينيا االستوائية، 
بنقطتني،  الثالث  املركز  في  توجد سيراليون  بينما 
ويقبع املنتخب الجزائري في املؤخرة بنقطة وحيدة.

الكرة  محبي  من  املتشائمني  أكثر  يكن  ولم 
ملنتخب  السيئة  البداية  تلك  يتوقع  الجزائرية 
استهلها  التي  املجموعة،  في  الصحراء«  »محاربي 
سيراليون،  منتخب  مع  أهداف  دون  باهت  بتعادل 
 62 غياب  بعد  البطولة  في  للمشاركة  عاد  الذي 
غينيا  أمام   1  –  0 مباغتة  وأعقبها بخسارة  عامًا، 

االستوائية في الجولة الثانية.
الال هزيمة  لتنهي سلسلة  وجاءت تلك الخسارة 
مباراة   53 ملدة  استمرت  التي  الجزائر،  ملنتخب 
متتالية على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديدا 
منذ عام 2018، لتنهي أحالمه في مواصلة مطاردة 
كأكثر  القياسي  الرقم  صاحب  اإليطالي،  املنتخب 
منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات دولية 
متتالية، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم 

في 73 لقاء متتاليا.
على  الفوز  الجزائر  منتخب  على  يتعني  وبات 
املبكر  الخروج  تفادي  أراد  إذا  اإليفواري،  نظيره 
البطولة، حيث أن خسارته أو حتى تعادله في  من 
املباراة التي ستقام على ملعب جابوما بمدينة دواال 
الكاميرونية، ستعني تكرار سيناريو نسخة البطولة 
عام 1992 بالسنغال، حينما ودع املسابقة من الدور 
األول، بعد تتويجه باللقب في النسخة السابقة التي 

جرت بمالعبه عام 1990.
وفي حال فوز منتخب الجزائر على كوت ديفوار، 
اللقاء  في  مع سيراليون  االستوائية  غينيا  وتعادل 
اإليفواري  املنتخبني  مع  يتساوى  فسوف  اآلخر، 
منهم،  لكل  نقاط   4 رصيد  في  االستوائي  والغيني 
املركز  باحتاللها  املنافسات  سيراليون  وستودع 

األخير بثالث نقاط.
وسوف تحدد املواجهات املباشرة بني منتخبات 
تلك  في  ديفوار  وكوت  االستوائية  وغينيا  الجزائر 
الحالة متصدر املجموعة ووصيفه، اللذين سيتأهالن 
لدور الثمن، وكذلك صاحب املركز الثالث، الذي ربما 
يصعد أيضا لألدوار اإلقصائية حال وجوده ضمن 
أفضل 4 ثوالث في املجموعات الست بالدور األول.

ويمكن ملنتخب الجزائر تصدر املجموعة، ومالقاة 
بالدور  الرابعة  املجموعة  الثاني في  املركز  صاحب 
املقبل، حال فوزه على كوت ديفوار بفارق هدفني على 
األقل، وانتهاء مباراة غينيا االستوائية وسيراليون 

بالتعادل.
على  االستوائية  وغينيا  الجزائر  فوز  حال  وفي 
في  سيكون  الجزائري  املنتخب  فإن  منافسيهما، 
متصدر  سيالقي  الذي  باملجموعة،  الثاني  املركز 

املجموعة السادسة بالدور املقبل.
نقاط،  وسيبلغ رصيد الجزائر في هذه الحالة 4 

االستوائية  غينيا  منتخب  خلف  نقطتني  بفارق 
على  املباشرة  املواجهة  بفارق  وسيتفوق  املتصدر، 

كوت ديفوار، التي ستتراجع للمركز الثالث.
الجزائر  فوز  حال  كثيرا  الحال  يختلف  ولن 
وسيراليون في تلك الجولة، حيث سيحتل املنتخب 
الجزائري املركز الثاني بفارق نقطة خلف سيراليون، 
كوت  منتخب  وسيوجد  الحالة،  تلك  في  املتصدرة 
الثالث، وتودع غينيا االستوائية  املركز  ديفوار في 

البطولة.
في  الجزائر مشواره  إنهاء منتخب  أما في حال 
نقطتني،  برصيد  الثالث  املركز  في  وهو  املجموعة 
فإنه لن يوجد بالتأكيد ضمن أفضل ثوالث، في ظل 
حصول 4 منتخبات في املركز الثالث في املجموعات 

الخمس األخرى على 3 نقاط أو أكثر اآلن.
أشبه  ديفوار  وكوت  الجزائر  مواجهة  وستكون 
بنهائي مبكر، حيث سيتعني على الجزائريني تكرار 
االنتصار على منتخب األفيال للنسخة الثانية على 
التوالي، بعدما سبق أن تأهلوا على حساب املنتخب 
اإليفواري للدور قبل النهائي في البطولة املاضية، 
التي أقيمت بمصر عام 2019، بعد فوزهم بركالت 
الثمانية،  بدور  ماراثونية  مباراة  في  الترجيح 
الثاني  بلقبهم  فيما بعد ويتوجوا  ليشقوا طريقهم 

في املسابقة.

مواعيد اليوم
* املجموعة الخامسة

كوت ديفوار ................... الجزائر )س00.17(
 سيراليون ....... غينيا االستوائية )س00.17(

* املجموعة السادسة
مالي .......................... موريتانيا )س00.20(
غامبيا ........................... تونس )س00.20(

والثالثني  الثالثة  النسخة  إلى  غانا  دخلت  عندما 
لكأس األمم اإلفريقية، كانت كالعادة من أبرز املنتخبات 
القارة  في  لتاريخها  نظرا  باللقب  للفوز  املرشحة 
هائلة،  كانت  الصدمة  لكن  العبيها،  ونوعية  السمراء 
مساء أول أمس الثالثاء، حني قضت الوافدة الجديدة 
املجموعات  دور  من  وأقصتها  آمالها  على  القمر  جزر 

بصعقها 3 – 2.
في  أدجيا«  »رومديه  ملعب  املفاجأة من  فقد جاءت 
النقص  من  القمر  جزر  منتخب  استفاد  حيث  غاروا، 
بلقب  املتوج  الغاني،  نظيره  صفوف  في  العددي 
يقضي  لكي   ،2891 في  آخرها  مرات،  أربع  البطولة 
نهائيا على آمال منافسه حتى في املنافسة على إحدى 
الثالث،  املركز  في  منتخبات  األربعة ألفضل  البطاقات 

بعدما تجمد رصيده عند نقطة.
اللقاء ضد جزر القمر بأسوأ  وبدأ املنتخب الغاني 
سجله  بهدف  الرابعة  الدقيقة  منذ  تخلفه  بعد  طريقة 

ألفاردو بن، مانحا بالده أول أهدافها في النهائيات.
إكمال  الى  بعدما اضطروا  الغانيني  مهمة  وتعقدت 

بعد طرد أندريه  اللقاء بعشرة العبني منذ الدقيقة 52 
أيو، الذي تلقى في بادئ األمر بطاقة صفراء إثر خطأ 
قراره  عدل  الحكم  لكن  بوانا،  بن  سليم  الحارس  على 

ورفع الحمراء بعد االحتكام الى »في أيه آر«.
وأدى هذا الخطأ إلى حرمان الحارس من مواصلة 

اللقاء، فتم استبداله.
حني  الثاني،  الشوط  في  املدوية  املفاجأة  واكتملت 
موغني  أحمد  عبر  الثاني  الهدف  القمر  جزر  أضافت 
لبالده  األمل  أعاد  بواكيه  ريتشموند  لكن   ،)16(
دجيكو  ألكسندر  أدرك  ثم   )46( الفارق  بتقليصه 
أن يضرب موغني مجددا بخطفه  قبل   ،)77( التعادل 
بالده  منتخب  مدخال   ،58 الدقيقة  في  الفوز  هدف 
منتخبات  أربعة  أفضل  بني  التأهل  حسابات  في 
 3 القمر،  جزر  رصيد  أصبح  حيث  الثالث،  املركز  في 
عن  متقدما  الثالثة،  املجموعة  ترتيب  جدول  في  نقاط 
املنتخب الغاني متذيل الترتيب بنقطة، وخلف املنتخب 
املغربي، صاحب الريادة بسبع نقاط، والغابون صاحب 

الوصافة بخمس نقاط.
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جزر القمر تجعل من غانا اأبرز �ضحايا دور المجموعات

الجزائر تتم�ضك بـالفر�ضة الأخيرة في نهائي مبكر اأمام كوت ديفوار

بطولة كرة السلة 

فوز هيت�ضكوكي للكوكب على ح�ضاب الوداد
برسم مؤجل الدورة السادسة من بطولة القسم املمتاز لكرة السلة، وعن 
تحقيق  من  األرض،  صاحب  املراكشي،  الكوكب  تمكن  الجنوب  مجموعة 
فوز صعب وهام على الوداد الرياضي بحصة 69 مقابل 68، في مواجهة 
تميزت بالندية بني الطرفني ..  فالكوكب وبفضل إرادة وعزيمة العبيه عرف 
كيف يخرج متفوقا على الوداد بفارق نقطة يتيمة، لكنها جد مفيدة.. ألن 
هذا الفوز الهيتشكوكي ألبناء البهجة مكنهم من االنفراد باملرتبة الثانية 
الرياضي،  الفتح  نادي  املتزعم  عن  واحدة  نقطة  بفارق  12نقطة،  برصيد 
فيما انزلق نادي الوداد الرياضي إلى املرتبة الخامسة بتسع نقط فقط. 
وفي مجموعة الشمال، وبرسم مؤجل الدورة السابعة، تمكن فريق اتحاد 
طنجة من العودة بانتصار مفيد من الحسيمة على حساب شباب الريف 

الحسيمي بنتيجة 74مقابل 58 .
مع  مناصفة  الثانية  الرتبة  احتالل  من  مكنهم  البوغاز  أبناء  انتصار 
املتزعم  عن  نقطتني  بفارق  14نقطة،  برصيد  العرائش  لوكسوس  جمعية 
الحسيمي  الريف  شباب  احتفظ  فيما  إيفران،  ميشليفن  جمعية  الحالي 

باملرتبة ما قبل األخيرة بمجموع 8 نقط.

طائرة الفتح تعود لمعانقة 
الألقاب باإحراز كاأ�ش العر�ش 

n سعيد العلوي 

حقق فريق الفتح الرباطي إنجازا كبيرا زوال السبت األخير، في نهاية 
كأس العرش في الكرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2020 – 2021، 
والتي احتضنت أطوارها القاعة املغطاة العزوزية بمراكش، وذلك بتغلبه 

على فريق العاصمة اإلسماعيلية بثالث جوالت الثنتني.
وقد أظهر الفريق الرباطي مستوى تقنيا كبيرا بفضل اإلدارة الجيدة 
كان  بعدما  لصالحه  اللقاء  موازين  قلب  إذ  املباراة،  أطوار  طيلة  ملدربه 
من  يعود  العرش  كأس  لقب  بإحرازه  الرباطي  الفتح  بجولتني.   متخلفا 
جديد ملعانقة األلقاب، التي غابت عن خزينته منذ مدة، كما عكس هذا اللقاء 
املكناسي،  الفريق  يعيشها  التي  واملالية  التسييرية  األزمة  جلي  بشكل 

والذي انعكس سلبا على نفسية الالعبني والطاقم التقني.
من جهة أخرى أحرزت العبات الجيش امللكي لقب الكأس الغالية، بعد 
تغلبهن فريق الدفاع الحسني الجديدي بنفس نتيجة ثالث جوالت مقابل 

جولتني .

اأولمبيك خريبكة ينتخب 
رئي�ضه الجديد يوم 30 يناير 

عادي  غير  عام  عقد جمع  عن  القدم  لكرة  أوملبيك خريبكة  نادي  أعلن 
التسييرية. أجهزته  تجديد  بهدف  الجاري،  يناير   30 األحد   يوم 
جدول  أن  الخصوص،  بهذا  بالغ  في  للنادي،  املديري  املكتب  وأوضح 
أعمال هذا الجمع العام غير العادي يتضمن تدارس عدد من النقاط، من 

ضمنها املصادقة على القانون الداخلي وانتخاب مکتب جدید.
فبخصوص نقطة انتخاب مکتب جدید، أهاب املكتب املديري بالراغبني 
في الترشح لرئاسة النادي أن يقدموا ملفات ترشيحهم ولوائحهم مرفوقة 
العنوان  إلى  البريد  عبر  إرسالها  أو  النادي  بإدارة  لبرنامجهم  بملخص 
التالي »املركب الرياضي للفوسفاط زنقة القصر الكبير، خريبكة«، وذلك 8 
أيام قبل تاريخ إجراء الجمع العام املذكور، على أساس أن آخر أجل لقبول 

الترشيحات هو 22 يناير الجاري.
القانونية  للشروط  املستوفي  الرئاسة  ملنصب  املرشح  على  ويتعني 
يوم 30 بصفته وكيال لالئحة أن يقدم الئحة تضم 14 عضوا عالوة على 

الرئيس مضمنة بإمضاءات املرشحني مصادق عليها، وفق املصدر ذاته.
وحرص املكتب املديري لنادي أوملبيك خريبكة على التذكير أن أشغال 
التدابير االحترازية الجاري  هذا الجمع العام غير العادي ستجری وفق 

بها العمل ملواجهة تفشي وباء كورونا املستجد.

االنتصار خيار الجزائر الوحيد لضمان العبور                                         )أ. ف. ب(

 الرأس األخضر تحقق فوزا تاريخيا

في مداخلة لألخ أنس اليمالحي في يوم دراسي حول الرياضة الوطنية

جماعة تطوان تقترح اإحداث مجل�ش ريا�ضي وفق مقاربة مندمجة

الكوكب 
يوؤهل 14 لعبا بعد ا�ضتنفاذ 

 عقوبة الفيفا
n محمد فيالل 

من  املنع  مشكل  تسوية  من  القدم  لكرة  املراكشي  الكوكب  إدارة  تمكن 
التعاقدات، الذي كان مفروضا عليه من طرف لجنة النزاعات التابعة لالتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، حيث حصلت إدارته يوم االثنني على رخص تأهيل 

أربعة عشر العب جدد خالل امليركاتو الشتوي.
القدم  كرة  جامعة  اشترطتها  التي  الضمانات  جميع  تقديم  بعد  ذلك  وجاء   

الوطنية، لينتهي مسلسل الحظر الذي عانى منه فارس النخيل منذ انطالقة املوسم 
الكروي الجاري. 

احترافية  بعقود  املؤهلني  الالعبني  على  االعتماد  الفريق  مدرب  بإمكان  وأصبح 
انطالقا من املباراة املقبلة، التي يستضيف فيها الكوكب نهضة الزمامرة لحساب 

الدورة األولى من الشطر الثاني لبطولة القسم الوطني الثاني. 
املرجوة  االضافة  تمنح  أن  الجديدة  العناصر  املراكشي من  الجمهور  وينتظر 

قصد العودة إلى سكة النتائج اإليجابية، بعدما غابت عن الفريق ولم يتذوق لذة 
الفوز طيلة دورات الذهاب، حيث بصم على أربعة تعادالت وإحدى عشر هزيمة، 

وفي جعبته أربع نقط فقط، جعلته يقبع في املرتبة األخيرة بمفرده.
االتحاد  قرار  أبرزها  من  كان  جمة،  مشاكل  في  املراكشي  النادي  ويتخبط 

الدولي لكرة القدم )فيفا(، الذي استند على تقرير لجنة مراقبة تدبير مالية 
األندية بالجامعة امللكية املغربية للعبة، والذي تطرق بتفصيل للوضع 
بشأن  النزاعات  لجنة  على  املعروضة  وللقضايا  للفريق،  املالي 

مستحقات الالعبني.
قررت  قد  للفيفا،  التابعة  التأديبية  اللجنة  وكانت 

انتداب،  أي  إجراء  من  املراكشي  الكوكب  منع 
بسبب عدم تسوية الديون املتراكمة عليه 

تجاه عدد من الالعبني.

 الحارس حمزة 
الحمودي أبرز 

الوافدين على 
الكوكب

 األخ اليمالحي يعرض مداخلته

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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»الـب�سيج« يتولى  التحقيق يف مقتل 
ال�سائحة الفرن�سية  بتزنيت

أسندت النيابة العام   التحقيق مع املشتبه به في قتل سائحة فرنسية 
ومحاولة قتل أخرى بلجيكية السبت، إلى شرطة مكافحة اإلرهاب، لوجود 
على  مطلع  مصدر  أفاد  ما  على  الجريمة،  وراء  إرهابية"  دوافع  "شبهة 

التحقيق الثالثاء.
وقال املصدر لوكالة فرانس برس إن املكتب املركزي لألبحاث القضائية، 
تحت  القضية  هذه  في  التحقيق  يتولى  اإلرهاب،  قضايا  في  املتخصص 

إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط.
وأضاف "أن هذا االختصاص موكول ملحكمة االستئناف بالرباط لوجود 
الذي  هو  "البحث  أن  إلى  مشيرا  الجريمة،  وراء  إرهابية"  دوافع  شبهة 

سيكشف ذلك".
وكانت املديرية العامة لألمن الوطني أعلنت السبت توقيف شخص )31 
في مدينة أكادير  "يشتبه بتورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد  عاما( 
التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من  العمد  القتل  ومحاولة 
تيزنيت وأكادير". من جهتها نصحت الخارجية الفرنسية االثنني رعاياها 
في  باملغرب،  والتنقالت  العامة  األماكن  في  الحذر  "بتوخي  اململكة  في 

أعقاب االعتداء الذي أدى إلى وفاة سائحة فرنسية بتيزنيت".
وقعت هذه الجريمة السبت داخل سوق تيزنيت حيث اعتدى املشتبه به 
على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة مرجحة 

حينها "فرضية االعتداء بغرض السرقة في هذه املرحلة من البحث".
وأوقف املشتبه به في وقت الحق مساء السبت بأكادير "بعدما حاول 
من  الساحلي،  بالشريط  مقهى  زبائن  حق  في  جسدية  اعتداءات  ارتكاب 

بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى املستشفى".
و املشتبه به  سبق إيداعه بجناح األمراض العقلية بمستشفى الحسن 

األول بتزنيت، ملدة شهر.

وحدها الحاالت المستعجلة سيتم التكفل بها

العيادات وامل�سحات اخلا�سة ُتغلق اأبوابها يومه اخلمي�س 
احتجاجا على جتاهل احلكومة ملطالب الأطباء

n وحيد مبارك

أطباء  أخنوش  عزيز  حكومة  دفعت 
بشّل  قرار  التخاذ  الخاص  القطاع 
يومه  الخاصة  والعيادات  املصحات 
وجه  في  أبوابها  وإغالق  الخميس، 
املستعجلة،  الحاالت  باستثناء  املرضى 
وذلك احتجاجا على تجاهل مطالب هذه 
الفئة، التي تتوزع ما بني اعتماد اشتراك 
يقوم  الصحية  التغطية  من  لالستفادة 
على املساواة والعدالة مع باقي املنتسبني 
املنتمني  أو  كالصيادلة  الصحة  لقطاع 
واملهندسني،  كاملوثقني  أخرى  مهن  إلى 
املرجعية  التعريفة  مراجعة  إلى  إضافة 
منذ  مكانها  تراوح  ظلت  التي  الوطنية 
2006، فضال عن  في  مرة  توقيعها ألول 
مطالب أخرى تروم املساهمة في تجويد 

املنظومة الصحية.
الرئيس  أكومي  سعد  الدكتور  وأّكد 
النقابي  للتجمع  املؤسس  الشرفي 
الوطني لألطباء االختصاصيني بالقطاع 
»االتحاد  لـ  تصريح  في  الخاص، 
الخميس  يومه  إضراب  أن  االشتراكي«، 
عام  جمع  آخر  خالصات  على  بناء  جاء 
ومهنية  نقابية  تنظيمات  إليه  دعت 
األمر  ويتعلق  الحر،  القطاع  في  صحية 
بكل من التجمع النقابي الوطني لألطباء 
والنقابة  الخاص،  بالقطاع  األخصائيني 

الخاص،  بالقطاع  العام  للطب  الوطنية 
الحر،  القطاع  ألطباء  الوطنية  والنقابة 
الخاصة،  للمصحات  الوطنية  والجمعية 
األسنان،  ألطباء  الوطنية  والفيدرالية 
الذي عرف مشاركة حوالي 6 آالف طبيب 
عن  التناظر  تقنية  باعتماد  وطبيبة 
الحالية.  الوبائية  الظرفية  بسبب  بعد 
املشاركني  أن  أكومي  الدكتور  وأوضح 
العام نددوا وبقوة باستمرار  الجمع  في 
تجاهل الحكومة ملطالبهم وعدم التجاوب 
مع مراسالت التنظيمات املهنية املختلفة، 
الذي  الوقت  في  الحوار،  باب  وإغالق 
في  الصحية  القوى  كافة  فيه  تتجند 
املجتمع للمساهمة في التصدي لفيروس 
كوفيد 19 وتبعاته املختلفة، والذي جعل 
طبيبا   80 حوالي  تفقد  الصحة  أسرة 
الوطني  بواجبهم  قيامهم  أثناء  وطبيبة 

واملهني.
املسؤولية  مجال  في  الخبير  وأبرز 
قرروا  الخاص  القطاع  أطباء  أن  الطبية، 
التراجع عن خوض إضراب وطني يوما 
واحدا كل أسبوع تعبيرا منهم عن حسن 
يسعون ألي  ال  أنهم  على  وللتأكيد  النية 
اليوم  إضراب  أن  على  مشددا  صدامات، 
يعتبر  وال  احتجاج  رسالة  بمثابة  هو 
إلعادة  وسيلة  وإنما  ذاته  حد  في  غاية 
املشاكل  إلى  الحكومة  انتباه  إثارة 
تطالب  التي  الفئة  هذه  تعانيها  التي 

ال  وبالعدالة،  واملساواة  باإلنصاف 
املنتسبني  واحتقار  تهميشها  باستمرار 
إليها ووصمهم والتنمر عليهم. وأوضح 
إذا  ما  حالة  في  أنه  أكومي  الدكتور 
أطباء  قضايا  مع  التعاطي  نفس  استمر 
سيتم  ثانيا  إضرابا  فإن  الحر  القطاع 
مع  بالتزامن  املقبل  الشهر  خوضه 
عن  فضال  أخرى،  احتجاجية  أشكال 
بعالجات  التكفل  بشواهد  التعامل  وقف 

التأمني  مؤسسات  وتعويض  املرضى 
أن  على  مشددا  الحقا،  العالج  ملصاريف 
ال  واملصحات  الخاص  القطاع  أطباء  يد 
هو  القرار  وبأن  للحوار،  ممدودة  تزال 
إياها  داعيا  أخرى،  مرة  الحكومة  بيد 
الوطن  ويخدم  هو صائب  ما  اتخاذ  إلى 
وبائية  ظرفية  في  خاصة  واملواطنني 
مارس  منذ  بالدنا  تعيشها  كالتي  حرجة 

2020 إلى اليوم.

خطوة إضافية في االتجاه اإليجابي  بعد 
الملك فيليبي السادس  وبيدرو شانسيز  

احلكومة ال�سبانية: املغرب،
»بلد اإ�سرتاتيجي« بالن�سبة لإ�سبانيا  

أمس    أول  اإلسبانية،  الحكومة  أبرزت 
املغرب،  مع  القائمة  العالقات  أهمية  الثالثاء، 
إستراتيجيا"  "بلدا  تعد  اململكة  أن  مؤكدة 

بالنسبة إلسبانيا.
اإلسبانية،  الحكومة  باسم  املتحدثة  وأكدت 
إيزابيل رودريغيز أن "املغرب يعتبر بلدا جارا، 

وبلدا إستراتيجيا" بالنسبة ملصالح إسبانيا.
اإلسبانية  الحكومة  باسم  املتحدثة  وأشارت 
تحذو  الحقيقة،  هذه  من  "انطالقا  أنه  إلى 
مؤكدة  إقامة عالقات جيدة"،  في  رغبة  البلدين 
على أهمية "العمل سويا في هذا االتجاه خالل 

األشهر والسنوات املقبلة".
كامل  بشكل  تشاطر  "الحكومة  إن  وقالت 
تصريحات امللك فيليبي السادس"، أمس االثنني 
بمدريد، والتي أبرز خاللها أهمية إعادة تحديد 
العالقة القائمة مع املغرب على "أسس أكثر قوة 

ومتانة".
استقبال  خالل  السادس  فيليبي  امللك  وأكد 
في  املعتمد  الدبلوماسي  السلك  به  خص 
معا  السير  األمتني  على  ينبغي  "اآلن  إسبانيا، 
من أجل الشروع في تجسيد هذه العالقة بدءا 

من اآلن".
بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  وكان 
اإلثنني،  أمس  التأكيد،  جدد  قد  سانشيز، 
"تعاون  يجمعهما  واملغرب  إسبانيا  أن  على 

إستراتيجي" في جميع املجاالت.
مشتركة  ندوة صحفية  خالل  سانشيز  وقال 
شولتز،  أوالف  األملاني،  املستشار  مع  جمعته 
"بالنسبة  إنه  إلسبانيا،  بزيارة  يقوم  الذي 
إلسبانيا، يعد املغرب شريكا إستراتيجيا ينبغي 

أن نمضي معه قدما".

في مسيرة احتجاجية وإضراب عن الطعام  

عمال »�سامري« يطالبون احلكومة باإنقاذ ال�سركة من الإغالق والتخريب وبتفويت اأ�سولها حل�ساب الدولة 

ارتفاع حركة النقل اجلوي بـ 38,9 يف املائة خالل �سنة 2021 عوض معالجة مشاكل القطاع وإخراج الوكالة الوطنية للدواء

وزير ال�سحة واحلماية الجتماعية يختار الت�سهري بالذمة املالية لل�سيادلة للتغطية على اأزمة انقطاع الأدوية

n مصطفى اإلدريسي

نظم عمال شركة »سامير« وقفة ومسيرة من 
باب الشركة إلى الطريق الساحلية، مع إضراب 
منبهني  واملناضلني،  للمناضالت  الطعام  عن 
بعد  الشركة  وصلتها  التي  الخطيرة  للوضعية 
توقفها عن اإلنتاج منذ أكثر من 6 سنوات، وما 
كلفة  وارتفاع  ذلك من تالشي األصول  نتج عن 
إصالحها ومن ضياع الخبرة البشرية وتراجع 
عدد العاملني بالشركة بأكثر من ٪35 ودنو عدد 
كبير منهم من سن التقاعد ، أول أمس الثالثاء 

بمقر الشركة .
لشركة  املوحد  النقابي  املكتب  كلمة  وذكرت 
الكونفدرالية  تحت  املنضوي  »سامير« 
في  الدولة  بمسؤولية  للشغل  الديمقراطية 
بعد  من  الشركة  إليها  ألت  التي  الوضعية 
عن  والسكوت   1997 املظلمة  الخوصصة 
املسؤولية  من  والتهرب  »العمودي«  تجاوزات 
املحكمة  فشلت  ما  بعد  الشركة  إحياء  في 
من  سنوات   6 بعد  املوقف  إنقاذ  في  التجارية 
بغياب  تصطدم  التي  واملحاوالت  املساعي 
املهتمني  املستثمرين  لدى  الواضحة  الرؤية 
قطاع  في  الدولة  سياسة  من  الشركة  باقتناء 

البترول وتكريره وتوزيعه وتخزينه.
وطالبت الحكومة بإنقاذ الشركة من اإلغالق 
واملصالح  الحقوق  كل  وتبديد  والتخريب 
القانونية  املستحقات  ومنها  بها  املرتبطة 
لم تعد  الذين يعيشون أوضاعا مزرية  لألجراء 

تحتمل التسويف وال االنتظار.
اإلضرابات  عشرات  بعد  الوقفة  هذه  وتأتي 
بالسيارات  واملسيرات  االحتجاجية  والوقفات 
وغيرها في املحمدية والدار البيضاء والرباط، 
الحل،  وإيجاد   سامير  شركة  بملف  للتمسك 
عن  مسؤولة  الدولة  أن  بقدرما  بأنه  واعتبرت 
فساد  مع  التساهل  وعن  الخوصصة  عملية 
املالك السابق للشركة )العمودي( فهي مسؤولة 
اليوم عن البحث عن الحل لهذه املشكلة التي لم 
يكن لها أن تكون لوال الخوصصة في الظروف 
املرفقة  االلتزامات  كل  نقضت  ملجموعة  املظلمة 

التأهيل  سيما  وال  الخوصصة  تحمالت  بدفتر 
وطبع  املديونية  في  اإلغراق  وليس  والتطوير 

الفواتير وتفقير أصول الشركة.
النوعية  النضالية  املحطة  هذه  وانضافت 
الكفاحية  واملواقف  النضالية  الحركات  لسجل 
حقوق  حماية  سبيل  في  للنقابة  والبطولية 
الطبقة العاملة وإنقاذ هذه املعلمة الوطنية من 
التخريب والتدمير تماشيا مع مرامي اللوبيات 
لحرمان  املغرب  وخارج  داخل  من  الضاغطة 
املغرب من امتالك مفاتيح الصناعات األساسية 
وتطويرها وال سيما في زمن الجوائح وإغالق 
الجيوسياسية  الصراعات  ظل  وفي  الحدود 

حول مصادر الطاقة.
»سامير«  قضية  أن  النقابي  املكتب  وأكد 
واألمن  الوطني  االقتصاد  وتهم  وطنية  قضية 
واملال  امللتهبة  املحروقات  وأسعار  الطاقي 
العام واقتصاد العملة الصعبة والتنمية ملدينة 
املحمدية، مؤكدا على ضرورة االهتمام والعناية 
على  تكونت  التي  بالشركة  البشرية  بالثروة 
الصعب  من  الزمان وسيكون  من  عقود   6 مدار 
أو املستحيل تكوينها من جديد إذا ما تم هدرها 

وتبديدها.
وطالبت باالستئناف العاجل لإلنتاج بمصفاة 

والحقوق  املصالح  كل  وحماية  املحمدية 
لحساب  التفويت  خيار  ويبقى  بها،  املرتبطة 
الخيار  هو  الكبير  الدائن  باعتبارها  الدولة 
التجارية  املحكمة  للتحقق في ظل عجز  األقرب 
في التفويت للغير منذ 6 سنوات. وأن كل تأخر 
في ذلك سيزيد في مضاعفة تكاليف االستصالح 

وربما ستصبح مستحيلة أو دون جدوى.
تكرير  لصناعات  املغرب  حاجة  بأن  وأكدت 
املحافظة  أجل  من  مؤكدة  زالت  ما  البترول 
الصناعات  هذه  توفرها  التي  املكاسب  على 
لفائدة االقتصاد الوطني على جميع املستويات 
السوق  في  اللوبيات  تحكم  ملواجهة  وضرورية 
للمواد  الفاحشة  األسعار  وتطبيق  املغربية 
سنويا(  درهم  مليار   6 من  )أكثر  البترولية 
تهافت  ظل  في  الوطنية  املخزونات  وتراجع 
الطاقة  بمنابع  لالستفراد  العظمى  الدول 
إلنتاج  الصناعي  الفيول  توفير  وضرورات 
الجيران  غاز  انقطاع  بعد  الكهربائية  الطاقة 
والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي 
وفتح  الطاقة  كلفة  تخفيض  في  التي ستساهم 
البتروكيماوية  الصناعات  إنشاء  أمام  املجال 

وتأهيل تكرير البترول.
اإلمساك  على  النقابي  املكتب  كلمة  وألحت 

باملعروف أو التسريح باإلحسان وعلى املطالبة 
بكافة  بالشركة  العمال  من  تبقى  ما  بتمتيع 
والخدمات  والتعويضات  األجور  في  حقوقهم 
التقاعد  في  االشتراكات  وأداء  االجتماعية 
األوضاع  ومعالجة   2016 مطلع  منذ  املوقوفة 
متوسط  فيها  تدهور  التي  املزرية  االجتماعية 
الدخل ألكثر من ٪50 مما أثر سلبا على الوضع 

النفسي واملادي للعمال واملتقاعدين.
الجاهلني  بعض  يروجه  ما  لكل  وخالفا 
في  اليوم  حتى  املصروفة  األموال  فإن  بامللف، 
الحد األدنى لألجور وملواجهة الصيانة هي من 
باملال  لها  عالقة  وال  للشركة  الخاصة  األموال 

العام وال بميزانية الدولة.
وفي األخير، وجهت تحية التقدير واالعتزاز 
في  ووطنيا  محليا  املدنية  التنظيمات  لكل 
التي  »سامير«،  وقضية  مع نضاالت  تضامنها 
الترافع  وتحيي  املغاربة،  كل  قضية  تعتبر 
املتميز للجبهة الوطنية إلنقاذ املصفاة املغربية 
للبترول وتعول على نواب األمة في تقديم ودعم 
شركة  أصول  بتفويت  املتعلق  القانون  مقترح 
ال  حتى  املغربية  الدولة  لحساب  »سامير« 
تصطدم بالخسران املبني في هذه القضية التي 
ال يمكن وصفها بأقل من جريمة مكتملة األركان.

التجاري  الجوي  النقل  حركة  سجلت 
مليون   9,9 من  أكثر  اململكة  بمطارات 
مسافرا خالل سنة 2021، بزيادة نسبتها 
وفقا   ،2020 مع  مقارنة  املائة  38,9 في 

للمكتب الوطني للمطارات.
في  للمطارات  الوطني  املكتب  وذكر 
سجلت  اململكة  »مطارات  أن  له  بالغ 
خالل سنة 2021، التي تميزت باستمرار 
مستوى  على  تحسنا  الصحية،  األزمة 
سنة  مع  مقارنة  الجوي  النقل  حركة 
2020، حيث تم استقبال 9 ماليني و938 
ألفا و607 مسافرا، منها أزيد من الثلث 
سجل خالل الفترة املمتدة من 15 يونيو 
و155  ماليني   7 مقابل  غشت،   31 إلى 
خالل  استقبالهم  تم  مسافرا  و91  ألفا 
38,9 في  2020، أي بزيادة قدرها  سنة 
املائة، وتمثل حركة النقل الجوي هذه 40 
في املائة من حركة النقل الجوي املسجلة 

خالل سنة 2019«.
وأوضح املصدر ذاته أنه خالل املوسم 
الصيفي 2021، ومع استئناف الرحالت 
عملية  إطالق  مع  تزامنت  التي  الجوية، 
مؤسسة  إشراف  تحت   2021 مرحبا 
محمد الخامس للتضامن، سجلت حركة 
ملموسا  تحسنا  الدولي  الجوي  النقل 
حيث استقبلت مطارات املغرب أزيد من 
3,56 مليون مسافر عبر 31 ألف و255 
رحلة جوية خالل الفترة املمتدة من 15 

ما  وهو   ،2021 غشت   31 إلى  يونيو 
في   64,67 قدره  استرداد  معدل  يمثل 
املسجلة  الجوي  النقل  حركة  من  املائة 

خالل سنة 2019.
 4 باستقباله  أنه  املكتب  وأضاف 
سجل  مسافرا،  و15  ألفا  و150  ماليني 
 2021 الخامس خالل سنة  مطار محمد 
مع  مقارنة  املائة  في   38,4 بنسبة  نموا 
 59,76 بنسبة  وتراجعا   ،2020 سنة 
في املائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا 
إلى أن مطارات تطوان وكلميم والداخلة 
معدالت  أعلى  حققت  وطنجة  والناظور 
استرجاع مقارنة مع حركة النقل الجوي 
على  وذلك   ،2019 سنة  خالل  املسجلة 
و87  املائة،  في   153  : بنسب  التوالي 
في املائة، و76 في املائة، و75 في املائة، 
و64 في املائة. وبخصوص حركة النقل 
الجوي الداخلي، فقد تم استقبال مليون 
سنة  خالل  مسافرا  و220  ألفا  و582 
املائة  في   39,60 قدرها  بزيادة   ،2021
قدره  وبتراجع   ،2020 سنة  مع  مقارنة 

47,37 في املائة مقارنة بسنة 2019.
الجوي  النقل  حركة  يخص  ما  وفي 
38,77 في  الدولي، فقد سجلت زيادة بـ 
املائة مقارنة مع سنة 2020، وانخفاضا 
بنسبة 62,13 في املائة مقارنة مع سنة 
و387  ألفا  و356  ماليني   8 مع   ،2019
من  املائة  في   84 يمثل  ما  وهو  مسافرا 

الحركة اإلجمالية للنقل الجوي.
العربي  املغرب  دول  وباستثناء 
حركة  سجلت  فقد  الجنوبية،  وأمريكا 
األسواق تحسنا  باقي  الجوي مع  النقل 
سجلت  وقد   .2020 سنة  مع  مقارنة 
أمريكا  أسواق  مع  األرقام  أحسن 
)82,38+ في املائة(، وأوروبا  الشمالية 
األوسط  والشرق  املائة(،  في   +42,53(
واألقصى )33,58+ في املائة( مقارنة مع 

سنة 2020.
وبلغت حركة الطائرات املسجلة خالل 
ألف   104 اململكة  بمطارات   2021 سنة 
في   42,02 قدرها  بزيادة  حركة  و36 
وبتراجع   ،2020 سنة  مع  مقارنة  املائة 
قدره 50,59 في املائة مقارنة مع 2019. 
الخامس  محمد  مطار  منها  واستحوذ 
مراكش  ومطار  املائة،  في   43,34 على 
ومطار  املائة،  في   14,26 على  املنارة 

طنجة بن بطوطة على 9,54 في املائة.
الشحن  نشاط  سجل  جانبه،  من 
الجوي خالل سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 
13,94 في املائة مقارنة مع سنة 2020، 
املائة  في   27,19 بنسبة  وانخفاضا 
مقارنة مع سنة 2019، حيث تم تسجيل 
 61.419,26 مقابل  طنا،   69.981,49
من  نفسها  الفترة  خالل  املسجلة  طنا 
سنة  خالل  طنا  و96.120,76   ،2020

.2019

بيدرو شانسيز

n و.مبارك

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  اختار 
التصعيد في مواجهة أزمة غياب مجموعة من األدوية 
الخاصة بعالج فيروس كوفيد 19 والزكام وعدد من 
األمراض الفيروسية األخرى من رفوف الصيدليات، 
عوض البحث عن السبب الفعلي لهذا اإلشكال الذي 
وإيجاد  وصحتهم،  املواطنني  على  بتبعاته  يرخي 
صباح  له  مداخلة  في  الطالب  آيت  ونفى  له.  حلول 
القطاعات  لجنة  وأعضاء  عضوات  أمام  الثالثاء 
من  دواء  أي  انعدام  النواب  بمجلس  االجتماعية 
بعض   ...  « أن  على  بالقول  مشددا  الصيدليات، 
أدوية  من  الوطني  املخزون  نفاد  ادعاءات  مروجي 
الزكام وأدوية البروتوكول العالجي لكوفيد19- خالل 
مع  وقانونية  مالية  مشاكل  لديهم  األخيرة،  اآلونة 
املوزعني الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم 

من املخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم ...«؟
تصريحات  في  الصيادلة  من  عدد  اعتبره  جواب 
املالية  الذمة  في  تشكيكا  االشتراكي«،  »االتحاد  لـ 
للصيادلة وتشهيرا بهم وينطوي على إساءة بليغة 
غير مقبولة، خاصة من طرف وزير هو املسؤول األول 
عن قطاع الصحة، مؤكدين أن آيت الطالب سعى من 
الحقيقة  شمس  حجب  محاولة  إلى  تصريحه  خالل 
التي يعرفها املواطنون والفاعلون في مجال الصحة 
بغربال تحقير القطاع برّمته، متناسيا أن أية أزمة قد 
تعيشها مهنة الصيدلة هي مسؤولية الحكومة عامة 

التي  خاصة،  االجتماعية  والحماية  الصحة  ووزارة 
لم تقدم شيئا للقطاع وملهنييه، بل زادت من تعميق 

حجم األزمات التي يتخبط فيها الجميع. 
أكد  قد  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  وكان 
املتعلق   98.18 رقم  قانون  مشروع  دارسة  خالل 
أمس  أول  صباح  للصيدلة،  الوطنية  بالهيئة 
الزكام  أدوية  الوطني من  »املخزون  أن   ،18 الثالثاء 
لتغطية  كاٍف   »19 لـ«كوفيد  العالجي  والبروتوكول 
أشهر،  ثالثة  من  ألزيد  املواطنني  حاجيات  وتلبية 
سواء في املستشفيات، أو لدى املوزعني واملصنعني«، 
ملراقبة مستمرة وصارمة،  »يخضع  أنه  على  مشددا 
االحتياطي  املخزون  احترام  مدى  مراقبة  تتم  كما 
طرف  من  أسبوعي  بشكل  األساسية  األدوية  لجميع 
التابع  الصحية  واملنتجات  لألدوية  الوطني  املرصد 
رهني  يبقى  تصريح  والصيدلة«.  األدوية  ملديرية 
الجانب النظري، ألنه على أرض الواقع جاب ويجوب 
املواطنون منذ أيام مختلف الصيدليات على امتداد 
جغرافية اململكة دون أن يجدوا األدوية التي هم في 
انضافت  كبيرة  معاناة  لهم  خلق  مما  إليها  حاجة 
إلى آالم األمراض وتبعاتها. وجدير بالذكر أن أزمة 
خالل  تتكرر  ظلت  الصيدليات  عن  األدوية  انقطاع 
خالل  الفت  بشكل  برزت  لكنها  األخيرة  السنوات 
بالدنا  عاشتها  التي  الوبائية  املوجات  مختلف 
بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، ولم تتمكن وزارة 
لها،  إيجاد حلول  من  االجتماعية  والحماية  الصحة 
كما أنها لم تكن تتفاعل معها إال من خالل خرجات 
مهاجمة  اليوم  اختارت  لكنها  نقص،  كل  لتكذيب 

تبعاته،  من  وحذروا  للوضع  نبهوا  الذين  الصيادلة 
عوض أن تنكب على كل ما يهّم إصالح القطاع. وكان 
عدد من الصيادلة قد دعوا في مناسبات عديدة إلى 
التي  للدواء،  وطنية  وكالة  وإحداث  بخلق  التسريع 
شددوا على أنها الوحيدة القادرة على ضمان حكامة 
ناجعة للقطاع، والعمل وبشكل مستعجل على تأهيل 
الصيدالني  دور  تعزيز  خالل  من  القطاع  وتطوير 
ضد  التلقيح  في  والحق  االستبدال،  حق  بمنحه 
الطبية  املستلزمات  وصرف  املوسمية،  األنفلونزا 
املعقمة، إضافة إلى األدوية ذات االستعمال البيطري، 
ومتابعة األشخاص املسنني الذين يستعملون أدوية 
صرف  وكذا  مختلفة،  أمراض  من  للعالج  متعددة 

املكمالت الغذائية ومواد التجميل. 
أن  إلى  مرارا  الصيدلة  مجال  في  فاعلون  ونّبه 
للنصوص  إصالح  إلى  أيضا  حاجة  في  املهنة 
هو  كما  لها،  املؤطرة  والتنظيمية  التشريعية 
األدوية  بصرف  املتعلقة  للنصوص  بالنسبة  الحال 
الخاصة بعالج االضطرابات النفسية والعقلية التي 
وتفعيل  العام،  باألمن  مرتبطة  كثيرة  مشاكل  تخلق 
اعتمادها  مع  املجالس  بجهوية  الخاصة  النصوص 
التكوين  وجعل   17.04 القانون  مع  منسجم  بشكل 
الفضاء  خصوصيات  واحترام  إجباريا،  املستمر 
الصيدالني وما يتم تداوله داخله، والعمل على رقمنة 
ملفات املرضى ومنح تعويض للصيادلة عن الخدمات 
املهنة  بتطوير  الكفيلة  اآلليات  من  وغيرها  املقدمة، 
الدوائي  األمن  وتحقيق  مهنييها  بأوضاع  واالرتقاء 

دون أن تجد آذانا صاغية.
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محمد العربي هروشي
الفتور  على  سنوات  ثالث  زهاء  مرت 
املغرب  التاريخيني،  الجارين  بني  الدبلوماسي 
القاموس  في  تعد  أخطاء  بعد  وإسبانيا، 
الدبلوماسي، بمثابة زالت يصعب جبرها إال بعد 
توفر إرادة وتبصر سياسيني لدى من يدير شؤون 
الحالة تبقى حكومة شانسيث  الحكم، وفي هذه 
العالقات  عرفتها  حكومة  أسوأ  االشتراكية 
البينية بني البلدين، حيث تسببت زالتها في توتر 
ما  العالقة  هذه  وتشهد  الدبلوماسية،  العالقة 
يكدر صفوها حتى مع حكومة أثنار التي سرعان 
البقدونس، طبعا وبعد  أزمة جزيرة  ما تجاوزت 
أن قاد غرور أثنار ألن يتنمر على حدودنا الترابية  
لم  منذئذ  الجنوبي  جاره  أن  يومها  ،متناسيا 
الكولونيالية  الذاكرة  مخيلة  في  كان  كما  يعد 
الفالنخية، وأن املغرب بلد له تاريخ عريق وموقع 
خاصة  الدولية  السياسة  في  جيواستراتيجي 
مع حلفائه من الدول العظمى، سواء في االتحاد 

األوروبي أو في الواليات املتحدة األمريكية.
في  قلت  كما  اإلسبانية  الحكومة  تركيبة  إن 
قطار  عن  عبارة  هجينة،  تركيبة  املقاالت،  إحدى 
برأسني، كل في اتجاه، لقد أدت وزيرة الخارجية 
في  فادحا  خطأ  الرتكابها  غاليا  الثمن  أرنشا 

االنفصالي  باستقبالها  الدبلوماسية  قاموس 
بتلك  البوليساريو،  ميليشيات  عراب  غالي، 
الدفاع  أحرجت  حيث  الهتشكوكية،  الطريقة 
ملبية  غيرهم،  قبل  اإلسبانيني،  والداخلية  
زمرة  من  حكومتها  في  طفوليني  يساريني  رغبة 

»بوديموس« ذات النزوع الشيوعي الراديكالي.
تصور  يقود  نفسه  التوجه  مازال  واآلن 
واستراتيجية غونساليث، وهو يرضخ لتعليمات 
بالغاز  يتعلق  ما  في  الكابرانات،  دولة  رئيس 
بكل  منه  تستفيد  إسبانيا  كانت  الذي  الجزائري 
أن  قبل  املغربي،  التراب  من  مروره  بعد  ضمان 
جوا  العالقات،  قطع  إلى  الجزائر  كبرانات  يلجأ 
يتصور  فهل  املغربية،  اململكة  مع  وبرا  وبحرا 
سانشيث أن دولة العسكر ستمنحه الغاز مجانا؟ 
الداخلي  اإلسباني  اإلعالم  عليه  أعاب  لقد 
تمثل،  وقد  الجزائر  حكام  وعود  وراء  انصياعه 
كانت  التي  تلك  كمثل  بالجزائر  إسقاطا،عالقته 

تربط كوبا باالتحاد السوفييتي.
في  الجزائر  على  التعويل  أن  اتضح  وقد 
تموين الغاز بما يكفي اإلسبان لتجاوز قر الشتاء 
إنما هو من قبيل الوهم ،فسرعان ما انهالت على 
غونساليث سهام االنتقادات إعالميا وبرملانيا من 

املعارضة، بل حتى من بعض املوالني له .
املغربية  السفيرة  بولعيش  السيدة  بقاء  إن 
بمدريد في الرباط لحد اآلن، دليل على أن األزمة 

مازالت قائمة بني اململكتني املغربية واإلسبانية، 
وعلى أن شانسث وحكومته لم يستوعب الدرس 

األملاني:
عرفت  بدورها  املغربية  األملانية  فالعالقات 
وغير  امللتبس  للموقف  أشهر  ثمانية  منذ  فتورا 
وأملانيا  الترابية،  بوحدتنا  واملاس  املنصف 
االتحاد  في  ووزنا  موقعا  أملانيا  ما  أدراكم  وما 
الدولي كقوى عظمى،  املنتظم  بل وفي  األوروبي 
األمر  تعلق  ملا  كله  بالحزم  املغرب  لها  انبرى 
الخطاب  روح  بإزائها  وجسد  الترابية  بالوحدة 
قابلة  غير  الصحراء  قضية  اعتبر  الذي  امللكي 
واضحا  كان  السادس  محمد  فامللك  للتفاوض، 
لغتهم  في  يفصحوا  بأن  حلفاءه  كانوا  من  مع 
السياسية عن مواقفهم قبل نياتهم في ندية، كان 

على الطرف اإلسباني أن يستوعبها.
وصعدت  ميركل  رحلت  أن  وبعد  واآلن 
حيث  من  وأعادت حساباتها،  الجديدة  الحكومة 
كانت  البرغماتي،  باملعنى  والخسارة  الربح 
بوريطة  املغربي  الخارجية  وزير  بني  املشاورات 
أملانيا،  خارجية  وزير  بورغ،  كروستوفر  وبني 
توجت بالرسالة الشهيرة للرئيس األملاني فرانك 
العالقات  على  فيها  أثنى  التي  والتر شتاينمير، 
للملك  كريمة  بدعوة  انتهت  األملانية،  املغربية 
املغرب  واصفا  أملانيا  لزيارة  السادس  محمد 
بالشريك الهام في االتحاد األوروبي وفي شمال 
إفريقيا، بل أنه حلقة وصل أساسية بني الشمال 

والجنوب.
رئيس  وبخاصة،  إسبانيا  على  وإذن 
صوت  العقل،  صوت  إلى  ينصت  أن  حكومتها، 
بعمق  والخبيرين  املحنكني  السياسيني  الفاعلني 
أن  من  فبدال  اإلسبانية:  املغربية  الدبلوماسية 
»بوديموس«  بطروحات  األخذ  في  يتطرف 
ثمة  ومن  املغربية،  اململكة  ملصالح  املعادية 

به  كان يجدر  ذاتها،  اإلسبانية  للمصالح  املؤذية 
أن ينصت إلى شخصيات من قبيل وزير الفالحة 
اإلسباني  امللكي  البالط  أن  كما  بالنة،  لويس 
اململكة  لهم عالقة خاصة ومتميزة مع  بمن  يعج 
املغربية، مثل رفاييل سوبوترنو القيم على البالط 
امللكي اإلسباني، أو السفير الحالي ريكاردو دييز 
من  املحترمني  الدبلوماسيني  أحد  هوتشالينرأو 
وزيرة  إن  بل  بيالونغا،  فرناندو  املغرب  طرف 
أثنار  حكومة  في  األسبق  اإلسبانية  الخارجية 
آنا بالثيوس  والتي كان املغرب يلجأ إليها عدة 
مرات للمساعدة القضائية في املحاكم األوروبية .
الطيف  لون  نفس  من  اآلخر  الجانب  في  أما 
السياسي، السيد سانشث لم ينصت إلى تنبيهات 
رفيقه خوسي بونو، وزير الدفاع ورئيس البرملان 
الكاتب  نائبة  فالنسيانو  إلينا  إلى  السابق،وال 
العام للحزب االشتراكي العمالي اإلسباني ونائبة 
األوروبي،  بالبرملان  االشتراكية  املجموعة  رئيس 

وهي عضو في لجنة املتابعة أوروبا املغرب.
إن عدم إقدام إسبانيا على الخطوة األملانية، 
والحكومة  خاصة  املوقف  تعقيد  في  يزيد  إنما 
الخطأ،  تلو  الخطأ  ترتكب  فتئت  ما  اإلسبانية 
»جمعية  ودعم  االنفصاليات  إلحدى  فبدعمها 
 02 بتاريخ  الكنارية«  الصحراوية  الصداقة 
ديسمبر 2021 بمساعدة مالية قدرت ب640 ألف 
هذه  كانت  وقد  دياريو،  أوكي  يورو،حسب 
محرضة  رشاشا  بيد  تأخذ  االنفصالية  الناشطة 
أين  نتساءل  املغرب.  على  حرب  خوض  على 
تصريحات وزير الخارجية بأن العالقات املغربية 

جد هامة واملغرب شريك متميز و...؟
خطاب يكذبه الواقع، لذلك فال مفر من قراءة 
مغرب  بأن  جيدا  العيون  وفتح  األملاني  الدرس 
املوقف  وأن  األمس،  مغرب  هو  ليس  اليوم 

اإلسباني يزداد عزلة  .
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السنة  انطالق  بمناسبة   
 2021-2022 التكوينية 
ملهن  الجهوي  املركز  سيستضيف 
مراكش- لجهة  والتكوين  التربية 
يناير   20 الخميس  يومه  آسفي 
20222 ابتداء من الساعة الثالثة 
والكاتب  املفكر  الزوال،  بعد 
لقاء  في  أوريد،  حسن  الدكتور 
مفتوح باملقر الرئيس )ابن رشد(، 
بمراكش، وسيتم التطرق في هذا 
اللقاء املباشر إلى جانب آخر من 
على  املعيش  الواقع  فهم  جوانب 
مستوى العالقات الدولية، وقراءة 
“عالم  بعنوان  الحديث  إلصداره 
لفهم  جديدة  مفاتيح  معالم:  بال 

واقعنا املعاصر”.
املناسبة  بهذه  سيتم  كما   
شرقي،  محمد  الدكتور  تكريم 
االجتماع  علم  في  باحث  أستاذ 
التربية  ملهن  الجهوي  باملركز 
مراكش-آسفي،  بجهة  والتكوين 
من خالل حوار مفتوح معه حول 
تجربته املهنية في مجال التربية: 

يوم  وذلك  والرهانات،  التحديات 
ابتداء   ،2022 يناير   21 الجمعة 
الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة  من 
رشد(،  )ابن  الرئيس  باملقر 

مراكش. 
وباملوازاة مع ذلك، سيخصص 
التربية  ملهن  الجهوي  باملركز 
مراكش-آسفي،  بجهة  والتكوين 
 ،2022 يناير  و21   20 يومي 
العلمية  اإلصدارات  لعرض  رواق 
املنتمني  لألساتذة  واألدبية 
بمشاريعهم  احتفاء  للمركز، 
ومقاالتهم  وكتبهم  البحثية 

املنشورة.
وتندرج هذه األنشطة العلمية 
من  سلسلة  ضمن  والفكرية 
املركز،  سينظمها  التي  األنشطة 
باعتباره  مكانته  تجسد  والتي 
منظومة  داخل  محوريا  فاعال 
التربية والتكوين ببالدنا، إضافة 
إلى االنفتاح على تجارب ومشاريع 
بحثية لبعض املؤسسات األخرى، 

وطنيًا ودوليًا.

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين
 )مراك�ش- اآ�سفي( ي�ست�سيف الكاتب ح�سن اأوريد

هل ي�ستوعب رئي�ش احلكومة 
الإ�سبانية الر�سالة الأملانية ؟

جالل كندالي 
للنقابة  العام  الكاتب  قال 
)الفدرالية  للتعليم  الوطنية 
الصادق  للشغل(،  الديمقراطية 
الرغيوي، إن االتفاق بني الحكومة 
التعليمية  النقابية  واملركزيات 
األكثر تمثيلية، أول أمس الثالثاء،  
مجموعة  لحل  بوابة  يشكل 
تعتبر  »كانت  التي  امللفات  من 
تمت  أنه  إلى  مشيرا  معضلة«، 
مع  اللقاءات  من  مجموعة  برمجة 
والتعليم  الوطنية  التربية  وزير 
باقي  ملعالجة  والرياضة  األولي 
نظام  صياغة  إلى  وصوال  امللفات، 
ومنصف  وعادل  موحد  أساسي 

للشغيلة التعليمية.
اللقاءات  من  سلسلة  فبعد 
واملركزيات  الحكومة  بني  باتفاق 
تمثيلية  األكثر  التعليمية  النقابية 
الحوار  توج  الثالثاء،  أمس  أول 
التعليم  قطاع  في  االجتماعي 
وزارة  بني  اتفاق  مراسيم  بتوقيع 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
التربية  قطاع    - والرياضة 
التعليمية  والنقابات   - الوطنية 
تحت  تم  تمثيلية،  األكثر  الخمس 
عزيز  الحكومة  رئيس  إشراف 
االتفاق  هذا  ينّص  حيث  أخنوش، 
على عدد من اإلجراءات ذات الصلة 
املطروحة  امللفات  من  بمجموعة 

على طاولة الحوار.
للتعليم  الوطنية  النقابة 
الديمقراطية  الفدرالية  في  العضو 
تم  التي  النقاط  رصدت  للشغل، 
التوصل إليها بني النقابات األكثر 
تمثيلية والوزارة في محضر اتفاق 
مع برمجة أجندة ملواصلة الحوار 
حول باقي امللفات العالقة والشروع 

في صياغة النظام األساسي.
وقد تضمن االتفاق، يقول بالغ 
على  للتعليم،  الوطنية  للنقابة 
العديد من النقاط تهم أطر اإلدارة 
التربويني،  واملتصرفني  التربوية 
اإلدارة  مسلك  خريجي  وتعيني 
الدرجة  في  املرتبني  التربوية، 
الثانية )السلم 10(، أفواج 2015 
)السلم   1 الدرجة  في   2020  -
تربوي  متصرف  إطار  من   )11
لسنة  املوالية  السنة  من  ابتداء 
مساك  خريجي  وتعيني  التخرج، 
 -  2020 أفواج  التربوية،  اإلدارة 

 )11 )السلم   1 الدرجة  في   2022
ابتداء  تربوي  متصرف  إطار  من 
وتعيني   ،2022 شتنبر  فاتح  من 
الناجحني في امتحان التخرج من 
مسلك اإلدارة التربوية في الدرجة 
تربوي  متصرف  إطار  من  األولى 
أقدمية  منحهم  مع   )11 )السلم 
تحتسب  سنتني  ملدة  اعتبارية 
للترقي، وتعيني املزاولني املتوفرين 
األقل  على  سنوات   4 أقدمية  على 
من ممارسة اإلدارة التربوية، بناء 
املوازية  الدرجة  في  طلبهم،  على 
لدرجتهم األصلية، وذلك ابتداء من 

فاتح شتنبر 2016.
حصر  على  االتفاق  ونص 
اجتياز مباراة ولوج مسلك اإلدارة 
هيئة  أطر  وجه  في  التربوية 
وتفعيل  سواهم  دون  التدريس 
اإلداري  الدعم  أطر  تكوين  مسلك 

والتربوي واالجتماعي.
في  للمستشارين  بالنسبة 
تم  التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
املستشارين  على تعيني  االتفاق 
خريجي مركز التوجيه والتخطيط 
التوجيه  )مسلك  التربوي 
2022- فوج  التربوي(  والتخطيط 
)السلم  األولى  الدرجة  في   2020
11( ابتداء من فاتح شتنبر 2022، 
امتحان  في  الناجحني  وتعيني 
التخرج في الدرجة األولى )السلم 
في  املستشارين  إطار  من   )11
التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
منها  اعتبارية  أقدمية  منحهم  مع 
وتسريع  للترقي،  تحتسب  سنتني 
في  املستشارين  ترقية  وتيرة 
التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
الثانية  الدرجة  في  حاليا  املرتبني 
10،  وذلك بمنحهم أقدمية  السلم 
سنوات  أربع  مدتها  اعتبارية 
تحتسب من أجل الترقي باالختيار 
في الدرجة األولى من نفس اإلطار، 
منح  عن  الناتجة  الترقيات  وتتم 
بعد  املذكورة  األقدمية  سنوات 
للشروط  باألمر  املعنيني  استيفاء 
دون  للترقي  املطلوبة  النظامية 
وتدقيق  الحصيص،  بنظام  التقيد 
املستشارين  مهام  ومراجعة 
واملفتشني في التوجيه والتخطيط 
باقي  غرار  على  التربوي، 
وكذا  املسار،  نفس  ذات  الفنات 
في  الفئة  لهذه  املهني  املسار 
األساسي  النظام  مشروع  إطار 
الوطنية  التربية  قطاع  ملوظفي 

التكميلية  التعويضات  مراجعة 
التوجيه  في  للمستشارين 

والتخطيط التربوي.
فتح  على  أيضا  االتفاق  وتم 
التوجيه  مركز  ولوج  مباراة 
وجه  في  التربوي  والتخطيط 
التدريس  هيئة  أطر  جميع 
اإلعدادي  الثانوي  )االبتدائي 
األساتذة  التأهيلي،  الثانوي 

املبرزون للتعليم الثانوي(.
التعليم  أساتذة  وبخصوص 
املكلفني  واإلعدادي  االبتدائي 
األصلي،  سلكهم  خارج  بالتدريس 
اتفق على خضوع املعنيني باألمر 
ملدة  املذكورة  املهام  زاولوا  الذين 
على  التوفر  مع  سنوات،  أربع 
خاص  والتكوين  اإلجازة،  شهادة 
عن بعد مدته سنة واحدة، وتعيني 
الناجحني منهم في امتحان التخرج 
)التصديق على مجزوءات التكوين 
الثانوي  التعليم  أساتذة  إطار  في 
املوازية  الدرجة  في  التأهيلي، 
لدرجتهم األصلية، احتفاظ املعيني 
باألمر بنفس الوضعية اإلدارية من 
حيث الرتبة مع منحهم سنتني من 
األقدمية االعتبارية تحتسب ألجل 
املواد  تدقيق  الدرجة،  في  الترقي 
بسلك  املدرسة  والتخصصات 
ومنع  التأهيلي  الثانوي  التعليم 
تكليف أطر هيئة التدريس ملزاولة 
مهام التدريس أو مهام أخرى في 

غير سلكهم األصلي.
الوزارة  موظفي  يهم  ما  وفي 
الحاصلني على شهادة الدكتوراه، 
اتفق على إحداث إطار أستاذ باحث 
األساسي  النظام  مشروع  ضمن 

وأن  خصوصا  الوزارة،  ملوظفي 
الكفاءات  لهذه  حاجة  في  القطاع 
التربوي  البحث  مهام  ملمارسة 
واملستمر  األساسي  والتكوين 
إطار  وتمتيع  املنظومة،  داخل 
باحث بنفس املسار املهني ألستاذ 

التعليم العالي مساعد.
التدريس  ألطر  وبالنسبة 
عليا،  شهادات  على  الحاصلني 
كتابية  مباراة  تنظيم  االتفاق،  همَّ 
حدود  في  سنويا  وشفوية 
للتباري حسب  املفتوحة  املناصب 
التخصصات  في  الخصاص 
الثانوي، تعيني  بالتعليم  املطلوبة 
الدرجة  في  املباراة  في  الناجحني 
أو  السلك  داخل  سواء  املوالية 
نهاية  في  املباراة  تنظيم  خارجه، 

سنة 2022.
اإلداريون  املساعدون 
هم  التقنيون شملهم  واملساعدون 
إدماج  االتفاق، من خالل  اآلخرون 
املعنيني باألمر في مشروع النظام 
األساسي ملوظفي الوزارة ومالءمة 
األطر  وباقي  الفئة  هذه  مهام 
قطاع  خصوصيات  مع  املشتركة 
إمكانية  وفتح  الوطنية،  التربية 
على  بناء  باألمر  املعنيني  إدماج 

طلبهم.
من  املطروحة  األخرى  امللفات 
الخمس  التعليمية  النقابات  طرف 
برمجة  شملت  تمثيلية  األكثر 
ابتداء  شأنها  في  التداول  لقاءات 
ويتعلق   ،  2022 فبراير  شهر  من 
األمر  بأطر هيئة التدريس والدعم 
األساسي  للنظام  الخاضعني  غير 
الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي 

مع مواصلة الحوار من أجل ابتكار 
املعنيني  وبإشراك  جديدة  حلول 
شمولي  تصور  إطار  في  باألمر 
محفزة  مهنية  مسارات  يرسم 
املنظومة  في  الفاعلني  ملختلف 
التربوية، وعقد اللقاء املقبل نهاية 
على  وأيضا   ،2022 يناير  شهر 
مشروع  وإعداد  املتوسط،  املدى 
النظام األساسي الخاص بموظفي 
أفق  في  الوطنية  التربية  وزارة 
وفق   ،2022 يوليوز  شهر  نهاية 
إعادة  تهم  التي  واملبادئ  الغايات 
وضع املدرسة العمومية في صلب 
املشروع وتعزيز الثقة في املدرسة 
التربوية  واملؤسسات  العمومية 

وهيئتها.
أكثر  التدريس  مهنة  وجعل 
ورد  الكفاءات  واستقطاب  جاذبية 
ولكل  التدريس  لهيئة  االعتبار 
والشمولية  بالقطاع  العاملني 
الفرص  وتكافؤ  واالستحقاق 
موظفي  فئات  جميع  )يشمل 
ويتضمن  التربوية،  املنظومة 
واملسارات  الوضعيات  مختلف 
املهنية( وتوحيد السيرورة املهنية 
لكل األطر، وخلق املنافذ والجسور 
بني مختلف األطر والهيئات وكذلك 
متكاملة  تربوية  هندسة  إرساء 
اتفق  حيث  ومحفزة،  ومتجانسة 
شهر  نهاية  األول  اللقاء  عقد  على 

يناير 2022.
الوطنية  النقابة  بيان  ووفق 
لقاء  برمجة  تمت  فقد  للتعليم 
الذين  األساتذة  مللف  سيخصص 
فرض عليهم التعاقد يوم 31 يناير 

.2022

دراسة: 9 أطفال مغاربة من أصل 10 يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل يومي

 »اليون�سكو« تحذر: طفل من اأ�سل 3 يتو�سل بر�سائل اإباحية
 الأطفال المغاربة يتعر�سون للتحر�ش الجن�سي على النترنت 

عماد عادل
كشفت دراسة أنجزتها الشركة الروسية »كاسبرسكي«، املتخصصة في 
تكنولوجيا األمن اإللكتروني أن 9 أطفال مغاربة من أصل 10 يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل يومي وأن 68 في املائة منهم يتوفرون على هواتف 
ذكية خاصة بهم. كما أكد 87 في املائة من اآلباء الذين شملهم االستطالع، 
أن طفلهم يتوفر على هاتف مربوط بشبكة اإلنترنت و66 في املائة منهم 
يتوفر أطفالهم على هواتف ذكية خاصة بهم. بينما كشف 58 في املائة 
)12 سنة  من اآلباء أن طفلهم الذي يتابع دراسته في التعليم االبتدائي 
يتوفر على هاتف، في حني أن 27 في املائة يتابعون دراستهم  وما فوق( 

في الثانوي.
أطفالهم  في  يثقون  ال  أنهم  املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   60 وأوضح 
ومدى اختياراتهم الصحيحة في ما يخص استخدام اإلنترنت، وهو الرقم 
الذي يتناقض كليا مع استخدام الحلول الرقمية التي تمنع األطفال من 
الوصول إلى بعض خصائص االنترنت الخاصة بالكبار، في الوقت الذي 
أكد 88 في املائة من اآلباء أنه لم يسبق لهم في أي مرحلة االعتماد على 

تطبيقات خاصة بالرقابة األبوية.
وتشير نتائج الدراسة، التي صدرت أمس، إلى أن 9 آباء مغاربة من 
ما  كل  في  املعرفية  قدراتهم  يتجاوزون  أطفالهم  بأن  يشعرون   10 أصل 
الذين  اآلباء  من  املائة  في   60 نسبة  أن  كما  التكنولوجيا،  عالم  يخص 
لألجهزة  أطفالهم  استخدام  في  يثقون  ال  أنهم  كشفوا  الدراسة  شملتهم 
واملحتويات الرقمية. واعتبرت الدراسة أنه ال يمكن حصر مخاطر التعرض 
بها  يقوم  أن  يمكن  التي  السيئة  بالتجارب  واإلنترنت  للشاشات  املفرط 
الطفل على اإلنترنت فقط، بل تتجاوز ذلك للوصول إلى املخاطر التي من 
شأنها أن تقف عائقا أمام نموه وقدرته االجتماعية بالشكل السليم. وترى 
عائلة من أصل 3 أن صغارها أضحوا اجتماعيني أقل منذ حصولهم على 

هاتف ذكي.
31 في املائة من اآلباء املغاربة انخفاضا في   في هذا الصدد، الحظ 
أصل  من  آباء   9 وأشار  االجتماعي،  املستوى  على  أبنائهم  تفاعل  مدى 
بالتكنولوجيا  صلة  على  أطفالهم بسبب موضوع  أنهم تجادلوا مع   10
الرقمية، كما أن 9 آباء من أصل 10 يشعرون بأنهم فقدوا التحكم التام 
على أبنائهم عندما يتعلق األمر بعالم التكنولوجيا. وقال واضعو الدراسة 
إن هناك فجوة قائمة بني رؤية الوالدين والحقيقة امللموسة، حيث كشف 
3 في املائة من آباء األطفال املغاربة أن أطفالهم سبق لهم وكانوا ضحايا 
التنمر عبر اإلنترنت، في حني أن 10 في املائة أكدوا أنه جرى استدعاؤهم 
من لدن املؤسسة التي يتابع فيها ابنهم دراسته لكونه ساهم في إهانة 

أحد األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه منظمة »اليونسكو« أن طفال من أصل 3 
يتوصل برسائل إباحية جنسية على مواقع التواصل االجتماعي، أكد 9 
في املائة من اآلباء املشاركني في االستطالع أن أبناءهم تعرضوا ملحتوى 
جنسي صادم خالل إبحارهم على اإلنترنت، كما اعترفت عائلة واحدة من 
أصل 4 أن طفلهم سبق له مواجهة هذا النوع من املحتوى الذي يتجاوز 

سنه.
أطفالهم  أن  املغاربة  اآلباء  املائة من  83 في  يرى  االتجاه،  وفي نفس 
يواجهون في أغلب األحيان محتوى عنيف على شبكة اإلنترنت، كما أن 
82 في املائة من اآلباء يظنون أن الترفيه الرقمي يأخذ مساحة أكبر من 
املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   39 أن  حني  في  أطفالهم،  حياة  في  الالزم 
يمنعون على أبنائهم استخدام تطبيق »تيك توك«، رغم درايتهم الكاملة 
أنهم يتوفرون على حسابات ويشاهدون جميع املحتويات املنشورة عليه.
املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   78 أن   الدراسة  نتائج  من خالل  وتبني 
بها  يجب  التي  بالطريقة  كافية  معرفة  على  ليسوا  أنهم  شملتهم  الذين 
حماية أطفالهم من األخطار التي يمكن مواجهتها على االنترنت، في حني 
حالة  في  والالزمة  املناسبة  بالطريقة  معرفتهم  أكدوا  األفراد  نصف  أن 

تعرض طفلهم للتحرش على اإلنترنت.
وقال يوسف بنطالب، مدير املركز املغربي لألبحاث املتعددة التقنيات 
عليها  املحصل  األرقام  إن   »CMRPI  « بـ  اختصارا  املعروف  واالبتكار 
بعد إجراء هذه الدراسة من طرف كاسبرسكي تكشف أن موضوع األمن 
الجد، سواء  على محمل  يؤخذ  أن  يجب  املغرب  في  لألطفال  الحاسوبي 
مكافحة  في  الوالدين  دور  نسيان  دون  السلوك،  أو  االستخدام  من حيث 
ويعد  اإلنترنت.  على  ومرافقتهم  األطفال  ومراقبة  الحاسوبية  املخاطر 
التي  الكبيرة  املخاطر  بني  من  واحدا  االنترنت  على  الجنسي  التحرش 
حجم  على  كبير  بشكل  الضوء  تسلط  الدراسة  وهذه  األطفال،  يواجهها 
املشكلة وتضع األساس لوضع استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة العنف 

اإللكتروني.

تتويج الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية باالتفاق على مجموعة من االلتزامات المتبادلة 

ال�سادق الرغيوي: التفاق المرحلي بوابة لحل مجموعة من الملفات العالقة
 النقابة الوطنية للتعليم تن�سر نقط التفاق عليها واأجندة الحوار المقبلة 

اإحداث نظام اأ�سا�سي محفز وموحد في غ�سون �سنة 2022
ملف اأ�ساتذة التعاقد يناق�ش نهاية ال�سهر الجاري
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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
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب العروض
رقم 2022/01

 2022 فبراير   14 يوم  في 
على الساعة العاشرة صباحا 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
بالجديدة  لدكالة  الفالحي 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

العروض من أجل:
 6.800 شراء   :1 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الوليدية،  الغربية،  الترابية 
والزمامرة  اسبيطة  اوالد 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.400 شراء   :2 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
سانية  الغنادرة،  الترابية 
التابعة  ولحكاكشة  بركيك 

إلقليم سيدي بنور.
 7.200 شراء   :3 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الترابية اوالد عمران، كودية 
وكريديد  تامدة  دغوغ،  بني 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.400 شراء   :4 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
العطاطرة  بوحمام،  الترابية 
إلقليم  التابعة  والجابرية 

سيدي بنور.
 7.100 شراء   :5 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
قصيبة،  خميس  امطل، 
بوساكن  واوالد  مطران 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 6.400 شراء   :6 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
بني  العونات،  بنور،  سيدي 
اتسيرس واوالد سي بوحيا 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.700 شراء   :7 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
املشرك  هالل،  بني  الترابية 
إلقليم  التابعة  والعامرية 

سيدي بنور.
 5.800 شراء   :8 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
سيدي  غانم،  اوالد  الترابية 
سيدي  أخديم،  امحمد 
التابعة  ومكرس  اسماعيل 

إلقليم الجديدة.
 6.100 شراء   :9 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الترابية سبت سايس، زاوية 
لقواسم  افرج،  اوالد  سايس، 
واوالد سيدي علي بن يوسف 

التابعة إلقليم الجديدة.
شراء 6.100  حصة رقم 10: 
املدعم  الشعير  من  قنطار 

لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
الشعيبات،  حمدان،  اوالد 
سي حساين بن عبد الرحمن، 
التابعة  وبولعوان  متوح 

إلقليم الجديدة.
العروض  ملف  سحب  يمكن 
باملكتب  الصفقات  مكتب  من 
الجهوي لالستثمار الفالحي 
محمد  16شارع  لدكالة،  
السادس، الجديدة - املغرب. 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

في:
حصة رقم 1:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 2:
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(.
حصة رقم 3: 

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 4: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(.
حصة رقم 5:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 6: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
حصة رقم 7:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 8:
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
حصة رقم 9:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 10: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
القصوى  امليزانية  حددت 

احتساب  مع  املتوقعة، 
الخدمات  لتنفيذ  الرسوم، 
طرف  من  إنجازها  املزمع 

صاحب املشروع في مبلغ:
حصة رقم 1:

وستة  وأربعمائة  مليون 
درهم  ألف  وتسعون 
مع  )1.496.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 2: 

وثمانية  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وعشرون 
مع  )1.628.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 3:

وثمانية  وخمسمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.584.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 4: 

وثمانية  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وعشرون 
مع  )1.628.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 5:

وخمسمائة  مليون 
درهم  ألف  وستون  واثنان 
مع  )1.562.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 6:

وأربعمائة  مليون 
درهم  ألف  وثمانية 
مع  )1.408.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 7: 

وأربعة  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وتسعون 
مع  )1.694.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 8:

وستة  ومائتني  مليون 
درهم  ألف  وسبعون 
مع  )1.276.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 9: 

واثنان  وثالثمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.342.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 10:

واثنان  وثالثمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.342.000,00درهم( 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  إرسالها  إما   -  >
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم إلى املكتب املذكور 
أعاله.

< إما إيداعها، مقابل وصل، 
الخاص  الضبط  بمكتب 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب.
طريق  عند  إيداعها  إما   >
بوابة  في  اإللكتروني  البريد 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   >
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
10 من نظام طلب  املادة  في 

العروض.
ع.س.ن/199/ا.د

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

وزارة الـداخـلـيـة
عمالة إقليم خنيفرة

الكتابة العامة
م.ص/ق.م.ص

إعـــالن عـن استشارة 
معمارية

رقم: 2022/04/إ.م.ص.ت.ق
 2022 فبراير   15 يوم  فــي 
عشر  الحادية  الساعة  على 

مـكاتب  فـي  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املهندسني  أظرفـة  فـتـح 
املتعلقة  املعماريني 
باالستشارة املعمارية ألجـل: 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
املركز  بناء  إعادة  أشغال 
الحمام   القروي  الصحي 
إقليم   - الحمام  بجماعة 

خنيفرة.
مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
املعمارية  االستشارة 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
خنيفرة ويمكن كذلك تحميله 
بوابة صفقات  إلكترونيا من 

الدولة:
www.marchéspublics.

  gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
باملشروع في مبلغ سبعمائة 
درهما  ألف  وخمسني 
دون  )750.000,00درهم( 

احتساب الرسوم
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
إيداع  و  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـلـفـات املـتـنافـسـني ورقمنة 
الصفقات  تفويت  إجراءات 
مـطابـقا  العمومية 
الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 
 ،148  ،102  ،101  ،100
الـمـرسـوم  مـن  و150   149
في  الصادر   2.12.349 رقم 
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العمومية،  بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
الصادر   20-14 رقم  واملالية 
في 08 ذو القعدة 1435 )04 

شتنبر 2014(.
إلى  بزيارة  القيام  تقرر  وقد 
املوقع يوم 02 فبراير 2022. 
خنيفرة  عمالة  بمقر  املوعد 
العاشرة  الساعة  على 

صباحا  )غير إجبارية(
للـمهندسني  ويـمـكـن 

املعماريني:
أظـرفـتـهـم،  إيـداع  إمـا   -
مـقـابـل وصـل بمكتب الضبط 

لهده العمالة
طـريـق  عـن  إرسـالـهـا  إمـا   -
بـإفـادة  الـمـضـمـون  الـبريـد 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم 

الـمـذكـور،
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
لـرئـيـس مـكـتـب لجنة املباراة 
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل 

فـتـح األظرفة.
- إما إرسالها إلكترونيـا عبر 

بوابة الصفقات العمومية. 
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   05 الـمادة  فـي 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن/200/ا.د

ع.س.ن /018/إت

ع.س.ن /193/إد

ح. الفارسي

األربعاء،  أمس  البقاء،  دار  إلى  غادرنا 
اتحاد  املسرحي وعضو  والكاتب  الشاعر  
كتاب املغرب، األستاذ الحسني القمري بعد 

معاناة طويلة مع املرض.
 1978 منذ  املحاماة  مهنة  الراحل  زاول 
كتاب  اتحاد  إلى  وانضم  الناظور،  بمدينة 
كاتبا  شغل  الذي   1976 سنة  املغرب 
فرع  لكاتب  نائبا  ثم  بوجدة  لفرعه  عاما 

الناظور.  
الشعر  مؤتمر  في  املغرب  الراحل  مثل   
عمود  له  كان   كما  بغداد.  في  العربي 
كتب  كما   ، »البيان«   بجريدة  أسبوعي 
االشتراكي«  »االتحاد  جرائد  في  مقاالت 

و«العلم« ومجلة« األديب« اللبنانية.
»سنابل  نذكر:  الشعرية  دواوينه  من 
باء«،  »ألف   ، العمر«  »حصاد  الزمان«، 

»كتاب الليالي«، »هديل الروح«.
الراحل  ألف  الشعرية،  دواوينه  بجانب 
نوح،  سفينة  وهي:  املسرحيات  من  العديد 
املتمردون،  النور،  مطلع  العرش،  بطولة 
رجوع امللك محمد الخامس من املنفى، جحا 
يذوبون،  عمالقة  الوطنية،  بطاقته  يتسلم 
»املشعل  جمعية  مؤسسي  من   كان  وقد 
سعيد  بمعية   1964 سنة  املسرحي« 
الجيراري واملرحوم عبد اهلل عاصم وأحمد 
شوقي املعاشي ومحمد القضاوي وجمعية« 

أهل دربالة للموسيقى واملسرح«.
ساهم الراحل في تحريك الجمودالثقافي 
السبعينات،  منذ  الناظور  مدينة  الذي طبع 
اهلل  عبد  الناقدين  رفقة  الراحل  شكل  كما  
ثقافيا  ثالوثا  أقضاض  ومحمد  شريق 
بمدينة الناظور، حيث أصدورا مجلة أدبية 
سنة 1991 كما  فصلية »فضاءات مغربية« 
»إشكاليات   بعنوان  كتابا مشتركا  أصدروا 

وتجليات ثقافية« سنة .1994
 في شهادة لشقيقه الراحل البشير قمري 

حول تجربته الشعرية كتب البشير:
الشعر  من  انتقل  إبداعيًا  الحسني   «
في  الحر«  »الشعر  كتابة  الى  العمودي 
هو  وحده  تفاصيلها،  كل  أعلم  ال  لحظات 
من  لكنه،  ذلك،  عن  يكشف  أن  يستطيع 
السبعينيات،  بدايات  منذ  ذلك  فعل  املؤكد، 
األول  ديوانه  بإصدار  مشروعه  مفتتحًا 
الفقيد محمد  الذي وضع غالفه  باء«  »ألف 
منيب البوريمي، ثم توالت بعد ذلك دواوينه 
في  »تحول«  أنه  أيضًا  املؤكد  األخرى. 
الرومانسي،  امليسم  من  الشعرية،  تجربته 
الطالئعية  الى  الروحي،  النفسي،  الذاتي، 

غير بعيد عن هموم الوطن بتأثير من النضال 
والوعي السياسي والنقابي، غير أن شعره، 
عموما، يظل وفيا للمكان وااللتزام بقضايا 
العربي،  الوطن  وفي  املغرب  في  االنسان، 
ومن ثم يغلب على هذا الشعر نوع من القول 
تعرية  الى  غالبا  يقود  الذي  االيديولوجي 

الواقع وإدانته.
أيضا  القمري  الحسني  شعر  في    
الصوفية  ضروب  من  ضرب  إلى  نزوع 
االهل  ويختفي  املوت  يلح  عندما  خاصة 
عندما  واألصدقاء،  واألحبة  واالقرباء 
عندما  النفسي،  واأللم  الوجع  يشتد 
عندما  الفقدان،  العزلة  مسامير  تدق 
والالمرئي،  املرئي،  العالم  أسرار  تنكشف 
وعندما.... وعندما  االقنعة  تسقط   عندما 
6 - لالحتفاء باألمكنة طقس جنائزي في شعر 
القمري، الناظور، وجدة، سبتة،  الحسني 
طنجة، مراكش، بيروت،  مليلية، فاس، 
شعر  في  تتحرك  فضاءات  مدن،  بغداد، 
في  ،تتحرك  تحركت  كما  القمري  الحسني 
عليهم  أطلق  ممن  مجايليه  أغلب  نصوص 
نعت شعراء املغرب الشرقي، حسن االمراني، 
محمد علي الرباوي، محمد منيب البوريمي، 
محمد بنعمارة، محمد لقاح، الطاهر دحاني، 
وتحركت أحيانا في شعر آخرين كاملجاطي 
 والكنوني وامللياني، االشعري جزئيا وغيره..
تحضر األمكنة في شعر الحسني كما يحضر 
الرواية  تكرسه  الذي  الزمن  النثري،  الزمن 
بامتياز، زمن العبور الى ميتافيزيقا الذات 
الزمن  الالمعنى،  زمن  والكينونة،  والوجود 
الذي طارد طرفة كما طارد املتنبي والشابي 
والسياب او درويش وسعدي يوسف. وكما 
وبالزمن،  باالمكنة  الحسني  شعر  يحتفي 
يحتفي أيضا باللغة: لغة الحسني لغة شفيفة، 
لدى  نجد  مثلما  كالنبيذ،  معتقة  رقراقة، 
هنا  أتحدث  واملجاطي،  والكنوني  بنطلحة 
عن املعجم والتركيب والصياغة كما أتحدث 
والتشبيهات،  واالستعارات  املجازات  عن 

عن  الحديث  إمكان  للدارس  يوفر  ما  وهذا 
املغربي  الشعر  في  الشعرية  اللغة  تحوالت 
أصبحت  اآلن  التحوالت  هذه  ألن  املعاصر، 
طلق  الحالي  الشعر  اخرى..  قياسات  لها 
في  الحفر  لصالح  اللغوي  الحفر  هاجس 
اللغة  تعتيق  توخى  بينما  النص،  معمارية 
اخرى  انطولوجية  بهوية  ارتباط  له  كان 

تقبل من خارج النص..«.
الناقد عبد الرحمان بوعلي أإكد في شهادة 
الحسني  تجربة  أن  الراحل  حول  سابقة 
الضفاف،  واسعة  شعرية  تجربة  القمري 
األقانيم  كيانها  في  تختزل  العمق،  بعيدة 
االنسان واملجتمع والحياة، لكونه  الثالثة: 
التاريخ  في  ضاربة  واسعة  ثقافة  »يمتلك 
القديم وملقية بفروعها في العصر الراهن 
بكل تبدالته وتقلباته«، مضيفا أن الراحل« 
االنسان  يمثل  كان  ثقافته،  الى  إضافة 
حركة  في  الذائب  واملناضل  املثقف  امللتزم 
والسياسي  االجتماعي  بانتمائه  املجتمع 
الى الطبقات الهشة، وكل هذا في تواضع، 
حيث ظل الراحل قريبا من الناس مغمورا 
بالتواضع الجم، ولم يأخذه بريق الشهرة 
الخلق  الى مشارف  بالقصيدة  ارتقى  حني 
الظهور  على  عازفا  ظل  بل  واالبتكار،  
قلوب  من  قريبا   ، االنظار  عن  ومختفيا 

الناس..«...
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االشتراكي

اأقب�ض الريح بيَدي 

خديجة 
بوعلي

نادرا ما أمشي على األرض
أجدني معلقة بخيط  سحاب 
رأسي هناك في أعلى غيمة،

قدماي بال متكأ
أسرح في ملكوت ال يعرف إال الهذيان 

نادرا ما أمشي  على األرض
كركوزا  تائها في فلوات العتمة

والضياء
أجوب دهاليز الشفق
أفكك  شفرات غروب

يهمي  غرابة على شغاف الوجدان   

قليال ما أستند على صخرة  ال تحركها العاصفة
محلقة أجدني  في كل اتجاه

تجذبني ريح تعوي في سراديب األعماق
 تتجاذبني  اللغات

للغات فصول 
للفصول لغات

األخضر ُيلهب الفؤاد
األصفر  يدس زعاف  الحنني في كل الفجوات

يعلق مناديل الذكرى على حبل غسيل في الشرفات
واملطر  يعبق بالرفات

أحيانا 
تخونني جناحاي

أهوي  في مهب  الشرود 
تتقاذف أجنحتي اليابسة أوراق   خياالت  ملقاة 

أفكاري  تصاب بالغثيان 
 تتفقد   ظل شجرة عالية... عارية 

تقتفي  عطر  زهرة تفوح  نورا
في مزهرية قلب  مرصع بالوفاء

تترصد الخطو عيان  التسبر  الغور 
 ال  تعرف كنه الضياع

على صدر الصمت أتمدد
كاملصلوب  على صقيع جدار

وحدها الغربة 
تعانق الشتات  

تفهم  سر  نظرات  البدر الساهمة في  سماء  شتاء.
نادرا ما أمشي بينكم على األرض

كلما مددت يدي...
تقبض على همهمات الريح .

تفقد  عيناي الشطآن.

يشرع سكان دوار »مول البركة« 
في جني غلة ثورتهم بعدما خلعوا  
في  الجماعة«  »شيخ  التهامي 
تفاصيل أوردتها رواية »الضريح«، 
وتنطلق رواية »نوار الفول« بإلزام 
البركة(  مول  دوار  )ثوار  البركيني 
االحتجاجية  مسيرتهم  في  السلطة 
على شق طريق وبناء جسر وإصالح 
عاد  بعدما  البائرة،  الجرف  أراضي 
معلما  مسيرته  ليكمل  رشيد  املعلم 
الجديد  القايد  يقرر  مدرستهم،  في 
على  الدواوير  جميع  ترغيب  حمو 
لدوار  وحصارها  قطيعتها  إنهاء 
أوالد الشرادي أو »أوالد الشر« كما 
تلقبه الدواوير املجاورة له، وحثها 
الخيل  موسم  في  املشاركة  على 
دوار  لكن  الستة،  أيامه  في  والخير 
مول البركة ومعه أبناء عمومتهم من 
دواري بورزة و بوسلهام يمتنعون 
املعني،  املوسم  في  املشاركة  عن 
أوالد  دوار  مع  الراسخ  لعدائهم 
الكدس  أرض  اغتصب  الذي  الشر 
والذي  البركيني،  أصحابهما  من 
والبطش  بالقهر  الدواوير  بني  نبت 
والسطوة، وينجح الفارس الراضي 
الدواوير  إقناع  في  »مقدم السربة« 
في  للمشاركة  بها  والدفع  املمانعة 
املوسم، وذلك بإنشاء »سربة خيل« 

موحدة من الدواوير الثالثة، مفاخرا 
وأحصنتهم  ومهارتهم  بفرسانهم 
ومعتبرا  وأصالتها،  وشدتها 
»ّأوالد  من  للثأر  فرصتهم  املواجهة 
حمو  والقايد  هم  وإذاللهم  الشر«، 
إشارة  رهن  سلطاته  وضع  الذي 

أعدائهم...
الستة«  األيام  »تبوريدة  وخالل 
يقع الخداع والغدر والغش وتحصل 

الهزيمة....
ثم تنتقل الرواية إلى تآمر سلمان 
ولد الشر ومعه القايد حمو  لإلطاحة 
تجنيد  طريق  عن  البركيني،  بثورة 
متقاعد  جندي  وهو  »العسكري« 
املخلوع  التهامي  الشيخ  أخ  ابن 
الشر  ولد  سلمان  ويغري  واملقبور، 
كرسي  على  بالجلوس  العسكري 
مشيخة البركيني مكان عمه، ويزوده 
بها  ليشق  واألموال  باألعالف 
الناس  ويؤلب  وذويه  أهله  صفوف 
على ثورة وثوار دوارهم، ويستميل 
الغزواني  الشر كال من  ولد  سلمان 
من  املعطي  ومعه  بورزة  دوار  من 
والءهما  ويضمن  بوسلهام،  دوار 
واستعدادهما لفك ارتباط دواريهما 
وشهادتهما  البركة،  مول  بدوار 
أراضي  على  الشر  أوالد  بشرعية  
ملن  »األرض  مقولة  في  الكدس 

بالتوسط  إياهما  واعدا  يحرثها«، 
كي  الفالحي  البنك  مدير  لدى  لهما 
ديونهما  لتسديد  ُمهال  يمنحهما 
بسببها  والتي  عليهما  املتراكمة 
الفالحي  البنك  موظفو  يهددهما 

بالحجز على ممتلكاتهما...
عن  الشر  ولد  سلمان  ويعلن 
إحياء موسم الصخرة املقدسة التي 
وهو جمع  الفول«  »نوار  يسمونها 
للتباكي  الشراديون  فيه  يحتشد 
محرقة  لذكرى  استحضارا  فوقها 
وكيف  وصحابته،  الشرادي  جدهم 
ابتلعت الصخرة في قرن من القرون 
جوفها  في  الشرادي  الجد  الغابرة 
وكيف  األعداء،  نيران  من  له  صونا 
فوقها  رفاقه  أجساد  األعداء  شوى 
حتى تغير لونها من بيضاء ساطعة 
الى منقطة ببقع سوداء )فاستحقت 
اسم نوار الفول(... وعلى »الصخرة 
الشر  ولد  سلمان  حدد  املقدسة« 
املتواطئني  من  وعدد  حمو  والقايد 
للبركيني  الشقيقة«  »الدواوير  من 
سبل حصار الثورة ووأدها، ويأخذ 
نقط  تنزيل  عاتقه  على  حمو  القايد 
سلمان  يستغل  باملقابل  التواطؤ، 
مقدم  امليلودي  تورط  الشرادي  ولد 
فضيحة  في  البركة  مول  دوار 
مثلما  االعتقال،  الى  تجره  أخالقية 

في  الداودي  الفقيه  مرض  يستغل 
العسكري  مع  ليتآمر  الدوار،  نفس 
بتعيني  للدفع  حمو  القايد  ويحثان 
علي(   وفقيه)  )الجياللي(  مقدم 
تكون  املتمرد،  للدوار  بديلني 
مهمتهما تمزيق وحدة الثوار وزرع 

الفتنة في صفوفهم...
البركيني،  على  الضربات  تتوالى 
شق  وعود  عن  السلطة  وتتراجع 
واستصالح  الجسر  وبناء  الطريق 
املعلم  يستفتون  فكانوا  األراضي... 
يعلمهم  فانبرى  محنهم،  في  رشيد 
واملقدرة،  والبأس  واملعرفة  الحكمة 
ويمنحهم الهيبة والعزيمة، والقدرة 
املعلم  فناظر  واملالقاة،  الثبات  على 
ولي  مسألة  في  علي  الفقيه  رشيد 
الفقيه  أكثر  بعدما  الجائر،  األمر 
فتاوى  من  البركيني  على  علي 
الجماعة  شيخ  على  الخروج  حرمة 
املحرمة  أمرهم  ولي  واعتباره 
مباغضته،  أو  مشاحنته  عليهم 
عبادة  وطاعته  مواالته  واعتبار 
املعلم  لكن  وثواب،  جزاء  ذات 
رشيد غلب الفقيه علي بقوي بيانه 
كره  اهلل  أن  من  برهانه  وساطع 
على  ثاروا  األنبياء  وأن  الظاملني، 
بركة  زيف  كشف  كما  الجائرين... 
صماء  وأنها  املقدسة«،  »الصخرة 

سلمان  ليكتشف  الصخر،  كبقية 
ولد الشر أنه ال يمكن له خنق ثورة 
مادام  عليها،  والقضاء  البركيني 
محدثا  وبينهم  فيهم  رشيد  املعلم 
سيحول  ذلك  وأن  وموجها،  واعظا 
الجد  ووصية  نبوءة  تحقيق  دون 
الكبير من  بإقامة دوارهم  الشرادي 
سيحول  مثلما  الغابة،  إلى  الوادي 
دون تحقيق سلمان ملشروعه املالي 
الكدس بشراكة  أرض  فوق  الضخم 

مع القايد حمو... 
 يزداد التشويق حني يسقط املقدم 

الجياللي مغمى عليه بضربة طائشة 
أثناء  طائشة  بحجرة  رأسه  على 
الغاضبني  للبركيني  لجمع  حضوره 
الدسيسة  خيوط  يكتشفون  وهم 
عزلهم  تم  حيث  اجتاحتهم..  التي 
بتحويل  وحصارهم  الغابة....  عن 
اإلثارة  وتشتعل  الوادي...  مجرى 
الشرادي  ولد  سلمان  يوعز  حني 
ملداهمة  اجتباه  الذي  القتل  لفريق 
و  وقتله  املدرسة  في  رشيد  املعلم 

جره لدفنه في قلب الغابة...

رواية »نوار الفول« لمحمد الشمسي 

اأركان الثورة املنتظرة

شعلة ثقافية أخرى تنطفئ 

ال�ساعر وامل�سرحي احل�سني قمري ُيوِدع 
»هديل الروح« اإلى خالقه  

في شعر الحسين القمري نزوع إلى 
ضرب من ضروب الصوفية، خاصة عندما 

يلح الموت ويختفي األهل واألقرباء 
واألحبة واألصدقاء، عندما يشتد الوجع 

واأللم النفسي، عندما تدق مسامير 
العزلة الفقدان 

 صدرت، حديثا، للروائي 
محمد الشمسي رواية 
ثانية “نوار الفول”، بعد 
رواية “الضريح” الذي 
أصدرها نهاية السنة 
املاضية عن نفس دار النشر 

“مؤسسة باحثون”.
يعتبر الروائي  محمد 
الشمسي أن عمله اجلديد 
هو امتداد لروايته األولى 
»الضريح« وأنه واصل من 
خالله الوقوف على شروط 
وأركان قيام وجناح الثورة، 
من ضرورة استنادها على 
العلم واملعرفة واحلكمة 
الكتساب القوة املتزنة، وأن 
الثورة تأتي نقيضا للعنف 
والقهر والتسلط، وأن 
الثورة نبتة طيبة تنبت يف 
القلوب الطيبة، وأن الثورة 
تتخذ من السلم واحلب 
والصفح والطموح واألمل 
واحلرية والعدالة عناوين 
لها، معرجا على مخططات 
أعداء الثورة يف اإلطاحة 

بها وخنقها. 
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 2022 يناير   18 الثالثاء  أول أمس  تم، 
المديري  المكتب  تجديد  كلميم،  بمدينة 
المغربية  الملكية  للجامعة  الجهوي  للفرع 
الجهوية  باألكاديمية  المدرسية  للرياضة 
للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون خالل 
الجمع العام غير العادي الذي ترأس أشغاله 
مدير األكاديمية الجهوية وحضره المديرة 
اإلقليمية والمديرون اإلقليميون، ومنتدبون 
كلميم،  اإلقليمية:  المديريات  مختلف  عن 
سيدي إيفني، طانطان وأسا الزاك؛ تطبيقا 
 16 المادة  من  األولى  الفقرة  في  جاء  لما 
للنظام األساسي للجامعة الملكية المغربية 

للرياضة المدرسية.
ونوه موالي عبد العاطي األصفر، مدير 
األكاديمية، بجهود المكتب المديري السابق 
في سبيل االرتقاء بالرياضة على مستوى 
الجهة، ال سيما ما عرفته السنتين األخيرتين 

التظاهرات  تنظيم  أث��ن��اء  صعوبات  م��ن 
مبرزا  كورونا،  جائحة  ظل  في  الرياضية 
من  باعتبارها  المدرسية  الرياضة  أهمية 
األدوات األساسية لصقل قدرات المتعلمات 
والمتعلمين وإبرازها وفرض ذاتهم، الشي 
الذي يستلزم، يضيف المدير، بذل مجهودات 
واآلباء،  األمهات  لتطلعات  نستجيب  حتى 
تعرفها  التي  المستجدات  مع  وانسجاما 
مع  تام  تناغم  وفي  التربوية،  المنظومة 
التي أضافت  الجديدة  الحكومية  الهندسة 

قطاع الرياضة للوزارة.
ودعا مدير األكاديمية الجهوية الحاضرات 
والحاضرين ألشغال الجمع العام غير العادي 
إلى االنخراط بكثافة من أجل إنجاح تجربة 
مشروع »دراسة ورياضة« الموقع أمام أنظار 
جاللة الملك محمد السادس ونكون جميعا 
عند حسن ظن جاللته من خالل التطوير أكثر 

من األداء، وخلق إشعاع ومكانة للجهة في 
الفضاء الرياضي الوطني بناء على تخطيط 

واستعداد جيدين.
النظام  مستجدات  على  االط��الع  وبعد 
األساسي الجديد للجامعة المصادق عليه 
مؤخرا بمدينة بني مالل، ومناقشة التقريرين 
األدبي والمالي والمصادقة عليهما، أسفرت 
عملية تجديد المكتب المديري للفرع الجهوي 
من  المكتب  أعضاء  انتخاب  عن  للجامعة، 
العضوات  إلى  باإلضافة  الفئات  مختلف 
النظام  إلى  استنادا  المعينون  واألعضاء 
تشكيل  تم  بحيث  الذكر.  سالف  األساسي 

المكتب المديري على النحو التالي :
موالي عبد العاطي االصفر: رئيسا؛ حبيبة 

أوباعال: نائبة للرئيس؛
للرئيس؛  نائبا  بشارة:  رشيد  السيد 

المصطفى حمادي: رئيسا منتدبا؛

السيد عبد الرحمان التاقي: كاتبا عاما؛ 
شماد الغدال: نائبا للكاتب العام؛

السيد الحسين أدوز : أمينا للمال؛ محند 
الشكر: نائبا ألمين المال؛

المستشارون: 
عبدالرحمان  امرير، البشير غانم، محمد 
لهريمي، محمد جمال، نورالدين ابوالليث، 
عالي  اقجام،محمد  نعيمة  سماوي،  أن��ور 
عدي، ميلود كرومي، عياد زيعور، علي لبكم، 
مبارك بجديد، محمد الغازي، الحسين الباز، 
علي  العسقالني،  خالد  بوعابيد،  الحسين 

وادو.
االكاديمية  مدير  أن  ب��ال��ذك��ر،  وج��دي��ر 
أعضاء  مع  تواصليا  لقاء  عقد  الجهوية، 
مباشرة  الجهوي  للفرع  المديري  المكتب 
بعد تشكيله، دعا من خالله جميع األعضاء 
إلى المزيد من التعبئة ومضاعفة الجهود في 

إطار العمل المشترك والبناء بهدف تعزيز 
المكتسبات والحفاظ عليها، خاصة وأن جهة 
كلميم وادنون تزخر بطاقات رياضية واعدة 
العناية  تستوجب  المجاالت  مختلف  في 

والتوجيه الجيد.
إطار  في  الجهوي  الفرع  تجديد  ويأتي 
جهود الجامعة الملكية المغربية للرياضة 
وبلورة  تجسيد  إل��ى  الرامية  المدرسية 
استراتيجية الوزارة لالرتقاء بمجال الرياضة 

المدرسية من خالل دعم أنشطة الجمعيات 
الرياضية المدرسية، وكذا التنسيق بينها، 
والمساهمة في تنظيم البطوالت الرياضية 
المدرسية عبر إحداث وتفعيل فروع جهوية 
وإقليمية، هذا فضال عن السهر على ضمان 
الرياضية  الجمعيات  تأسيس  عضوية 
المدرسية المحدثة بالمؤسسات التعليمية 
وبمؤسسات  والخصوصية  العمومية 

التكوين المهني.

الدكاترة  التعليم  مفتشو  دع��ا   
الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر 
إيجاد  قصد  تنسيقيتهم  مع  وبناء 
بما  لملفهم  ومنصف  نهائي  ح��ل 
يسهم في إعادة االعتبار لهذه الفئة 
ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من 
خبرتها العلمية والمهنية، ويمكنها من 
أداء مهمتها التربوية والتكوينية في 
ظروف أحسن ومن خالل بنيات بحثية 
كل  في  انخراطهم  مؤكدين  مالئمة، 
المبادرات الرامية إلى إصالح المدرسة 
لتستجيب  يؤهلها  بما  المغربية 
تصور  وف��ق  المستقبل،  لتحديات 
البشرية  الموارد  يجعل من إنصاف 
وتأهيلها أولوية في المسار التنموي.

ال��دك��ات��رة  تنسيقية  وأع��ل��ن��ت 

المفتشين، في بالغ توصلت الجريدة 
بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع 
والتعليم  الوطنية  التربية  أطر  كافة 
شهادة  الحاملين  والرياضة  األولي 
الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار 
تعديلي  مرسوم  وفق  باحث  أستاذ 
وزارة  لموظفي  األس��اس��ي  للنظام 
جميع  فيه  يدمج  الوطنية،  التربية 
دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب 

تخصصاتهم المهنية والعلمية.
ذات  في  التنسيقية،  أعربت  كما 
الشديد  استنكارها  ع��ن  ال��ب��ي��ان، 
للتدريس  المؤقت  التكليف  لظاهرة 
التربية  لمهن  بالمراكزالجهوية 
من  ذلك  عن  يترتب  وما  والتكوين، 
امتيازات غير مستحقة تقصي فئات 

أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة 
التي  المباريات  من  مسبق،  بشكل 
اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع، 
الشديد  رفضها  إب��داء  تغفل  لم  كما 
أساتذة  توظيف  ملف  تدبير  لطريقة 
التعليم العالي المساعدين بالمراكز 
والتكوين،  التربية  لمهن  الجهوية 
والتي شابتها العديد من التجاوزات 
وما ترتب عنها من حيف في حق فئات 
أخرى  خاصة فئة المفتشين الدكاترة، 
سواء على مستوى اعتبار الشهادة 
احتساب  مستوى  على  أو  المهنية 
ومزاولة  المهنية  التجربة  سنوات 
التربوية،  والمراقبة  التأطير  مهام 
التربوي  البحث  وكذا ممارسة مهام 
إنصاف  أن  مؤكدة  وتأطيرا  إنجازا 

التربية  بقطاع  الدكاترة  المفتشين 
اإلرادة  إل��ى  إال  يحتاج  ال  الوطنية 
السياسية للحكومة في الطي النهائي 
لهذا الملف، بالنظر إلى أنه ال يتطلب 
أية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى 
مستقبل  على  االستراتيجي  عائده 

المنظومة التربوية.
لمفتشي  ال��وط��ن��ي��ة  التنسيقة 
التعليم الدكاترة عبرت في بالغها عن 
الوزارة  تعامل  من  الكبير  استيائها 
حله  تعثر  ال��ذي  ملفها  مع  الوصية 
بشكل مثير لالستغراب، رغم ما أبان 
عنه مفتشو التعليم الدكاترة من تبصر 
وحكمة خالل انتظارهم الطويل أمال 
بشهادتهم  واالعتراف  إنصافهم  في 
ينسجم  بما  واألكاديمية  المهنية 

والرؤية  اإلطار  القانون  ومقتضيات 
التنموي  والنموذج  االستراتيجية 
الجديد في االرتقاء بكفاءة أطر التربية 
الجوهري  والتحسين  والتكوين 
لمهنتها، وأكدت التنسيقية أنها كانت 
ومازالت، تنتظر من الوزارة أن تثمن 
موقع هذه الفئة داخل منظومة التربية 
والتكوين وأن تبوئها ما تستحقه من 
أدوار ووظائف تأطيرية هي من صميم 
مهامها األصلية بالنظر إلى ما راكمته 
من خبرة ميدانية وعلمية في مجال 
العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية 
مبدية استغرابها من تجاهل الوزارة 
الوصية لمطالبها العادلة والمشروعة 
بالكفاءات  استهانة  ذل��ك  معتبرة 

التربوية الوطنية .    

خديجة مشتري

أكد تقرير للخبير التربوي عبد الناصر ناجي، 
رئيس “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم-
أماكن« أن تدريس العلوم والرياضيات يشهد أزمة 
عميقة تتجلى بشكل خالص في ضعف التعلمات 
وفي انخفاض اهتمام المتعلمين بمادتي العلوم 
والرياضيات، وعزا الناجي ذلك إلى أن المواد 
العلمية يتم تدريسها بشكل ال يحفز التالميذ، 
شبكة  نشرتها  التي  ال��دراس��ة  أظهرت  حيث 
المعلومات بأوروبا أن المستوى المعرفي الذي 
وصل إليه التالميذ مرتبط بمدى كفاءة مدرسيهم 
وأن التركيز على العمل التطبيقي يسمح ببناء 
التفكير المنطقي للعلماء األكثر تعقيدا، ومن هنا، 
يقول الخبير التربوي، تأتي أهمية تعزيز تكوين 
المبتكر.  التدريس  أساليب  وتعزيز  المدرسين 
تقرير معنون  في  الناجي  الناصر  عبد  واعتبر 
ب�”جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل 
دستور 2011.. عشر سنوات من التردد” ، أن هناك 
ثالثة أبعاد من قبل المتخصصين في الديداكتيك 
في  االختالفات   : العلوم وهي  تدريس  لتيسير 
والفتيان،  الفتيات  بين  واالهتمامات  المواقف 
إلمام المدرس بتنفيذ التجارب المعقدة، مراعاة 
المفاهيم العفوية للتالميذ وأساليب االستدالل 

لديهم.
 التقرير أورد أن النتائج التي يحصل عليها 
التالميذ في االمتحانات تعتمد بشكل أساسي 
متطلبات االمتحانات ومتطلبات  على عاملين : 
المناهج، وخلص في هذا السياق إلى أن التلميذ 
قد يحصل على نتائج  مرضية لكن دون أن يكون 
لديه بالضرورة مستوى تعليمي مرض، ويرجع 
ألن  إما  دائما،  التقرير  ذلك، حسب  في  السبب 
متطلبات المنهاج كانت أقل مما كان ينبغي، أو ألن 
متطلبات االختبار ال ترقى إلى مستوى المنهاج 
أو كليهما،  كما أن االمتحانات تتأثر أحيانا يقول 
الخبير التربوي بالقرار السياسي عندما يهدف 
إلى نسبة نجاح معينة فيتم الشعور بصعوبة 

إراديا وفي  أو ال  االختبارات طوعا  أو سهولة 
هذه الحالة يتم التدبير بالنتائج متحيزا بشكل 
مضاعف، ألن هذه األخيرة ال تعكس المستوى 

الحقيقي للمتعلمين.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن النتائج التي 
التقييمات  في  المغاربة  التالميذ  عليها  حصل 
الدولية تظهر الطريق الطويل الذي ال يزال يتعين 
سلكه في هذا المجال، حيث أن هذه التقييمات 
تكشف عن فجوة كبيرة بين متطلبات المنهاج 
على المستوى الدولي وما يتم تدريسه بالفعل 
للتالميذ المغاربة، والذي ال يتوافق مع ماهو مقرر 
في المناهج الرسمية. وأرجع التقرير ذلك ألسباب 
التكوين  في  الهائلة  بالفجوات  تتعلق  مختلفة 
األساس للمدرسين وفي التطور المهني لكفاياتهم 
والممارسين  المصممين  بين  التواصل  ونقل 
ونقص التقييم والرصد ... مؤكدا أن ممارسات 
تقييم التعلمات الحالية في المغرب تعمل فقط على 
إبراز هذه الفجوات كما تلعب المراقبة المستمرة 
دور التقييم االجمالي حصريا بجميع مستويات 
التعليم بدل أن تقوم بدور التقييم التكويني ويتم 

استخدامها كصمام أمان لنظام التعليم.
وخلص التقرير في هذا الصدد إلى أن هذا 
النوع من التقييم ال يسمح سوى بتضخيم نقط 
التالميذ للتعويض عن النتائج الكارثية المسجلة 

الهجرة،  االمتحانات بل يحفز أحيانا على  في 
يقول التقرير، إلى التعليم الخاص الذي يتساهل 
المستمرة   المراقبة  في  الممنوحة  النقط  في 
وبالنسبة للتعليم العمومي فقد أصبحت الدروس 
الخصوصية المدفوعة األجر عملة رائجة بالنسبة 
لبعض المدرسين وبمثابة مراقبة مستمرة بطريقة 

أخرى اكثر خطورة.
تقرير »جودة التربية و التعليم في ظل دستور 
2011عشر سنوات من التردد«  أكد أن التقييم 
االشهادي الذي يتم تحقيقه بواسطة امتحانات 
نهاية السنة يخضع عمليا للمنهاج الحقيقي الذي 
يتم تنفيذه فعليا في الفصول الدراسية بدال من 
أن تمليه تعليمات المنهاج الرسمي وهي طريقة، 
حسب التقرير، تخلق سباقا نحو القاع مما يؤثر 
هذا  في  التقرير  وانتقد  التعلمات.  جودة  على 
البكالوريا  امتحان  يحكم  الذي  النظام  الصدد 
داعيا إلى أنه حان الوقت إلزالته لكونه يعتمد 
مستوى التحكم في الكفايات في بعض المواد 
االمتحان  خالل  من   واحد  عام  قبل  الدراسية 
إنه بعد مرور عام  من قال   : الجهوي متسائال 
من إنجاز التقييم سيبقى مستوى التلميذ على 
هذه  أن  إلى  مشيرا  سيتدهور؟   أنه  أو  حاله 
الثانية من  السنة  في  تدريسها  المواد يستمر 
البكالوريا لكن مع تهميش واضح، خاصة في 

مؤسسات التعليم الخاص التي تركز على اإلعداد 
لالمتحان الوطني الذي ال يمتحن فيه التالميذ 

في هذه المواد. 
المختلفة  المستويات  لمناهج  وبالنسبة 
عجل  على  تم  تصميمها  أن  على  التقرير  شدد 
بطريقة مجزاة و منعزولة، ولم يتم تنفيذ عمليات 
المراجعة التي تمت على مستوى المناهج كجزء 
من نهج نسقي يشمل جميع مستويات التعليم 
العالي باعتباره  التعليم  المدرسي  ناهيك عن 
امتدادا طبيعيا لقطاع التعليم المدرسي، مشيرا 
إلى أنه من المألوف العثور على اختالفات في 
التعليم  ومستويات  برامج  بين  المقاربات 
المختلفة في نفس المواد الدراسية  فضال عن 
التكرار والتناقضات، والسبب حسب التقرير، أن 
لجان مراجعة البرامج الدراسية المختلفة تعمل 
بالتوافق  ملزمة  تكون  أن  دون  منعزلة  بطريقة 
مع مرجع مشترك أي اإلطار المرجعي الوطني 
للمنهاج الذي ال تتوفر عليه المنظومة التربوية 
المغربية ودون أن تكون على علم بالمتطلبات 

على مستوى التعليم العالي.
ولم يغفل التقرير توجيه سهام االنتقاد لبعض 
المسؤولين الذين يسارعون إلى إلقاء اللوم على 
المشاكل  تواجههم  عندما  الفشل  في  اآلخرين 
والذين يسمحون ألنفسهم بتقييم اآلخرين بدل 
أن يلقوا باللوم على أنفسهم في ما وصلوا إليه من 
عدم الوصول إلى األهداف التي حددوها ألنفسهم.

وبخصوص أهداف اإلصالح المرتبط بميثاق 
يتم  لم  التقريرأنه  استنتج  والتكوين  التربية 
تحقيق العديد منها، وذلك راجع إلى نقص الموارد 
إلى  بالولوج  يتعلق  ما  في  أوال  يتجلى  الذي 
التعليم حيث لم يتم بناء مدارس كافية لتحقيق 
هدف التعليم للجميع وخاصة في الوسط القروي 
وثانيا على مستوى الموارد التعليمية التي ال 
تكفي لضمان جودة التعلم حيث يالحظ عدد من 
المدرسين عدم وجود موارد تعليمية في فصولهم 
مما يمنعهم من أداء مهمتهم التدريسية في أفضل 
الظروف، ودعا التقرير إلى ضرورة االستثمار في 

جودة التعلمات حتى نتمكن من استخدام األموال 
المكتسبة في تحسين جودة التعليم.

التقرير  ه��ذا  محاور  من  أخ��ر  محور  وف��ي   
التطرق  تم  اماكن،  الذي أصدرته جمعية  الهام 
وأورد  للمدرسة،  االجتماعية  المسؤولية  إلى 
إحصائيات باآلالف عن عدد التالميذ المنقطعين 
عن الدراسة، مؤكدا أن الشباب من األسر الفقيرة ال 
يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى التعليم العالي 
مثل نظرائهم من األسر الميسورة، مستنتجا أنه 
ليست وحدها القيود المالية المسؤولة عن ذلك  
لكن القاسم المشترك بيها هو القاسم االجتماعي 
حيث أن افتقار اآلباء الى الموارد المالية يمنعهم 
من توفير المناخ التعليمي المناسب الطفالهم 
إضافة إلى كونهم يعيشون في ظروف اجتماعية 

معيقة تمنعهم من النمو بشكل طبيعي.
 وحسب التقرير فإن المدرسة عليها مسؤولية 
اجتماعية كبيرة ينبغي أن تتحملها خاصة في 
التالميذ  من  كبير  جزء  يغادر  حيث  المغرب، 
المدرسة قبل إكمال التعليم الثانوي التأهيلي. 

بلغ  الدراسة  عن  المنقطعين  عدد  أن  وكشف 
مليون  نصف  م��ن  بأكثر   2015 سنة  ذروت���ه 
من  المئة  في   9 حوالي  مايشكل  وهو  منقطع، 
إجمالي عدد المتمدرسين في التعليم العمومي، 
التقرير، من أن األسر تتلقى  الرغم، يقول  على 
المدرسة  إلى  أطفالها  إلرسال  مالية  مساعدات 
في إطار برنامج »تيسير« لكنها مساعدات غير 
أقل  الممنوحة  االجنماعية  فالمساعدة  كافية،  
لألطفال  األساسية  الحاجيات  تلبية  من  بكثير 
من األسر المحرومة والمساعدات المالية برسم 
على  إيجابي  بشكل  تؤثر  ال  تيسير«  برنامج« 
الوطنية  )الهيئة  للتالمذة  الدراسي  التحصيل 
لتقييم المكتسبات المنجز سنة 2019(. إضافة 
على  معممة  ليست  المدرسية  المطاعم  أن  إلى 
الداخليات  أن  كما  المعوزين  التالميذ  جميع 
تحتاج التأهيل الكافي مما يغذي لدى بعض من 
يستفيدون من خدماتها الرديئة، حسب التقرير، 
الرغبة في ترك المدرسة مبكرا، وهو ما يفسر 

ولو جزئيا االنقطاع عن الدراسة. 

في تقرير "جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011.. عشر سنوات من التردد«

عدد املنقطعني عن الدرا�صة بلغ ذروته �صنة 2015 ب�أكرث من ن�صف مليون منقطع  
العمومي التعليم  يف  املتمدر�صني  عدد  اإجم�يل  من  املئة  يف  اأي حوايل 9 

أهداف اإلصالح المرتبط 
بميثاق التربية والتكوين 
لم يتم تحقيق العديد 

منها بسبب  نقص الموارد

جتديد املكتب املديري للفرع اجلهوي للج�معة امللكية املغربية 
للري��صة املدر�صية بجهة كلميم وادنون

تن�صيقية مفت�صي التعليم الدك�ترة ت�صتغرب جت�هل الوزارة مللفه� 
املطلبي وتدعوه� حلوار مثمر وبن�ء
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احمد بهناس
مفوض قضائي

لدى املحكمة االبتدائية 
بوجدة

وجدة في: 2022/01/19
إعالن بإجراء تدخل في 

حجز تنفيذي على عقار غير 
محفظ 

مرجعنا: 2022/02
ملف حجز تنفيذي: 

2022/16
قرار رقم: 915/2019
ملف رقم: 668/2019

بناء على النسخة التنفيذية 
رقم  القرار  موضوع 
عن  الصادر   915/2019
باملحكمة  االستئنافات  غرفة 
بتاريخ  بوجدة  االبتدائية 
رقم  ملف   2019/12/03

.668/2019
بن  ابراهيم  السيد  لفائدة: 

قاسم
محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 
لكبيري محامي بهيئة وجدة
عبو  بن  املختار  ورثة  ضد: 
امهري،  زينب  زوجته  وهم: 
هبة  عمر،  محمد،  وأوالده 

اسمهم العائلي بن عبو. 
السالم  حي  عنوانهم: 
عوينت السراق زنقة س رقم 

22/23 وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
مع عدم وجود ما يحجز من 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
وبناء على الطلب املقدم إلى 
السيد رئيس مصلحة كتابة 
الضبط من أجل إجراء حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

اململوك  املنزل  في  املتمثل 
بزنقة  الكائن  عليهم  للمنفذ 
السالم  حي   23 رقم  س22 

عوينت السراق وجدة،
من  و16   15 املادتني  وبناء 
الصادر   81/03 القانون 
 2006 فبراير   14 بتاريخ 
مهنة  بتنظيم  املتعلق 

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
الجاعل  بوجدة،  االبتدائية 
لخضر  بشارع  عمله  مقر 
غيالن عمارة بوطيب الطابق 
نعلن  وجدة،   7 رقم  الثاني 
 2022/01/12 بتاريخ  أنه 
التنفيذي،  الحجز  إجراء  تم 
الطلب  موضوع  املنزل  على 
غرف،  ثالث  من  واملكون 
ومرآب.  مرحاض  مطبخ، 
صغير،  ممر  شماال  يحده 
غربا  س22،  الزنقة  شرقا 
جابري،  هلل  عبد  ملك 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
بن  هبة  السيدة  وعينا 
أن  بعد  عليها  حارسا  عبو 
بلغناها نسخة من املحضر.

 2022/01/13 وبتاريخ 
في  التدخل  بتسجيل  قمنا 
رئيس  السيد  لدى  الحجز 
املحكمة االبتدائية، بالسجل 
املمسوك لدى مصلحة كتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ألداء  ضمانا  وذلك  بوجدة، 
مبلغ 5910.00 درهم املقدر 
املشار  للقرار  تنفيذا  مؤقتا 

إلى مراجعه أعاله.
ع.س.ن/198/ا.د

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

الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
وزارة الـداخـلـيـة

عمالة إقليم خنيفرة
الكتابة العامة
م.ص/ق.م.ص

إعـــالن عـن استشارة 
معمارية

رقم: 2022/03/إ.م.ص.ت.ق
 2022 فبراير   15 يوم  فــي 
العاشرة  الساعة  على 
مـكاتب  فـي  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املهندسني  أظرفـة  فـتـح 
املتعلقة  املعماريني 
باالستشارة املعمارية ألجـل: 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
املركز  بناء  إعادة  أشغال 
بدوار  القروي  الصحي 
 - واومانة  بجماعة  أوراش 

إقليم خنيفرة.
مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
املعمارية  االستشارة 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
خنيفرة ويمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchéspublics.

  gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
باملشروع في مبلغ سبعمائة 
درهما  ألف  وخمسني 
دون  درهم(   750.000,00(

احتساب الرسوم
كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وتـقـديـم  محـتـوى  مـن 
مـلـفـات  وإيداع 
قمنة  ر و فـسـني  ملـتـنا ا
الصفقات  تفويت  إجراءات 

مـطابـقا  العمومية 
الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 
 ،148  ،102  ،101  ،100
الـمـرسـوم  مـن  و150   149
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 
العمومية،  بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
واملالية رقم 14-20 الصادر 
 1435 القعدة  ذو   08 في 

)04شتنبر2014(.
إلى  بزيارة  القيام  تقرر  وقد 
املوقع يوم 02 فبراير 2022. 
خنيفرة  عمالة  بمقر  املوعد 
العاشرة  الساعة  على 

صباحا  )غير إجبارية(
للـمهندسني  ويـمـكـن 

املعماريني :
أظـرفـتـهـم،  إيـداع  إمـا   -
بمكتب  وصـل  مـقـابـل 

الضبط لهده العمالة
إمـا إرسـالـهـا عـن طـريـق   -
الـبريـد الـمـضـمـون بـإفـادة 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم 

الـمـذكـور،
- إمـا تـسـلـيـمـهـا مـبـاشـرة 
لجنة  مـكـتـب  لـرئـيـس 
بـدايـة  عـنـد  املباراة 
فـتـح  وقـبـل  الـجـلـسـة 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكترونيـا عبر 

بوابة الصفقات العمومية. 
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   05 الـمادة  فـي 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن/199/ا.د ع.س.ن /189/إد

ع.س.ن /189/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
2022/01/19

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة إقليم ازيالل 
جماعة ازيالل  

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/02
جلسة عمومية

فبراير   14 االثنني  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء   2022
في  سيتم  صباحا  العاشرة 
ألزيالل  االجتماعات  قاعة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
العروض، بعرض أثمان ألجل 

بيع املتالشيات.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
لجماعة  التابع  املمتلكات 
الكترونيا  نقله  ويمكن  ازيالل 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 

في: 10.000.00درهم 
في:   التقديري   املبلغ  حدد 

180.000,00درهم
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

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

املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة .
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 

اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/187/ا.د

*************
مكـتـب الخبـرة الغالـي

39، شارع محمد الخامس 
البيضـاء

التصفيـة الودية لشركة 
»شاركوتري دوريون« 
الكائنة: ببئر الرامي

الحي الصناعي رقم 127 
القنيطرة ـ املغرب

عن  الصادر  الحكم  بمقتضى 
التجارية  االستئناف  محكمة 
 4777 رقم  البيضاء  بالدار 
في   2018/10/25 بتاريخ 
امللف رقم 5991/8228/2017 
االستئناف  محكمة  قضت 
التجارية بالدار البيضاء بحل 
دوريون«  »شاركوتري  شركة 
املسؤولية  محدودة  شركة 
الحي  الرامي  ببئر  الكائنة 
القنيطرة   127 رقم  الصناعي 
خدير  الغالي  السيد  وعينت 

للقيام  قضائي  كمصفي 
بإجراءات التصفية الكائـن ب: 
الخـامس  محمـد  شارع   ،39
الطابق الرابـع  الدار البيضاء.
وعليه وبعد اكتمال اإلجراءات 
املطلوبة، يعلن املصفي الغالي 
باملزاد  البيع  سيتم  أنه  خدير 
وذلك  الشركة  بمقر  العلني 
على   2022/02/10 بتاريخ 
الساعة الثانية زواال للعناصر 

التالية:
التجاري  األصل  تفويت  ـ 
دوريون«  »شاركوتري  لشركة 
التجاري  األصل  فيه  بما 
املادية  عناصره  بجميع 
العقاري  الرسم  ذي  واملعنوية 
مساحته   36108-13 عدد 
2023 م.م، الكائن ببئر الرامي 

رقم  127 ـ القنيطرة.
املودعة  املنقوالت  تفويت  ـ 

بمقر الشركة املذكورة.
الخبرة  تقرير  ضوء  وعلى 
الخبير  طرف  من  املنجزة 
رشيد العلوي الذي قضى بما 

يلي: 
باملزاد  البيع  انطالق  ثمن  ـ 
التجاري  لألصل  العلني 

والعقار ذي الرسم العقاري
الشكل  على   36108/13

التالي: 
* قيمة املبنى:

2.000.000,00درهم 
* قيمة األرض:

3.034.500,00درهم 
* قيمـة املنقوالت:

115.500,00درهم
يدي  بني  العروض  وتقدم 
يوم  أسفله  املوقع  املصفي 
املخصص  وباملكان  البيع 
للبيع بمقر الشركة، وسيرسو 
املزاد على آخر مزايد، ويؤدي 
في   20 زيادة  مع  حاال  الثمن 
على  الضريبة  لفائدة  املائة 

القيمة املضافة.
وال تقبل إال الشيكات املصادق 
أي  دون  البيع  ويتم  عليها، 
املراد  املنقول  لحالة  ضمانة 

بيعه.
يمكنه  اإليضاح  أراد  ومن 
الغالي  باملصفي  االتصال 
محمد  شارع   ،39 خدير 

الهاتف  البيضاء  الخامس 
رقم: 0522.27.04.75.

ع.س.ن/188/ا.د
*************

احمد بهناس
مفوض قضائي

لدى املحكمة االبتدائية 
بوجدة

وجدة في: 2022/01/19
إعالن بإجراء تدخل في حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

مرجعنا: 2022/04
ملف حجز تنفيذي: 2022/18

حكم رقم: 6134/2021
ملف رقم: 14353/2020

التنفيذية  النسخة  على  بناء 
رقم  الحكم  موضوع 
عن  الصادر   6134/2021
بوجدة  االبتدائية  املحكمة 
ملف   2021/05/17 بتاريخ 

جنحي رقم 14353/2020.
لفائدة: السيد عبد هلل جابري

محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 
لكبيري محامي بهيئة وجدة
ضد: السيد محمد بن عبو 

عوينت  السالم  حي  عنوانه: 
 22/23 رقم  س  زنقة  السراق 

وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
من  يحجز  ما  وجود  عدم  مع 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
إلى  املقدم  الطلب  على  وبناء 
كتابة  مصلحة  رئيس  السيد 
حجز  إجراء  أجل  من  الضبط 
تنفيذي على عقار غير محفظ 
اململوك  املنزل  في  املتمثل 
للمنفذ عليه في حدود نصيبه 
 23 رقم  س22  بزنقة  الكائن 
السراق  عوينت  السالم  حي 

وجدة،
من  و16   15 املادتني  وبناء 
الصادر   81/03 القانون 
 2006 فبراير   14 بتاريخ 
مهنة  بتنظيم  املتعلق 

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
االبتدائية بوجدة، الجاعل مقر 
غيالن  لخضر  بشارع  عمله 
الثاني  الطابق  بوطيب  عمارة 
رقم 7 وجدة، نعلن أنه بتاريخ 
إجراء  تم   2022/01/12
املنزل  على  التنفيذي،  الحجز 

من  واملكون  الطلب  موضوع 
مرحاض  مطبخ،  غرف،  ثالث 
ممر  شماال  يحده  ومرآب. 
س22،  الزنقة  شرقا  صغير، 
جابري،  هلل  عبد  ملك  غربا 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
عبو  بن  هبة  السيدة  وعينا 
حارسا عليها بعد أن بلغناها 

نسخة من املحضر.
قمنا   2022/01/13 وبتاريخ 
الحجز  في  التدخل  بتسجيل 
املحكمة  رئيس  السيد  لدى 
املمسوك  بالسجل  االبتدائية، 
الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
مبلغ  ألداء  ضمانا  وذلك 
مؤقتا  املقدر  درهم   4920.00
إلى  املشار  للقرار  تنفيذا 

مراجعه أعاله.
ع.س.ن/196/ا.د

*************
احمد بهناس

مفوض قضائي
لدى املحكمة االبتدائية 

بوجدة
وجدة في: 2022/01/19

إعالن بإجراء تدخل في حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

مرجعنا: 03/2022
ملف حجز تنفيذي: 17/2022

حكم رقم: 296/2021
ملف رقم: 48/2113/2020

التنفيذية  النسخة  على  بناء 
رقم  الحكم  موضوع 
عن  الصادر   296/2021
بوجدة  االبتدائية  املحكمة 
 23/06/2021 بتاريخ 
رقم  خلية  جنحي  ملف 

.48/2113/2020
جابري  محمد  السيد  لفائدة: 
عبد  القانوني  وليه  بواسطة 

اهلل جابري
محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 

لكبيري محامي بهيئة وجدة
ضد: السيد عمر بن عبو 

عوينت  السالم  حي  عنوانه: 
 23/22 رقم  س  زنقة  السراق 

وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
من  يحجز  ما  وجود  عدم  مع 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
إلى  املقدم  الطلب  على  وبناء 
كتابة  مصلحة  رئيس  السيد 
حجز  إجراء  أجل  من  الضبط 
تنفيذي على عقار غير محفظ 
اململوك  املنزل  في  املتمثل 
للمنفذ عليه في حدود نصيبه 
 23 رقم  س22  بزنقة  الكائن 
السراق  عوينت  السالم  حي 
 15 املادتني  وبناء  وجدة، 
 81/03 القانون  من  و16 
فبراير   14 بتاريخ  الصادر 
مهنة  بتنظيم  املتعلق   2006

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
االبتدائية بوجدة، الجاعل مقر 
غيالن  لخضر  بشارع  عمله 
الثاني  الطابق  بوطيب  عمارة 
رقم 7 وجدة، نعلن أنه بتاريخ 
إجراء  تم   2022/01/12
املنزل  على  التنفيذي،  الحجز 
من  واملكون  الطلب  موضوع 
مرحاض  مطبخ،  غرف،  ثالث 
ممر  شماال  يحده  ومرآب. 
س22،  الزنقة  شرقا  صغير، 
جابري،  اهلل  عبد  ملك  غربا 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
عبو  بن  هبة  السيدة  وعينا 
حارسا عليها بعد أن بلغناها 

نسخة من املحضر.
قمنا   2022/01/13 وبتاريخ 
الحجز  في  التدخل  بتسجيل 
املحكمة  رئيس  السيد  لدى 
املمسوك  بالسجل  االبتدائية، 
الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
مبلغ  ألداء  ضمانا  وذلك 
مؤقتا  املقدر  2370.00درهم 
إلى  املشار  للقرار  تنفيذا 

مراجعه أعاله.
ع.س.ن/197/ا.د

ع.س.ن /184/إد

ع.س.ن /190/إد

ع.س.ن /192/إد

ع.س.ن /186/إد

ع.س.ن /185/إد

ع.س.ن /195/إد

يعتبر الخوض في مبادئ قيام المناهج 
من  التربوية  األنظمة  وك��ذا  التعليمية 
أهم سبل تقييم وتقويم مدى نجاح هذه 
لبلورة  الوصول  في  واألنظمة  المناهج 
المؤسسة  العامة  واأله���داف  الغايات 
لتلك المبادئ في سلوكات األفراد ومنهم 
المجتمع برمته. لنجد ضمن أهم المبادئ 
التي يقوم عليها النظام التربوي المغربي، 
التعليمية، مبدأ  ومنه مختلف المناهج 

تنمية استقاللية المتعلم. 
في  مكررا  نجده  لطالما  شعار  وهو 
العديد من الوثائق والمرجعيات الرسمية، 
التربوية  المناسبات  من  العديد  في  ثم 
وهي  للوزارة.  الرسمي  الخطاب  ضمن 
التربوي  الممارس  عليها  يقف  حقيقة 
وكل من تناول المنهاج الدراسي بالبحث 
استقاللية  تنمية  فإشكال  والتمحيص. 
المتعلم حظي واليزال يحظى بالكثير من 
االهتمام عند الباحثين والمهتمين بميدان 
حثيثة  محاوالت  في  والتكوين  التربية 
نخصصها  قد  أسئلة  عدة  عن  لإلجابة 
اثنين  أساسيين  ونجمعها في سؤالين 

وهما:
المدرسة  لمتعلمي  استقاللية  أي 
تحمل  على  قدرتهم  مدى  وما  المغربية 
العقلي  ونموهم  تعلماتهم  مسؤولية 

والمعرفي؟
ما مدى جنوح المنهاج الرسمي لتنمية 
هذه االستقاللية لدى متعلمي المدرسة 
لمختلف  انضباطه  وكيفية  المغربية 
المعايير االجتماعية الخاصة بالمحيط؟
إن نظرة التربية وفلسفتها القائمة على 
اعتبار المتعلم بمثابة الشريك األساسي 
في عمليتي التعليم والتعلم ونفي كونه 
مجرد متلق ومستقبل لما يتم تسطيره 
في إطار السياسة التعليمية والمناهج 
التفكير  تنامي  سبب  لهو  الدراسية، 
وبجدية في كيفية تعزيز استقاللية هذا 

الشريك األساسي وتجاوز كونه صاحب 
أداء سلبي وبدون مساهمة تذكر في بلورة 
للوصول  وتنفيذها  التعليمية  الخطة 
المماثلة  وتحقيق  النتائج  أفضل  إلى 
المنتوج  مواصفات  بين  المفترضة 
النهائي للمدرسة ومتطلبات االندماج في 
القادر على مجابهة  المجتمع العصري 

مختلف التحديات بنجاعة وفعالية. 
مختلف  بين  الكبير  االت��ف��اق  فرغم 
الباحثين حول أهمية استقاللية المتعلم 
في  الكمال  درجة  لبلوغ  أساسي  كمبدأ 
تكوين الشخصية وبناء التعلمات، هناك 
قدر مهم من االختالف حول ماهية هذا 
المفهوم ووظيفته ثم تطبيقاته في ميدان 
مهم،  بشكل  اللغات  وتدريس  التدريس 
معين  معيار  وج��ود  لعدم  راج��ع  وه��ذا 

وحقيقي لقياس هذه االستقاللية. 
ففي حقل علم اللغة التطبيقي، مفهوم 
االستقاللية متعدد الوجوه واالستخدامات 
مع عدة فروع منها السياسية والنفسية 
والفلسفية والثقافية بشكل ال يستهان به، 
فالشخص المستقل هو ذلك اإلنسان الذي 
يتحكم في نفسه متحررا من كل أنواع 
اآلخرين  أوام��ر  ومن  الخارجية  السلط 
يختلف  ال��ذي  األم��ر  وه��و  وتدخالتهم، 
مجموعة  عن  عامة  بصفة  المغربي  فيه 
كبيرة من أفراد المجتمعات األخرى بحكم 
العالقات االجتماعية السائدة واستمرار 
تقديس عالقات القرابة وإقرانها بحمولة 
دينية، ثم سيادة الجنوح أكثر إلى التباهي 
واستمرار  جغرافية  لمناطق  باالنتماء 
براثن القبلية والتشبث بالعشيرة، إذ ال 
يمكن الحديث عن فرد مستقل دون تمتعه 
بالحرية الكافية لذلك والقدرة الضامنة 
إلتباعه لنمط معين من العمل الخاص به.
منهاج  اعتماد  بأن  يتضح  هنا  من 
دراسي تربوي في األساس يعد تقويضا 
اعتبارها  يمكن  التي  االستقاللية  لهذه 
بمثابة قدرة خاصة بالمتعلم إلدارة شؤون 
تعلمه من بدايتها إلى حين بلوغ غايات 
التربية وأهدافها شريطة عدم االعتماد على 
أشخاص آخرين )مدرس-مربي-منشط...( 
ونفي كل تدخالت المدرسة باألساس في 
اختيار وتقويم هذه التعلمات. فقد يكون 
الوضع الحالي للمدرسة المغربية ناتجا 
عن الفشل في اختيار التعلمات المناسبة 
لفئة المتعلمين والمتعلمات الحالية وكذا 
األخطاء المتكررة والجسيمة في تقويم 
مدى اكتسابها واستثمارها من قبلهم في 

مواقف الحياة العامة. 
باعتبارها  فاالستقاللية  وبالتالي 
حالة مثالية لمتعلمي ومتعلمات الفترة 
المعاصرة تعني بالضرورة غياب التبعية 

وأنشطة  بكتب  العمل  على  واإلج��ب��ار 
المغرب  أط��ف��ال  لكل  م��ح��ددة  تعليمية 
الشمال  بين  متطابقة  زمنية  بجدولة 
والجنوب وبين مناطق الهامش والمركز، 
لزوما  تعني  المتعلم  استقاللية  فتنمية 
تخلصه من تدخالت مختلف العاملين في 
ميدان التربية والتكوين لتحديد المحتوى 
بعيدا  الغالب  في  نجده  الذي  الدراسي 
هذا  ورغبات  إمكانيات  عن  البعد  كل 
الكائن الصغير الذي ال يأبه أي متدخل 
لرأيه ومنطقه في رؤية العالم من حوله، 
فالمدرس والمربي بهذا المفهوم سيفقد 
خاص  وبشكل  وظائفه،  أدواره  معظم 
وظيفة التعليم، ليصبح ميسرا ومسهال 
بأنه  المتعلم  يرى  التي  الموارد  لتعلم 
في حاجة إليها إليجاد حلول لمشكالت 
مرتبطة أساسا بواقعه اليومي والخروج 
منها بنجاعة كافية لتركيز هذه الحلول 
كمعطيات وخبرات تعلمية في الذهن يتم 
اللجوء إليها في وقت الحق لتجاوز كل 

الوضعيات المكافئة. 
التعليمية  المؤسسة  وظيفة  أن  كما 
اعتبارها  نحو  كبيرا  تحوال  ستعيش 
هيكال تعليميا يكون التحكم فيه في يد 
المتعلم والمتعلمة ضمن نظام تعليمي 
تعلمي يتسم بالمرونة الكافية والالزمة 
على  المبني  الصفي  الخطاب  لتجاوز 
الترغيب  مقابر  في  واإلج��ب��ار  اإلل���زام 
مع  المتعلم  شخصية  وفهم  والتحبيب 
االنخراط  على  محفزة  وضعيات  خلق 
والمشاركة للوصول بالمدرسة المغربية 
في النهاية إلى إرساء نموذج للتدريس 
حول  الفعلي  والتمركز  المهمة  قوامه 

المتعلم.
فرفع شعار »تنمية استقاللية المتعلم« 
يستوجب من المدرسة المغربية اقتراح 

نموذج نظام تربوي يقوم على:
الحد من التدخل في تحديد التعلمات 
والمحتوى الدراسي مع ما يتطلبه ذلك 
من مساعدة المتعلم على استحداث نمط 
في  الشخصي  ألدائ��ه  خاصة  ووت��ي��رة 
السلبية  الظواهر  تجاوز  قصد  التعلم 
التي نعيشها من هدر مدرسي وانقطاع 
دراسي وغش في مختلف االمتحانات التي 
يراها المتعلم قياسا لمدى خضوعه لألخر 

الراشد الذي تكفل بتلقينه.
األهداف  تسطير  في  المتعلم  إشراك 
برمجة  في  بقوة  والمساهمة  التعلمية 

المحتوى الدراسي وتقسيطه بشكل يراعي 
خصوصا البحث عن حلول للوضعيات 
ومختلف المشكالت والظواهر التي تجابه 
هذا الفرد االجتماعي في مختلف مراحل 
حياته، وهذا رغبة في تحقيق المساعدة 
واإلعانة الالزمتين لهذا المتعلم لبلورة 
استراتيجيات تعلم مناسبة وممارسات 

تقويمية لمراقبة التعلم وتصحيحه.
تجاوز القناعات االجتماعية للمتعلم 
واألس�����رة وال���م���درس���ة وك���ل ال��ف��ئ��ات 
االجتماعية وتحفيز دافعية الكل لبلورة 
نظام تعليمي قادر على استيعاب مختلف 
درجات االستقاللية وتجاوز نظرة الخوف 
من فقدان األدوار أو القيمة االجتماعية.

فغالبا ما يتم حصر االستقاللية عند 
من  على مجموعة  التدريب  في  المتعلم 
والمهارات  واألساليب  االستراتيجيات 
ذلك  على  وكمثال  المحدودة،  التعلمية 
قيودا  يفرض  ال��ذي  ال��ق��رائ��ي  ال���درس 
التي  النصوص  اختيار  ف��ي  ص��ارم��ة 
ومنها  قرائية،  حوامل  بمثابة  ستكون 
التزام خلفية معرفية محددة سلفا وموافقة 
للسياسة التعليمية التي ال يمكن فصلها 

عن السياسة العامة للوطن..
لهذا  األسمى  الهدف  يكون  وبالتالي 
فك  على  المتعلم  ت��دري��ب  ه��و  ال���درس 
استثماره  قصد  المحتوى  وفهم  الرمز 
في مواقف أخرى، وطبعا بعد خضوعه 
للتدريب الكافي على هذه االستراتيجيات 
تعليمي  نظام  في  المعتمدة  واألساليب 
المنتوج  مواصفات  من  ينطلق  فوقي 
الفئة  خصائص  من  وليس  المرغوب 
تقنية  استقاللية  إطار  في  المستهدفة 
فقط لالستجابة بشكل كبير لرأي الفئات 

االجتماعية المهيمنة، والتي ترى تحمل 
المسؤولية من قبل المتعلم واستقالليته 
بمثابة مغامرة اجتماعية غير محمودة 
بنيان  المجتمع  ك��ون  بحكم  العواقب 
التي  البنيات  من  لمجموعة  وت��راص 
التغيير  ونبذ  الثبات  إلى  دوما  تسعى 
لتعزيز البقاء من خالل إعادة إنتاج نفس 

التنشئة ونفس الفئات االجتماعية. 
فانعدام القدرة لدى المدرسة المغربية 
على بلورة نموذج للتعلم الذاتي باعتباره 
أساليب وطرقا تربوية لتوجيه المتعلم 
خالل فترة الحجر الصحي، وهو أمر مثبت 
بالدراسات وخالصات التقارير الرسمية، 
ليعد أكبر مؤشر دال على انعدام القابلية 
إلى تعزيز  المؤدي  العمل  والقدرة على 
وبالتالي  المغربي  المتعلم  استقاللية 
فقدان الفرص السانحة لتدريب المتعلم 
على تحمل المسؤولية الكاملة في اختيار 
التعلمات وتقويمها لالتصاف بالشجاعة 
الكافية الميسرة لإلفصاح عن التعثرات 
هذا  إكساب  في  يساهم  طوعي  بشكل 
والنجاعة  ال��الزم  التصحيح  المتعلم 
وإكراهات  مشكالت  لمجابهة  الكافية 
البيئة المحيطة به، ويبقى هذا الشعار 
مجرد رؤية حالمة لصقل قدرة المدرسة 
المغربية باعتبارها مؤسسة اجتماعية 
تمتلك من الوسائل واإلمكانات ما يوصلها 
إلى تحقيق التغيير االجتماعي وبالتالي 
نفي كل المعايير االجتماعية الميالة إلى 

الثبات ونبذ التطور.

)*( باحث في قضايا 
التربية والتكوين-مفتش 
تربوي بمديرية خنيفرة

ببعض  الحصري  االن��ش��غ��ال  خضم  ف��ي 
العمومية  المدرسة  انفكت  ما  التي  المشاكل 
تتخبط في أوحالها منذ سنوات طويلة، دون 
أن يجدي نفعا في اجتراح حلول مالئمة لها 
والمخططات،  اإلص��الح��ات  من  الزخم  ذل��ك 
التي استنزفت الكثير من الجهد والميزانيات 
أن  ننسى  كدنا  الشعب.  أموال  من  الضخمة 
لها  لما  هناك مواضيع أخرى ال تقل أهمية، 
الفرد والمجتمع،  انعكاسات سلبية على  من 
وتشكله من قلق مستمر، حيث أنه قلما يسلط 
عليها الضوء بالقدر الكافي وال تحظى بما يلزم 
من اهتمام، كما يحدث مثال بالنسبة لالكتظاظ 
اإلضافية  والساعات  الدراسية  بالفصول 
وضعف البنيات التحتية وقلة المواد البشرية، 
ونخص بالذكر هنا موضوع الهدر المدرسي.
      ولعل من أبرز الدوافع األساسية التي 
جعلتني أتناول اليوم ظاهرة الهدر المدرسي 
ولو بشكل جد مقتضب، هو ما أوردته إحدى 
الجرائد اإللكترونية خالل األسبوع األخير من 
شهر نونبر 2021، حيث أفاد الخبر بأن أجهزة 
قامت في عدة عماالت وأقاليم  الملكي  الدرك 
بالعالم القروي بحملة واسعة من أجل إقناع 
آباء وأولياء التالميذ المنقطعين عن الدراسة 
بالعودة إلى مدارسهم، وأن جهودهم أثمرت 
الحملة  واستطاعت  ومشجعة،  جيدة  نتائج 
ذكورا  القاصرين  التالميذ  من  الكثير  إعادة 

وإناثا إلى مقاعدهم الدراسية.

ذلك أن مؤشرات الهدر المدرسي في تزايد 
مقلق، رغم أن الوزارة الوصية لم تفتأ تبذل 
من  التقليص  محاولة  في  متواصلة  جهودا 
الظاهرة، سواء على مستوى التنسيق الوثيق 
مع المجلس األعلى للتعليم والجمعية المغربية 
لدعم التمدرس ببلورة تجربة رائدة منذ شتنبر 
للتحويالت  »تيسير«  برنامج  عبر   ،2008
المعوزين في سلكي  التالميذ  لفائدة  المالية 
االبتدائي واإلعدادي بالعالم القروي وكذا في 
العالم الحضري بالنسبة لسلك اإلعدادي، أو 
على مستوى إنشاء مدارس جماعاتية وتجميع 
وحدات مدرسية أو على مستوى توفير النقل 
المدرسي واإلطعام، مما أدى إلى ارتفاع نفقات 
الدعم االجتماعي إلى ما يعادل 68 في المائة من 
ميزانية االستغالل بجميع األكاديميات الجهوية 
للتربية والتكوين. فضال عن أنه سعيا منها 
إلى محاولة تحقيق العدالة المجالية، سارعت 
لثالث سنوات  يمتد  عمل  برنامج  إلى وضع 
متوالية ما بين 2021 و2023، يتضمن عدة 
إجراءات وعمليات حسب كل مشروع على حدة، 
 104 من خالل مخطط واضح وطموح لبناء 
مدراس جماعاتية و103 داخلية موزعة على 
النحو التالي: 45 مدرسة و26 داخلية برسم 
سنة 2021، 30 مدرسة و36 داخلية في سنة 

سنة  2022 و29 مدرسة و41 داخلية خالل 
.2023

وكما سبق لوزير التربية الوطنية السابق 
سعيد أمزازي أن صرح بكون الموسم الدراسي 
2020/2019 عرف انقطاع 304 آالف و545 
تلميذا وتلميذة عن الدراسة من بينهم 160 ألفا 
و837 في التعليم اإلعدادي وحده، فإن المجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كشف 
بدوره في تقرير له برسم سنة 2019 عن أرقام 
صادمة وفق معطيات إحصائية رسمية، تفيد أن 
431 ألفا و876 تلميذا وتلميذة غادروا أسوار 
المدرسة في سلكي التعليم االبتدائي واإلعدادي 
قبل حصولهم على الشهادة في الفترة الممتدة 
ما بين 2014 و2018، حيث تراوحت نسبة 
5,09 و7,86 حسب  المدرسي ما بين  الهدر 
ذات  ويؤكد  الجهوية.  األكاديميات  ترتيب 
آالف   508 انقطاع  تسجيل  تم  أنه  التقرير 
و300 تلميذ وتلميذة سنة 2015، أي ما يعادل 
وبحلول2018/2017  المائة،  في   8,8 نسبة 
المدرسي، ليبلغ مجموع  الهدر  تزايدت حدة 
ألفا و876   431 المغادرين لفصول الدراسة 
في  ألفا   126 حوالي  منهم  وتلميذة  تلميذا 
التعليم االبتدائي بنسبة وصلت إلى7,4 في 
المسجلين  المتمدرسين  مجموع  من  المائة 

بمنظومة مسار...
المصطلحات  من  المدرسي  والهدر        
الواسعة التي يصعب تحديدها، حيث يمكن أن 
يعني التسرب الذي يجعل المتعلم يغادر أسوار 
المدرسة دون استكمال دراسته، ويمكن أيضا 
في  المرتبط  الدراسي  الفشل  عليه  يطلق  أن 
الغالب بالتعثر الدراسي أو التخلف الدراسي 
أو عدم القدرة على التكيف التربوي. غير أن 
السائد لدى الكثيرين هو االنقطاع عن الدراسة 
التي أصبحت  اآلفة  معينة، وهي  مرحلة  في 
الشأن  على  القائمين  على  نفسها  تفرض 
التربوي وتقض مضاجعهم، لما تشتمل عليه 
من مقومات الفشل على مستوى الفرد واألسرة 
والمدرسة والمجتمع، وتنعكس سلبا على تطور 
المنظومة التربوية، السيما في العالم القروي 
استنزاف  في  وتساهم  الهامشية،  واألحياء 

صارخ للموارد المالية والبشرية...
      فاالنقطاع عن الدراسة من أكبر المعضالت 
التربوية التي تحول دون االرتقاء بمنظومتنا 
التعليمية، بفعل ما لها من آثار وخيمة على 
األمية  معدالت  ارتفاع  حيث  من  المجتمع، 
ومن  أشكالها.  بمختلف  والجريمة  والبطالة 
الصعب جدا تحديد دواعي تفاقمه خارج إطار 
الفقر والتفكك األسري وعدم االستقرار النفسي 
وانسداد آفاق المستقبل، حيث يتداخل ما هو 
ذاتي مع ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي مع 
ما هو تربوي...وال ننكر ما اتخذ من إجراءات 
تستهدف تطويق اآلفة، عبر توسيع دائرة برامج 
التدخل ك�: »تيسير« ومحاربة األمية ومدرسة 
الفرصة الثانية والدعم التربوي واالجتماعي 
وتأهيل المؤسسات التعليمية ومشروع مليون 
محفظة... لكن ذلك لم يسعف في إيقاف النزيف 

الموجع والمفجع.
      إن مواجهة الهدر المدرسي والتقليص 
من حدته، يقتضيان إرادة سياسية قوية وتعبئة 
وانخراط جميع الفاعلين من حكومة ومنتخبين 
ومجتمع مدني ووسائل إعالم وغيرها، واعتماد 
السيكولوجي  المستوى  على  جديدة  مقاربة 
واالقتصادي واالجتماعي، فضال عن مراجعة 
المدرسة  دور  تفعيل  ال��دراس��ي��ة،  المناهج 
خدماتها،  وتحسين  بفضاءاتها  واالهتمام 

حتى تكون ذات جودة وجاذبية.

ا�ستقاللية المتعلم بين الروؤية الحالمة وواقع المدر�سة المغربية
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إسماعيل الحلوتي

مبادئ الحكامة في الإدارة التربوية
من  عديدا  العالم  شهد 
مختلف  ف��ي  المتغيرات 
الثورة  رافقت  المجاالت، 
ميالد  إلى  التكنولوجية 
اتسمت  ج��دي��دة  مرحلة 
ب���ال���ت���ب���ادل ال���س���ري���ع 
وال��م��ع��ارف  للمعلومات 
ع��ب��ر ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل 

االجتماعي. 
الثورة  هذه  عن  تنتج 
اهتمام  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
البشرية  بالموارد  مكثف 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا واس��ت��ث��م��ار 
كما  وقدراتها،  مؤهالتها 
شهدت األنظمة التربوية بدورها تحوالت عميقة في األنماط اإلدارية لبلوغ 

الجودة في أداء المؤسسة التربوية.
إن فاعلية اإلدارة المدرسية تتحدد في نظري بفاعلية مديرها، ألنه هو 
المحرك والقائد البيداغوجي والموجه لكل العناصر واإلمكانيات المتوفرة 
في المؤسسة التعليمية. فقدرة اإلدارة المدرسية تتوقف على كفاءة وقدرة 
مديرها الذي أصبح ينظر إليه كقائد تربوي يقود عناصر العملية التعليمية 
قيادة حكيمة بشراكة مع مجلس التدبير وجمعية أمهات وٱباء وأولياء أمور 

التالميذ والتلميذات.
إن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية فرضت على األنظمة التربوية تغيير 
ممارستها وإعادة التفكير بكل أنشطتها لربط التعليم بالتنمية وإعادة النظر 
في معايير الكفاية الداخلية لها بغية تحقيق أعلى درجات الكفاية الخارجية 
لهذه المنظومة التربوية من خالل تطور األداء وتوفير مخرجات مالئمة لسوق 
العمل ولمواجهة التحديات. على األنشطة المدرسية األخذ بمفاهيم قيادة 
واستثمار  والمشاركة  وبالشفافية  الرشيدة  بالحكامة  تؤمن  إدارية جديدة 
المدرسية يرتبط بتنفيذ مبادئ  المادية والبشرية، فنجاح اإلدارة  الموارد 
الحكامة الرشيدة والتي تشرك جميع مكونات المجتمع المدرسي. فالحكامة 
تعني الممارسات التي تتم داخل المدرسة في جو ديمقراطي وتتضمن النزاهة 
والعدالة في التعامل بين مكونات المجتمع المدرسي .وتتبنى الحكامة الرشيدة 
مبادئ االلتزام بالقانون وبالشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة داخل المدرسة 
لحرية الرأي وممارسة الديمقراطية مما يتيح ألولياء األمور المشاركة في 

العملية التعليمية وتوزيع المسؤوليات.
إن اإلدارة المدرسية تحتاج إلى مجموعة من المبادئ من خاللها تصل 
اإلدارة المدرسية إلى تحقيق أهدافها من خالل مفهوم الحكامة. ومن هذه 
المبادئ: المشاركة وتعني أن مدير المؤسسة التعليمية مطلوب منه أن يؤسس 
لعالقة تشاركية تكاملية مع محيط المدرسة، فبدون مشاركة مجتمعية، ال 
تتحقق أهداف المؤسسة التعليمية. إن المدير الناجح هو ذاك الذي يشرك 
التالميذ والتلميذات في قيادة المدرسة وتفعيل دور برلمان التالميذ ومجالس 
الفصول الدراسية، ألن ذلك يشعر التالميذ بأن انخراطهم ومشاركتهم يعمالن 

على خلق قيادات المستقبل.
ومن مبادئ الحكامة كذلك المساءلة والشفافية، فالمساءلة بالمفهوم اإليجابي 
تعني تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية على الجميع دون تمييز 
إضافة إلى مبادئ العدالة والشمولية، بحيث يجب على كل العاملين بالمدرسة 
أن يشعروا بوجود عدالة في مجتمع المدرسة ألن العدالة والمساواة والبعد 
عن المحسوبية والزبونية يؤدي حتما إلى تحقيق أهداف المدرسة، وبالتالي 
يجب على المدير الناجح أن يوظف مبدأ العدالة والوضوح والشفافية ليستطيع 

تحقيق أهداف المدرسة من خالل رؤية ورسالة وخطة واضحة المعالم.
والتعلم  والعدالة  الحوار  مبدأ  تشجع  أن  التعليمية  لمؤسساتنا  البد 
التعاوني الجماعي وربط المدرسة ببيئتها وإيجاد مدراء أكفاء مسؤولين 
ومؤهلين وقادرين على تدبير شؤون المدرسة بحكامة رشيدة وتهيئة الظروف 
المحيطة لجعل المدرسة تسير في الطريق الصحيح عوض االنكماش داخل 
التعليم  ورجال  نساء  هفوات  وتصيد  المذكرات  وقراءة  اإلداري��ة  المكاتب 
وانتماءاتهم  الحزبية  وأنشطتهم  االجتماعية  وضعياتهم  عن  واالستخبار 
النقابية والتبليغ بها للسلطات المحلية، وهي كلها سلوكيات ال يزال بعض 
تخدش صورة  الواقع  في  وهي  يمارسونها،  التعليمية  المؤسسات  مدراء 
داخل  االجتماعي  االستقرار  ضمان  على  تساعد  وال  والمدراء،   المدرسة 

المؤسسة التعليمية.
دورات  تنظيم  من  البد  التعليمية،  بمؤسساتنا  رشيدة  حكامة  فلضمان 
تكوينية وتداريب مستمرة لفائدة مدراء المؤسسات التعليمية خاصة الجدد 
تركز باألساس على الدعم المهني لهم لتقديم االستجابات المهنية وتحقيق 

األهداف المنشودة.

)*(باحث تربوي

سعيد اخيطوش )*(

عبد الرزاق  القاروني

   بعد صدور النتائج النهائية الخاصة بالنجاح في مباراة توظيف األطر النظامية 
لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقدت إدارة المركز الجهوي لمهن التربية 
والتكوين مراكش- آسفي، مؤخرا، اجتماعا خاصا بفريق التنسيق اإلداري، من أجل 
التداول في مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية، الخاصة بتسجيل الناجحات 

والناجحين في هذه المباراة.
   وفي هذا اإلطار، تم الشروع ِفي عملية تسجيل األطر النظامية لألكاديميات الجدد 
)فوج 2022(، يوم األربعاء 05 يناير 2022 بالمقر الرئيس للمركز، ومختلف فروعه 
اإلداري  الدعم  هيئة  وأطر  التدريس،  هيئة  تأهيل  سلك  ضمن  وملحقاته،  اإلقليمية 

والتربوي واالجتماعي.
   وقد امتدت عملية تسجيل الناجحين في الالئحة الرسمية، على مدى يومي 05 
و06 يناير 2022، حيث أسفرت عن نتائج تسجيل جد مرتفعة بلغت 98 %، ما يعتبر 
التدريس، في حين،  لمزاولة مهنة  والناجحين  الناجحات  مؤشرا مهما عن حافزية 
خصص، يومي 07 و08 من ذات الشهر، لتسجيل الناجحات والناجحين، في إطار 
الئحة االنتظار، حيث مرت هذه العميلة في احترام تام للمساطر اإلدارية المعمول 

بها، في هذا الشأن.
   وحسب عبد الجبار كريمي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-
آسفي، فإن هذه السنة تعرف مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحقيق رهان الجودة 

في منظومة التربية والتكوين، 
    من جهة أخرى أكد أن التكوين الحضوري ستواكبه مجموعة من التدابير االحترازية، 
بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسالمة الصحية، 
بدءا بإجبارية ارتداء الكمامة داخل فضاءات التكوين بالنسبة للجميع، وإقرار التباعد 
القاعات، ومرورا  األعداد في  َأو تقليص  المتدربين عن طِريق تفويج  الجسدي بين 
بغسل وتطهير اليدين، بشكل منتظم، وانتهاء بتعقيم فضاءات التكوين، بشكل مستمر.
   ويشار إلى  أن هذا الدخول التكويني يتميز بإجراءات أخرى ال تقل أهمية، من 
أبرزها: اعتماد التقويم التشخيصي الهادف إلى تعزيز تأهيل المتدربات والمتدربين 
ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وفق ما تنص عليه التوجهات االستراتيجية، وبرمجة 
أسبوعا  عشرين  مدى  وعلى  األسبوع  في  ساعات  بمعدل ست  الميدانية،  التداريب 
تكوينيا. وفي الختام، تجدر اإلشارة، أيضا، إلى أن هذه األنشطة تروم تنمية االطالع 

على الفضاء المدرسي ومكونات الحياة المدرسية، بمفهومها الشامل. 

انطالق المو�سم التكويني والإجراءات المواكبة 

بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراك�ش- اآ�سفي

وظيفة المؤسسة
 التعليمية ستعيش تحوال كبيرا 
نحو اعتبارها هيكال تعليميا يكون 

التحكم فيه في يد المتعلم 
والمتعلمة ضمن نظام تعليمي 
تعلمي يتسم بالمرونة الكافية 
والالزمة لتجاوز الخطاب الصفي 

المبني على اإللزام واإلجبار

االستقاللية تعني بالضرورة 
غياب التبعية واإلجبار على العمل 
بكتب وأنشطة تعليمية محددة 

لكل أطفال المغرب بجدولة زمنية 
متطابقة بين الشمال والجنوب 
وبين مناطق الهامش والمركز.

 الهدر المدر�سي.. ذلك النزيف الموجع!

خليل البخاري)*(
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية 

جهة بني مالل خنيفرة 
عمالة إقليم ازيالل 
جماعة ازيالل  

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2022/02
جلسة عمومية

فبراير   14 االثنني  يوم  في 
الساعة  من  ابتداء   2022
في  سيتم  صباحا  العاشرة 
ألزيالل  االجتماعات  قاعة 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
العروض، بعرض أثمان ألجل 

بيع املتالشيات.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  مكتب  من  العروض 
لجماعة  التابع  املمتلكات 
الكترونيا  نقله  ويمكن  ازيالل 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  حدد 

في: 10.000.00درهم 
في:   التقديري   املبلغ  حدد 

180.000,00درهم
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بتاريخ  الصادر   349-12-02
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
مصلحة  بمكتب  وصل 

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

املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة .
- إما إرسالها عن طريق البريد 

االلكتروني.
الواجب  املثبتة  الوثائق  أن 

اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 4 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/187/ا.د

*************
مكـتـب الخبـرة الغالـي

39، شارع محمد الخامس 
البيضـاء

التصفيـة الودية لشركة 
»شاركوتري دوريون« 
الكائنة: ببئر الرامي

الحي الصناعي رقم 127 
القنيطرة ـ املغرب

عن  الصادر  الحكم  بمقتضى 
التجارية  االستئناف  محكمة 
 4777 رقم  البيضاء  بالدار 
في   2018/10/25 بتاريخ 
امللف رقم 5991/8228/2017 
االستئناف  محكمة  قضت 
التجارية بالدار البيضاء بحل 
دوريون«  »شاركوتري  شركة 
املسؤولية  محدودة  شركة 
الحي  الرامي  ببئر  الكائنة 
القنيطرة   127 رقم  الصناعي 
خدير  الغالي  السيد  وعينت 

للقيام  قضائي  كمصفي 
بإجراءات التصفية الكائـن ب: 
الخـامس  محمـد  شارع   ،39
الطابق الرابـع  الدار البيضاء.

وعليه وبعد اكتمال اإلجراءات 
املطلوبة، يعلن املصفي الغالي 
باملزاد  البيع  سيتم  أنه  خدير 
وذلك  الشركة  بمقر  العلني 
على   2022/02/10 بتاريخ 
الساعة الثانية زواال للعناصر 

التالية:
التجاري  األصل  تفويت  ـ 
دوريون«  »شاركوتري  لشركة 
التجاري  األصل  فيه  بما 
املادية  عناصره  بجميع 
العقاري  الرسم  ذي  واملعنوية 
مساحته   36108-13 عدد 
2023 م.م، الكائن ببئر الرامي 

رقم  127 ـ القنيطرة.
املودعة  املنقوالت  تفويت  ـ 

بمقر الشركة املذكورة.
الخبرة  تقرير  ضوء  وعلى 
الخبير  طرف  من  املنجزة 
رشيد العلوي الذي قضى بما 

يلي: 
باملزاد  البيع  انطالق  ثمن  ـ 
التجاري  لألصل  العلني 

والعقار ذي الرسم العقاري
الشكل  على   36108/13

التالي: 
* قيمة املبنى:

2.000.000,00درهم 
* قيمة األرض:

3.034.500,00درهم 
* قيمـة املنقوالت:

115.500,00درهم
يدي  بني  العروض  وتقدم 
يوم  أسفله  املوقع  املصفي 
املخصص  وباملكان  البيع 
للبيع بمقر الشركة، وسيرسو 
املزاد على آخر مزايد، ويؤدي 
في   20 زيادة  مع  حاال  الثمن 
على  الضريبة  لفائدة  املائة 

القيمة املضافة.
وال تقبل إال الشيكات املصادق 
أي  دون  البيع  ويتم  عليها، 
املراد  املنقول  لحالة  ضمانة 

بيعه.
يمكنه  اإليضاح  أراد  ومن 
الغالي  باملصفي  االتصال 
محمد  شارع   ،39 خدير 

الهاتف  البيضاء  الخامس 
رقم: 0522.27.04.75.

ع.س.ن/188/ا.د
*************

احمد بهناس
مفوض قضائي

لدى املحكمة االبتدائية 
بوجدة

وجدة في: 2022/01/19
إعالن بإجراء تدخل في حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

مرجعنا: 2022/04
ملف حجز تنفيذي: 2022/18

حكم رقم: 6134/2021
ملف رقم: 14353/2020

التنفيذية  النسخة  على  بناء 
رقم  الحكم  موضوع 
عن  الصادر   6134/2021
بوجدة  االبتدائية  املحكمة 
ملف   2021/05/17 بتاريخ 

جنحي رقم 14353/2020.
لفائدة: السيد عبد هلل جابري

محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 
لكبيري محامي بهيئة وجدة
ضد: السيد محمد بن عبو 

عوينت  السالم  حي  عنوانه: 
 22/23 رقم  س  زنقة  السراق 

وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
من  يحجز  ما  وجود  عدم  مع 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
إلى  املقدم  الطلب  على  وبناء 
كتابة  مصلحة  رئيس  السيد 
حجز  إجراء  أجل  من  الضبط 
تنفيذي على عقار غير محفظ 
اململوك  املنزل  في  املتمثل 
للمنفذ عليه في حدود نصيبه 
 23 رقم  س22  بزنقة  الكائن 
السراق  عوينت  السالم  حي 

وجدة،
من  و16   15 املادتني  وبناء 
الصادر   81/03 القانون 
 2006 فبراير   14 بتاريخ 
مهنة  بتنظيم  املتعلق 

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
االبتدائية بوجدة، الجاعل مقر 
غيالن  لخضر  بشارع  عمله 
الثاني  الطابق  بوطيب  عمارة 
رقم 7 وجدة، نعلن أنه بتاريخ 
إجراء  تم   2022/01/12
املنزل  على  التنفيذي،  الحجز 

من  واملكون  الطلب  موضوع 
مرحاض  مطبخ،  غرف،  ثالث 
ممر  شماال  يحده  ومرآب. 
س22،  الزنقة  شرقا  صغير، 
جابري،  هلل  عبد  ملك  غربا 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
عبو  بن  هبة  السيدة  وعينا 
حارسا عليها بعد أن بلغناها 

نسخة من املحضر.
قمنا   2022/01/13 وبتاريخ 
الحجز  في  التدخل  بتسجيل 
املحكمة  رئيس  السيد  لدى 
املمسوك  بالسجل  االبتدائية، 
الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
مبلغ  ألداء  ضمانا  وذلك 
مؤقتا  املقدر  درهم   4920.00
إلى  املشار  للقرار  تنفيذا 

مراجعه أعاله.
ع.س.ن/196/ا.د

*************
احمد بهناس

مفوض قضائي
لدى املحكمة االبتدائية 

بوجدة
وجدة في: 2022/01/19

إعالن بإجراء تدخل في حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

مرجعنا: 03/2022
ملف حجز تنفيذي: 17/2022

حكم رقم: 296/2021
ملف رقم: 48/2113/2020

التنفيذية  النسخة  على  بناء 
رقم  الحكم  موضوع 
عن  الصادر   296/2021
بوجدة  االبتدائية  املحكمة 
 23/06/2021 بتاريخ 
رقم  خلية  جنحي  ملف 

.48/2113/2020
جابري  محمد  السيد  لفائدة: 
عبد  القانوني  وليه  بواسطة 

اهلل جابري
محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 

لكبيري محامي بهيئة وجدة
ضد: السيد عمر بن عبو 

عوينت  السالم  حي  عنوانه: 
 23/22 رقم  س  زنقة  السراق 

وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
من  يحجز  ما  وجود  عدم  مع 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
إلى  املقدم  الطلب  على  وبناء 
كتابة  مصلحة  رئيس  السيد 
حجز  إجراء  أجل  من  الضبط 
تنفيذي على عقار غير محفظ 
اململوك  املنزل  في  املتمثل 
للمنفذ عليه في حدود نصيبه 
 23 رقم  س22  بزنقة  الكائن 
السراق  عوينت  السالم  حي 
 15 املادتني  وبناء  وجدة، 
 81/03 القانون  من  و16 
فبراير   14 بتاريخ  الصادر 
مهنة  بتنظيم  املتعلق   2006

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
االبتدائية بوجدة، الجاعل مقر 
غيالن  لخضر  بشارع  عمله 
الثاني  الطابق  بوطيب  عمارة 
رقم 7 وجدة، نعلن أنه بتاريخ 
إجراء  تم   2022/01/12
املنزل  على  التنفيذي،  الحجز 
من  واملكون  الطلب  موضوع 
مرحاض  مطبخ،  غرف،  ثالث 
ممر  شماال  يحده  ومرآب. 
س22،  الزنقة  شرقا  صغير، 
جابري،  اهلل  عبد  ملك  غربا 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
عبو  بن  هبة  السيدة  وعينا 
حارسا عليها بعد أن بلغناها 

نسخة من املحضر.
قمنا   2022/01/13 وبتاريخ 
الحجز  في  التدخل  بتسجيل 
املحكمة  رئيس  السيد  لدى 
املمسوك  بالسجل  االبتدائية، 
الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
مبلغ  ألداء  ضمانا  وذلك 
مؤقتا  املقدر  2370.00درهم 
إلى  املشار  للقرار  تنفيذا 

مراجعه أعاله.
ع.س.ن/197/ا.د

ع.س.ن /184/إد

ع.س.ن /190/إد

ع.س.ن /192/إد

ع.س.ن /186/إد

ع.س.ن /185/إد

ع.س.ن /195/إد

يعتبر الخوض في مبادئ قيام المناهج 
من  التربوية  األنظمة  وك��ذا  التعليمية 
أهم سبل تقييم وتقويم مدى نجاح هذه 
لبلورة  الوصول  في  واألنظمة  المناهج 
المؤسسة  العامة  واأله���داف  الغايات 
لتلك المبادئ في سلوكات األفراد ومنهم 
المجتمع برمته. لنجد ضمن أهم المبادئ 
التي يقوم عليها النظام التربوي المغربي، 
التعليمية، مبدأ  ومنه مختلف المناهج 

تنمية استقاللية المتعلم. 
في  مكررا  نجده  لطالما  شعار  وهو 
العديد من الوثائق والمرجعيات الرسمية، 
التربوية  المناسبات  من  العديد  في  ثم 
وهي  للوزارة.  الرسمي  الخطاب  ضمن 
التربوي  الممارس  عليها  يقف  حقيقة 
وكل من تناول المنهاج الدراسي بالبحث 
استقاللية  تنمية  فإشكال  والتمحيص. 
المتعلم حظي واليزال يحظى بالكثير من 
االهتمام عند الباحثين والمهتمين بميدان 
حثيثة  محاوالت  في  والتكوين  التربية 
نخصصها  قد  أسئلة  عدة  عن  لإلجابة 
اثنين  أساسيين  ونجمعها في سؤالين 

وهما:
المدرسة  لمتعلمي  استقاللية  أي 
تحمل  على  قدرتهم  مدى  وما  المغربية 
العقلي  ونموهم  تعلماتهم  مسؤولية 

والمعرفي؟
ما مدى جنوح المنهاج الرسمي لتنمية 
هذه االستقاللية لدى متعلمي المدرسة 
لمختلف  انضباطه  وكيفية  المغربية 
المعايير االجتماعية الخاصة بالمحيط؟
إن نظرة التربية وفلسفتها القائمة على 
اعتبار المتعلم بمثابة الشريك األساسي 
في عمليتي التعليم والتعلم ونفي كونه 
مجرد متلق ومستقبل لما يتم تسطيره 
في إطار السياسة التعليمية والمناهج 
التفكير  تنامي  سبب  لهو  الدراسية، 
وبجدية في كيفية تعزيز استقاللية هذا 

الشريك األساسي وتجاوز كونه صاحب 
أداء سلبي وبدون مساهمة تذكر في بلورة 
للوصول  وتنفيذها  التعليمية  الخطة 
المماثلة  وتحقيق  النتائج  أفضل  إلى 
المنتوج  مواصفات  بين  المفترضة 
النهائي للمدرسة ومتطلبات االندماج في 
القادر على مجابهة  المجتمع العصري 

مختلف التحديات بنجاعة وفعالية. 
مختلف  بين  الكبير  االت��ف��اق  فرغم 
الباحثين حول أهمية استقاللية المتعلم 
في  الكمال  درجة  لبلوغ  أساسي  كمبدأ 
تكوين الشخصية وبناء التعلمات، هناك 
قدر مهم من االختالف حول ماهية هذا 
المفهوم ووظيفته ثم تطبيقاته في ميدان 
مهم،  بشكل  اللغات  وتدريس  التدريس 
معين  معيار  وج��ود  لعدم  راج��ع  وه��ذا 

وحقيقي لقياس هذه االستقاللية. 
ففي حقل علم اللغة التطبيقي، مفهوم 
االستقاللية متعدد الوجوه واالستخدامات 
مع عدة فروع منها السياسية والنفسية 
والفلسفية والثقافية بشكل ال يستهان به، 
فالشخص المستقل هو ذلك اإلنسان الذي 
يتحكم في نفسه متحررا من كل أنواع 
اآلخرين  أوام��ر  ومن  الخارجية  السلط 
يختلف  ال��ذي  األم��ر  وه��و  وتدخالتهم، 
مجموعة  عن  عامة  بصفة  المغربي  فيه 
كبيرة من أفراد المجتمعات األخرى بحكم 
العالقات االجتماعية السائدة واستمرار 
تقديس عالقات القرابة وإقرانها بحمولة 
دينية، ثم سيادة الجنوح أكثر إلى التباهي 
واستمرار  جغرافية  لمناطق  باالنتماء 
براثن القبلية والتشبث بالعشيرة، إذ ال 
يمكن الحديث عن فرد مستقل دون تمتعه 
بالحرية الكافية لذلك والقدرة الضامنة 
إلتباعه لنمط معين من العمل الخاص به.
منهاج  اعتماد  بأن  يتضح  هنا  من 
دراسي تربوي في األساس يعد تقويضا 
اعتبارها  يمكن  التي  االستقاللية  لهذه 
بمثابة قدرة خاصة بالمتعلم إلدارة شؤون 
تعلمه من بدايتها إلى حين بلوغ غايات 
التربية وأهدافها شريطة عدم االعتماد على 
أشخاص آخرين )مدرس-مربي-منشط...( 
ونفي كل تدخالت المدرسة باألساس في 
اختيار وتقويم هذه التعلمات. فقد يكون 
الوضع الحالي للمدرسة المغربية ناتجا 
عن الفشل في اختيار التعلمات المناسبة 
لفئة المتعلمين والمتعلمات الحالية وكذا 
األخطاء المتكررة والجسيمة في تقويم 
مدى اكتسابها واستثمارها من قبلهم في 

مواقف الحياة العامة. 
باعتبارها  فاالستقاللية  وبالتالي 
حالة مثالية لمتعلمي ومتعلمات الفترة 
المعاصرة تعني بالضرورة غياب التبعية 

وأنشطة  بكتب  العمل  على  واإلج��ب��ار 
المغرب  أط��ف��ال  لكل  م��ح��ددة  تعليمية 
الشمال  بين  متطابقة  زمنية  بجدولة 
والجنوب وبين مناطق الهامش والمركز، 
لزوما  تعني  المتعلم  استقاللية  فتنمية 
تخلصه من تدخالت مختلف العاملين في 
ميدان التربية والتكوين لتحديد المحتوى 
بعيدا  الغالب  في  نجده  الذي  الدراسي 
هذا  ورغبات  إمكانيات  عن  البعد  كل 
الكائن الصغير الذي ال يأبه أي متدخل 
لرأيه ومنطقه في رؤية العالم من حوله، 
فالمدرس والمربي بهذا المفهوم سيفقد 
خاص  وبشكل  وظائفه،  أدواره  معظم 
وظيفة التعليم، ليصبح ميسرا ومسهال 
بأنه  المتعلم  يرى  التي  الموارد  لتعلم 
في حاجة إليها إليجاد حلول لمشكالت 
مرتبطة أساسا بواقعه اليومي والخروج 
منها بنجاعة كافية لتركيز هذه الحلول 
كمعطيات وخبرات تعلمية في الذهن يتم 
اللجوء إليها في وقت الحق لتجاوز كل 

الوضعيات المكافئة. 
التعليمية  المؤسسة  وظيفة  أن  كما 
اعتبارها  نحو  كبيرا  تحوال  ستعيش 
هيكال تعليميا يكون التحكم فيه في يد 
المتعلم والمتعلمة ضمن نظام تعليمي 
تعلمي يتسم بالمرونة الكافية والالزمة 
على  المبني  الصفي  الخطاب  لتجاوز 
الترغيب  مقابر  في  واإلج��ب��ار  اإلل���زام 
مع  المتعلم  شخصية  وفهم  والتحبيب 
االنخراط  على  محفزة  وضعيات  خلق 
والمشاركة للوصول بالمدرسة المغربية 
في النهاية إلى إرساء نموذج للتدريس 
حول  الفعلي  والتمركز  المهمة  قوامه 

المتعلم.
فرفع شعار »تنمية استقاللية المتعلم« 
يستوجب من المدرسة المغربية اقتراح 

نموذج نظام تربوي يقوم على:
الحد من التدخل في تحديد التعلمات 
والمحتوى الدراسي مع ما يتطلبه ذلك 
من مساعدة المتعلم على استحداث نمط 
في  الشخصي  ألدائ��ه  خاصة  ووت��ي��رة 
السلبية  الظواهر  تجاوز  قصد  التعلم 
التي نعيشها من هدر مدرسي وانقطاع 
دراسي وغش في مختلف االمتحانات التي 
يراها المتعلم قياسا لمدى خضوعه لألخر 

الراشد الذي تكفل بتلقينه.
األهداف  تسطير  في  المتعلم  إشراك 
برمجة  في  بقوة  والمساهمة  التعلمية 

المحتوى الدراسي وتقسيطه بشكل يراعي 
خصوصا البحث عن حلول للوضعيات 
ومختلف المشكالت والظواهر التي تجابه 
هذا الفرد االجتماعي في مختلف مراحل 
حياته، وهذا رغبة في تحقيق المساعدة 
واإلعانة الالزمتين لهذا المتعلم لبلورة 
استراتيجيات تعلم مناسبة وممارسات 

تقويمية لمراقبة التعلم وتصحيحه.
تجاوز القناعات االجتماعية للمتعلم 
واألس�����رة وال���م���درس���ة وك���ل ال��ف��ئ��ات 
االجتماعية وتحفيز دافعية الكل لبلورة 
نظام تعليمي قادر على استيعاب مختلف 
درجات االستقاللية وتجاوز نظرة الخوف 
من فقدان األدوار أو القيمة االجتماعية.

فغالبا ما يتم حصر االستقاللية عند 
من  على مجموعة  التدريب  في  المتعلم 
والمهارات  واألساليب  االستراتيجيات 
ذلك  على  وكمثال  المحدودة،  التعلمية 
قيودا  يفرض  ال��ذي  ال��ق��رائ��ي  ال���درس 
التي  النصوص  اختيار  ف��ي  ص��ارم��ة 
ومنها  قرائية،  حوامل  بمثابة  ستكون 
التزام خلفية معرفية محددة سلفا وموافقة 
للسياسة التعليمية التي ال يمكن فصلها 

عن السياسة العامة للوطن..
لهذا  األسمى  الهدف  يكون  وبالتالي 
فك  على  المتعلم  ت��دري��ب  ه��و  ال���درس 
استثماره  قصد  المحتوى  وفهم  الرمز 
في مواقف أخرى، وطبعا بعد خضوعه 
للتدريب الكافي على هذه االستراتيجيات 
تعليمي  نظام  في  المعتمدة  واألساليب 
المنتوج  مواصفات  من  ينطلق  فوقي 
الفئة  خصائص  من  وليس  المرغوب 
تقنية  استقاللية  إطار  في  المستهدفة 
فقط لالستجابة بشكل كبير لرأي الفئات 

االجتماعية المهيمنة، والتي ترى تحمل 
المسؤولية من قبل المتعلم واستقالليته 
بمثابة مغامرة اجتماعية غير محمودة 
بنيان  المجتمع  ك��ون  بحكم  العواقب 
التي  البنيات  من  لمجموعة  وت��راص 
التغيير  ونبذ  الثبات  إلى  دوما  تسعى 
لتعزيز البقاء من خالل إعادة إنتاج نفس 

التنشئة ونفس الفئات االجتماعية. 
فانعدام القدرة لدى المدرسة المغربية 
على بلورة نموذج للتعلم الذاتي باعتباره 
أساليب وطرقا تربوية لتوجيه المتعلم 
خالل فترة الحجر الصحي، وهو أمر مثبت 
بالدراسات وخالصات التقارير الرسمية، 
ليعد أكبر مؤشر دال على انعدام القابلية 
إلى تعزيز  المؤدي  العمل  والقدرة على 
وبالتالي  المغربي  المتعلم  استقاللية 
فقدان الفرص السانحة لتدريب المتعلم 
على تحمل المسؤولية الكاملة في اختيار 
التعلمات وتقويمها لالتصاف بالشجاعة 
الكافية الميسرة لإلفصاح عن التعثرات 
هذا  إكساب  في  يساهم  طوعي  بشكل 
والنجاعة  ال��الزم  التصحيح  المتعلم 
وإكراهات  مشكالت  لمجابهة  الكافية 
البيئة المحيطة به، ويبقى هذا الشعار 
مجرد رؤية حالمة لصقل قدرة المدرسة 
المغربية باعتبارها مؤسسة اجتماعية 
تمتلك من الوسائل واإلمكانات ما يوصلها 
إلى تحقيق التغيير االجتماعي وبالتالي 
نفي كل المعايير االجتماعية الميالة إلى 

الثبات ونبذ التطور.

)*( باحث في قضايا 
التربية والتكوين-مفتش 
تربوي بمديرية خنيفرة

ببعض  الحصري  االن��ش��غ��ال  خضم  ف��ي 
العمومية  المدرسة  انفكت  ما  التي  المشاكل 
تتخبط في أوحالها منذ سنوات طويلة، دون 
أن يجدي نفعا في اجتراح حلول مالئمة لها 
والمخططات،  اإلص��الح��ات  من  الزخم  ذل��ك 
التي استنزفت الكثير من الجهد والميزانيات 
أن  ننسى  كدنا  الشعب.  أموال  من  الضخمة 
لها  لما  هناك مواضيع أخرى ال تقل أهمية، 
الفرد والمجتمع،  انعكاسات سلبية على  من 
وتشكله من قلق مستمر، حيث أنه قلما يسلط 
عليها الضوء بالقدر الكافي وال تحظى بما يلزم 
من اهتمام، كما يحدث مثال بالنسبة لالكتظاظ 
اإلضافية  والساعات  الدراسية  بالفصول 
وضعف البنيات التحتية وقلة المواد البشرية، 
ونخص بالذكر هنا موضوع الهدر المدرسي.

      ولعل من أبرز الدوافع األساسية التي 
جعلتني أتناول اليوم ظاهرة الهدر المدرسي 
ولو بشكل جد مقتضب، هو ما أوردته إحدى 
الجرائد اإللكترونية خالل األسبوع األخير من 
شهر نونبر 2021، حيث أفاد الخبر بأن أجهزة 
قامت في عدة عماالت وأقاليم  الملكي  الدرك 
بالعالم القروي بحملة واسعة من أجل إقناع 
آباء وأولياء التالميذ المنقطعين عن الدراسة 
بالعودة إلى مدارسهم، وأن جهودهم أثمرت 
الحملة  واستطاعت  ومشجعة،  جيدة  نتائج 
ذكورا  القاصرين  التالميذ  من  الكثير  إعادة 

وإناثا إلى مقاعدهم الدراسية.

ذلك أن مؤشرات الهدر المدرسي في تزايد 
مقلق، رغم أن الوزارة الوصية لم تفتأ تبذل 
من  التقليص  محاولة  في  متواصلة  جهودا 
الظاهرة، سواء على مستوى التنسيق الوثيق 
مع المجلس األعلى للتعليم والجمعية المغربية 
لدعم التمدرس ببلورة تجربة رائدة منذ شتنبر 
للتحويالت  »تيسير«  برنامج  عبر   ،2008
المعوزين في سلكي  التالميذ  لفائدة  المالية 
االبتدائي واإلعدادي بالعالم القروي وكذا في 
العالم الحضري بالنسبة لسلك اإلعدادي، أو 
على مستوى إنشاء مدارس جماعاتية وتجميع 
وحدات مدرسية أو على مستوى توفير النقل 
المدرسي واإلطعام، مما أدى إلى ارتفاع نفقات 
الدعم االجتماعي إلى ما يعادل 68 في المائة من 
ميزانية االستغالل بجميع األكاديميات الجهوية 
للتربية والتكوين. فضال عن أنه سعيا منها 
إلى محاولة تحقيق العدالة المجالية، سارعت 
لثالث سنوات  يمتد  عمل  برنامج  إلى وضع 
متوالية ما بين 2021 و2023، يتضمن عدة 
إجراءات وعمليات حسب كل مشروع على حدة، 
 104 من خالل مخطط واضح وطموح لبناء 
مدراس جماعاتية و103 داخلية موزعة على 
النحو التالي: 45 مدرسة و26 داخلية برسم 
سنة 2021، 30 مدرسة و36 داخلية في سنة 

سنة  2022 و29 مدرسة و41 داخلية خالل 
.2023

وكما سبق لوزير التربية الوطنية السابق 
سعيد أمزازي أن صرح بكون الموسم الدراسي 
2020/2019 عرف انقطاع 304 آالف و545 
تلميذا وتلميذة عن الدراسة من بينهم 160 ألفا 
و837 في التعليم اإلعدادي وحده، فإن المجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كشف 
بدوره في تقرير له برسم سنة 2019 عن أرقام 
صادمة وفق معطيات إحصائية رسمية، تفيد أن 
431 ألفا و876 تلميذا وتلميذة غادروا أسوار 
المدرسة في سلكي التعليم االبتدائي واإلعدادي 
قبل حصولهم على الشهادة في الفترة الممتدة 
ما بين 2014 و2018، حيث تراوحت نسبة 
5,09 و7,86 حسب  المدرسي ما بين  الهدر 
ذات  ويؤكد  الجهوية.  األكاديميات  ترتيب 
آالف   508 انقطاع  تسجيل  تم  أنه  التقرير 
و300 تلميذ وتلميذة سنة 2015، أي ما يعادل 
وبحلول2018/2017  المائة،  في   8,8 نسبة 
المدرسي، ليبلغ مجموع  الهدر  تزايدت حدة 
ألفا و876   431 المغادرين لفصول الدراسة 
في  ألفا   126 حوالي  منهم  وتلميذة  تلميذا 
التعليم االبتدائي بنسبة وصلت إلى7,4 في 
المسجلين  المتمدرسين  مجموع  من  المائة 

بمنظومة مسار...
المصطلحات  من  المدرسي  والهدر        
الواسعة التي يصعب تحديدها، حيث يمكن أن 
يعني التسرب الذي يجعل المتعلم يغادر أسوار 
المدرسة دون استكمال دراسته، ويمكن أيضا 
في  المرتبط  الدراسي  الفشل  عليه  يطلق  أن 
الغالب بالتعثر الدراسي أو التخلف الدراسي 
أو عدم القدرة على التكيف التربوي. غير أن 
السائد لدى الكثيرين هو االنقطاع عن الدراسة 
التي أصبحت  اآلفة  معينة، وهي  مرحلة  في 
الشأن  على  القائمين  على  نفسها  تفرض 
التربوي وتقض مضاجعهم، لما تشتمل عليه 
من مقومات الفشل على مستوى الفرد واألسرة 
والمدرسة والمجتمع، وتنعكس سلبا على تطور 
المنظومة التربوية، السيما في العالم القروي 
استنزاف  في  وتساهم  الهامشية،  واألحياء 

صارخ للموارد المالية والبشرية...
      فاالنقطاع عن الدراسة من أكبر المعضالت 
التربوية التي تحول دون االرتقاء بمنظومتنا 
التعليمية، بفعل ما لها من آثار وخيمة على 
األمية  معدالت  ارتفاع  حيث  من  المجتمع، 
ومن  أشكالها.  بمختلف  والجريمة  والبطالة 
الصعب جدا تحديد دواعي تفاقمه خارج إطار 
الفقر والتفكك األسري وعدم االستقرار النفسي 
وانسداد آفاق المستقبل، حيث يتداخل ما هو 
ذاتي مع ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي مع 
ما هو تربوي...وال ننكر ما اتخذ من إجراءات 
تستهدف تطويق اآلفة، عبر توسيع دائرة برامج 
التدخل ك�: »تيسير« ومحاربة األمية ومدرسة 
الفرصة الثانية والدعم التربوي واالجتماعي 
وتأهيل المؤسسات التعليمية ومشروع مليون 
محفظة... لكن ذلك لم يسعف في إيقاف النزيف 

الموجع والمفجع.
      إن مواجهة الهدر المدرسي والتقليص 
من حدته، يقتضيان إرادة سياسية قوية وتعبئة 
وانخراط جميع الفاعلين من حكومة ومنتخبين 
ومجتمع مدني ووسائل إعالم وغيرها، واعتماد 
السيكولوجي  المستوى  على  جديدة  مقاربة 
واالقتصادي واالجتماعي، فضال عن مراجعة 
المدرسة  دور  تفعيل  ال��دراس��ي��ة،  المناهج 
خدماتها،  وتحسين  بفضاءاتها  واالهتمام 

حتى تكون ذات جودة وجاذبية.
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إسماعيل الحلوتي

مبادئ الحكامة في الإدارة التربوية
من  عديدا  العالم  شهد 
مختلف  ف��ي  المتغيرات 
الثورة  رافقت  المجاالت، 
ميالد  إلى  التكنولوجية 
اتسمت  ج��دي��دة  مرحلة 
ب���ال���ت���ب���ادل ال���س���ري���ع 
وال��م��ع��ارف  للمعلومات 
ع��ب��ر ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل 

االجتماعي. 
الثورة  هذه  عن  تنتج 
اهتمام  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
البشرية  بالموارد  مكثف 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا واس��ت��ث��م��ار 
كما  وقدراتها،  مؤهالتها 
شهدت األنظمة التربوية بدورها تحوالت عميقة في األنماط اإلدارية لبلوغ 

الجودة في أداء المؤسسة التربوية.
إن فاعلية اإلدارة المدرسية تتحدد في نظري بفاعلية مديرها، ألنه هو 
المحرك والقائد البيداغوجي والموجه لكل العناصر واإلمكانيات المتوفرة 
في المؤسسة التعليمية. فقدرة اإلدارة المدرسية تتوقف على كفاءة وقدرة 
مديرها الذي أصبح ينظر إليه كقائد تربوي يقود عناصر العملية التعليمية 
قيادة حكيمة بشراكة مع مجلس التدبير وجمعية أمهات وٱباء وأولياء أمور 

التالميذ والتلميذات.
إن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية فرضت على األنظمة التربوية تغيير 
ممارستها وإعادة التفكير بكل أنشطتها لربط التعليم بالتنمية وإعادة النظر 
في معايير الكفاية الداخلية لها بغية تحقيق أعلى درجات الكفاية الخارجية 
لهذه المنظومة التربوية من خالل تطور األداء وتوفير مخرجات مالئمة لسوق 
العمل ولمواجهة التحديات. على األنشطة المدرسية األخذ بمفاهيم قيادة 
واستثمار  والمشاركة  وبالشفافية  الرشيدة  بالحكامة  تؤمن  إدارية جديدة 
المدرسية يرتبط بتنفيذ مبادئ  المادية والبشرية، فنجاح اإلدارة  الموارد 
الحكامة الرشيدة والتي تشرك جميع مكونات المجتمع المدرسي. فالحكامة 
تعني الممارسات التي تتم داخل المدرسة في جو ديمقراطي وتتضمن النزاهة 
والعدالة في التعامل بين مكونات المجتمع المدرسي .وتتبنى الحكامة الرشيدة 
مبادئ االلتزام بالقانون وبالشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة داخل المدرسة 
لحرية الرأي وممارسة الديمقراطية مما يتيح ألولياء األمور المشاركة في 

العملية التعليمية وتوزيع المسؤوليات.
إن اإلدارة المدرسية تحتاج إلى مجموعة من المبادئ من خاللها تصل 
اإلدارة المدرسية إلى تحقيق أهدافها من خالل مفهوم الحكامة. ومن هذه 
المبادئ: المشاركة وتعني أن مدير المؤسسة التعليمية مطلوب منه أن يؤسس 
لعالقة تشاركية تكاملية مع محيط المدرسة، فبدون مشاركة مجتمعية، ال 
تتحقق أهداف المؤسسة التعليمية. إن المدير الناجح هو ذاك الذي يشرك 
التالميذ والتلميذات في قيادة المدرسة وتفعيل دور برلمان التالميذ ومجالس 
الفصول الدراسية، ألن ذلك يشعر التالميذ بأن انخراطهم ومشاركتهم يعمالن 

على خلق قيادات المستقبل.
ومن مبادئ الحكامة كذلك المساءلة والشفافية، فالمساءلة بالمفهوم اإليجابي 
تعني تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية على الجميع دون تمييز 
إضافة إلى مبادئ العدالة والشمولية، بحيث يجب على كل العاملين بالمدرسة 
أن يشعروا بوجود عدالة في مجتمع المدرسة ألن العدالة والمساواة والبعد 
عن المحسوبية والزبونية يؤدي حتما إلى تحقيق أهداف المدرسة، وبالتالي 
يجب على المدير الناجح أن يوظف مبدأ العدالة والوضوح والشفافية ليستطيع 

تحقيق أهداف المدرسة من خالل رؤية ورسالة وخطة واضحة المعالم.
والتعلم  والعدالة  الحوار  مبدأ  تشجع  أن  التعليمية  لمؤسساتنا  البد 
التعاوني الجماعي وربط المدرسة ببيئتها وإيجاد مدراء أكفاء مسؤولين 
ومؤهلين وقادرين على تدبير شؤون المدرسة بحكامة رشيدة وتهيئة الظروف 
المحيطة لجعل المدرسة تسير في الطريق الصحيح عوض االنكماش داخل 
التعليم  ورجال  نساء  هفوات  وتصيد  المذكرات  وقراءة  اإلداري��ة  المكاتب 
وانتماءاتهم  الحزبية  وأنشطتهم  االجتماعية  وضعياتهم  عن  واالستخبار 
النقابية والتبليغ بها للسلطات المحلية، وهي كلها سلوكيات ال يزال بعض 
تخدش صورة  الواقع  في  وهي  يمارسونها،  التعليمية  المؤسسات  مدراء 
داخل  االجتماعي  االستقرار  ضمان  على  تساعد  وال  والمدراء،   المدرسة 

المؤسسة التعليمية.
دورات  تنظيم  من  البد  التعليمية،  بمؤسساتنا  رشيدة  حكامة  فلضمان 
تكوينية وتداريب مستمرة لفائدة مدراء المؤسسات التعليمية خاصة الجدد 
تركز باألساس على الدعم المهني لهم لتقديم االستجابات المهنية وتحقيق 

األهداف المنشودة.

)*(باحث تربوي

سعيد اخيطوش )*(

عبد الرزاق  القاروني

   بعد صدور النتائج النهائية الخاصة بالنجاح في مباراة توظيف األطر النظامية 
لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقدت إدارة المركز الجهوي لمهن التربية 
والتكوين مراكش- آسفي، مؤخرا، اجتماعا خاصا بفريق التنسيق اإلداري، من أجل 
التداول في مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية، الخاصة بتسجيل الناجحات 

والناجحين في هذه المباراة.
   وفي هذا اإلطار، تم الشروع ِفي عملية تسجيل األطر النظامية لألكاديميات الجدد 
)فوج 2022(، يوم األربعاء 05 يناير 2022 بالمقر الرئيس للمركز، ومختلف فروعه 
اإلداري  الدعم  هيئة  وأطر  التدريس،  هيئة  تأهيل  سلك  ضمن  وملحقاته،  اإلقليمية 

والتربوي واالجتماعي.
   وقد امتدت عملية تسجيل الناجحين في الالئحة الرسمية، على مدى يومي 05 
و06 يناير 2022، حيث أسفرت عن نتائج تسجيل جد مرتفعة بلغت 98 %، ما يعتبر 
التدريس، في حين،  لمزاولة مهنة  والناجحين  الناجحات  مؤشرا مهما عن حافزية 
خصص، يومي 07 و08 من ذات الشهر، لتسجيل الناجحات والناجحين، في إطار 
الئحة االنتظار، حيث مرت هذه العميلة في احترام تام للمساطر اإلدارية المعمول 

بها، في هذا الشأن.
   وحسب عبد الجبار كريمي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-

آسفي، فإن هذه السنة تعرف مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحقيق رهان الجودة 
في منظومة التربية والتكوين، 

    من جهة أخرى أكد أن التكوين الحضوري ستواكبه مجموعة من التدابير االحترازية، 
بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسالمة الصحية، 
بدءا بإجبارية ارتداء الكمامة داخل فضاءات التكوين بالنسبة للجميع، وإقرار التباعد 
القاعات، ومرورا  األعداد في  َأو تقليص  المتدربين عن طِريق تفويج  الجسدي بين 
بغسل وتطهير اليدين، بشكل منتظم، وانتهاء بتعقيم فضاءات التكوين، بشكل مستمر.

   ويشار إلى  أن هذا الدخول التكويني يتميز بإجراءات أخرى ال تقل أهمية، من 
أبرزها: اعتماد التقويم التشخيصي الهادف إلى تعزيز تأهيل المتدربات والمتدربين 
ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وفق ما تنص عليه التوجهات االستراتيجية، وبرمجة 
أسبوعا  عشرين  مدى  وعلى  األسبوع  في  ساعات  بمعدل ست  الميدانية،  التداريب 
تكوينيا. وفي الختام، تجدر اإلشارة، أيضا، إلى أن هذه األنشطة تروم تنمية االطالع 

على الفضاء المدرسي ومكونات الحياة المدرسية، بمفهومها الشامل. 

انطالق المو�سم التكويني والإجراءات المواكبة 

بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراك�ش- اآ�سفي

وظيفة المؤسسة
 التعليمية ستعيش تحوال كبيرا 
نحو اعتبارها هيكال تعليميا يكون 

التحكم فيه في يد المتعلم 
والمتعلمة ضمن نظام تعليمي 
تعلمي يتسم بالمرونة الكافية 
والالزمة لتجاوز الخطاب الصفي 

المبني على اإللزام واإلجبار

االستقاللية تعني بالضرورة 
غياب التبعية واإلجبار على العمل 
بكتب وأنشطة تعليمية محددة 

لكل أطفال المغرب بجدولة زمنية 
متطابقة بين الشمال والجنوب 
وبين مناطق الهامش والمركز.

 الهدر المدر�سي.. ذلك النزيف الموجع!

خليل البخاري)*(
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 2022 يناير   18 الثالثاء  أول أمس  تم، 
المديري  المكتب  تجديد  كلميم،  بمدينة 
المغربية  الملكية  للجامعة  الجهوي  للفرع 
الجهوية  باألكاديمية  المدرسية  للرياضة 
للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون خالل 
الجمع العام غير العادي الذي ترأس أشغاله 
مدير األكاديمية الجهوية وحضره المديرة 
اإلقليمية والمديرون اإلقليميون، ومنتدبون 
كلميم،  اإلقليمية:  المديريات  مختلف  عن 
سيدي إيفني، طانطان وأسا الزاك؛ تطبيقا 
 16 المادة  من  األولى  الفقرة  في  جاء  لما 
للنظام األساسي للجامعة الملكية المغربية 

للرياضة المدرسية.
ونوه موالي عبد العاطي األصفر، مدير 
األكاديمية، بجهود المكتب المديري السابق 
في سبيل االرتقاء بالرياضة على مستوى 
الجهة، ال سيما ما عرفته السنتين األخيرتين 

التظاهرات  تنظيم  أث��ن��اء  صعوبات  م��ن 
مبرزا  كورونا،  جائحة  ظل  في  الرياضية 
من  باعتبارها  المدرسية  الرياضة  أهمية 
األدوات األساسية لصقل قدرات المتعلمات 
والمتعلمين وإبرازها وفرض ذاتهم، الشي 
الذي يستلزم، يضيف المدير، بذل مجهودات 
واآلباء،  األمهات  لتطلعات  نستجيب  حتى 
تعرفها  التي  المستجدات  مع  وانسجاما 
مع  تام  تناغم  وفي  التربوية،  المنظومة 
التي أضافت  الجديدة  الحكومية  الهندسة 

قطاع الرياضة للوزارة.
ودعا مدير األكاديمية الجهوية الحاضرات 
والحاضرين ألشغال الجمع العام غير العادي 
إلى االنخراط بكثافة من أجل إنجاح تجربة 
مشروع »دراسة ورياضة« الموقع أمام أنظار 
جاللة الملك محمد السادس ونكون جميعا 
عند حسن ظن جاللته من خالل التطوير أكثر 

من األداء، وخلق إشعاع ومكانة للجهة في 
الفضاء الرياضي الوطني بناء على تخطيط 

واستعداد جيدين.
النظام  مستجدات  على  االط��الع  وبعد 
األساسي الجديد للجامعة المصادق عليه 
مؤخرا بمدينة بني مالل، ومناقشة التقريرين 
األدبي والمالي والمصادقة عليهما، أسفرت 
عملية تجديد المكتب المديري للفرع الجهوي 
من  المكتب  أعضاء  انتخاب  عن  للجامعة، 
العضوات  إلى  باإلضافة  الفئات  مختلف 
النظام  إلى  استنادا  المعينون  واألعضاء 
تشكيل  تم  بحيث  الذكر.  سالف  األساسي 

المكتب المديري على النحو التالي :
موالي عبد العاطي االصفر: رئيسا؛ حبيبة 

أوباعال: نائبة للرئيس؛
للرئيس؛  نائبا  بشارة:  رشيد  السيد 

المصطفى حمادي: رئيسا منتدبا؛

السيد عبد الرحمان التاقي: كاتبا عاما؛ 
شماد الغدال: نائبا للكاتب العام؛

السيد الحسين أدوز : أمينا للمال؛ محند 
الشكر: نائبا ألمين المال؛

المستشارون: 
عبدالرحمان  امرير، البشير غانم، محمد 
لهريمي، محمد جمال، نورالدين ابوالليث، 
عالي  اقجام،محمد  نعيمة  سماوي،  أن��ور 
عدي، ميلود كرومي، عياد زيعور، علي لبكم، 
مبارك بجديد، محمد الغازي، الحسين الباز، 
علي  العسقالني،  خالد  بوعابيد،  الحسين 

وادو.
االكاديمية  مدير  أن  ب��ال��ذك��ر،  وج��دي��ر 
أعضاء  مع  تواصليا  لقاء  عقد  الجهوية، 
مباشرة  الجهوي  للفرع  المديري  المكتب 
بعد تشكيله، دعا من خالله جميع األعضاء 
إلى المزيد من التعبئة ومضاعفة الجهود في 

إطار العمل المشترك والبناء بهدف تعزيز 
المكتسبات والحفاظ عليها، خاصة وأن جهة 
كلميم وادنون تزخر بطاقات رياضية واعدة 
العناية  تستوجب  المجاالت  مختلف  في 

والتوجيه الجيد.
إطار  في  الجهوي  الفرع  تجديد  ويأتي 
جهود الجامعة الملكية المغربية للرياضة 
وبلورة  تجسيد  إل��ى  الرامية  المدرسية 
استراتيجية الوزارة لالرتقاء بمجال الرياضة 

المدرسية من خالل دعم أنشطة الجمعيات 
الرياضية المدرسية، وكذا التنسيق بينها، 
والمساهمة في تنظيم البطوالت الرياضية 
المدرسية عبر إحداث وتفعيل فروع جهوية 
وإقليمية، هذا فضال عن السهر على ضمان 
الرياضية  الجمعيات  تأسيس  عضوية 
المدرسية المحدثة بالمؤسسات التعليمية 
وبمؤسسات  والخصوصية  العمومية 

التكوين المهني.

الدكاترة  التعليم  مفتشو  دع��ا   
الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر 
إيجاد  قصد  تنسيقيتهم  مع  وبناء 
بما  لملفهم  ومنصف  نهائي  ح��ل 
يسهم في إعادة االعتبار لهذه الفئة 
ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من 
خبرتها العلمية والمهنية، ويمكنها من 
أداء مهمتها التربوية والتكوينية في 
ظروف أحسن ومن خالل بنيات بحثية 
كل  في  انخراطهم  مؤكدين  مالئمة، 
المبادرات الرامية إلى إصالح المدرسة 
لتستجيب  يؤهلها  بما  المغربية 
تصور  وف��ق  المستقبل،  لتحديات 
البشرية  الموارد  يجعل من إنصاف 
وتأهيلها أولوية في المسار التنموي.

ال��دك��ات��رة  تنسيقية  وأع��ل��ن��ت 

المفتشين، في بالغ توصلت الجريدة 
بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع 
والتعليم  الوطنية  التربية  أطر  كافة 
شهادة  الحاملين  والرياضة  األولي 
الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار 
تعديلي  مرسوم  وفق  باحث  أستاذ 
وزارة  لموظفي  األس��اس��ي  للنظام 
جميع  فيه  يدمج  الوطنية،  التربية 
دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب 

تخصصاتهم المهنية والعلمية.
ذات  في  التنسيقية،  أعربت  كما 
الشديد  استنكارها  ع��ن  ال��ب��ي��ان، 
للتدريس  المؤقت  التكليف  لظاهرة 
التربية  لمهن  بالمراكزالجهوية 
من  ذلك  عن  يترتب  وما  والتكوين، 
امتيازات غير مستحقة تقصي فئات 

أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة 
التي  المباريات  من  مسبق،  بشكل 
اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع، 
الشديد  رفضها  إب��داء  تغفل  لم  كما 
أساتذة  توظيف  ملف  تدبير  لطريقة 
التعليم العالي المساعدين بالمراكز 
والتكوين،  التربية  لمهن  الجهوية 
والتي شابتها العديد من التجاوزات 
وما ترتب عنها من حيف في حق فئات 
أخرى  خاصة فئة المفتشين الدكاترة، 
سواء على مستوى اعتبار الشهادة 
احتساب  مستوى  على  أو  المهنية 
ومزاولة  المهنية  التجربة  سنوات 
التربوية،  والمراقبة  التأطير  مهام 
التربوي  البحث  وكذا ممارسة مهام 
إنصاف  أن  مؤكدة  وتأطيرا  إنجازا 

التربية  بقطاع  الدكاترة  المفتشين 
اإلرادة  إل��ى  إال  يحتاج  ال  الوطنية 
السياسية للحكومة في الطي النهائي 
لهذا الملف، بالنظر إلى أنه ال يتطلب 
أية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى 
مستقبل  على  االستراتيجي  عائده 

المنظومة التربوية.
لمفتشي  ال��وط��ن��ي��ة  التنسيقة 
التعليم الدكاترة عبرت في بالغها عن 
الوزارة  تعامل  من  الكبير  استيائها 
حله  تعثر  ال��ذي  ملفها  مع  الوصية 
بشكل مثير لالستغراب، رغم ما أبان 
عنه مفتشو التعليم الدكاترة من تبصر 
وحكمة خالل انتظارهم الطويل أمال 
بشهادتهم  واالعتراف  إنصافهم  في 
ينسجم  بما  واألكاديمية  المهنية 

والرؤية  اإلطار  القانون  ومقتضيات 
التنموي  والنموذج  االستراتيجية 
الجديد في االرتقاء بكفاءة أطر التربية 
الجوهري  والتحسين  والتكوين 
لمهنتها، وأكدت التنسيقية أنها كانت 
ومازالت، تنتظر من الوزارة أن تثمن 
موقع هذه الفئة داخل منظومة التربية 
والتكوين وأن تبوئها ما تستحقه من 
أدوار ووظائف تأطيرية هي من صميم 
مهامها األصلية بالنظر إلى ما راكمته 
من خبرة ميدانية وعلمية في مجال 
العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية 
مبدية استغرابها من تجاهل الوزارة 
الوصية لمطالبها العادلة والمشروعة 
بالكفاءات  استهانة  ذل��ك  معتبرة 

التربوية الوطنية .    

خديجة مشتري

أكد تقرير للخبير التربوي عبد الناصر ناجي، 
رئيس “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم-
أماكن« أن تدريس العلوم والرياضيات يشهد أزمة 
عميقة تتجلى بشكل خالص في ضعف التعلمات 
وفي انخفاض اهتمام المتعلمين بمادتي العلوم 
والرياضيات، وعزا الناجي ذلك إلى أن المواد 
العلمية يتم تدريسها بشكل ال يحفز التالميذ، 
شبكة  نشرتها  التي  ال��دراس��ة  أظهرت  حيث 
المعلومات بأوروبا أن المستوى المعرفي الذي 
وصل إليه التالميذ مرتبط بمدى كفاءة مدرسيهم 
وأن التركيز على العمل التطبيقي يسمح ببناء 
التفكير المنطقي للعلماء األكثر تعقيدا، ومن هنا، 
يقول الخبير التربوي، تأتي أهمية تعزيز تكوين 
المبتكر.  التدريس  أساليب  وتعزيز  المدرسين 
تقرير معنون  في  الناجي  الناصر  عبد  واعتبر 
ب�”جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل 
دستور 2011.. عشر سنوات من التردد” ، أن هناك 
ثالثة أبعاد من قبل المتخصصين في الديداكتيك 
في  االختالفات   : العلوم وهي  تدريس  لتيسير 
والفتيان،  الفتيات  بين  واالهتمامات  المواقف 
إلمام المدرس بتنفيذ التجارب المعقدة، مراعاة 
المفاهيم العفوية للتالميذ وأساليب االستدالل 

لديهم.
 التقرير أورد أن النتائج التي يحصل عليها 
التالميذ في االمتحانات تعتمد بشكل أساسي 
متطلبات االمتحانات ومتطلبات  على عاملين : 
المناهج، وخلص في هذا السياق إلى أن التلميذ 
قد يحصل على نتائج  مرضية لكن دون أن يكون 
لديه بالضرورة مستوى تعليمي مرض، ويرجع 
ألن  إما  دائما،  التقرير  ذلك، حسب  في  السبب 
متطلبات المنهاج كانت أقل مما كان ينبغي، أو ألن 
متطلبات االختبار ال ترقى إلى مستوى المنهاج 
أو كليهما،  كما أن االمتحانات تتأثر أحيانا يقول 
الخبير التربوي بالقرار السياسي عندما يهدف 
إلى نسبة نجاح معينة فيتم الشعور بصعوبة 

إراديا وفي  أو ال  االختبارات طوعا  أو سهولة 
هذه الحالة يتم التدبير بالنتائج متحيزا بشكل 
مضاعف، ألن هذه األخيرة ال تعكس المستوى 

الحقيقي للمتعلمين.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن النتائج التي 
التقييمات  في  المغاربة  التالميذ  عليها  حصل 
الدولية تظهر الطريق الطويل الذي ال يزال يتعين 
سلكه في هذا المجال، حيث أن هذه التقييمات 
تكشف عن فجوة كبيرة بين متطلبات المنهاج 
على المستوى الدولي وما يتم تدريسه بالفعل 
للتالميذ المغاربة، والذي ال يتوافق مع ماهو مقرر 
في المناهج الرسمية. وأرجع التقرير ذلك ألسباب 
التكوين  في  الهائلة  بالفجوات  تتعلق  مختلفة 
األساس للمدرسين وفي التطور المهني لكفاياتهم 
والممارسين  المصممين  بين  التواصل  ونقل 
ونقص التقييم والرصد ... مؤكدا أن ممارسات 
تقييم التعلمات الحالية في المغرب تعمل فقط على 
إبراز هذه الفجوات كما تلعب المراقبة المستمرة 
دور التقييم االجمالي حصريا بجميع مستويات 
التعليم بدل أن تقوم بدور التقييم التكويني ويتم 

استخدامها كصمام أمان لنظام التعليم.
وخلص التقرير في هذا الصدد إلى أن هذا 
النوع من التقييم ال يسمح سوى بتضخيم نقط 
التالميذ للتعويض عن النتائج الكارثية المسجلة 

الهجرة،  االمتحانات بل يحفز أحيانا على  في 
يقول التقرير، إلى التعليم الخاص الذي يتساهل 
المستمرة   المراقبة  في  الممنوحة  النقط  في 
وبالنسبة للتعليم العمومي فقد أصبحت الدروس 
الخصوصية المدفوعة األجر عملة رائجة بالنسبة 
لبعض المدرسين وبمثابة مراقبة مستمرة بطريقة 

أخرى اكثر خطورة.
تقرير »جودة التربية و التعليم في ظل دستور 
2011عشر سنوات من التردد«  أكد أن التقييم 
االشهادي الذي يتم تحقيقه بواسطة امتحانات 
نهاية السنة يخضع عمليا للمنهاج الحقيقي الذي 
يتم تنفيذه فعليا في الفصول الدراسية بدال من 
أن تمليه تعليمات المنهاج الرسمي وهي طريقة، 
حسب التقرير، تخلق سباقا نحو القاع مما يؤثر 
هذا  في  التقرير  وانتقد  التعلمات.  جودة  على 
البكالوريا  امتحان  يحكم  الذي  النظام  الصدد 
داعيا إلى أنه حان الوقت إلزالته لكونه يعتمد 
مستوى التحكم في الكفايات في بعض المواد 
االمتحان  خالل  من   واحد  عام  قبل  الدراسية 
إنه بعد مرور عام  من قال   : الجهوي متسائال 
من إنجاز التقييم سيبقى مستوى التلميذ على 
هذه  أن  إلى  مشيرا  سيتدهور؟   أنه  أو  حاله 
الثانية من  السنة  في  تدريسها  المواد يستمر 
البكالوريا لكن مع تهميش واضح، خاصة في 

مؤسسات التعليم الخاص التي تركز على اإلعداد 
لالمتحان الوطني الذي ال يمتحن فيه التالميذ 

في هذه المواد. 
المختلفة  المستويات  لمناهج  وبالنسبة 
عجل  على  تم  تصميمها  أن  على  التقرير  شدد 
بطريقة مجزاة و منعزولة، ولم يتم تنفيذ عمليات 
المراجعة التي تمت على مستوى المناهج كجزء 
من نهج نسقي يشمل جميع مستويات التعليم 
العالي باعتباره  التعليم  المدرسي  ناهيك عن 
امتدادا طبيعيا لقطاع التعليم المدرسي، مشيرا 
إلى أنه من المألوف العثور على اختالفات في 
التعليم  ومستويات  برامج  بين  المقاربات 
المختلفة في نفس المواد الدراسية  فضال عن 
التكرار والتناقضات، والسبب حسب التقرير، أن 
لجان مراجعة البرامج الدراسية المختلفة تعمل 
بالتوافق  ملزمة  تكون  أن  دون  منعزلة  بطريقة 
مع مرجع مشترك أي اإلطار المرجعي الوطني 
للمنهاج الذي ال تتوفر عليه المنظومة التربوية 
المغربية ودون أن تكون على علم بالمتطلبات 

على مستوى التعليم العالي.
ولم يغفل التقرير توجيه سهام االنتقاد لبعض 
المسؤولين الذين يسارعون إلى إلقاء اللوم على 
المشاكل  تواجههم  عندما  الفشل  في  اآلخرين 
والذين يسمحون ألنفسهم بتقييم اآلخرين بدل 
أن يلقوا باللوم على أنفسهم في ما وصلوا إليه من 
عدم الوصول إلى األهداف التي حددوها ألنفسهم.

وبخصوص أهداف اإلصالح المرتبط بميثاق 
يتم  لم  التقريرأنه  استنتج  والتكوين  التربية 
تحقيق العديد منها، وذلك راجع إلى نقص الموارد 
إلى  بالولوج  يتعلق  ما  في  أوال  يتجلى  الذي 
التعليم حيث لم يتم بناء مدارس كافية لتحقيق 
هدف التعليم للجميع وخاصة في الوسط القروي 
وثانيا على مستوى الموارد التعليمية التي ال 
تكفي لضمان جودة التعلم حيث يالحظ عدد من 
المدرسين عدم وجود موارد تعليمية في فصولهم 
مما يمنعهم من أداء مهمتهم التدريسية في أفضل 
الظروف، ودعا التقرير إلى ضرورة االستثمار في 

جودة التعلمات حتى نتمكن من استخدام األموال 
المكتسبة في تحسين جودة التعليم.

التقرير  ه��ذا  محاور  من  أخ��ر  محور  وف��ي   
التطرق  تم  اماكن،  الذي أصدرته جمعية  الهام 
وأورد  للمدرسة،  االجتماعية  المسؤولية  إلى 
إحصائيات باآلالف عن عدد التالميذ المنقطعين 
عن الدراسة، مؤكدا أن الشباب من األسر الفقيرة ال 
يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى التعليم العالي 
مثل نظرائهم من األسر الميسورة، مستنتجا أنه 
ليست وحدها القيود المالية المسؤولة عن ذلك  
لكن القاسم المشترك بيها هو القاسم االجتماعي 
حيث أن افتقار اآلباء الى الموارد المالية يمنعهم 
من توفير المناخ التعليمي المناسب الطفالهم 
إضافة إلى كونهم يعيشون في ظروف اجتماعية 

معيقة تمنعهم من النمو بشكل طبيعي.
 وحسب التقرير فإن المدرسة عليها مسؤولية 
اجتماعية كبيرة ينبغي أن تتحملها خاصة في 
التالميذ  من  كبير  جزء  يغادر  حيث  المغرب، 
المدرسة قبل إكمال التعليم الثانوي التأهيلي. 

بلغ  الدراسة  عن  المنقطعين  عدد  أن  وكشف 
مليون  نصف  م��ن  بأكثر   2015 سنة  ذروت���ه 
من  المئة  في   9 حوالي  مايشكل  وهو  منقطع، 
إجمالي عدد المتمدرسين في التعليم العمومي، 
التقرير، من أن األسر تتلقى  الرغم، يقول  على 
المدرسة  إلى  أطفالها  إلرسال  مالية  مساعدات 
في إطار برنامج »تيسير« لكنها مساعدات غير 
أقل  الممنوحة  االجنماعية  فالمساعدة  كافية،  
لألطفال  األساسية  الحاجيات  تلبية  من  بكثير 
من األسر المحرومة والمساعدات المالية برسم 
على  إيجابي  بشكل  تؤثر  ال  تيسير«  برنامج« 
الوطنية  )الهيئة  للتالمذة  الدراسي  التحصيل 
لتقييم المكتسبات المنجز سنة 2019(. إضافة 
على  معممة  ليست  المدرسية  المطاعم  أن  إلى 
الداخليات  أن  كما  المعوزين  التالميذ  جميع 
تحتاج التأهيل الكافي مما يغذي لدى بعض من 
يستفيدون من خدماتها الرديئة، حسب التقرير، 
الرغبة في ترك المدرسة مبكرا، وهو ما يفسر 

ولو جزئيا االنقطاع عن الدراسة. 

في تقرير "جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011.. عشر سنوات من التردد«

عدد املنقطعني عن الدرا�صة بلغ ذروته �صنة 2015 ب�أكرث من ن�صف مليون منقطع  
العمومي التعليم  يف  املتمدر�صني  عدد  اإجم�يل  من  املئة  يف  اأي حوايل 9 

أهداف اإلصالح المرتبط 
بميثاق التربية والتكوين 
لم يتم تحقيق العديد 

منها بسبب  نقص الموارد

جتديد املكتب املديري للفرع اجلهوي للج�معة امللكية املغربية 
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احمد بهناس
مفوض قضائي

لدى املحكمة االبتدائية 
بوجدة

وجدة في: 2022/01/19
إعالن بإجراء تدخل في 

حجز تنفيذي على عقار غير 
محفظ 

مرجعنا: 2022/02
ملف حجز تنفيذي: 

2022/16
قرار رقم: 915/2019
ملف رقم: 668/2019

بناء على النسخة التنفيذية 
رقم  القرار  موضوع 
عن  الصادر   915/2019
باملحكمة  االستئنافات  غرفة 
بتاريخ  بوجدة  االبتدائية 
رقم  ملف   2019/12/03

.668/2019
بن  ابراهيم  السيد  لفائدة: 

قاسم
محمد  األستاذ  عنه:  ينوب 
لكبيري محامي بهيئة وجدة
عبو  بن  املختار  ورثة  ضد: 
امهري،  زينب  زوجته  وهم: 
هبة  عمر،  محمد،  وأوالده 

اسمهم العائلي بن عبو. 
السالم  حي  عنوانهم: 
عوينت السراق زنقة س رقم 

22/23 وجدة.
امتناع  محضر  على  وبناء 
مع عدم وجود ما يحجز من 
طرفنا  من  واملنجز  منقول 

بتاريخ 2021/12/28.
وبناء على الطلب املقدم إلى 
السيد رئيس مصلحة كتابة 
الضبط من أجل إجراء حجز 
تنفيذي على عقار غير محفظ 

اململوك  املنزل  في  املتمثل 
بزنقة  الكائن  عليهم  للمنفذ 
السالم  حي   23 رقم  س22 

عوينت السراق وجدة،
من  و16   15 املادتني  وبناء 
الصادر   81/03 القانون 
 2006 فبراير   14 بتاريخ 
مهنة  بتنظيم  املتعلق 

املفوضني القضائيني.
مفوض  بهناس  احمد  نحن 
املحكمة  لدى  قضائي 
الجاعل  بوجدة،  االبتدائية 
لخضر  بشارع  عمله  مقر 
غيالن عمارة بوطيب الطابق 
نعلن  وجدة،   7 رقم  الثاني 
 2022/01/12 بتاريخ  أنه 
التنفيذي،  الحجز  إجراء  تم 
الطلب  موضوع  املنزل  على 
غرف،  ثالث  من  واملكون 
ومرآب.  مرحاض  مطبخ، 
صغير،  ممر  شماال  يحده 
غربا  س22،  الزنقة  شرقا 
جابري،  هلل  عبد  ملك 
محمد.  الجليلي  وجنوبا 
بن  هبة  السيدة  وعينا 
أن  بعد  عليها  حارسا  عبو 
بلغناها نسخة من املحضر.

 2022/01/13 وبتاريخ 
في  التدخل  بتسجيل  قمنا 
رئيس  السيد  لدى  الحجز 
املحكمة االبتدائية، بالسجل 
املمسوك لدى مصلحة كتابة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ألداء  ضمانا  وذلك  بوجدة، 
مبلغ 5910.00 درهم املقدر 
املشار  للقرار  تنفيذا  مؤقتا 

إلى مراجعه أعاله.
ع.س.ن/198/ا.د

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

الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
وزارة الـداخـلـيـة

عمالة إقليم خنيفرة
الكتابة العامة
م.ص/ق.م.ص

إعـــالن عـن استشارة 
معمارية

رقم: 2022/03/إ.م.ص.ت.ق
 2022 فبراير   15 يوم  فــي 
العاشرة  الساعة  على 
مـكاتب  فـي  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املهندسني  أظرفـة  فـتـح 
املتعلقة  املعماريني 
باالستشارة املعمارية ألجـل: 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
املركز  بناء  إعادة  أشغال 
بدوار  القروي  الصحي 
 - واومانة  بجماعة  أوراش 

إقليم خنيفرة.
مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
املعمارية  االستشارة 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
خنيفرة ويمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchéspublics.

  gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
باملشروع في مبلغ سبعمائة 
درهما  ألف  وخمسني 
دون  درهم(   750.000,00(

احتساب الرسوم
كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وتـقـديـم  محـتـوى  مـن 
مـلـفـات  وإيداع 
قمنة  ر و فـسـني  ملـتـنا ا
الصفقات  تفويت  إجراءات 

مـطابـقا  العمومية 
الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 
 ،148  ،102  ،101  ،100
الـمـرسـوم  مـن  و150   149
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 
العمومية،  بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
واملالية رقم 14-20 الصادر 
 1435 القعدة  ذو   08 في 

)04شتنبر2014(.
إلى  بزيارة  القيام  تقرر  وقد 
املوقع يوم 02 فبراير 2022. 
خنيفرة  عمالة  بمقر  املوعد 
العاشرة  الساعة  على 

صباحا  )غير إجبارية(
للـمهندسني  ويـمـكـن 

املعماريني :
أظـرفـتـهـم،  إيـداع  إمـا   -
بمكتب  وصـل  مـقـابـل 

الضبط لهده العمالة
إمـا إرسـالـهـا عـن طـريـق   -
الـبريـد الـمـضـمـون بـإفـادة 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم 

الـمـذكـور،
- إمـا تـسـلـيـمـهـا مـبـاشـرة 
لجنة  مـكـتـب  لـرئـيـس 
بـدايـة  عـنـد  املباراة 
فـتـح  وقـبـل  الـجـلـسـة 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكترونيـا عبر 

بوابة الصفقات العمومية. 
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   05 الـمادة  فـي 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن/199/ا.د ع.س.ن /189/إد

ع.س.ن /189/إد
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة

إعالن عن طلب العروض
رقم 2022/01

 2022 فبراير   14 يوم  في 
على الساعة العاشرة صباحا 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
بالجديدة  لدكالة  الفالحي 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

العروض من أجل:
 6.800 شراء   :1 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الوليدية،  الغربية،  الترابية 
والزمامرة  اسبيطة  اوالد 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.400 شراء   :2 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
سانية  الغنادرة،  الترابية 
التابعة  ولحكاكشة  بركيك 

إلقليم سيدي بنور.
 7.200 شراء   :3 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الترابية اوالد عمران، كودية 
وكريديد  تامدة  دغوغ،  بني 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.400 شراء   :4 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
العطاطرة  بوحمام،  الترابية 
إلقليم  التابعة  والجابرية 

سيدي بنور.
 7.100 شراء   :5 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
قصيبة،  خميس  امطل، 
بوساكن  واوالد  مطران 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 6.400 شراء   :6 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
بني  العونات،  بنور،  سيدي 
اتسيرس واوالد سي بوحيا 

التابعة إلقليم سيدي بنور.
 7.700 شراء   :7 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
املشرك  هالل،  بني  الترابية 
إلقليم  التابعة  والعامرية 

سيدي بنور.
 5.800 شراء   :8 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
سيدي  غانم،  اوالد  الترابية 
سيدي  أخديم،  امحمد 
التابعة  ومكرس  اسماعيل 

إلقليم الجديدة.
 6.100 شراء   :9 رقم  حصة 
املدعم  الشعير  من  قنطار 
لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
والتسليم  النقل  التفريغ، 
الجماعات  مستوى  على 
الترابية سبت سايس، زاوية 
لقواسم  افرج،  اوالد  سايس، 
واوالد سيدي علي بن يوسف 

التابعة إلقليم الجديدة.
شراء 6.100  حصة رقم 10: 
املدعم  الشعير  من  قنطار 

لفائدة  املاشية  لتغذية 
الشحن،  متضمنة  الفالحني، 
التفريغ، النقل والتسليم على 
الترابية  الجماعات  مستوى 
الشعيبات،  حمدان،  اوالد 
سي حساين بن عبد الرحمن، 
التابعة  وبولعوان  متوح 

إلقليم الجديدة.
العروض  ملف  سحب  يمكن 
باملكتب  الصفقات  مكتب  من 
الجهوي لالستثمار الفالحي 
محمد  16شارع  لدكالة،  
السادس، الجديدة - املغرب. 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

في:
حصة رقم 1:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 2:
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(.
حصة رقم 3: 

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 4: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(.
حصة رقم 5:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 6: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
حصة رقم 7:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 8:
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
حصة رقم 9:

30.000,00درهم
)ثالثون ألف درهم(. 

حصة رقم 10: 
30.000,00درهم

)ثالثون ألف درهم(. 
القصوى  امليزانية  حددت 

احتساب  مع  املتوقعة، 
الخدمات  لتنفيذ  الرسوم، 
طرف  من  إنجازها  املزمع 

صاحب املشروع في مبلغ:
حصة رقم 1:

وستة  وأربعمائة  مليون 
درهم  ألف  وتسعون 
مع  )1.496.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 2: 

وثمانية  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وعشرون 
مع  )1.628.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 3:

وثمانية  وخمسمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.584.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 4: 

وثمانية  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وعشرون 
مع  )1.628.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 5:

وخمسمائة  مليون 
درهم  ألف  وستون  واثنان 
مع  )1.562.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 6:

وأربعمائة  مليون 
درهم  ألف  وثمانية 
مع  )1.408.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 7: 

وأربعة  وستمائة  مليون 
درهم  ألف  وتسعون 
مع  )1.694.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 8:

وستة  ومائتني  مليون 
درهم  ألف  وسبعون 
مع  )1.276.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 9: 

واثنان  وثالثمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.342.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
حصة رقم 10:

واثنان  وثالثمائة  مليون 
درهم  ألف  وأربعون 
مع  )1.342.000,00درهم( 

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  إرسالها  إما   -  >
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم إلى املكتب املذكور 
أعاله.

< إما إيداعها، مقابل وصل، 
الخاص  الضبط  بمكتب 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
16شارع  لدكالة،   الفالحي 
الجديدة-  السادس   محمد 

املغرب.
طريق  عند  إيداعها  إما   >
بوابة  في  اإللكتروني  البريد 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   >
العروض  لجنة طلب  لرئيس 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
10 من نظام طلب  املادة  في 

العروض.
ع.س.ن/199/ا.د

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

وزارة الـداخـلـيـة
عمالة إقليم خنيفرة

الكتابة العامة
م.ص/ق.م.ص

إعـــالن عـن استشارة 
معمارية

رقم: 2022/04/إ.م.ص.ت.ق
 2022 فبراير   15 يوم  فــي 
عشر  الحادية  الساعة  على 

مـكاتب  فـي  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
املهندسني  أظرفـة  فـتـح 
املتعلقة  املعماريني 
باالستشارة املعمارية ألجـل: 
وتتبع  املعمارية  الدراسات 
املركز  بناء  إعادة  أشغال 
الحمام   القروي  الصحي 
إقليم   - الحمام  بجماعة 

خنيفرة.
مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
املعمارية  االستشارة 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
خنيفرة ويمكن كذلك تحميله 
بوابة صفقات  إلكترونيا من 

الدولة:
www.marchéspublics.

  gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  لألشغال  املتوقعة 
باملشروع في مبلغ سبعمائة 
درهما  ألف  وخمسني 
دون  )750.000,00درهم( 

احتساب الرسوم
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
إيداع  و  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـلـفـات املـتـنافـسـني ورقمنة 
الصفقات  تفويت  إجراءات 
مـطابـقا  العمومية 
الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 
 ،148  ،102  ،101  ،100
الـمـرسـوم  مـن  و150   149
في  الصادر   2.12.349 رقم 

 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 
العمومية،  بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
الصادر   20-14 رقم  واملالية 
في 08 ذو القعدة 1435 )04 

شتنبر 2014(.
إلى  بزيارة  القيام  تقرر  وقد 
املوقع يوم 02 فبراير 2022. 
خنيفرة  عمالة  بمقر  املوعد 
العاشرة  الساعة  على 

صباحا  )غير إجبارية(
للـمهندسني  ويـمـكـن 

املعماريني:
أظـرفـتـهـم،  إيـداع  إمـا   -
مـقـابـل وصـل بمكتب الضبط 

لهده العمالة
طـريـق  عـن  إرسـالـهـا  إمـا   -
بـإفـادة  الـمـضـمـون  الـبريـد 
الـمـكـتـب  إلى  باالستالم 

الـمـذكـور،
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
لـرئـيـس مـكـتـب لجنة املباراة 
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل 

فـتـح األظرفة.
- إما إرسالها إلكترونيـا عبر 

بوابة الصفقات العمومية. 
الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
هـي  بـهـا  اإلدالء  الـواجـب 
عليها  املنصوص  تـلـك 
نظام  من   05 الـمادة  فـي 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن/200/ا.د

ع.س.ن /018/إت

ع.س.ن /193/إد

ح. الفارسي

األربعاء،  أمس  البقاء،  دار  إلى  غادرنا 
اتحاد  املسرحي وعضو  والكاتب  الشاعر  
كتاب املغرب، األستاذ الحسني القمري بعد 

معاناة طويلة مع املرض.
 1978 منذ  املحاماة  مهنة  الراحل  زاول 
كتاب  اتحاد  إلى  وانضم  الناظور،  بمدينة 
كاتبا  شغل  الذي   1976 سنة  املغرب 
فرع  لكاتب  نائبا  ثم  بوجدة  لفرعه  عاما 

الناظور.  
الشعر  مؤتمر  في  املغرب  الراحل  مثل   
عمود  له  كان   كما  بغداد.  في  العربي 
كتب  كما   ، »البيان«   بجريدة  أسبوعي 
االشتراكي«  »االتحاد  جرائد  في  مقاالت 

و«العلم« ومجلة« األديب« اللبنانية.
»سنابل  نذكر:  الشعرية  دواوينه  من 
باء«،  »ألف   ، العمر«  »حصاد  الزمان«، 

»كتاب الليالي«، »هديل الروح«.
الراحل  ألف  الشعرية،  دواوينه  بجانب 
نوح،  سفينة  وهي:  املسرحيات  من  العديد 
املتمردون،  النور،  مطلع  العرش،  بطولة 
رجوع امللك محمد الخامس من املنفى، جحا 
يذوبون،  عمالقة  الوطنية،  بطاقته  يتسلم 
»املشعل  جمعية  مؤسسي  من   كان  وقد 
سعيد  بمعية   1964 سنة  املسرحي« 
الجيراري واملرحوم عبد اهلل عاصم وأحمد 
شوقي املعاشي ومحمد القضاوي وجمعية« 

أهل دربالة للموسيقى واملسرح«.
ساهم الراحل في تحريك الجمودالثقافي 
السبعينات،  منذ  الناظور  مدينة  الذي طبع 
اهلل  عبد  الناقدين  رفقة  الراحل  شكل  كما  
ثقافيا  ثالوثا  أقضاض  ومحمد  شريق 
بمدينة الناظور، حيث أصدورا مجلة أدبية 
سنة 1991 كما  فصلية »فضاءات مغربية« 
»إشكاليات   بعنوان  كتابا مشتركا  أصدروا 

وتجليات ثقافية« سنة .1994
 في شهادة لشقيقه الراحل البشير قمري 

حول تجربته الشعرية كتب البشير:
الشعر  من  انتقل  إبداعيًا  الحسني   «
في  الحر«  »الشعر  كتابة  الى  العمودي 
هو  وحده  تفاصيلها،  كل  أعلم  ال  لحظات 
من  لكنه،  ذلك،  عن  يكشف  أن  يستطيع 
السبعينيات،  بدايات  منذ  ذلك  فعل  املؤكد، 
األول  ديوانه  بإصدار  مشروعه  مفتتحًا 
الفقيد محمد  الذي وضع غالفه  باء«  »ألف 
منيب البوريمي، ثم توالت بعد ذلك دواوينه 
في  »تحول«  أنه  أيضًا  املؤكد  األخرى. 
الرومانسي،  امليسم  من  الشعرية،  تجربته 
الطالئعية  الى  الروحي،  النفسي،  الذاتي، 

غير بعيد عن هموم الوطن بتأثير من النضال 
والوعي السياسي والنقابي، غير أن شعره، 
عموما، يظل وفيا للمكان وااللتزام بقضايا 
العربي،  الوطن  وفي  املغرب  في  االنسان، 
ومن ثم يغلب على هذا الشعر نوع من القول 
تعرية  الى  غالبا  يقود  الذي  االيديولوجي 

الواقع وإدانته.
أيضا  القمري  الحسني  شعر  في    
الصوفية  ضروب  من  ضرب  إلى  نزوع 
االهل  ويختفي  املوت  يلح  عندما  خاصة 
عندما  واألصدقاء،  واألحبة  واالقرباء 
عندما  النفسي،  واأللم  الوجع  يشتد 
عندما  الفقدان،  العزلة  مسامير  تدق 
والالمرئي،  املرئي،  العالم  أسرار  تنكشف 
وعندما.... وعندما  االقنعة  تسقط   عندما 
6 - لالحتفاء باألمكنة طقس جنائزي في شعر 
القمري، الناظور، وجدة، سبتة،  الحسني 
طنجة، مراكش، بيروت،  مليلية، فاس، 
شعر  في  تتحرك  فضاءات  مدن،  بغداد، 
في  ،تتحرك  تحركت  كما  القمري  الحسني 
عليهم  أطلق  ممن  مجايليه  أغلب  نصوص 
نعت شعراء املغرب الشرقي، حسن االمراني، 
محمد علي الرباوي، محمد منيب البوريمي، 
محمد بنعمارة، محمد لقاح، الطاهر دحاني، 
وتحركت أحيانا في شعر آخرين كاملجاطي 
 والكنوني وامللياني، االشعري جزئيا وغيره..
تحضر األمكنة في شعر الحسني كما يحضر 
الرواية  تكرسه  الذي  الزمن  النثري،  الزمن 
بامتياز، زمن العبور الى ميتافيزيقا الذات 
الزمن  الالمعنى،  زمن  والكينونة،  والوجود 
الذي طارد طرفة كما طارد املتنبي والشابي 
والسياب او درويش وسعدي يوسف. وكما 
وبالزمن،  باالمكنة  الحسني  شعر  يحتفي 
يحتفي أيضا باللغة: لغة الحسني لغة شفيفة، 
لدى  نجد  مثلما  كالنبيذ،  معتقة  رقراقة، 
هنا  أتحدث  واملجاطي،  والكنوني  بنطلحة 
عن املعجم والتركيب والصياغة كما أتحدث 
والتشبيهات،  واالستعارات  املجازات  عن 

عن  الحديث  إمكان  للدارس  يوفر  ما  وهذا 
املغربي  الشعر  في  الشعرية  اللغة  تحوالت 
أصبحت  اآلن  التحوالت  هذه  ألن  املعاصر، 
طلق  الحالي  الشعر  اخرى..  قياسات  لها 
في  الحفر  لصالح  اللغوي  الحفر  هاجس 
اللغة  تعتيق  توخى  بينما  النص،  معمارية 
اخرى  انطولوجية  بهوية  ارتباط  له  كان 

تقبل من خارج النص..«.
الناقد عبد الرحمان بوعلي أإكد في شهادة 
الحسني  تجربة  أن  الراحل  حول  سابقة 
الضفاف،  واسعة  شعرية  تجربة  القمري 
األقانيم  كيانها  في  تختزل  العمق،  بعيدة 
االنسان واملجتمع والحياة، لكونه  الثالثة: 
التاريخ  في  ضاربة  واسعة  ثقافة  »يمتلك 
القديم وملقية بفروعها في العصر الراهن 
بكل تبدالته وتقلباته«، مضيفا أن الراحل« 
االنسان  يمثل  كان  ثقافته،  الى  إضافة 
حركة  في  الذائب  واملناضل  املثقف  امللتزم 
والسياسي  االجتماعي  بانتمائه  املجتمع 
الى الطبقات الهشة، وكل هذا في تواضع، 
حيث ظل الراحل قريبا من الناس مغمورا 
بالتواضع الجم، ولم يأخذه بريق الشهرة 
الخلق  الى مشارف  بالقصيدة  ارتقى  حني 
الظهور  على  عازفا  ظل  بل  واالبتكار،  
قلوب  من  قريبا   ، االنظار  عن  ومختفيا 

الناس..«...

04www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com الخميس 20 يناير 2022 املوافق 17 جمادى الثانية 1443 - العدد 13.048

االشتراكي

اأقب�ض الريح بيَدي 

خديجة 
بوعلي

نادرا ما أمشي على األرض
أجدني معلقة بخيط  سحاب 
رأسي هناك في أعلى غيمة،

قدماي بال متكأ
أسرح في ملكوت ال يعرف إال الهذيان 

نادرا ما أمشي  على األرض
كركوزا  تائها في فلوات العتمة

والضياء
أجوب دهاليز الشفق
أفكك  شفرات غروب

يهمي  غرابة على شغاف الوجدان   

قليال ما أستند على صخرة  ال تحركها العاصفة
محلقة أجدني  في كل اتجاه

تجذبني ريح تعوي في سراديب األعماق
 تتجاذبني  اللغات

للغات فصول 
للفصول لغات

األخضر ُيلهب الفؤاد
األصفر  يدس زعاف  الحنني في كل الفجوات

يعلق مناديل الذكرى على حبل غسيل في الشرفات
واملطر  يعبق بالرفات

أحيانا 
تخونني جناحاي

أهوي  في مهب  الشرود 
تتقاذف أجنحتي اليابسة أوراق   خياالت  ملقاة 

أفكاري  تصاب بالغثيان 
 تتفقد   ظل شجرة عالية... عارية 

تقتفي  عطر  زهرة تفوح  نورا
في مزهرية قلب  مرصع بالوفاء

تترصد الخطو عيان  التسبر  الغور 
 ال  تعرف كنه الضياع

على صدر الصمت أتمدد
كاملصلوب  على صقيع جدار

وحدها الغربة 
تعانق الشتات  

تفهم  سر  نظرات  البدر الساهمة في  سماء  شتاء.
نادرا ما أمشي بينكم على األرض

كلما مددت يدي...
تقبض على همهمات الريح .

تفقد  عيناي الشطآن.

يشرع سكان دوار »مول البركة« 
في جني غلة ثورتهم بعدما خلعوا  
في  الجماعة«  »شيخ  التهامي 
تفاصيل أوردتها رواية »الضريح«، 
وتنطلق رواية »نوار الفول« بإلزام 
البركة(  مول  دوار  )ثوار  البركيني 
االحتجاجية  مسيرتهم  في  السلطة 
على شق طريق وبناء جسر وإصالح 
عاد  بعدما  البائرة،  الجرف  أراضي 
معلما  مسيرته  ليكمل  رشيد  املعلم 
الجديد  القايد  يقرر  مدرستهم،  في 
على  الدواوير  جميع  ترغيب  حمو 
لدوار  وحصارها  قطيعتها  إنهاء 
أوالد الشرادي أو »أوالد الشر« كما 
تلقبه الدواوير املجاورة له، وحثها 
الخيل  موسم  في  املشاركة  على 
دوار  لكن  الستة،  أيامه  في  والخير 
مول البركة ومعه أبناء عمومتهم من 
دواري بورزة و بوسلهام يمتنعون 
املعني،  املوسم  في  املشاركة  عن 
أوالد  دوار  مع  الراسخ  لعدائهم 
الكدس  أرض  اغتصب  الذي  الشر 
والذي  البركيني،  أصحابهما  من 
والبطش  بالقهر  الدواوير  بني  نبت 
والسطوة، وينجح الفارس الراضي 
الدواوير  إقناع  في  »مقدم السربة« 
في  للمشاركة  بها  والدفع  املمانعة 
املوسم، وذلك بإنشاء »سربة خيل« 

موحدة من الدواوير الثالثة، مفاخرا 
وأحصنتهم  ومهارتهم  بفرسانهم 
ومعتبرا  وأصالتها،  وشدتها 
»ّأوالد  من  للثأر  فرصتهم  املواجهة 
حمو  والقايد  هم  وإذاللهم  الشر«، 
إشارة  رهن  سلطاته  وضع  الذي 

أعدائهم...
الستة«  األيام  »تبوريدة  وخالل 
يقع الخداع والغدر والغش وتحصل 

الهزيمة....
ثم تنتقل الرواية إلى تآمر سلمان 
ولد الشر ومعه القايد حمو  لإلطاحة 
تجنيد  طريق  عن  البركيني،  بثورة 
متقاعد  جندي  وهو  »العسكري« 
املخلوع  التهامي  الشيخ  أخ  ابن 
الشر  ولد  سلمان  ويغري  واملقبور، 
كرسي  على  بالجلوس  العسكري 
مشيخة البركيني مكان عمه، ويزوده 
بها  ليشق  واألموال  باألعالف 
الناس  ويؤلب  وذويه  أهله  صفوف 
على ثورة وثوار دوارهم، ويستميل 
الغزواني  الشر كال من  ولد  سلمان 
من  املعطي  ومعه  بورزة  دوار  من 
والءهما  ويضمن  بوسلهام،  دوار 
واستعدادهما لفك ارتباط دواريهما 
وشهادتهما  البركة،  مول  بدوار 
أراضي  على  الشر  أوالد  بشرعية  
ملن  »األرض  مقولة  في  الكدس 

بالتوسط  إياهما  واعدا  يحرثها«، 
كي  الفالحي  البنك  مدير  لدى  لهما 
ديونهما  لتسديد  ُمهال  يمنحهما 
بسببها  والتي  عليهما  املتراكمة 
الفالحي  البنك  موظفو  يهددهما 

بالحجز على ممتلكاتهما...
عن  الشر  ولد  سلمان  ويعلن 
إحياء موسم الصخرة املقدسة التي 
وهو جمع  الفول«  »نوار  يسمونها 
للتباكي  الشراديون  فيه  يحتشد 
محرقة  لذكرى  استحضارا  فوقها 
وكيف  وصحابته،  الشرادي  جدهم 
ابتلعت الصخرة في قرن من القرون 
جوفها  في  الشرادي  الجد  الغابرة 
وكيف  األعداء،  نيران  من  له  صونا 
فوقها  رفاقه  أجساد  األعداء  شوى 
حتى تغير لونها من بيضاء ساطعة 
الى منقطة ببقع سوداء )فاستحقت 
اسم نوار الفول(... وعلى »الصخرة 
الشر  ولد  سلمان  حدد  املقدسة« 
املتواطئني  من  وعدد  حمو  والقايد 
للبركيني  الشقيقة«  »الدواوير  من 
سبل حصار الثورة ووأدها، ويأخذ 
نقط  تنزيل  عاتقه  على  حمو  القايد 
سلمان  يستغل  باملقابل  التواطؤ، 
مقدم  امليلودي  تورط  الشرادي  ولد 
فضيحة  في  البركة  مول  دوار 
مثلما  االعتقال،  الى  تجره  أخالقية 

في  الداودي  الفقيه  مرض  يستغل 
العسكري  مع  ليتآمر  الدوار،  نفس 
بتعيني  للدفع  حمو  القايد  ويحثان 
علي(   وفقيه)  )الجياللي(  مقدم 
تكون  املتمرد،  للدوار  بديلني 
مهمتهما تمزيق وحدة الثوار وزرع 

الفتنة في صفوفهم...
البركيني،  على  الضربات  تتوالى 
شق  وعود  عن  السلطة  وتتراجع 
واستصالح  الجسر  وبناء  الطريق 
املعلم  يستفتون  فكانوا  األراضي... 
يعلمهم  فانبرى  محنهم،  في  رشيد 
واملقدرة،  والبأس  واملعرفة  الحكمة 
ويمنحهم الهيبة والعزيمة، والقدرة 
املعلم  فناظر  واملالقاة،  الثبات  على 
ولي  مسألة  في  علي  الفقيه  رشيد 
الفقيه  أكثر  بعدما  الجائر،  األمر 
فتاوى  من  البركيني  على  علي 
الجماعة  شيخ  على  الخروج  حرمة 
املحرمة  أمرهم  ولي  واعتباره 
مباغضته،  أو  مشاحنته  عليهم 
عبادة  وطاعته  مواالته  واعتبار 
املعلم  لكن  وثواب،  جزاء  ذات 
رشيد غلب الفقيه علي بقوي بيانه 
كره  اهلل  أن  من  برهانه  وساطع 
على  ثاروا  األنبياء  وأن  الظاملني، 
بركة  زيف  كشف  كما  الجائرين... 
صماء  وأنها  املقدسة«،  »الصخرة 

سلمان  ليكتشف  الصخر،  كبقية 
ولد الشر أنه ال يمكن له خنق ثورة 
مادام  عليها،  والقضاء  البركيني 
محدثا  وبينهم  فيهم  رشيد  املعلم 
سيحول  ذلك  وأن  وموجها،  واعظا 
الجد  ووصية  نبوءة  تحقيق  دون 
الكبير من  بإقامة دوارهم  الشرادي 
سيحول  مثلما  الغابة،  إلى  الوادي 
دون تحقيق سلمان ملشروعه املالي 
الكدس بشراكة  أرض  فوق  الضخم 

مع القايد حمو... 
 يزداد التشويق حني يسقط املقدم 

الجياللي مغمى عليه بضربة طائشة 
أثناء  طائشة  بحجرة  رأسه  على 
الغاضبني  للبركيني  لجمع  حضوره 
الدسيسة  خيوط  يكتشفون  وهم 
عزلهم  تم  حيث  اجتاحتهم..  التي 
بتحويل  وحصارهم  الغابة....  عن 
اإلثارة  وتشتعل  الوادي...  مجرى 
الشرادي  ولد  سلمان  يوعز  حني 
ملداهمة  اجتباه  الذي  القتل  لفريق 
و  وقتله  املدرسة  في  رشيد  املعلم 

جره لدفنه في قلب الغابة...

رواية »نوار الفول« لمحمد الشمسي 

اأركان الثورة املنتظرة

شعلة ثقافية أخرى تنطفئ 

ال�ساعر وامل�سرحي احل�سني قمري ُيوِدع 
»هديل الروح« اإلى خالقه  

في شعر الحسين القمري نزوع إلى 
ضرب من ضروب الصوفية، خاصة عندما 

يلح الموت ويختفي األهل واألقرباء 
واألحبة واألصدقاء، عندما يشتد الوجع 

واأللم النفسي، عندما تدق مسامير 
العزلة الفقدان 

 صدرت، حديثا، للروائي 
محمد الشمسي رواية 
ثانية “نوار الفول”، بعد 
رواية “الضريح” الذي 
أصدرها نهاية السنة 
املاضية عن نفس دار النشر 

“مؤسسة باحثون”.
يعتبر الروائي  محمد 
الشمسي أن عمله اجلديد 
هو امتداد لروايته األولى 
»الضريح« وأنه واصل من 
خالله الوقوف على شروط 
وأركان قيام وجناح الثورة، 
من ضرورة استنادها على 
العلم واملعرفة واحلكمة 
الكتساب القوة املتزنة، وأن 
الثورة تأتي نقيضا للعنف 
والقهر والتسلط، وأن 
الثورة نبتة طيبة تنبت يف 
القلوب الطيبة، وأن الثورة 
تتخذ من السلم واحلب 
والصفح والطموح واألمل 
واحلرية والعدالة عناوين 
لها، معرجا على مخططات 
أعداء الثورة يف اإلطاحة 

بها وخنقها. 



CMJN

محمد العربي هروشي
الفتور  على  سنوات  ثالث  زهاء  مرت 
املغرب  التاريخيني،  الجارين  بني  الدبلوماسي 
القاموس  في  تعد  أخطاء  بعد  وإسبانيا، 
الدبلوماسي، بمثابة زالت يصعب جبرها إال بعد 
توفر إرادة وتبصر سياسيني لدى من يدير شؤون 
الحالة تبقى حكومة شانسيث  الحكم، وفي هذه 
العالقات  عرفتها  حكومة  أسوأ  االشتراكية 
البينية بني البلدين، حيث تسببت زالتها في توتر 
ما  العالقة  هذه  وتشهد  الدبلوماسية،  العالقة 
يكدر صفوها حتى مع حكومة أثنار التي سرعان 
البقدونس، طبعا وبعد  أزمة جزيرة  ما تجاوزت 
أن قاد غرور أثنار ألن يتنمر على حدودنا الترابية  
لم  منذئذ  الجنوبي  جاره  أن  يومها  ،متناسيا 
الكولونيالية  الذاكرة  مخيلة  في  كان  كما  يعد 
الفالنخية، وأن املغرب بلد له تاريخ عريق وموقع 
خاصة  الدولية  السياسة  في  جيواستراتيجي 
مع حلفائه من الدول العظمى، سواء في االتحاد 

األوروبي أو في الواليات املتحدة األمريكية.
في  قلت  كما  اإلسبانية  الحكومة  تركيبة  إن 
قطار  عن  عبارة  هجينة،  تركيبة  املقاالت،  إحدى 
برأسني، كل في اتجاه، لقد أدت وزيرة الخارجية 
في  فادحا  خطأ  الرتكابها  غاليا  الثمن  أرنشا 

االنفصالي  باستقبالها  الدبلوماسية  قاموس 
بتلك  البوليساريو،  ميليشيات  عراب  غالي، 
الدفاع  أحرجت  حيث  الهتشكوكية،  الطريقة 
ملبية  غيرهم،  قبل  اإلسبانيني،  والداخلية  
زمرة  من  حكومتها  في  طفوليني  يساريني  رغبة 

»بوديموس« ذات النزوع الشيوعي الراديكالي.
تصور  يقود  نفسه  التوجه  مازال  واآلن 
واستراتيجية غونساليث، وهو يرضخ لتعليمات 
بالغاز  يتعلق  ما  في  الكابرانات،  دولة  رئيس 
بكل  منه  تستفيد  إسبانيا  كانت  الذي  الجزائري 
أن  قبل  املغربي،  التراب  من  مروره  بعد  ضمان 
جوا  العالقات،  قطع  إلى  الجزائر  كبرانات  يلجأ 
يتصور  فهل  املغربية،  اململكة  مع  وبرا  وبحرا 
سانشيث أن دولة العسكر ستمنحه الغاز مجانا؟ 
الداخلي  اإلسباني  اإلعالم  عليه  أعاب  لقد 
تمثل،  وقد  الجزائر  حكام  وعود  وراء  انصياعه 
كانت  التي  تلك  كمثل  بالجزائر  إسقاطا،عالقته 

تربط كوبا باالتحاد السوفييتي.
في  الجزائر  على  التعويل  أن  اتضح  وقد 
تموين الغاز بما يكفي اإلسبان لتجاوز قر الشتاء 
إنما هو من قبيل الوهم ،فسرعان ما انهالت على 
غونساليث سهام االنتقادات إعالميا وبرملانيا من 

املعارضة، بل حتى من بعض املوالني له .
املغربية  السفيرة  بولعيش  السيدة  بقاء  إن 
بمدريد في الرباط لحد اآلن، دليل على أن األزمة 

مازالت قائمة بني اململكتني املغربية واإلسبانية، 
وعلى أن شانسث وحكومته لم يستوعب الدرس 

األملاني:
عرفت  بدورها  املغربية  األملانية  فالعالقات 
وغير  امللتبس  للموقف  أشهر  ثمانية  منذ  فتورا 
وأملانيا  الترابية،  بوحدتنا  واملاس  املنصف 
االتحاد  في  ووزنا  موقعا  أملانيا  ما  أدراكم  وما 
الدولي كقوى عظمى،  املنتظم  بل وفي  األوروبي 
األمر  تعلق  ملا  كله  بالحزم  املغرب  لها  انبرى 
الخطاب  روح  بإزائها  وجسد  الترابية  بالوحدة 
قابلة  غير  الصحراء  قضية  اعتبر  الذي  امللكي 
واضحا  كان  السادس  محمد  فامللك  للتفاوض، 
لغتهم  في  يفصحوا  بأن  حلفاءه  كانوا  من  مع 
السياسية عن مواقفهم قبل نياتهم في ندية، كان 

على الطرف اإلسباني أن يستوعبها.
وصعدت  ميركل  رحلت  أن  وبعد  واآلن 
حيث  من  وأعادت حساباتها،  الجديدة  الحكومة 
كانت  البرغماتي،  باملعنى  والخسارة  الربح 
بوريطة  املغربي  الخارجية  وزير  بني  املشاورات 
أملانيا،  خارجية  وزير  بورغ،  كروستوفر  وبني 
توجت بالرسالة الشهيرة للرئيس األملاني فرانك 
العالقات  على  فيها  أثنى  التي  والتر شتاينمير، 
للملك  كريمة  بدعوة  انتهت  األملانية،  املغربية 
املغرب  واصفا  أملانيا  لزيارة  السادس  محمد 
بالشريك الهام في االتحاد األوروبي وفي شمال 
إفريقيا، بل أنه حلقة وصل أساسية بني الشمال 

والجنوب.
رئيس  وبخاصة،  إسبانيا  على  وإذن 
صوت  العقل،  صوت  إلى  ينصت  أن  حكومتها، 
بعمق  والخبيرين  املحنكني  السياسيني  الفاعلني 
أن  من  فبدال  اإلسبانية:  املغربية  الدبلوماسية 
»بوديموس«  بطروحات  األخذ  في  يتطرف 
ثمة  ومن  املغربية،  اململكة  ملصالح  املعادية 

به  كان يجدر  ذاتها،  اإلسبانية  للمصالح  املؤذية 
أن ينصت إلى شخصيات من قبيل وزير الفالحة 
اإلسباني  امللكي  البالط  أن  كما  بالنة،  لويس 
اململكة  لهم عالقة خاصة ومتميزة مع  بمن  يعج 
املغربية، مثل رفاييل سوبوترنو القيم على البالط 
امللكي اإلسباني، أو السفير الحالي ريكاردو دييز 
من  املحترمني  الدبلوماسيني  أحد  هوتشالينرأو 
وزيرة  إن  بل  بيالونغا،  فرناندو  املغرب  طرف 
أثنار  حكومة  في  األسبق  اإلسبانية  الخارجية 
آنا بالثيوس  والتي كان املغرب يلجأ إليها عدة 
مرات للمساعدة القضائية في املحاكم األوروبية .

الطيف  لون  نفس  من  اآلخر  الجانب  في  أما 
السياسي، السيد سانشث لم ينصت إلى تنبيهات 
رفيقه خوسي بونو، وزير الدفاع ورئيس البرملان 
الكاتب  نائبة  فالنسيانو  إلينا  إلى  السابق،وال 
العام للحزب االشتراكي العمالي اإلسباني ونائبة 
األوروبي،  بالبرملان  االشتراكية  املجموعة  رئيس 

وهي عضو في لجنة املتابعة أوروبا املغرب.
إن عدم إقدام إسبانيا على الخطوة األملانية، 
والحكومة  خاصة  املوقف  تعقيد  في  يزيد  إنما 
الخطأ،  تلو  الخطأ  ترتكب  فتئت  ما  اإلسبانية 
»جمعية  ودعم  االنفصاليات  إلحدى  فبدعمها 
 02 بتاريخ  الكنارية«  الصحراوية  الصداقة 
ديسمبر 2021 بمساعدة مالية قدرت ب640 ألف 
هذه  كانت  وقد  دياريو،  أوكي  يورو،حسب 
محرضة  رشاشا  بيد  تأخذ  االنفصالية  الناشطة 
أين  نتساءل  املغرب.  على  حرب  خوض  على 
تصريحات وزير الخارجية بأن العالقات املغربية 

جد هامة واملغرب شريك متميز و...؟
خطاب يكذبه الواقع، لذلك فال مفر من قراءة 
مغرب  بأن  جيدا  العيون  وفتح  األملاني  الدرس 
املوقف  وأن  األمس،  مغرب  هو  ليس  اليوم 

اإلسباني يزداد عزلة  .
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السنة  انطالق  بمناسبة   
 2021-2022 التكوينية 
ملهن  الجهوي  املركز  سيستضيف 
مراكش- لجهة  والتكوين  التربية 
يناير   20 الخميس  يومه  آسفي 
20222 ابتداء من الساعة الثالثة 
والكاتب  املفكر  الزوال،  بعد 
لقاء  في  أوريد،  حسن  الدكتور 
مفتوح باملقر الرئيس )ابن رشد(، 
بمراكش، وسيتم التطرق في هذا 
اللقاء املباشر إلى جانب آخر من 
على  املعيش  الواقع  فهم  جوانب 
مستوى العالقات الدولية، وقراءة 
“عالم  بعنوان  الحديث  إلصداره 
لفهم  جديدة  مفاتيح  معالم:  بال 

واقعنا املعاصر”.
املناسبة  بهذه  سيتم  كما   
شرقي،  محمد  الدكتور  تكريم 
االجتماع  علم  في  باحث  أستاذ 
التربية  ملهن  الجهوي  باملركز 
مراكش-آسفي،  بجهة  والتكوين 
من خالل حوار مفتوح معه حول 
تجربته املهنية في مجال التربية: 

يوم  وذلك  والرهانات،  التحديات 
ابتداء   ،2022 يناير   21 الجمعة 
الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة  من 
رشد(،  )ابن  الرئيس  باملقر 

مراكش. 
وباملوازاة مع ذلك، سيخصص 
التربية  ملهن  الجهوي  باملركز 
مراكش-آسفي،  بجهة  والتكوين 
 ،2022 يناير  و21   20 يومي 
العلمية  اإلصدارات  لعرض  رواق 
املنتمني  لألساتذة  واألدبية 
بمشاريعهم  احتفاء  للمركز، 
ومقاالتهم  وكتبهم  البحثية 

املنشورة.
وتندرج هذه األنشطة العلمية 
من  سلسلة  ضمن  والفكرية 
املركز،  سينظمها  التي  األنشطة 
باعتباره  مكانته  تجسد  والتي 
منظومة  داخل  محوريا  فاعال 
التربية والتكوين ببالدنا، إضافة 
إلى االنفتاح على تجارب ومشاريع 
بحثية لبعض املؤسسات األخرى، 

وطنيًا ودوليًا.

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين
 )مراك�ش- اآ�سفي( ي�ست�سيف الكاتب ح�سن اأوريد

هل ي�ستوعب رئي�ش احلكومة 
الإ�سبانية الر�سالة الأملانية ؟

جالل كندالي 
للنقابة  العام  الكاتب  قال 
)الفدرالية  للتعليم  الوطنية 
الصادق  للشغل(،  الديمقراطية 
الرغيوي، إن االتفاق بني الحكومة 
التعليمية  النقابية  واملركزيات 
األكثر تمثيلية، أول أمس الثالثاء،  
مجموعة  لحل  بوابة  يشكل 
تعتبر  »كانت  التي  امللفات  من 
تمت  أنه  إلى  مشيرا  معضلة«، 
مع  اللقاءات  من  مجموعة  برمجة 
والتعليم  الوطنية  التربية  وزير 
باقي  ملعالجة  والرياضة  األولي 
نظام  صياغة  إلى  وصوال  امللفات، 
ومنصف  وعادل  موحد  أساسي 

للشغيلة التعليمية.
اللقاءات  من  سلسلة  فبعد 
واملركزيات  الحكومة  بني  باتفاق 
تمثيلية  األكثر  التعليمية  النقابية 
الحوار  توج  الثالثاء،  أمس  أول 
التعليم  قطاع  في  االجتماعي 
وزارة  بني  اتفاق  مراسيم  بتوقيع 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
التربية  قطاع    - والرياضة 
التعليمية  والنقابات   - الوطنية 
تحت  تم  تمثيلية،  األكثر  الخمس 
عزيز  الحكومة  رئيس  إشراف 
االتفاق  هذا  ينّص  حيث  أخنوش، 
على عدد من اإلجراءات ذات الصلة 
املطروحة  امللفات  من  بمجموعة 

على طاولة الحوار.
للتعليم  الوطنية  النقابة 
الديمقراطية  الفدرالية  في  العضو 
تم  التي  النقاط  رصدت  للشغل، 
التوصل إليها بني النقابات األكثر 
تمثيلية والوزارة في محضر اتفاق 
مع برمجة أجندة ملواصلة الحوار 
حول باقي امللفات العالقة والشروع 

في صياغة النظام األساسي.
وقد تضمن االتفاق، يقول بالغ 
على  للتعليم،  الوطنية  للنقابة 
العديد من النقاط تهم أطر اإلدارة 
التربويني،  واملتصرفني  التربوية 
اإلدارة  مسلك  خريجي  وتعيني 
الدرجة  في  املرتبني  التربوية، 
الثانية )السلم 10(، أفواج 2015 
)السلم   1 الدرجة  في   2020  -
تربوي  متصرف  إطار  من   )11
لسنة  املوالية  السنة  من  ابتداء 
مساك  خريجي  وتعيني  التخرج، 
 -  2020 أفواج  التربوية،  اإلدارة 

 )11 )السلم   1 الدرجة  في   2022
ابتداء  تربوي  متصرف  إطار  من 
وتعيني   ،2022 شتنبر  فاتح  من 
الناجحني في امتحان التخرج من 
مسلك اإلدارة التربوية في الدرجة 
تربوي  متصرف  إطار  من  األولى 
أقدمية  منحهم  مع   )11 )السلم 
تحتسب  سنتني  ملدة  اعتبارية 
للترقي، وتعيني املزاولني املتوفرين 
األقل  على  سنوات   4 أقدمية  على 
من ممارسة اإلدارة التربوية، بناء 
املوازية  الدرجة  في  طلبهم،  على 
لدرجتهم األصلية، وذلك ابتداء من 

فاتح شتنبر 2016.
حصر  على  االتفاق  ونص 
اجتياز مباراة ولوج مسلك اإلدارة 
هيئة  أطر  وجه  في  التربوية 
وتفعيل  سواهم  دون  التدريس 
اإلداري  الدعم  أطر  تكوين  مسلك 

والتربوي واالجتماعي.
في  للمستشارين  بالنسبة 
تم  التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
املستشارين  على تعيني  االتفاق 
خريجي مركز التوجيه والتخطيط 
التوجيه  )مسلك  التربوي 
2022- فوج  التربوي(  والتخطيط 
)السلم  األولى  الدرجة  في   2020
11( ابتداء من فاتح شتنبر 2022، 
امتحان  في  الناجحني  وتعيني 
التخرج في الدرجة األولى )السلم 
في  املستشارين  إطار  من   )11
التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
منها  اعتبارية  أقدمية  منحهم  مع 
وتسريع  للترقي،  تحتسب  سنتني 
في  املستشارين  ترقية  وتيرة 
التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
الثانية  الدرجة  في  حاليا  املرتبني 
10،  وذلك بمنحهم أقدمية  السلم 
سنوات  أربع  مدتها  اعتبارية 
تحتسب من أجل الترقي باالختيار 
في الدرجة األولى من نفس اإلطار، 
منح  عن  الناتجة  الترقيات  وتتم 
بعد  املذكورة  األقدمية  سنوات 
للشروط  باألمر  املعنيني  استيفاء 
دون  للترقي  املطلوبة  النظامية 
وتدقيق  الحصيص،  بنظام  التقيد 
املستشارين  مهام  ومراجعة 
واملفتشني في التوجيه والتخطيط 
باقي  غرار  على  التربوي، 
وكذا  املسار،  نفس  ذات  الفنات 
في  الفئة  لهذه  املهني  املسار 
األساسي  النظام  مشروع  إطار 
الوطنية  التربية  قطاع  ملوظفي 

التكميلية  التعويضات  مراجعة 
التوجيه  في  للمستشارين 

والتخطيط التربوي.
فتح  على  أيضا  االتفاق  وتم 
التوجيه  مركز  ولوج  مباراة 
وجه  في  التربوي  والتخطيط 
التدريس  هيئة  أطر  جميع 
اإلعدادي  الثانوي  )االبتدائي 
األساتذة  التأهيلي،  الثانوي 

املبرزون للتعليم الثانوي(.
التعليم  أساتذة  وبخصوص 
املكلفني  واإلعدادي  االبتدائي 
األصلي،  سلكهم  خارج  بالتدريس 
اتفق على خضوع املعنيني باألمر 
ملدة  املذكورة  املهام  زاولوا  الذين 
على  التوفر  مع  سنوات،  أربع 
خاص  والتكوين  اإلجازة،  شهادة 
عن بعد مدته سنة واحدة، وتعيني 
الناجحني منهم في امتحان التخرج 
)التصديق على مجزوءات التكوين 
الثانوي  التعليم  أساتذة  إطار  في 
املوازية  الدرجة  في  التأهيلي، 
لدرجتهم األصلية، احتفاظ املعيني 
باألمر بنفس الوضعية اإلدارية من 
حيث الرتبة مع منحهم سنتني من 
األقدمية االعتبارية تحتسب ألجل 
املواد  تدقيق  الدرجة،  في  الترقي 
بسلك  املدرسة  والتخصصات 
ومنع  التأهيلي  الثانوي  التعليم 
تكليف أطر هيئة التدريس ملزاولة 
مهام التدريس أو مهام أخرى في 

غير سلكهم األصلي.
الوزارة  موظفي  يهم  ما  وفي 
الحاصلني على شهادة الدكتوراه، 
اتفق على إحداث إطار أستاذ باحث 
األساسي  النظام  مشروع  ضمن 

وأن  خصوصا  الوزارة،  ملوظفي 
الكفاءات  لهذه  حاجة  في  القطاع 
التربوي  البحث  مهام  ملمارسة 
واملستمر  األساسي  والتكوين 
إطار  وتمتيع  املنظومة،  داخل 
باحث بنفس املسار املهني ألستاذ 

التعليم العالي مساعد.
التدريس  ألطر  وبالنسبة 
عليا،  شهادات  على  الحاصلني 
كتابية  مباراة  تنظيم  االتفاق،  همَّ 
حدود  في  سنويا  وشفوية 
للتباري حسب  املفتوحة  املناصب 
التخصصات  في  الخصاص 
الثانوي، تعيني  بالتعليم  املطلوبة 
الدرجة  في  املباراة  في  الناجحني 
أو  السلك  داخل  سواء  املوالية 
نهاية  في  املباراة  تنظيم  خارجه، 

سنة 2022.
اإلداريون  املساعدون 
هم  التقنيون شملهم  واملساعدون 
إدماج  االتفاق، من خالل  اآلخرون 
املعنيني باألمر في مشروع النظام 
األساسي ملوظفي الوزارة ومالءمة 
األطر  وباقي  الفئة  هذه  مهام 
قطاع  خصوصيات  مع  املشتركة 
إمكانية  وفتح  الوطنية،  التربية 
على  بناء  باألمر  املعنيني  إدماج 

طلبهم.
من  املطروحة  األخرى  امللفات 
الخمس  التعليمية  النقابات  طرف 
برمجة  شملت  تمثيلية  األكثر 
ابتداء  شأنها  في  التداول  لقاءات 
ويتعلق   ،  2022 فبراير  شهر  من 
األمر  بأطر هيئة التدريس والدعم 
األساسي  للنظام  الخاضعني  غير 
الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي 

مع مواصلة الحوار من أجل ابتكار 
املعنيني  وبإشراك  جديدة  حلول 
شمولي  تصور  إطار  في  باألمر 
محفزة  مهنية  مسارات  يرسم 
املنظومة  في  الفاعلني  ملختلف 
التربوية، وعقد اللقاء املقبل نهاية 
على  وأيضا   ،2022 يناير  شهر 
مشروع  وإعداد  املتوسط،  املدى 
النظام األساسي الخاص بموظفي 
أفق  في  الوطنية  التربية  وزارة 
وفق   ،2022 يوليوز  شهر  نهاية 
إعادة  تهم  التي  واملبادئ  الغايات 
وضع املدرسة العمومية في صلب 
املشروع وتعزيز الثقة في املدرسة 
التربوية  واملؤسسات  العمومية 

وهيئتها.
أكثر  التدريس  مهنة  وجعل 
ورد  الكفاءات  واستقطاب  جاذبية 
ولكل  التدريس  لهيئة  االعتبار 
والشمولية  بالقطاع  العاملني 
الفرص  وتكافؤ  واالستحقاق 
موظفي  فئات  جميع  )يشمل 
ويتضمن  التربوية،  املنظومة 
واملسارات  الوضعيات  مختلف 
املهنية( وتوحيد السيرورة املهنية 
لكل األطر، وخلق املنافذ والجسور 
بني مختلف األطر والهيئات وكذلك 
متكاملة  تربوية  هندسة  إرساء 
اتفق  حيث  ومحفزة،  ومتجانسة 
شهر  نهاية  األول  اللقاء  عقد  على 

يناير 2022.
الوطنية  النقابة  بيان  ووفق 
لقاء  برمجة  تمت  فقد  للتعليم 
الذين  األساتذة  مللف  سيخصص 
فرض عليهم التعاقد يوم 31 يناير 

.2022

دراسة: 9 أطفال مغاربة من أصل 10 يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل يومي

 »اليون�سكو« تحذر: طفل من اأ�سل 3 يتو�سل بر�سائل اإباحية
 الأطفال المغاربة يتعر�سون للتحر�ش الجن�سي على النترنت 

عماد عادل
كشفت دراسة أنجزتها الشركة الروسية »كاسبرسكي«، املتخصصة في 
تكنولوجيا األمن اإللكتروني أن 9 أطفال مغاربة من أصل 10 يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل يومي وأن 68 في املائة منهم يتوفرون على هواتف 
ذكية خاصة بهم. كما أكد 87 في املائة من اآلباء الذين شملهم االستطالع، 
أن طفلهم يتوفر على هاتف مربوط بشبكة اإلنترنت و66 في املائة منهم 
يتوفر أطفالهم على هواتف ذكية خاصة بهم. بينما كشف 58 في املائة 
)12 سنة  من اآلباء أن طفلهم الذي يتابع دراسته في التعليم االبتدائي 
يتوفر على هاتف، في حني أن 27 في املائة يتابعون دراستهم  وما فوق( 

في الثانوي.
أطفالهم  في  يثقون  ال  أنهم  املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   60 وأوضح 
ومدى اختياراتهم الصحيحة في ما يخص استخدام اإلنترنت، وهو الرقم 
الذي يتناقض كليا مع استخدام الحلول الرقمية التي تمنع األطفال من 
الوصول إلى بعض خصائص االنترنت الخاصة بالكبار، في الوقت الذي 
أكد 88 في املائة من اآلباء أنه لم يسبق لهم في أي مرحلة االعتماد على 

تطبيقات خاصة بالرقابة األبوية.
وتشير نتائج الدراسة، التي صدرت أمس، إلى أن 9 آباء مغاربة من 
ما  كل  في  املعرفية  قدراتهم  يتجاوزون  أطفالهم  بأن  يشعرون   10 أصل 
الذين  اآلباء  من  املائة  في   60 نسبة  أن  كما  التكنولوجيا،  عالم  يخص 
لألجهزة  أطفالهم  استخدام  في  يثقون  ال  أنهم  كشفوا  الدراسة  شملتهم 
واملحتويات الرقمية. واعتبرت الدراسة أنه ال يمكن حصر مخاطر التعرض 
بها  يقوم  أن  يمكن  التي  السيئة  بالتجارب  واإلنترنت  للشاشات  املفرط 
الطفل على اإلنترنت فقط، بل تتجاوز ذلك للوصول إلى املخاطر التي من 
شأنها أن تقف عائقا أمام نموه وقدرته االجتماعية بالشكل السليم. وترى 
عائلة من أصل 3 أن صغارها أضحوا اجتماعيني أقل منذ حصولهم على 

هاتف ذكي.
31 في املائة من اآلباء املغاربة انخفاضا في   في هذا الصدد، الحظ 
أصل  من  آباء   9 وأشار  االجتماعي،  املستوى  على  أبنائهم  تفاعل  مدى 
بالتكنولوجيا  صلة  على  أطفالهم بسبب موضوع  أنهم تجادلوا مع   10
الرقمية، كما أن 9 آباء من أصل 10 يشعرون بأنهم فقدوا التحكم التام 
على أبنائهم عندما يتعلق األمر بعالم التكنولوجيا. وقال واضعو الدراسة 
إن هناك فجوة قائمة بني رؤية الوالدين والحقيقة امللموسة، حيث كشف 
3 في املائة من آباء األطفال املغاربة أن أطفالهم سبق لهم وكانوا ضحايا 
التنمر عبر اإلنترنت، في حني أن 10 في املائة أكدوا أنه جرى استدعاؤهم 
من لدن املؤسسة التي يتابع فيها ابنهم دراسته لكونه ساهم في إهانة 

أحد األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه منظمة »اليونسكو« أن طفال من أصل 3 
يتوصل برسائل إباحية جنسية على مواقع التواصل االجتماعي، أكد 9 
في املائة من اآلباء املشاركني في االستطالع أن أبناءهم تعرضوا ملحتوى 
جنسي صادم خالل إبحارهم على اإلنترنت، كما اعترفت عائلة واحدة من 
أصل 4 أن طفلهم سبق له مواجهة هذا النوع من املحتوى الذي يتجاوز 

سنه.
أطفالهم  أن  املغاربة  اآلباء  املائة من  83 في  يرى  االتجاه،  وفي نفس 
يواجهون في أغلب األحيان محتوى عنيف على شبكة اإلنترنت، كما أن 
82 في املائة من اآلباء يظنون أن الترفيه الرقمي يأخذ مساحة أكبر من 
املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   39 أن  حني  في  أطفالهم،  حياة  في  الالزم 
يمنعون على أبنائهم استخدام تطبيق »تيك توك«، رغم درايتهم الكاملة 
أنهم يتوفرون على حسابات ويشاهدون جميع املحتويات املنشورة عليه.
املغاربة  اآلباء  من  املائة  في   78 أن   الدراسة  نتائج  من خالل  وتبني 
بها  يجب  التي  بالطريقة  كافية  معرفة  على  ليسوا  أنهم  شملتهم  الذين 
حماية أطفالهم من األخطار التي يمكن مواجهتها على االنترنت، في حني 
حالة  في  والالزمة  املناسبة  بالطريقة  معرفتهم  أكدوا  األفراد  نصف  أن 

تعرض طفلهم للتحرش على اإلنترنت.
وقال يوسف بنطالب، مدير املركز املغربي لألبحاث املتعددة التقنيات 
عليها  املحصل  األرقام  إن   »CMRPI  « بـ  اختصارا  املعروف  واالبتكار 
بعد إجراء هذه الدراسة من طرف كاسبرسكي تكشف أن موضوع األمن 
الجد، سواء  على محمل  يؤخذ  أن  يجب  املغرب  في  لألطفال  الحاسوبي 
مكافحة  في  الوالدين  دور  نسيان  دون  السلوك،  أو  االستخدام  من حيث 
ويعد  اإلنترنت.  على  ومرافقتهم  األطفال  ومراقبة  الحاسوبية  املخاطر 
التي  الكبيرة  املخاطر  بني  من  واحدا  االنترنت  على  الجنسي  التحرش 
حجم  على  كبير  بشكل  الضوء  تسلط  الدراسة  وهذه  األطفال،  يواجهها 
املشكلة وتضع األساس لوضع استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة العنف 

اإللكتروني.

تتويج الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية باالتفاق على مجموعة من االلتزامات المتبادلة 

ال�سادق الرغيوي: التفاق المرحلي بوابة لحل مجموعة من الملفات العالقة
 النقابة الوطنية للتعليم تن�سر نقط التفاق عليها واأجندة الحوار المقبلة 

اإحداث نظام اأ�سا�سي محفز وموحد في غ�سون �سنة 2022
ملف اأ�ساتذة التعاقد يناق�ش نهاية ال�سهر الجاري
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n مكتب تطوان: 

عبد المالك الحطري 
»إن املكتب املسير لجماعة تطوان طرح ملف الرياضة بكل أنواعها 
وفق مقاربة مندمجة من خالل خلق شراكات جادة مع املجتمع املدني 
إحداث  اقتراح  عبر  جديد  من  املجال  هذا  إبراز  أجل  من  املختص، 
مجلس رياضي كآلية تشاورية يضم رياضيني ممارسني وقدامى وكذا 
رئيس  نائب  استهل  الكلمة  بهذه  القطاع.«  في  األكاديميني  الباحثني 
جماعة تطوان أنس اليمالحي كلمته في أعقاب اليوم الدراسي حول 
والتعليم  الوطنية  التربية  إلى  الشباب  قطاع  الوطنية من  »الرياضة 
املغرب  قدماء العبي  رابطة  نظمته  الذي  أفاق،  وأي  رهان  أي  األولي، 
التطواني والفعاليات الرياضية، وبشراكة وتعاون مع جماعة تطوان 

مساء، يوم السبت 15 يناير الجاري.
 وأضاف اليمالحي في هذا اللقاء، الذي حضره نائب الرئيس، زهير 
الركاني ورئيسة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية ومراكز القرب 
إيمان الحراق، وحميد الدراق النائب البرملاني عن دائرة تطوان وممثل 
الفعاليات  من  وعدد  العمراني  أسامة  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 
هو  الرياضي  املجلس  هذا  هدف  أن  )أضاف(،  والثقافية  الرياضية 
باملواطن،  الرياضة  عالقة  تحسني  أجل  من  الجهود  وتكاثف  تنسيق 
التظاهرات  الناشئة وتنظيم  لتكوين  ومن أجل خلق فضاءات منظمة 
الرياضية املختلفة وكذا التفكير في العمل على إحداث مكتب مديري 

يضمن االلتقائية على مستوى استراتيجيات كل الفرق باملدينة .
وأكد اليمالحي على أن جماعة تطوان تعتبر الرياضة من أولوياتها 

ملا لهذا القطاع من أهمية بالغة، حيث قررت دعم وتحفيز الجمعيات 
من  جعلت  أنها  كما  أنشطتها،  ممارسة  على  وتشجيعها  الرياضية 
خلق  خالل  من  عملها،  برنامج  في  استراتيجيا  محورا  القطاع  هذا 
آليات عمل جديدة خصوصا على مستوى فضاءات ممارسة الرياضة 
خصصت  الجماعة  بأن  السياق  هذا  في  مذكرا  التحتية،  والبنيات 
ضمن ميزانيتها منحا مهمة لدعم قطاع الرياضة والنهوض باملنشآت 

الرياضية التي تتطلب اإلصالح والهيكلة.
وأوضح نائب رئيس جماعة تطوان في هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله 
الدكتور أحمد طرماش، أن نقل الرياضة من قطاع الشباب إلى قطاع 
وتزايد  تأهيل  مدى  على  أثرا  له  يكون  أن  ممكن  الوطنية،  التربية 
االهتمام بها في املغرب، سيما وأنها أصبحت مقرونة بقطاع خاص 
ما  إلى   – اليمالحي  يقول   – يعيدنا  قد  ما  بالتربية والتمدرس، وهو 
كان يسمى بالرياضات املدرسية، التي كان لها وقع إيجابي على كل 

الرياضات باملغرب.
بالرياضة  املهتمة  الجمعيات  كافة  من  املتحدث  ذات  وطالب  هذا 
بشكل  ذلك  وتوثيق  واملشعة  الحية  وذاكرته  الفريق  بتاريخ  االهتمام 

علمي للحفاظ عليه لألجيال القادمة.
لإلشارة فقد عرف هذا اللقاء تقديم عروض من باحثني ومختصني 
وإعالميني، من خالل ثالثة محاور، تتعلق بالرياضة الوطنية وسؤال 

التأهيل بني الحصيلة واملنشود كرة القدم نموذجا. 
املنجز،  على  والوقوف  املسار  في  قراءة  االحتراف:  برنامج  وكذا 
التربية  إلى  الشباب  قطاع  من  الرياضة  الثالث  املحور  تضمن  بينما 

الوطنية والتعليم األولي.
والفعاليات  التطواني  املغرب  العبي  قدماء  رابطة  رئيس  وكان 

الرياضية عبد السالم ميتي قد أشاد في كلمته بقيمة ومكانة األساتذة 
املشاركني في هذا اللقاء، معتبرا هذا اللقاء مناسبة لتقديم التصورات 
والتوصيات التي تفيد رياضتنا الوطنية في الحاضر واملستقبل، والتي 

في نظره الزالت تبحث عن استقرارها املنشود تحت ظل قطاع الشباب 
تارة وتارة أخرى تحت لواء وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي. 
كما عرف هذا اللقاء توزيع هدايا و تذكارات على بعض املحتفى بهم .

االتحاد الرياضي11
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األمم  كأس  ببطولة  الصادم  ظهوره    عقب 
الكاميرون،  في  حاليا  املقامة  القدم،  لكرة  األفريقية 
األخيرة«  بـ«الفرصة  الجزائر  منتخب  يتمسك 
يصطدم  عندما  اللقب،  عن  دفاعه  حملة  ملواصلة 
ختام  في  الخميس،  يومه  ديفوار،  كوت  بمنتخب 
من  الخامسة  املجموعة  في  املنتخبني  مباريات 
تشهد  التي  القارية،  للمسابقة  املجموعات  مرحلة 

لقاء آخر بني غينيا االستوائية وسيراليون.
تلك  في  الشيء  بعض  معقدة  الحسابات  وتبدو 
كامل  األربعة  املنتخبات  امتالك  مع  املجموعة، 
الحظوظ في التأهل لألدوار اإلقصائية للبطولة، بل 
بنهاية  املجموعة  لتصدر  الفرصة  لديه  إن جميعها 

الجولة الثالثة األخيرة.
نقاط،   4 برصيد  الترتيب  ديفوار  كوت  وتتصدر 
بفارق نقطة أمام أقرب مالحقيها غينيا االستوائية، 
بنقطتني،  الثالث  املركز  في  توجد سيراليون  بينما 
ويقبع املنتخب الجزائري في املؤخرة بنقطة وحيدة.
الكرة  محبي  من  املتشائمني  أكثر  يكن  ولم 
ملنتخب  السيئة  البداية  تلك  يتوقع  الجزائرية 
استهلها  التي  املجموعة،  في  الصحراء«  »محاربي 
سيراليون،  منتخب  مع  أهداف  دون  باهت  بتعادل 
 62 غياب  بعد  البطولة  في  للمشاركة  عاد  الذي 
غينيا  أمام   1  –  0 مباغتة  وأعقبها بخسارة  عامًا، 

االستوائية في الجولة الثانية.
الال هزيمة  لتنهي سلسلة  وجاءت تلك الخسارة 
مباراة   53 ملدة  استمرت  التي  الجزائر،  ملنتخب 
متتالية على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديدا 
منذ عام 2018، لتنهي أحالمه في مواصلة مطاردة 
كأكثر  القياسي  الرقم  صاحب  اإليطالي،  املنتخب 
منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات دولية 
متتالية، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم 

في 73 لقاء متتاليا.
على  الفوز  الجزائر  منتخب  على  يتعني  وبات 
املبكر  الخروج  تفادي  أراد  إذا  اإليفواري،  نظيره 
البطولة، حيث أن خسارته أو حتى تعادله في  من 
املباراة التي ستقام على ملعب جابوما بمدينة دواال 
الكاميرونية، ستعني تكرار سيناريو نسخة البطولة 
عام 1992 بالسنغال، حينما ودع املسابقة من الدور 
األول، بعد تتويجه باللقب في النسخة السابقة التي 

جرت بمالعبه عام 1990.
وفي حال فوز منتخب الجزائر على كوت ديفوار، 
اللقاء  في  مع سيراليون  االستوائية  غينيا  وتعادل 
اإليفواري  املنتخبني  مع  يتساوى  فسوف  اآلخر، 
منهم،  لكل  نقاط   4 رصيد  في  االستوائي  والغيني 
املركز  باحتاللها  املنافسات  سيراليون  وستودع 

األخير بثالث نقاط.
وسوف تحدد املواجهات املباشرة بني منتخبات 
تلك  في  ديفوار  وكوت  االستوائية  وغينيا  الجزائر 
الحالة متصدر املجموعة ووصيفه، اللذين سيتأهالن 
لدور الثمن، وكذلك صاحب املركز الثالث، الذي ربما 
يصعد أيضا لألدوار اإلقصائية حال وجوده ضمن 
أفضل 4 ثوالث في املجموعات الست بالدور األول.

ويمكن ملنتخب الجزائر تصدر املجموعة، ومالقاة 
بالدور  الرابعة  املجموعة  الثاني في  املركز  صاحب 
املقبل، حال فوزه على كوت ديفوار بفارق هدفني على 
األقل، وانتهاء مباراة غينيا االستوائية وسيراليون 

بالتعادل.
على  االستوائية  وغينيا  الجزائر  فوز  حال  وفي 
في  سيكون  الجزائري  املنتخب  فإن  منافسيهما، 
متصدر  سيالقي  الذي  باملجموعة،  الثاني  املركز 

املجموعة السادسة بالدور املقبل.
نقاط،  وسيبلغ رصيد الجزائر في هذه الحالة 4 

االستوائية  غينيا  منتخب  خلف  نقطتني  بفارق 
على  املباشرة  املواجهة  بفارق  وسيتفوق  املتصدر، 

كوت ديفوار، التي ستتراجع للمركز الثالث.
الجزائر  فوز  حال  كثيرا  الحال  يختلف  ولن 
وسيراليون في تلك الجولة، حيث سيحتل املنتخب 
الجزائري املركز الثاني بفارق نقطة خلف سيراليون، 
كوت  منتخب  وسيوجد  الحالة،  تلك  في  املتصدرة 
الثالث، وتودع غينيا االستوائية  املركز  ديفوار في 

البطولة.
في  الجزائر مشواره  إنهاء منتخب  أما في حال 
نقطتني،  برصيد  الثالث  املركز  في  وهو  املجموعة 
فإنه لن يوجد بالتأكيد ضمن أفضل ثوالث، في ظل 
حصول 4 منتخبات في املركز الثالث في املجموعات 

الخمس األخرى على 3 نقاط أو أكثر اآلن.
أشبه  ديفوار  وكوت  الجزائر  مواجهة  وستكون 
بنهائي مبكر، حيث سيتعني على الجزائريني تكرار 
االنتصار على منتخب األفيال للنسخة الثانية على 
التوالي، بعدما سبق أن تأهلوا على حساب املنتخب 
اإليفواري للدور قبل النهائي في البطولة املاضية، 
التي أقيمت بمصر عام 2019، بعد فوزهم بركالت 
الثمانية،  بدور  ماراثونية  مباراة  في  الترجيح 
الثاني  بلقبهم  فيما بعد ويتوجوا  ليشقوا طريقهم 

في املسابقة.

مواعيد اليوم
* املجموعة الخامسة

كوت ديفوار ................... الجزائر )س00.17(
 سيراليون ....... غينيا االستوائية )س00.17(

* املجموعة السادسة
مالي .......................... موريتانيا )س00.20(
غامبيا ........................... تونس )س00.20(

والثالثني  الثالثة  النسخة  إلى  غانا  دخلت  عندما 
لكأس األمم اإلفريقية، كانت كالعادة من أبرز املنتخبات 
القارة  في  لتاريخها  نظرا  باللقب  للفوز  املرشحة 
هائلة،  كانت  الصدمة  لكن  العبيها،  ونوعية  السمراء 
مساء أول أمس الثالثاء، حني قضت الوافدة الجديدة 
املجموعات  دور  من  وأقصتها  آمالها  على  القمر  جزر 

بصعقها 3 – 2.
في  أدجيا«  »رومديه  ملعب  املفاجأة من  فقد جاءت 
النقص  من  القمر  جزر  منتخب  استفاد  حيث  غاروا، 
بلقب  املتوج  الغاني،  نظيره  صفوف  في  العددي 
يقضي  لكي   ،2891 في  آخرها  مرات،  أربع  البطولة 
نهائيا على آمال منافسه حتى في املنافسة على إحدى 
الثالث،  املركز  في  منتخبات  األربعة ألفضل  البطاقات 

بعدما تجمد رصيده عند نقطة.
اللقاء ضد جزر القمر بأسوأ  وبدأ املنتخب الغاني 
سجله  بهدف  الرابعة  الدقيقة  منذ  تخلفه  بعد  طريقة 

ألفاردو بن، مانحا بالده أول أهدافها في النهائيات.
إكمال  الى  بعدما اضطروا  الغانيني  مهمة  وتعقدت 

بعد طرد أندريه  اللقاء بعشرة العبني منذ الدقيقة 52 
أيو، الذي تلقى في بادئ األمر بطاقة صفراء إثر خطأ 
قراره  عدل  الحكم  لكن  بوانا،  بن  سليم  الحارس  على 

ورفع الحمراء بعد االحتكام الى »في أيه آر«.
وأدى هذا الخطأ إلى حرمان الحارس من مواصلة 

اللقاء، فتم استبداله.
حني  الثاني،  الشوط  في  املدوية  املفاجأة  واكتملت 
موغني  أحمد  عبر  الثاني  الهدف  القمر  جزر  أضافت 
لبالده  األمل  أعاد  بواكيه  ريتشموند  لكن   ،)16(
دجيكو  ألكسندر  أدرك  ثم   )46( الفارق  بتقليصه 
أن يضرب موغني مجددا بخطفه  قبل   ،)77( التعادل 
بالده  منتخب  مدخال   ،58 الدقيقة  في  الفوز  هدف 
منتخبات  أربعة  أفضل  بني  التأهل  حسابات  في 
 3 القمر،  جزر  رصيد  أصبح  حيث  الثالث،  املركز  في 
عن  متقدما  الثالثة،  املجموعة  ترتيب  جدول  في  نقاط 
املنتخب الغاني متذيل الترتيب بنقطة، وخلف املنتخب 
املغربي، صاحب الريادة بسبع نقاط، والغابون صاحب 

الوصافة بخمس نقاط.
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جزر القمر تجعل من غانا اأبرز �ضحايا دور المجموعات

الجزائر تتم�ضك بـالفر�ضة الأخيرة في نهائي مبكر اأمام كوت ديفوار

بطولة كرة السلة 

فوز هيت�ضكوكي للكوكب على ح�ضاب الوداد
برسم مؤجل الدورة السادسة من بطولة القسم املمتاز لكرة السلة، وعن 
تحقيق  من  األرض،  صاحب  املراكشي،  الكوكب  تمكن  الجنوب  مجموعة 
فوز صعب وهام على الوداد الرياضي بحصة 69 مقابل 68، في مواجهة 
تميزت بالندية بني الطرفني ..  فالكوكب وبفضل إرادة وعزيمة العبيه عرف 
كيف يخرج متفوقا على الوداد بفارق نقطة يتيمة، لكنها جد مفيدة.. ألن 
هذا الفوز الهيتشكوكي ألبناء البهجة مكنهم من االنفراد باملرتبة الثانية 
الرياضي،  الفتح  نادي  املتزعم  عن  واحدة  نقطة  بفارق  12نقطة،  برصيد 
فيما انزلق نادي الوداد الرياضي إلى املرتبة الخامسة بتسع نقط فقط. 
وفي مجموعة الشمال، وبرسم مؤجل الدورة السابعة، تمكن فريق اتحاد 
طنجة من العودة بانتصار مفيد من الحسيمة على حساب شباب الريف 

الحسيمي بنتيجة 74مقابل 58 .
مع  مناصفة  الثانية  الرتبة  احتالل  من  مكنهم  البوغاز  أبناء  انتصار 
املتزعم  عن  نقطتني  بفارق  14نقطة،  برصيد  العرائش  لوكسوس  جمعية 
الحسيمي  الريف  شباب  احتفظ  فيما  إيفران،  ميشليفن  جمعية  الحالي 

باملرتبة ما قبل األخيرة بمجموع 8 نقط.

طائرة الفتح تعود لمعانقة 
الألقاب باإحراز كاأ�ش العر�ش 

n سعيد العلوي 

حقق فريق الفتح الرباطي إنجازا كبيرا زوال السبت األخير، في نهاية 
كأس العرش في الكرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2020 – 2021، 
والتي احتضنت أطوارها القاعة املغطاة العزوزية بمراكش، وذلك بتغلبه 

على فريق العاصمة اإلسماعيلية بثالث جوالت الثنتني.
وقد أظهر الفريق الرباطي مستوى تقنيا كبيرا بفضل اإلدارة الجيدة 
كان  بعدما  لصالحه  اللقاء  موازين  قلب  إذ  املباراة،  أطوار  طيلة  ملدربه 
من  يعود  العرش  كأس  لقب  بإحرازه  الرباطي  الفتح  بجولتني.   متخلفا 
جديد ملعانقة األلقاب، التي غابت عن خزينته منذ مدة، كما عكس هذا اللقاء 
املكناسي،  الفريق  يعيشها  التي  واملالية  التسييرية  األزمة  جلي  بشكل 

والذي انعكس سلبا على نفسية الالعبني والطاقم التقني.
من جهة أخرى أحرزت العبات الجيش امللكي لقب الكأس الغالية، بعد 
تغلبهن فريق الدفاع الحسني الجديدي بنفس نتيجة ثالث جوالت مقابل 

جولتني .

اأولمبيك خريبكة ينتخب 
رئي�ضه الجديد يوم 30 يناير 

عادي  غير  عام  عقد جمع  عن  القدم  لكرة  أوملبيك خريبكة  نادي  أعلن 
التسييرية. أجهزته  تجديد  بهدف  الجاري،  يناير   30 األحد   يوم 
جدول  أن  الخصوص،  بهذا  بالغ  في  للنادي،  املديري  املكتب  وأوضح 
أعمال هذا الجمع العام غير العادي يتضمن تدارس عدد من النقاط، من 

ضمنها املصادقة على القانون الداخلي وانتخاب مکتب جدید.
فبخصوص نقطة انتخاب مکتب جدید، أهاب املكتب املديري بالراغبني 
في الترشح لرئاسة النادي أن يقدموا ملفات ترشيحهم ولوائحهم مرفوقة 
العنوان  إلى  البريد  عبر  إرسالها  أو  النادي  بإدارة  لبرنامجهم  بملخص 
التالي »املركب الرياضي للفوسفاط زنقة القصر الكبير، خريبكة«، وذلك 8 
أيام قبل تاريخ إجراء الجمع العام املذكور، على أساس أن آخر أجل لقبول 

الترشيحات هو 22 يناير الجاري.
القانونية  للشروط  املستوفي  الرئاسة  ملنصب  املرشح  على  ويتعني 
يوم 30 بصفته وكيال لالئحة أن يقدم الئحة تضم 14 عضوا عالوة على 

الرئيس مضمنة بإمضاءات املرشحني مصادق عليها، وفق املصدر ذاته.
وحرص املكتب املديري لنادي أوملبيك خريبكة على التذكير أن أشغال 
التدابير االحترازية الجاري  هذا الجمع العام غير العادي ستجری وفق 

بها العمل ملواجهة تفشي وباء كورونا املستجد.

االنتصار خيار الجزائر الوحيد لضمان العبور                                         )أ. ف. ب(

 الرأس األخضر تحقق فوزا تاريخيا

في مداخلة لألخ أنس اليمالحي في يوم دراسي حول الرياضة الوطنية

جماعة تطوان تقترح اإحداث مجل�ش ريا�ضي وفق مقاربة مندمجة

الكوكب 
يوؤهل 14 لعبا بعد ا�ضتنفاذ 

 عقوبة الفيفا
n محمد فيالل 

من  املنع  مشكل  تسوية  من  القدم  لكرة  املراكشي  الكوكب  إدارة  تمكن 
التعاقدات، الذي كان مفروضا عليه من طرف لجنة النزاعات التابعة لالتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، حيث حصلت إدارته يوم االثنني على رخص تأهيل 

أربعة عشر العب جدد خالل امليركاتو الشتوي.
القدم  كرة  جامعة  اشترطتها  التي  الضمانات  جميع  تقديم  بعد  ذلك  وجاء   

الوطنية، لينتهي مسلسل الحظر الذي عانى منه فارس النخيل منذ انطالقة املوسم 
الكروي الجاري. 

احترافية  بعقود  املؤهلني  الالعبني  على  االعتماد  الفريق  مدرب  بإمكان  وأصبح 
انطالقا من املباراة املقبلة، التي يستضيف فيها الكوكب نهضة الزمامرة لحساب 

الدورة األولى من الشطر الثاني لبطولة القسم الوطني الثاني. 
املرجوة  االضافة  تمنح  أن  الجديدة  العناصر  املراكشي من  الجمهور  وينتظر 

قصد العودة إلى سكة النتائج اإليجابية، بعدما غابت عن الفريق ولم يتذوق لذة 
الفوز طيلة دورات الذهاب، حيث بصم على أربعة تعادالت وإحدى عشر هزيمة، 

وفي جعبته أربع نقط فقط، جعلته يقبع في املرتبة األخيرة بمفرده.
االتحاد  قرار  أبرزها  من  كان  جمة،  مشاكل  في  املراكشي  النادي  ويتخبط 

الدولي لكرة القدم )فيفا(، الذي استند على تقرير لجنة مراقبة تدبير مالية 
األندية بالجامعة امللكية املغربية للعبة، والذي تطرق بتفصيل للوضع 
بشأن  النزاعات  لجنة  على  املعروضة  وللقضايا  للفريق،  املالي 

مستحقات الالعبني.
قررت  قد  للفيفا،  التابعة  التأديبية  اللجنة  وكانت 

انتداب،  أي  إجراء  من  املراكشي  الكوكب  منع 
بسبب عدم تسوية الديون املتراكمة عليه 

تجاه عدد من الالعبني.

 الحارس حمزة 
الحمودي أبرز 

الوافدين على 
الكوكب

 األخ اليمالحي يعرض مداخلته
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»الـب�سيج« يتولى  التحقيق يف مقتل 
ال�سائحة الفرن�سية  بتزنيت

أسندت النيابة العام   التحقيق مع املشتبه به في قتل سائحة فرنسية 
ومحاولة قتل أخرى بلجيكية السبت، إلى شرطة مكافحة اإلرهاب، لوجود 
على  مطلع  مصدر  أفاد  ما  على  الجريمة،  وراء  إرهابية"  دوافع  "شبهة 

التحقيق الثالثاء.
وقال املصدر لوكالة فرانس برس إن املكتب املركزي لألبحاث القضائية، 
تحت  القضية  هذه  في  التحقيق  يتولى  اإلرهاب،  قضايا  في  املتخصص 

إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط.
وأضاف "أن هذا االختصاص موكول ملحكمة االستئناف بالرباط لوجود 
الذي  هو  "البحث  أن  إلى  مشيرا  الجريمة،  وراء  إرهابية"  دوافع  شبهة 

سيكشف ذلك".
وكانت املديرية العامة لألمن الوطني أعلنت السبت توقيف شخص )31 
في مدينة أكادير  "يشتبه بتورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد  عاما( 
التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من  العمد  القتل  ومحاولة 
تيزنيت وأكادير". من جهتها نصحت الخارجية الفرنسية االثنني رعاياها 
في  باملغرب،  والتنقالت  العامة  األماكن  في  الحذر  "بتوخي  اململكة  في 

أعقاب االعتداء الذي أدى إلى وفاة سائحة فرنسية بتيزنيت".
وقعت هذه الجريمة السبت داخل سوق تيزنيت حيث اعتدى املشتبه به 
على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة مرجحة 

حينها "فرضية االعتداء بغرض السرقة في هذه املرحلة من البحث".
وأوقف املشتبه به في وقت الحق مساء السبت بأكادير "بعدما حاول 
من  الساحلي،  بالشريط  مقهى  زبائن  حق  في  جسدية  اعتداءات  ارتكاب 

بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى املستشفى".
و املشتبه به  سبق إيداعه بجناح األمراض العقلية بمستشفى الحسن 

األول بتزنيت، ملدة شهر.

وحدها الحاالت المستعجلة سيتم التكفل بها

العيادات وامل�سحات اخلا�سة ُتغلق اأبوابها يومه اخلمي�س 
احتجاجا على جتاهل احلكومة ملطالب الأطباء

n وحيد مبارك

أطباء  أخنوش  عزيز  حكومة  دفعت 
بشّل  قرار  التخاذ  الخاص  القطاع 
يومه  الخاصة  والعيادات  املصحات 
وجه  في  أبوابها  وإغالق  الخميس، 
املستعجلة،  الحاالت  باستثناء  املرضى 
وذلك احتجاجا على تجاهل مطالب هذه 
الفئة، التي تتوزع ما بني اعتماد اشتراك 
يقوم  الصحية  التغطية  من  لالستفادة 
على املساواة والعدالة مع باقي املنتسبني 
املنتمني  أو  كالصيادلة  الصحة  لقطاع 
واملهندسني،  كاملوثقني  أخرى  مهن  إلى 
املرجعية  التعريفة  مراجعة  إلى  إضافة 
منذ  مكانها  تراوح  ظلت  التي  الوطنية 
2006، فضال عن  في  مرة  توقيعها ألول 
مطالب أخرى تروم املساهمة في تجويد 

املنظومة الصحية.
الرئيس  أكومي  سعد  الدكتور  وأّكد 
النقابي  للتجمع  املؤسس  الشرفي 
الوطني لألطباء االختصاصيني بالقطاع 
»االتحاد  لـ  تصريح  في  الخاص، 
الخميس  يومه  إضراب  أن  االشتراكي«، 
عام  جمع  آخر  خالصات  على  بناء  جاء 
ومهنية  نقابية  تنظيمات  إليه  دعت 
األمر  ويتعلق  الحر،  القطاع  في  صحية 
بكل من التجمع النقابي الوطني لألطباء 
والنقابة  الخاص،  بالقطاع  األخصائيني 

الخاص،  بالقطاع  العام  للطب  الوطنية 
الحر،  القطاع  ألطباء  الوطنية  والنقابة 
الخاصة،  للمصحات  الوطنية  والجمعية 
األسنان،  ألطباء  الوطنية  والفيدرالية 
الذي عرف مشاركة حوالي 6 آالف طبيب 
عن  التناظر  تقنية  باعتماد  وطبيبة 
الحالية.  الوبائية  الظرفية  بسبب  بعد 
املشاركني  أن  أكومي  الدكتور  وأوضح 
العام نددوا وبقوة باستمرار  الجمع  في 
تجاهل الحكومة ملطالبهم وعدم التجاوب 
مع مراسالت التنظيمات املهنية املختلفة، 
الذي  الوقت  في  الحوار،  باب  وإغالق 
في  الصحية  القوى  كافة  فيه  تتجند 
املجتمع للمساهمة في التصدي لفيروس 
كوفيد 19 وتبعاته املختلفة، والذي جعل 
طبيبا   80 حوالي  تفقد  الصحة  أسرة 
الوطني  بواجبهم  قيامهم  أثناء  وطبيبة 

واملهني.
املسؤولية  مجال  في  الخبير  وأبرز 
قرروا  الخاص  القطاع  أطباء  أن  الطبية، 
التراجع عن خوض إضراب وطني يوما 
واحدا كل أسبوع تعبيرا منهم عن حسن 
يسعون ألي  ال  أنهم  على  وللتأكيد  النية 
اليوم  إضراب  أن  على  مشددا  صدامات، 
يعتبر  وال  احتجاج  رسالة  بمثابة  هو 
إلعادة  وسيلة  وإنما  ذاته  حد  في  غاية 
املشاكل  إلى  الحكومة  انتباه  إثارة 
تطالب  التي  الفئة  هذه  تعانيها  التي 

ال  وبالعدالة،  واملساواة  باإلنصاف 
املنتسبني  واحتقار  تهميشها  باستمرار 
إليها ووصمهم والتنمر عليهم. وأوضح 
إذا  ما  حالة  في  أنه  أكومي  الدكتور 
أطباء  قضايا  مع  التعاطي  نفس  استمر 
سيتم  ثانيا  إضرابا  فإن  الحر  القطاع 
مع  بالتزامن  املقبل  الشهر  خوضه 
عن  فضال  أخرى،  احتجاجية  أشكال 
بعالجات  التكفل  بشواهد  التعامل  وقف 

التأمني  مؤسسات  وتعويض  املرضى 
أن  على  مشددا  الحقا،  العالج  ملصاريف 
ال  واملصحات  الخاص  القطاع  أطباء  يد 
هو  القرار  وبأن  للحوار،  ممدودة  تزال 
إياها  داعيا  أخرى،  مرة  الحكومة  بيد 
الوطن  ويخدم  هو صائب  ما  اتخاذ  إلى 
وبائية  ظرفية  في  خاصة  واملواطنني 
مارس  منذ  بالدنا  تعيشها  كالتي  حرجة 

2020 إلى اليوم.

خطوة إضافية في االتجاه اإليجابي  بعد 
الملك فيليبي السادس  وبيدرو شانسيز  

احلكومة ال�سبانية: املغرب،
»بلد اإ�سرتاتيجي« بالن�سبة لإ�سبانيا  

أمس    أول  اإلسبانية،  الحكومة  أبرزت 
املغرب،  مع  القائمة  العالقات  أهمية  الثالثاء، 
إستراتيجيا"  "بلدا  تعد  اململكة  أن  مؤكدة 

بالنسبة إلسبانيا.
اإلسبانية،  الحكومة  باسم  املتحدثة  وأكدت 
إيزابيل رودريغيز أن "املغرب يعتبر بلدا جارا، 

وبلدا إستراتيجيا" بالنسبة ملصالح إسبانيا.
اإلسبانية  الحكومة  باسم  املتحدثة  وأشارت 
تحذو  الحقيقة،  هذه  من  "انطالقا  أنه  إلى 
مؤكدة  إقامة عالقات جيدة"،  في  رغبة  البلدين 
على أهمية "العمل سويا في هذا االتجاه خالل 

األشهر والسنوات املقبلة".
كامل  بشكل  تشاطر  "الحكومة  إن  وقالت 
تصريحات امللك فيليبي السادس"، أمس االثنني 
بمدريد، والتي أبرز خاللها أهمية إعادة تحديد 
العالقة القائمة مع املغرب على "أسس أكثر قوة 

ومتانة".
استقبال  خالل  السادس  فيليبي  امللك  وأكد 
في  املعتمد  الدبلوماسي  السلك  به  خص 
معا  السير  األمتني  على  ينبغي  "اآلن  إسبانيا، 
من أجل الشروع في تجسيد هذه العالقة بدءا 

من اآلن".
بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  وكان 
اإلثنني،  أمس  التأكيد،  جدد  قد  سانشيز، 
"تعاون  يجمعهما  واملغرب  إسبانيا  أن  على 

إستراتيجي" في جميع املجاالت.
مشتركة  ندوة صحفية  خالل  سانشيز  وقال 
شولتز،  أوالف  األملاني،  املستشار  مع  جمعته 
"بالنسبة  إنه  إلسبانيا،  بزيارة  يقوم  الذي 
إلسبانيا، يعد املغرب شريكا إستراتيجيا ينبغي 

أن نمضي معه قدما".

في مسيرة احتجاجية وإضراب عن الطعام  

عمال »�سامري« يطالبون احلكومة باإنقاذ ال�سركة من الإغالق والتخريب وبتفويت اأ�سولها حل�ساب الدولة 

ارتفاع حركة النقل اجلوي بـ 38,9 يف املائة خالل �سنة 2021 عوض معالجة مشاكل القطاع وإخراج الوكالة الوطنية للدواء

وزير ال�سحة واحلماية الجتماعية يختار الت�سهري بالذمة املالية لل�سيادلة للتغطية على اأزمة انقطاع الأدوية

n مصطفى اإلدريسي

نظم عمال شركة »سامير« وقفة ومسيرة من 
باب الشركة إلى الطريق الساحلية، مع إضراب 
منبهني  واملناضلني،  للمناضالت  الطعام  عن 
بعد  الشركة  وصلتها  التي  الخطيرة  للوضعية 
توقفها عن اإلنتاج منذ أكثر من 6 سنوات، وما 
كلفة  وارتفاع  ذلك من تالشي األصول  نتج عن 
إصالحها ومن ضياع الخبرة البشرية وتراجع 
عدد العاملني بالشركة بأكثر من ٪35 ودنو عدد 
كبير منهم من سن التقاعد ، أول أمس الثالثاء 

بمقر الشركة .
لشركة  املوحد  النقابي  املكتب  كلمة  وذكرت 
الكونفدرالية  تحت  املنضوي  »سامير« 
في  الدولة  بمسؤولية  للشغل  الديمقراطية 
بعد  من  الشركة  إليها  ألت  التي  الوضعية 
عن  والسكوت   1997 املظلمة  الخوصصة 
املسؤولية  من  والتهرب  »العمودي«  تجاوزات 
املحكمة  فشلت  ما  بعد  الشركة  إحياء  في 
من  سنوات   6 بعد  املوقف  إنقاذ  في  التجارية 
بغياب  تصطدم  التي  واملحاوالت  املساعي 
املهتمني  املستثمرين  لدى  الواضحة  الرؤية 
قطاع  في  الدولة  سياسة  من  الشركة  باقتناء 

البترول وتكريره وتوزيعه وتخزينه.
وطالبت الحكومة بإنقاذ الشركة من اإلغالق 
واملصالح  الحقوق  كل  وتبديد  والتخريب 
القانونية  املستحقات  ومنها  بها  املرتبطة 
لم تعد  الذين يعيشون أوضاعا مزرية  لألجراء 

تحتمل التسويف وال االنتظار.
اإلضرابات  عشرات  بعد  الوقفة  هذه  وتأتي 
بالسيارات  واملسيرات  االحتجاجية  والوقفات 
وغيرها في املحمدية والدار البيضاء والرباط، 
الحل،  وإيجاد   سامير  شركة  بملف  للتمسك 
عن  مسؤولة  الدولة  أن  بقدرما  بأنه  واعتبرت 
فساد  مع  التساهل  وعن  الخوصصة  عملية 
املالك السابق للشركة )العمودي( فهي مسؤولة 
اليوم عن البحث عن الحل لهذه املشكلة التي لم 
يكن لها أن تكون لوال الخوصصة في الظروف 
املرفقة  االلتزامات  كل  نقضت  ملجموعة  املظلمة 

التأهيل  سيما  وال  الخوصصة  تحمالت  بدفتر 
وطبع  املديونية  في  اإلغراق  وليس  والتطوير 

الفواتير وتفقير أصول الشركة.
النوعية  النضالية  املحطة  هذه  وانضافت 
الكفاحية  واملواقف  النضالية  الحركات  لسجل 
حقوق  حماية  سبيل  في  للنقابة  والبطولية 
الطبقة العاملة وإنقاذ هذه املعلمة الوطنية من 
التخريب والتدمير تماشيا مع مرامي اللوبيات 
لحرمان  املغرب  وخارج  داخل  من  الضاغطة 
املغرب من امتالك مفاتيح الصناعات األساسية 
وتطويرها وال سيما في زمن الجوائح وإغالق 
الجيوسياسية  الصراعات  ظل  وفي  الحدود 

حول مصادر الطاقة.
»سامير«  قضية  أن  النقابي  املكتب  وأكد 
واألمن  الوطني  االقتصاد  وتهم  وطنية  قضية 
واملال  امللتهبة  املحروقات  وأسعار  الطاقي 
العام واقتصاد العملة الصعبة والتنمية ملدينة 
املحمدية، مؤكدا على ضرورة االهتمام والعناية 
على  تكونت  التي  بالشركة  البشرية  بالثروة 
الصعب  من  الزمان وسيكون  من  عقود   6 مدار 
أو املستحيل تكوينها من جديد إذا ما تم هدرها 

وتبديدها.
وطالبت باالستئناف العاجل لإلنتاج بمصفاة 

والحقوق  املصالح  كل  وحماية  املحمدية 
لحساب  التفويت  خيار  ويبقى  بها،  املرتبطة 
الخيار  هو  الكبير  الدائن  باعتبارها  الدولة 
التجارية  املحكمة  للتحقق في ظل عجز  األقرب 
في التفويت للغير منذ 6 سنوات. وأن كل تأخر 
في ذلك سيزيد في مضاعفة تكاليف االستصالح 

وربما ستصبح مستحيلة أو دون جدوى.
تكرير  لصناعات  املغرب  حاجة  بأن  وأكدت 
املحافظة  أجل  من  مؤكدة  زالت  ما  البترول 
الصناعات  هذه  توفرها  التي  املكاسب  على 
لفائدة االقتصاد الوطني على جميع املستويات 
السوق  في  اللوبيات  تحكم  ملواجهة  وضرورية 
للمواد  الفاحشة  األسعار  وتطبيق  املغربية 
سنويا(  درهم  مليار   6 من  )أكثر  البترولية 
تهافت  ظل  في  الوطنية  املخزونات  وتراجع 
الطاقة  بمنابع  لالستفراد  العظمى  الدول 
إلنتاج  الصناعي  الفيول  توفير  وضرورات 
الجيران  غاز  انقطاع  بعد  الكهربائية  الطاقة 
والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي 
وفتح  الطاقة  كلفة  تخفيض  في  التي ستساهم 
البتروكيماوية  الصناعات  إنشاء  أمام  املجال 

وتأهيل تكرير البترول.
اإلمساك  على  النقابي  املكتب  كلمة  وألحت 

باملعروف أو التسريح باإلحسان وعلى املطالبة 
بكافة  بالشركة  العمال  من  تبقى  ما  بتمتيع 
والخدمات  والتعويضات  األجور  في  حقوقهم 
التقاعد  في  االشتراكات  وأداء  االجتماعية 
األوضاع  ومعالجة   2016 مطلع  منذ  املوقوفة 
متوسط  فيها  تدهور  التي  املزرية  االجتماعية 
الدخل ألكثر من ٪50 مما أثر سلبا على الوضع 

النفسي واملادي للعمال واملتقاعدين.
الجاهلني  بعض  يروجه  ما  لكل  وخالفا 
في  اليوم  حتى  املصروفة  األموال  فإن  بامللف، 
الحد األدنى لألجور وملواجهة الصيانة هي من 
باملال  لها  عالقة  وال  للشركة  الخاصة  األموال 

العام وال بميزانية الدولة.
وفي األخير، وجهت تحية التقدير واالعتزاز 
في  ووطنيا  محليا  املدنية  التنظيمات  لكل 
التي  »سامير«،  وقضية  مع نضاالت  تضامنها 
الترافع  وتحيي  املغاربة،  كل  قضية  تعتبر 
املتميز للجبهة الوطنية إلنقاذ املصفاة املغربية 
للبترول وتعول على نواب األمة في تقديم ودعم 
شركة  أصول  بتفويت  املتعلق  القانون  مقترح 
ال  حتى  املغربية  الدولة  لحساب  »سامير« 
تصطدم بالخسران املبني في هذه القضية التي 
ال يمكن وصفها بأقل من جريمة مكتملة األركان.

التجاري  الجوي  النقل  حركة  سجلت 
مليون   9,9 من  أكثر  اململكة  بمطارات 
مسافرا خالل سنة 2021، بزيادة نسبتها 
وفقا   ،2020 مع  مقارنة  املائة  38,9 في 

للمكتب الوطني للمطارات.
في  للمطارات  الوطني  املكتب  وذكر 
سجلت  اململكة  »مطارات  أن  له  بالغ 
خالل سنة 2021، التي تميزت باستمرار 
مستوى  على  تحسنا  الصحية،  األزمة 
سنة  مع  مقارنة  الجوي  النقل  حركة 
2020، حيث تم استقبال 9 ماليني و938 
ألفا و607 مسافرا، منها أزيد من الثلث 
سجل خالل الفترة املمتدة من 15 يونيو 
و155  ماليني   7 مقابل  غشت،   31 إلى 
خالل  استقبالهم  تم  مسافرا  و91  ألفا 
38,9 في  2020، أي بزيادة قدرها  سنة 
املائة، وتمثل حركة النقل الجوي هذه 40 
في املائة من حركة النقل الجوي املسجلة 

خالل سنة 2019«.
وأوضح املصدر ذاته أنه خالل املوسم 
الصيفي 2021، ومع استئناف الرحالت 
عملية  إطالق  مع  تزامنت  التي  الجوية، 
مؤسسة  إشراف  تحت   2021 مرحبا 
محمد الخامس للتضامن، سجلت حركة 
ملموسا  تحسنا  الدولي  الجوي  النقل 
حيث استقبلت مطارات املغرب أزيد من 
3,56 مليون مسافر عبر 31 ألف و255 
رحلة جوية خالل الفترة املمتدة من 15 

ما  وهو   ،2021 غشت   31 إلى  يونيو 
في   64,67 قدره  استرداد  معدل  يمثل 
املسجلة  الجوي  النقل  حركة  من  املائة 

خالل سنة 2019.
 4 باستقباله  أنه  املكتب  وأضاف 
سجل  مسافرا،  و15  ألفا  و150  ماليني 
 2021 الخامس خالل سنة  مطار محمد 
مع  مقارنة  املائة  في   38,4 بنسبة  نموا 
 59,76 بنسبة  وتراجعا   ،2020 سنة 
في املائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا 
إلى أن مطارات تطوان وكلميم والداخلة 
معدالت  أعلى  حققت  وطنجة  والناظور 
استرجاع مقارنة مع حركة النقل الجوي 
على  وذلك   ،2019 سنة  خالل  املسجلة 
و87  املائة،  في   153  : بنسب  التوالي 
في املائة، و76 في املائة، و75 في املائة، 
و64 في املائة. وبخصوص حركة النقل 
الجوي الداخلي، فقد تم استقبال مليون 
سنة  خالل  مسافرا  و220  ألفا  و582 
املائة  في   39,60 قدرها  بزيادة   ،2021
قدره  وبتراجع   ،2020 سنة  مع  مقارنة 

47,37 في املائة مقارنة بسنة 2019.
الجوي  النقل  حركة  يخص  ما  وفي 
38,77 في  الدولي، فقد سجلت زيادة بـ 
املائة مقارنة مع سنة 2020، وانخفاضا 
بنسبة 62,13 في املائة مقارنة مع سنة 
و387  ألفا  و356  ماليني   8 مع   ،2019
من  املائة  في   84 يمثل  ما  وهو  مسافرا 

الحركة اإلجمالية للنقل الجوي.
العربي  املغرب  دول  وباستثناء 
حركة  سجلت  فقد  الجنوبية،  وأمريكا 
األسواق تحسنا  باقي  الجوي مع  النقل 
سجلت  وقد   .2020 سنة  مع  مقارنة 
أمريكا  أسواق  مع  األرقام  أحسن 
)82,38+ في املائة(، وأوروبا  الشمالية 
األوسط  والشرق  املائة(،  في   +42,53(
واألقصى )33,58+ في املائة( مقارنة مع 

سنة 2020.
وبلغت حركة الطائرات املسجلة خالل 
ألف   104 اململكة  بمطارات   2021 سنة 
في   42,02 قدرها  بزيادة  حركة  و36 
وبتراجع   ،2020 سنة  مع  مقارنة  املائة 
قدره 50,59 في املائة مقارنة مع 2019. 
الخامس  محمد  مطار  منها  واستحوذ 
مراكش  ومطار  املائة،  في   43,34 على 
ومطار  املائة،  في   14,26 على  املنارة 

طنجة بن بطوطة على 9,54 في املائة.
الشحن  نشاط  سجل  جانبه،  من 
الجوي خالل سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 
13,94 في املائة مقارنة مع سنة 2020، 
املائة  في   27,19 بنسبة  وانخفاضا 
مقارنة مع سنة 2019، حيث تم تسجيل 
 61.419,26 مقابل  طنا،   69.981,49
من  نفسها  الفترة  خالل  املسجلة  طنا 
سنة  خالل  طنا  و96.120,76   ،2020

.2019

بيدرو شانسيز

n و.مبارك

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  اختار 
التصعيد في مواجهة أزمة غياب مجموعة من األدوية 
الخاصة بعالج فيروس كوفيد 19 والزكام وعدد من 
األمراض الفيروسية األخرى من رفوف الصيدليات، 
عوض البحث عن السبب الفعلي لهذا اإلشكال الذي 
وإيجاد  وصحتهم،  املواطنني  على  بتبعاته  يرخي 
صباح  له  مداخلة  في  الطالب  آيت  ونفى  له.  حلول 
القطاعات  لجنة  وأعضاء  عضوات  أمام  الثالثاء 
من  دواء  أي  انعدام  النواب  بمجلس  االجتماعية 
بعض   ...  « أن  على  بالقول  مشددا  الصيدليات، 
أدوية  من  الوطني  املخزون  نفاد  ادعاءات  مروجي 
الزكام وأدوية البروتوكول العالجي لكوفيد19- خالل 
مع  وقانونية  مالية  مشاكل  لديهم  األخيرة،  اآلونة 
املوزعني الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم 

من املخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم ...«؟
تصريحات  في  الصيادلة  من  عدد  اعتبره  جواب 
املالية  الذمة  في  تشكيكا  االشتراكي«،  »االتحاد  لـ 
للصيادلة وتشهيرا بهم وينطوي على إساءة بليغة 
غير مقبولة، خاصة من طرف وزير هو املسؤول األول 
عن قطاع الصحة، مؤكدين أن آيت الطالب سعى من 
الحقيقة  شمس  حجب  محاولة  إلى  تصريحه  خالل 
التي يعرفها املواطنون والفاعلون في مجال الصحة 
بغربال تحقير القطاع برّمته، متناسيا أن أية أزمة قد 
تعيشها مهنة الصيدلة هي مسؤولية الحكومة عامة 

التي  خاصة،  االجتماعية  والحماية  الصحة  ووزارة 
لم تقدم شيئا للقطاع وملهنييه، بل زادت من تعميق 

حجم األزمات التي يتخبط فيها الجميع. 
أكد  قد  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  وكان 
املتعلق   98.18 رقم  قانون  مشروع  دارسة  خالل 
أمس  أول  صباح  للصيدلة،  الوطنية  بالهيئة 
الزكام  أدوية  الوطني من  »املخزون  أن   ،18 الثالثاء 
لتغطية  كاٍف   »19 لـ«كوفيد  العالجي  والبروتوكول 
أشهر،  ثالثة  من  ألزيد  املواطنني  حاجيات  وتلبية 
سواء في املستشفيات، أو لدى املوزعني واملصنعني«، 
ملراقبة مستمرة وصارمة،  »يخضع  أنه  على  مشددا 
االحتياطي  املخزون  احترام  مدى  مراقبة  تتم  كما 
طرف  من  أسبوعي  بشكل  األساسية  األدوية  لجميع 
التابع  الصحية  واملنتجات  لألدوية  الوطني  املرصد 
رهني  يبقى  تصريح  والصيدلة«.  األدوية  ملديرية 
الجانب النظري، ألنه على أرض الواقع جاب ويجوب 
املواطنون منذ أيام مختلف الصيدليات على امتداد 
جغرافية اململكة دون أن يجدوا األدوية التي هم في 
انضافت  كبيرة  معاناة  لهم  خلق  مما  إليها  حاجة 
إلى آالم األمراض وتبعاتها. وجدير بالذكر أن أزمة 
خالل  تتكرر  ظلت  الصيدليات  عن  األدوية  انقطاع 
خالل  الفت  بشكل  برزت  لكنها  األخيرة  السنوات 
بالدنا  عاشتها  التي  الوبائية  املوجات  مختلف 
بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، ولم تتمكن وزارة 
لها،  إيجاد حلول  من  االجتماعية  والحماية  الصحة 
كما أنها لم تكن تتفاعل معها إال من خالل خرجات 
مهاجمة  اليوم  اختارت  لكنها  نقص،  كل  لتكذيب 

تبعاته،  من  وحذروا  للوضع  نبهوا  الذين  الصيادلة 
عوض أن تنكب على كل ما يهّم إصالح القطاع. وكان 
عدد من الصيادلة قد دعوا في مناسبات عديدة إلى 
التي  للدواء،  وطنية  وكالة  وإحداث  بخلق  التسريع 
شددوا على أنها الوحيدة القادرة على ضمان حكامة 
ناجعة للقطاع، والعمل وبشكل مستعجل على تأهيل 
الصيدالني  دور  تعزيز  خالل  من  القطاع  وتطوير 
ضد  التلقيح  في  والحق  االستبدال،  حق  بمنحه 
الطبية  املستلزمات  وصرف  املوسمية،  األنفلونزا 
املعقمة، إضافة إلى األدوية ذات االستعمال البيطري، 
ومتابعة األشخاص املسنني الذين يستعملون أدوية 
صرف  وكذا  مختلفة،  أمراض  من  للعالج  متعددة 

املكمالت الغذائية ومواد التجميل. 
أن  إلى  مرارا  الصيدلة  مجال  في  فاعلون  ونّبه 
للنصوص  إصالح  إلى  أيضا  حاجة  في  املهنة 
هو  كما  لها،  املؤطرة  والتنظيمية  التشريعية 
األدوية  بصرف  املتعلقة  للنصوص  بالنسبة  الحال 
الخاصة بعالج االضطرابات النفسية والعقلية التي 
وتفعيل  العام،  باألمن  مرتبطة  كثيرة  مشاكل  تخلق 
اعتمادها  مع  املجالس  بجهوية  الخاصة  النصوص 
التكوين  وجعل   17.04 القانون  مع  منسجم  بشكل 
الفضاء  خصوصيات  واحترام  إجباريا،  املستمر 
الصيدالني وما يتم تداوله داخله، والعمل على رقمنة 
ملفات املرضى ومنح تعويض للصيادلة عن الخدمات 
املهنة  بتطوير  الكفيلة  اآلليات  من  وغيرها  املقدمة، 
الدوائي  األمن  وتحقيق  مهنييها  بأوضاع  واالرتقاء 

دون أن تجد آذانا صاغية.
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 »اليونسكو« تحذر : طفل من أصل 
3 يتوصل برسائل إباحية جنسية

در��سة: 9 �أطفال مغاربة 
من �أ�سل 10 ي�ستخدمون 

�لهو�تف �لذكية ب�سكل يومي
الشركة  أنجزتها  دراسة  كشفت 
الروسية كاسبرسكي، المتخصصة 
اإللكتروني  األمن  تكنولوجيا  في 
 10 أصل  من  مغاربة  أطفال   9 أن 
يستخدمون الهواتف الذكية بشكل 
منهم  المائة  ف��ي   68 وأن  يومي 
يتوفرون على هواتف ذكية خاصة 
بهم. كما أكد 87 في المائة من اآلباء 
الذين شملهم االستطالع، أن طفلهم 
بشبكة  مربوط  هاتف  على  يتوفر 
اإلنترنت و66 في المائة منهم يتوفر 
ذكية خاصة  على هواتف  أطفالهم 
بهم. بينما كشف 58 في المائة من 
اآلباء أن طفلهم الذي يتابع دراسته 
في التعليم االبتدائي )12 سنة وما 
فوق( يتوفر على هاتف، في حين أن 
27 في المائة يتابعون دراستهم في 

الثانوي.

�لعياد�ت و�لم�سحات �لخا�سة ُتغلق �أبو�بها 
في وجه �لمر�سىيومه �لخمي�س

للتفاوض  اإليجابية  الخاتمة  نعزو  أن  يمكن  هل 
والحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، إلى 
قوة التنسيق النقابي بين الهيئات األكثر تمثيلية أم 

هي نتيجة حكمة وتبصر من لدن الوزير؟
من  نجعل  أن  االج��دى  من  يكون  قد  ال��واق��ع  في   
اإلرادتين، والَمَلكتين: الحكمة والوحدة،  القاعدة التي 
أوصلت الحوار، في ظرف قياسي على كل حال، إلى 

نتيجة ترضي الطرفين.
والمالحظات هي أن نتائج الحوار بخصوص مشاكل 
كانت تعتبر معضالت كبيرة، بلغة الصادق الرغيوي، 
ممثل النقابة الوطنية للتعليم )فدش(، هي نتائج ما 

كان لها أن تتحقق لوال تالقي الطاقات اإليجابية.
 فاألمر يتعلق بقرارات مصيرية ومطالب جوهرية 
الحالي  األساسي  النظام  مراجعة  باألساس  منها 
لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي 
محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية 

في غضون سنة 2022.
 عالوة على ذلك توصل الطرفان إلى تسوية الملفات 
اإلدارة  أطر  ملف  قبيل  من  األولوية،  ذات  المطلبية 
التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط 
التربوي، وملف أساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي 
المكلفين خارج سلكهم األصلي، وملف أطر التدريس 
الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس 

الحاصلين على شهادة الدكتوراه...
هي نقط ودمل كانت تؤزم الوضع التعليمي في بالدنا، 
وعليه ال بد من الوقوف عند درجة العمل الوحدوي 
النقابي على خلق شروط النجاح في قضايا كانت تبدو 
مستعصية، وهنا ال بد أيضا من رفع القبعة للقيادات 
النقابية، كما للوزارة، التي ساعدت على تقوية المحاور 

المؤسساتي الممثل في هذه الهيئات.
مع  مرضية  حلول  ايجاد  عن  العجز  كان  ولطالما 
المحاورين المؤسساتيين سببا في انفالت المبادرة 
من  هذا المحاور وانتشارها في الشارع العام، وجعل 
مؤسساتيين  غير  معبرين  بيد  بخصوصها،  القرار، 

ليست دوما وجيهة.
خيار تصليب المحاور النقابي الشرعي، ضربة معلم 
حقيقية، وخيار عميق، ربما أصبحنا في حاجة إليه في 
كل القطاعات بدون رهان قوة غير مبررة، كما يحدث 

في العدل، وتلك قصة أخرى...
النقط التي تمت جدولتها في المستقبل القريب، ال 
شك أنها ستعالج من النظرة نفسها والنضج نفسه،

وستكون قد وضعت أسسا جديدة إلخراج القطاع من 
اللحظة الثورية الدائمة المطلبية المستمرة إلى قضايا 

ذات بعد تربوي وأخرى «حوكمية») من الحكامة(.
لقد اختار بنموسى عنوان الثقة في تدبير العالقات 
الملتهبة في المدرسة، والتي كان قراره تسقيف السن 
في  ليس  للقلق،  آخر  مبررا  خلق  قد  التوظيف  في 
األوساط التعليمية التي تعد جزءا من المواطنين بل 

في األسر والقطاعات الطالبية وخالفهما...
الثقة أعتقد أنه قرر تفعيل شرط من  وفي اختيار 
شروط التوظيف اإليجابي لتوصيات اللجنة التي كان 

يرأسها، لجنة النموذج التنموي الجديد.
طبعا، ال يمكن أن نحمل االتفاق المرحلي أكثر مما 
يحتمل، فهو كما يدل عليه اسمه مرحلي وجزئي ما 
زالت بعض عناصر التوتر في المدرسة الوطنية لم 
تدرج فيه، لكن من المحقق أن رسالته تتجاوز مرحلتها 

إلى عمقها في الظرف الراهن.
ومع كل التنسيب اإلجباري في موضوع كهذا، فإن 
ثالثية الوحدة والحكمة والثقة، بامكانها أن تمسح 
سحب القلق والغضب والنزاع، وتفسح المجال ألفق 
في  التعليم  اسمها  إشكالية  لقضية  بالنسبة  أفضل 

المغرب... 

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

�التفاق �لمرحلي :
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خّلد المغاربة، قبل أيام وفي مقدمتهم كل التقدميين، 
الذكرى الثالثين لرحيل القائد االتحادي السي عبد الرحيم 
الستحضار  مناسبة  كانت  التي  الذكرى  وهي  بوعبيد، 
مسار وفكر هذا القائد  المؤسس الستراتيجية النضال 

الديمقراطي.
ولقد خّلد االتحاديون ذكرى قائدهم السياسي المتفرد 
والمنفرد، في ظروف خاصة، عنوانها التحضير للمؤتمر 
أن  الطبيعي  من  فكان  للحزب،  عشر  الحادي  الوطني 
تحضير  على  منكبون  وه��م  االت��ح��ادي��ون،  يستحضر 
كان  كما  يكون  الرحيم، حتى  السي عبد  فكر  مؤتمرهم، 

دائما نبراسا لهم.
التحضير  عملية  حول  الدائر  بالنقاش  عالقة  وفي 
للمؤتمر، كانت ذكرى السي عبد الرحيم فرصة ومناسبة، 
للرد على كل من يحاول إظهار اتحاد اليوم، منزاحا عن 
مسار وفكر اتحاد األمس، من خالل استحضار مقومات 
فكر السي عبد الرحيم، باعتباره األب الروحي لالتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية.
إن المسار السياسي للسي عبد الرحيم، بكل المحطات 
التي عاشها، والتي كان فاعال فيها، هو ما شكل بشكل كبير 
فكر هذا القائد السياسي، فانخراطه المبكر في الحركة 
الوطنية، ودفاعه المستميت عن استقالل الوطن، ثم قيادته 
لحركة مجابهة االستبداد، وبناء الدولة الوطنية الحديثة، 
الديمقراطية،  ألجل  بالنضال  السياسي  للنضال  وربطه 
أدى إلى تبلور ما سنسميه الفكر البوعبيدي، أو التوجه 
البوعبيدي، والذي كان مضمونه مجموعة من االختيارات 
السياسية، التي أسس بها ألطروحته السياسية، البعيدة 
عن استيالب أطروحات الشرق والغرب، فأطروحة السي 

عبد الرحيم، والتي أسست لجزء كبير من أطروحة االتحاد 
بامتياز،  مغربية  أطروحة  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 

خلفيتها وغايتها المغرب أوال ودائما.
من  البوعبيدي، مجموعة  للتوجه  إن  القول،  ويمكن 
المحددات التي تميزه وتؤسس له، والتي سنحددها في 
الديمقراطي،  المحدد  الوطني،  المحدد  محددات،  ثالث 
والمحدد الواقعي، وهي المحددات التي يمكن أن نسائل 
من خاللها اختيارات االتحاديين واالتحاديات اليوم، حتى 
نحكم على مدى وفائهم لهذا القائد، والتزامهم بأفكاره 

وتوجهاته.
فبالنسبة للمحدد الوطني :

تتجلى وطنية السي عبد الرحيم، في كل مواقفه وعلى 
طول مساره النضالي، ويكفي استحضار أنه كان من بين 
الموقعين على وثيقة المطالبة باالستقالل، واستحضار 
لكن  للمغرب،  الترابية  الوحدة  استكمال  تجاه  مواقفه 
تبقى أهم محطة سياسية تعكس مدى وطنية هذا القائد، 
هي استماتته خالل المؤتمر االستثنائي، في التأسيس 
الستراتيجية النضال الديمقراطي، ذلك أن فترة انعقاد 
الماضي،  القرن  سبعينيات  منتصف  أي  المؤتمر،  هذا 
كانت مرحلة موسومة بمد اشتراكي عارم، عنوانه إسقاط 
أنظمة سياسية وقيام أنظمة سياسية اشتراكية بديلة، 
لكن االتحاديين وفي مقدمتهم السي عبد الرحيم، اختاروا 
نهجا آخر، وأسلوبا نضاليا آخر، مضمونه التغيير من 
لواقع  ملموس  تحليل  من  انطالقا  المؤسسات،  داخل 
لتبني  أساسية  محطة  المؤتمر  هذا  ليكون  ملموس، 
التي الزالت  أطروحة سياسية مغربية، وهي األطروحة 
تحكم كل اختيارات االتحاديات واالتحاديين إلى اليوم، 
والتي تجلت في محطات عديدة، حيث كانت اختياراتهم 
مؤسسة على فهم وتحليل الواقع الذي أنتجت فيه، وبخلفية 
استحضار المصلحة الوطنية قبل كل شيء، ولعل أهم هذه 
المحطات، هي قيادة االتحاد االشتراكي لحكومة التناوب 
التوافقي، واستمرارهم في الحكومة التي تلتها، من أجل 
استكمال األوراش التي فتحتها، ثم رفع االتحاديين لشعار 
االنتخابية  حملتهم  في  مركزي  كشعار  أوال«  »المغرب 
للوطن  أولوية  من  الشعار  هذا  يعنيه  ما  بكل  السابقة، 
على حساب الحزب، وهي المحطات والمواقف، التي يجب 
استحضار السياقات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 
أنتجت فيها، حتى يتضح جليا أن ما كان يحكمها هو 

مصلحة الوطن أوال وأخيرا.
أما المحدد الديمقراطي :

فلقد ارتبط نضال السي عبد الرحيم، بالنضال ألجل 

ومن  قيم  من  الديمقراطية  تعنيه  ما  بكل  الديمقراطية، 
إجراءات، وهو النضال الذي أطرته استراتيجية النضال 
الديمقراطي، والتي كانت غايتها المساهمة في بناء نموذج 
ديمقراطي فعلي، وهو ما ال يمكن تصور قيامه، إال من خالل 
انتخابات حرة ونزيهة، بكل ما تعنيه االنتخابات النزيهة 
من احترام لمجموعة من المعايير، فالسي عبد الرحيم، لم 
يكن يوما ضد االنتخابات، ولم يستصغر أهميتها في عملية 
البناء الديمقراطي، أما مقولة »االنتخابات ال تهمنا«، والتي 
يستحضرها بعض الذين يفهمون استراتيجية النضال 
الديمقراطي، وفكر السي عبد الرحيم، فهما منقوصا، لم 
يكن مضمونها التقليل من أهمية االنتخابات في مسير 
البناء الديمقراطي بالمغرب، وال في اهتمامات وأولويات 
عنوانه  محدد،  في سياق  كانت  بل  االشتراكي،  االتحاد 
رفض فرض ترشيح السي عبد الرحيم في دائرة محددة.

استمرار  إال  اليوم،  االشتراكي  االتحاد  مواقف  وما 
الستراتيجية  البوعبيدي  وللفهم  البوعبيدي،  للنهج 
النضال الديمقراطي، وهو الفهم المؤسس على تحقيق 
التراكم، وعلى التنبيه لكل ما من شأنه أن يشكل عثرة أمام 
استمرار البناء الديمقراطي، وهو ما يوضح اهتمام االتحاد 
االشتراكي بالعمليات االنتخابية، وخصوصا بالعمل على 
تطويرها ودمقرطتها، وما تجسد في بالغ الخروج عن 
المنهجية الديمقراطية، وفي التنبيه لخطر »التغول« الذي 
تشكل مع الحكومة الحالية، فالنقاش الذي فتحه االتحاد 
االشتراكي بخصوص تركيبة هذه الحكومة، نقاش في صلب 
الفهم السليم للديمقراطية، أكيد هي حكومة احترم في 
تشكيلها كل من الشرط االنتخابي، ثم الشرط السياسي، 
لكن الواقع يثبت أنها لم تحترم الشرط الديمقراطي، فال 
معنى لتشكيل حكومة، من حزب كان جزءا من األغلبية 
السابقة، بمعية حزبين كانا في المعارضة حينها، هذا دون 
استحضار مواقف هذين الحزبين تجاه األغلبية السابقة، 
والسيما تجاه الحزب المشكل ألغلبية معهما اليوم، لتكون 
لمفهوم  لة  معطِّ المعنى،  بهذا  الحالية  الحكومة  تركيبة 

التداول، الذي يشكل جوهر الديمقراطية.
وقد انعكس كذلك التزام االتحاد االشتراكي باالستمرار 
في عملية البناء الديمقراطي، في مضامين مشروع الورقة 
السياسية التي من المزمع أن تعرض على مؤتمره القادم، 
والتي تضمنت مجموعة من االختيارات، التي تشكل مداخل 
أساسية في تأهيل النموذج الديمقراطي المغربي، كااللتزام 
هيمنة  ورفع  التشريعية  السلطة  عن  الدفاع  باستمرار 
الحكومة عنها، والدفاع عن تكريس صالحيات الحكومة، 
وتقوية وتحديد وظائف وأدوار مؤسسات الحكامة، والدفع 

في اتجاه تأهيل وإصالح المنظومة االنتخابية، وكلها 
اختيارات ال غاية منها إال إضافة لبنة أخرى في صرح 

الديمقراطية بالمغرب.
وبخصوص المحدد الواقعي:

فاألكيد أن سياسة السي عبد الرحيم، كانت سياسة 
مواقفه،  كل  الواقعية  حكمت  حيث  بامتياز،  واقعية 
السياسي  الواقع  فهم  هو  هنا،  بالواقعية  والمقصود 
موقفا  السياسي  الموقف  يكون  حتى  صحيحا،  فهما 
سليما، أي موقفا واقعيا، وهو ما اتضح في مسار السي 
عبد الرحيم منذ بدايته، وما تعكسه مجموعة من مواقفه 
واختياراته، ولعل أولى هذه المواقف، هو اصطفاف السي 
عبد الرحيم، مع اتجاه أولوية استقالل المغرب، عن وضع 
دستور له، وفي اشتراط عودة الملك محمد الخامس قبل 
تشكيله  عن  دفاعه  وفي  البلد،  استقالل  عن  حديث  أي 
الكتلة الوطنية، مع أحزاب كانت في خصومة سياسية مع 
االتحاد االشتراكي، وفي موقفه من الوحدة الترابية، ومن 
جعل القضية الوطنية، نقطة أولى على األجندة السياسية 
بالمغرب، بحيث أصبحت سابقة عن القضية الديمقراطية.

السياسية،  الممارسة  في  واقعية،  مواقف  تبني  إن 
على اعتبار أن السياسة فن لتدبير الممكن، هو ما يزال 
يحكم ممارسة االتحاد االشتراكي للسياسة إلى اليوم، وما 
يتجسد في اختياراته، وفي تحالفاته، والتي تتأسس على 
الشرط الواقعي أوال وأخيرا، وما تضمنته الورقة السياسية 
المعروضة على مؤتمره القادم، حيث يتجه االتحاديون 
إلى إعادة تأطير مجموعة من المفاهيم انطالقا من شروط 
المفروض  المعارضة  شكل  كتحديد  الراهنة،  الظرفية 
الواقع، وانطالقا  انطالقا من شروط  عليهم ممارستها، 
من مجموعة من المستجدات، كالصالحيات الدستورية 
 ،2011 المكفولة للمعارضة، والتي لم تكن قبل دستور 
حيث من غير المنطقي استمرار المعارضة بنفس طبيعتها 

وممارستها وشكلها قبل دستور 2011.
إن تتبع مسار االتحاد االشتراكي، وتقييم اختياراته 
استحضار  على  يتأسس  موضوعي،  بشكل  ومواقفه 
لكل موضوعي  الرحيم، سيوضح  عبد  السي  اختيارات 
أكيد، أن االتحاد االشتراكي ال يزال وفيا لفكر السي عبد 
بناء  في  بتوجهه، مستمرا على نهجه،  ملتزما  الرحيم، 
الدولة الوطنية الديمقراطية، التي ال تعني عند االتحاديين 
غير الدولة االجتماعية القوية، بكل مرتكزاتها، وليس تلك 
الدولة التي تختزلها الحكومة الحالية، في ضمان الحماية 
االجتماعية، وهو ما نبه إليه االتحاد االشتراكي منذ إعالن 

برنامجها الحكومي.

»�لـب�سيج« يتولى  �لتحقيق في مقتل �ل�سائحة �لفرن�سية  بتزنيت 

فتح اهلل رمضاني
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هل ي�ستوعب 
رئي�س �لحكومة 

�الإ�سبانية �لر�سالة 
�الألمانية

محمد العربي هروشي
م���رت زه���اء ث���الث س��ن��وات 
بين  الدبلوماسي  الفتور  على 
المغرب  التاريخيين،  الجارين 
في  تعد  أخطاء  بعد  وإسبانيا، 
بمثابة  الدبلوماسي،  القاموس 
بعد  إال  جبرها  يصعب  زالت 
سياسيين  وتبصر  إرادة  توفر 
الحكم،  ش��ؤون  يدير  م��ن  ل��دى 
حكومة  تبقى  الحالة  هذه  وفي 
أس��وأ  االش��ت��راك��ي��ة  شانسيث 
حكومة عرفتها العالقات البينية 
بين البلدين، حيث تسببت زالتها 
الدبلوماسية،  العالقة  توتر  في 
يكدر  ما  العالقة  ه��ذه  وتشهد 
صفوها حتى مع حكومة أثنار 
أزمة  تجاوزت  ما  سرعان  التي 
وبعد  طبعا  البقدونس،  جزيرة 
يتنمر  ألن  أثنار  غ��رور  ق��اد  أن 
على حدودنا الترابية  ،متناسيا 
يومها أن جاره الجنوبي منذئذ 
لم يعد كما كان في مخيلة الذاكرة 
وأن  الفالنخية،  الكولونيالية 
عريق  ت��اري��خ  ل��ه  بلد  المغرب 
في  جيواستراتيجي  وم��وق��ع 
مع  خاصة  الدولية  السياسة 
العظمى،  ال���دول  م��ن  حلفائه 
أو  األوروبي  االتحاد  سواء في 
في الواليات المتحدة األمريكية.
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دفعت حكومة عزيز أخنوش أطباء القطاع الخاص 
التخاذ قرار بشّل المصحات والعيادات الخاصة يومه 
الخميس، وإغالق أبوابها في وجه المرضى باستثناء 
تجاهل  على  احتجاجا  وذلك  المستعجلة،  الحاالت 
مطالب هذه الفئة، التي تتوزع ما بين اعتماد اشتراك 
لالستفادة من التغطية الصحية يقوم على المساواة 
والعدالة مع باقي المنتسبين لقطاع الصحة كالصيادلة 
أو المنتمين إلى مهن أخرى كالموثقين والمهندسين، 
إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي 
ظلت تراوح مكانها منذ توقيعها ألول مرة في 2006، 
فضال عن مطالب أخرى تروم المساهمة في تجويد 

المنظومة الصحية.
وأّكد الدكتور سعد أكومي الرئيس الشرفي المؤسس 
االختصاصيين  لألطباء  الوطني  النقابي  للتجمع 
بالقطاع الخاص، في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي«، 
على أن إضراب يومه الخميس جاء بناء على خالصات 
آخر جمع عام دعت إليه تنظيمات نقابية ومهنية صحية 
في القطاع الحر، ويتعلق األمر بكل من التجمع النقابي 
الوطني لألطباء األخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة 
الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية 
ألطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات 
الخاصة، والفيدرالية الوطنية ألطباء األسنان، الذي 
عرف مشاركة حوالي 6 آالف طبيب وطبيبة باعتماد 
تقنية التناظر عن بعد بسبب الظرفية الوبائية الحالية. 
وأوضح الدكتور أكومي أن المشاركين في الجمع العام 
نددوا وبقوة باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم 
التجاوب مع مراسالت التنظيمات المهنية المختلفة، 
وإغالق باب الحوار، في الوقت الذي تتجند فيه كافة 
القوى الصحية في المجتمع للمساهمة في التصدي 
19 وتبعاته المختلفة، والذي جعل  لفيروس كوفيد 
أسرة الصحة تفقد حوالي 80 طبيبا وطبيبة أثناء 

12قيامهم بواجبهم الوطني والمهني.

تتويج الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية باتفاق

�لرغيوي: �التفاق  �لمرحلي بو�بة لحل مجموعة من �لملفات �لتي  كانت تعتبر مع�سلة

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي 
خاليلوزيتش،  وح��ي��د  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
بياوندي،  الثالثاء  أم��س  أول  مساء 
تمثل  ال��غ��اب��ون  ض��د  ال��م��ب��اراة  إن 
منافسات  لبقية  درس���ا  ب��ال��ت��أك��ي��د 
بالكاميرون. اإلفريقية  األم��م   ك��أس 
الصحافي،  المؤتمر  ف��ي  وأض���اف 
انتهت  التي  ال��م��ب��اراة  أعقب  ال��ذي 
أن  لمثلهما،  ب��ه��دف��ي��ن  ب��ال��ت��ع��ادل 
وأن  للغاية  صعبة  كانت  »المباراة 
الهدف األول الذي استقبلناه وضعنا 
األولى«. للمرة  نواجهه  موقف   في 
وأعرب عن األسف ألنه في الشوط الثاني، 
سيطر المنتخب المغربي على المباراة، 
التسرع. من  الكثير  هناك  كان   ولكن 
بها  خ��اض  ال��ت��ي  التشكيلة  وح���ول 
خليلوزيتش  قال  المباراة  المنتخب 
للمجموعة  ال��ج��س��دي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  إن 
»مما  ه����ام ج����دا  ض���روري���ة وأم����ر 
 أجبرني على تحمل هذه المخاطرة«.
وقال »كنت أتمنى أن نفوز، لكن الليلة 

 نحن راضون بالتعادل الذي سيكون بمثابة درس لنا لباقي المباريات«.
ودافع المدرب الوطني عن شاكال مؤكدا أن »الجميع يمكن أن ينزلق“، 
أشهر ويحتاج   4 أو   3 منذ  يلعب  لم  إنه  فقال  النصيري  أما يوسف 
عليه. هو  الذي  الرائع  المهاجم  ومواهب  البدنية  لياقته   الستعادة 

إن  نيفو  ب��ات��ري��س  ال��غ��اب��ون��ي  المنتخب  م���درب  ق���ال  جهته  م��ن 
»مرضية«. اليوم  ونتيجة  المجموعة  في  فريق  أفضل  هو   المغرب 
 وأضاف ”إننا نشعر بالرضا بالنظر لطبيعة المباراة ولنوعية الخصم«.
وأضاف أن هذه المباراة ستتيح لنا البقاء في المنافسة والتعامل خالل 

المباريات المقبلة بجدية كبيرة.

مبابي يتفاعل مع 
هدف حكيمي 

أنقذ أشرف حكيمي، منتخب المغرب من الخسارة 
أمام الغابون، بعدما أدرك هدف التعادل للفريق الوطني، 
2 – 2، في مباراة أقيمت مساء الثالثاء، ضمن الجولة 

الثالثة عن المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا.
هدف  مع  مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم  وتفاعل 
حكيمي، زميله في باريس سان جيرمان، ونشر صورة 
موقع  في  »الستوري«  خاصية  عبر  المغربي  للنجم 
أنت  هل  »مجنون..  بتعليق:  وأرفقها  »إنستغرام«، 
الذي  الهدف  روعة  إلى  إش��ارة  في  م��اذا؟  أم  مريض 

سجله حكيمي.
وجاء هدف حكيمي في شباك الغابون من ركلة حرة، 
نفذها المدافع المغربي بطريقة متقنة، في الدقيقة 84.
وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي 2 – 2، ليتأهل 
المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة 

الثالثة، فيما حجز منتخب الغابون البطاقة الثانية.

حدث تاريخي
 في كأس أمم إفريقيا
دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا تاريخ 
بطولة كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم للرجال، كأول 
حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خالل منافسات 

البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.
وتولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، 
والمقامة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية 
في إطار منافسات نهائيات النسخة الثالثة والثالثين 

لبطولة كأس أمم إفريقيا.
وأصبحت سليمة موكانسانغا، البالغة من العمر 33 
عاما، أول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خالل 
منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال، وسبق لها 
إدارة العديد من المباريات في البطوالت الكبيرة، ولكن 

في منافسات السيدات.
وكانت سليمة كتبت التاريخ في األسبوع الماضي، 
خالل مباراة غينيا ضد ماالوي، بعدما تواجدت كحكم 
رابع في اللقاء، لتكون المرة األولى في تاريخ البطولة 
مباريات  إحدى  في  حكمة  فيها  تشارك  التي  أيضا، 

بطولة القارة السمراء.
63 حكما في بطولة كأس األمم  يذكر أنه من بين 
اإلفريقية هذا العام، تواجد 4 سيدات، وهن الكاميرونية 
فتيحة  المغربيتين  إلى  باإلضافة  أتيمزابونغ  كارين 
سليمة  ع��ن  فضال  ك��رب��وب��ي،  وب��ش��رى  الجرمومي 

موكانسانغا.

أنقذ أشرف حكيمي المنتخب الوطني من كمين الغابون، في آخر مباريات 
المجموعة الثالثة من مسابقة أمم إفريقيا، التي تتواصل فعالياتها بالكاميرون 
إلى غاية السادس من الشهر المقبل، بعدما سجل هدف التعادل 2 – 2، ليهدي 
الفريق الوطني الصدارة ويحافظ على مقامه في العاصمة ياوندي، مع ما يوفر 

ذلك من امتيازات معنوية أخرى.
ولم يقدم الفريق الوطني في هذه المباراة، التي جرت مساء الثالثاء بملعب 
أحمدو أحيدجو بياوندي، ما كان منتظرا منه، وكاد يمنى بهزيمة قاسية، بالنظر 
إلى كم الفرص التي خلقها المنتخب الغابوني، الذي دخل المواجهة محروما من 

كورونا، خدمات نجميه أوباميانغ وليمينا، بسبب عدم التعافي  فيرروس  من  التام 
وإصابة سبعة آخرين بالعدوى قبيل المواجهة.

على  التعديالت  من  العديد  الوطني  الناخب  أجرى  فقد  متوقعا،  كان  وكما 
المجموعة التي تفوقت على جزر القمر، حيث أبقى الحارس ياسين بونو والعميد 
غانم سايس وسليم أمالح وسفيان بوفال وعمران لوزا، في خط االحتياط، وأدخل 
مكانهم منير المحمدي وسفيان شاكال وإلياس شاعر وفيصل فجر وعز الدين 
أوناحي، فغاب االنسجام وكثرت األخطاء، ودانت السيطرة لمنتخب الغابون، 

الذي شن حمالت خطيرة على مرمى المحمدي، الذي اضطر إلى التدخل في أكثر 
من مرة للدفاع عن مرماه.

وكان المنتخب الغابوني سباقا للتسجيل بواسطة جيم ألفينيا،مستغال خطأ 
فادحا من طرف المدافع سفيان شاكالفي الدقيقة 21، األمر الذي دفع خاليلوزيتش 
إلى التدخل العاجل في الدقيقة 30 بإشراك أمالح عوض الشاعر، الذي يبدو 
أنه لم يتمكن من التخلص من دهشة الحضور األول في النهائيات القارية، وكذا 
السابقتين، وأملنا أن يستعيد شخصيته  المبارتين  أبعدته عن  التي  اإلصابة 
في المباريات القوية، ألنه يتوفر على مهارات محترمة، ويمكن أن يكون قيمة 

مضافة للفريق الوطني.
وأنهى المنتخب الغابوني الجولة األولى متقدما، قبل أن ينجح الفريق الوطني 
في التعديل خالل الجولة الثانية، ومباشرة بعد إشراك أيمن برقوق مكان فيصل 
فجر وسفيان بوفال عوض أيوب الكعبي، الذي لم فعاال بجانب يوسف النصيري، 
ويبدو أنه هذه الثنائية لن تجد طريقها إلى المنتخب الوطني في المباريات المقبلة.
وفي الدقيقة 74، تمكن بوفال من اصطياد ضربة جزاء ، بعدما أسقط داخل 
معترك العمليات، أكدتها تقنية الفيديو، فانبرى لها بنفسه وأعاد التوازن للمباراة، 
لكن فرحته لم تدم سوى سبع دقائق، بعدما تمكن بومبينزا من منح التقدم للفهود 
من جديد، بعدما استغل ارتباكا واضحا للثنائي الدفاعي نايف أكرد وسفيان 

شاكال، وهي الثنائية التي لم تكن فعالة بالمرة.
 وبعد ثالث دقائق من الهدف الغابوني، وبالضبط في الدقيقة 84، كان الرد 

المغربي بطريقة رائعة، من ضربة خطأ مباشرة، بواسطة المتألق أشرف حكيمي، 
الذي هز شباك الحارس أومونوم من مسافة بعيدة.

الوطنية، ألنها  للعناصر  المباراة كان اختبارا قويا  القول إن هذه   ويمكن 
كشفت مجموعة من العيوب، التي يتعين على الناخب الوطني التعامل معها 

بالجدية المطلوبة والفعالية الالزمة خالل المباريات المقبلة.
وغابت  للهيبة،  فاقدا  وبدا  روح،  دون  من  الوطني  المنتخب  ظهر  لقد  فعال 
الحلول عن العبي خط الوسط، فكثرت األخطاء وضاع التركيز، وترك الالعبون 
المبادرة لالعبي الغابون، الذين كانوا يصلون إلى مرمى الحارس المحمدي متى 
شاءوا، وبأقل عدد من التمريرات، بعدما فعل الثنائي أليفينا ومبومبينزا ما أراد 
بخط الدفاع المغربي، الذي كان متهالكا، وزعزعت أخطاؤه استقرار المجموعة 
الوطنية. لكن وعلى عكس أغلب التعليقات التي رافقت هذا التعادل، والذي كان 
بالفعل نتيجة مخيبة، إال أنه سيكون درسا مفيدا كما قال وحيد خاليلوزيتش، 
إذ يتعين االستفادة منه في األدوار المقبلة. فأن نقع في مثل هذه األخطاء في 
دور المجموعات، أفيد وأحسن من أن نقع فيها في مراحل خروج المغلوب، ألن 

هامش التعويض سيكون منعدما.
 عموما سيكون أمام الناخب الوطني مستع من الوقت لالشتغال على كل هذه 
المالحظات التي حملتها مباراة الغابون، والعمل على تدارك كل النقائص خالل 
اللقاءالقادم، يوم الثالثاء المقبل، بداية من الثامنة ليال، بملعب أحمادوأحيدجو 

بالعاصمة ياووندي.

إبراهيم العماري
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لفريق الوطني ينهي دور املجموعات بأداء يسء )أ. ف. ب(

المنتخب الوطني 
ينجو من فخ 

الغابون في لقاء 
حمل كثيرا من 

الدرو�س

النسخة  وصيفة  السينغال،  حسمت 
الماضية، بطاقة تأهلها إلى ثمن نهائي 
كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم المقامة 
وذلك  غينيا،  بصحبة  الكاميرون  في 
بدون  م��االوي  مع  األول��ى  تعادل  بعد 
بمرافقتها  للثانية  سمح  ما  أه���داف، 
 ،2  –  1 زيمبابوي  أمام  الخسارة  رغم 

الثالثة  الجولة  برسم   ، الثالثاء  ي��وم 
الثانية. المجموعة  لمنافسات   األخيرة 

ففي بافوسام، اكتفت السينغال بالتعادل 
أهداف،  دون  من  التوالي  على  الثاني 
بعدما حققت النتيجة ذاتها في الجولة 
السابقة أمام غينيا، لكن ذلك كان كافيا 
النهائي. ثمن  إلى  العبور  أجل   لها من 

ورفع ساديو مانيه ورفاقه في السنغال 
رصيدهم إلى خمس نقاط في الصدارة، 
بفارق نقطة عن كل من غينيا وماالوي 
التي أنهت دور المجموعات ثالثة بفارق 
المواجهة المباشرة عن نابي كيتا ورفاقه 
 في المنتخب الغيني )خسرت 0 – 1(.
م��االوي  أم��ام  قائمة  الفرصة  وتبقى 

ل��ب��ل��وغ ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ك��أح��د أفضل 
الثالث،  المركز  في  األربعة  المنتخبات 
بما أنها تملك أربع نقاط وذلك سيكون 
 كافيا على األرجح لكي تضمن بطاقتها.
وفي ياوندي، منيت غينيا بهزيمة مفاجئة 
أمام زيمبابوي التي حسمت أولى نقاطها 
 في الشوط األول بعدما أنهته متقدمة 2 – 0.

أجواء  إلى  غينيا  أعاد  كيتا  نابي  لكن 
اللقاء في مستهل الشوط الثاني بتقليصه 
الفارق بتسديدة من خارج المنطقة )49(، 
ايجاد  عن  بعدها  عجزوا  ورفاقه  لكنه 
طريقهم للشباك، ليتلقوا الهزيمة األولى 

التي كلفتهم صدارة المجموعة.

السينغال وغينيا تحسمان بطاقتي المجموعة الثانية

ضمن صدارة المجموعة الثالثة وسيبقى في ياوندي

خاليلوزيتش راض عن التعادل ويدافع عن العبيه

خاليلوزيتش مطالب بإعادة ترتيب أوراقه )أ. ف. ب(

 السينغال تكتفي بتعادل سلبي جديد

المنتخب  مهاجم  النصيري،  يوسف  طالب 
الوطني، من الجماهير المغربية أن تنتقده بطريقة 

موضوعية، بعديا عن السب والشتم.
صحافية  تصريحات  في  النصيري،  وق��ال 
 ،2  –  2 بالتعادل  الغابون  مواجهة  نهاية  عقب 
إنه شارك في هذه المباراة من أجل تقديم كل ما 
لديه، ومساعدة زمالئه طيلة الدقائق التي شارك 
فيها، وأنه قدم كل ما لديه، لكنه في الوقت ذاته 
دعا إلى عدم التحامل عليه وسبه وشتمه من طرف 
الجماهير، متمنيا »من كل من ينتقدني، أن ينتقدني 
ما  تتابع كل  أو تجريح، ألن عائلتي  بدون سب 
ينشر ويكتب على مواقع التواصل االجتماعي«.
وحث النصيري الجمهور المغربي إلى مواصلة 
دعم المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، ألنها 
ستكون صعبة، خاصة وأن البطولة الحالية أظهرت 
أن الفوارق بين المنتخبات انعدمت، »وأي منتخب 

قد يخسر أو يتعادل في أي لحظة«.
وأضاف مهاجم إشبيلية االسباني أن مباراة 
نسيانها  ويجب  الماضي  من  أصبحت  الغابون 

والتركيز على المباراة المقبلة في ثمن النهائي، التي »يجب أن نكون مستعدين 
لها وأن نقدم نتيجة إيجابية«.

مع  التعادل  بعد  األع��ذار  عن  يبحث  لن  إنه  فقال  أكرد،  نايف  المدافع  أما 
أمام منتخب يسعى هو  المباراة ستكون صعبة  أن  كنا نعلم  الغابون، ألننا 
اآلخر لصدارة المجموعة الثالثة«. مشددا على أن المواجهة كانت صعبة، الن 
مبديا سعادته بإنهاء  كل منتخب سيواجه المغرب سيسعى إلى االنتصار » 

الدور األول في الرتبة األولى«.
وعلى نفس المنوال سار يوسف شاكال، الذي أكد على أن األهم هو إنهاء 

الترتيب في الصدارة، رغم أن الفريق الخصم كان قويا، لكن كرة القدم تحمل 
دوما المفاجآت.

وأضاف أنه تعرض النزالق حينما أراد إبعاد الكرة التي جاء منها الهدف األول 
للغابون، لكنه لن يتأثر بهذا الخطأ، ألنه يتوفر على نفسية قوية، وسيواصل 
اإليجابية في  النتائج  الوطنية، ومواصلة تحقيق  المجموعة  رفقة  االشتغال 

هذه المسابقة.
سبعة  على  تتوفر  الوطنية  المجموعة  أن  على  أكد  فقد  برقوق  أيمن  أما 
أيام راحة، وأنها ستشغل خاللها على تصحيح األخطاء حتى تكون في أعلى 
درجات الجاهزية خالل مباراة الثالثاء المقبل، مهما كانت قوة الفريق الخصم.

العبو المنتخب الوطني يعدون بعطاء أفضل والنصيري يطالب بعدم التحامل عليه

فرحة الالعبني بهدف التعادل


