اأيام  30-29-28يناير التحاد ال�ستراكي يعقد
موؤتمره  11تحت �سعار :وفاء ،التزام ،انفتاح
ملواصلة التحضير للمؤمتر احلادي عشر للحزب

انعقاد المجل�ش الوطني
يوم الخمي�ش  27يناير الجاري

مواصلة ألشغال التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر املزمع عقده
أيام  28و 29و 30يناير ،2022وتبعا لقرار املجلس الوطني في دورتيه
السابقتني  20نونبر  2021و 18دجنبر  ،2021ينعقد يوم الخميس  27يناير
 2022املجلس الوطني للحزب على الساعة السادسة والنصف مساء ،حيث
سيتم تنظيمه عن بعد ،وفق جدول األعمال التالي:
* عرض سكرتارية اللجنة التحضيرية للتعديالت املتوصل بها من طرف
التنظيمات الحزبية بخصوص مشروع الورقتني (التنظيمية والسياسية).
* عرض مشروع الورقة الداخلية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للمصادقة.
* عرض مقترحات تسيير املنصات الجهوية للمصادقة.
* عرض التعديالت املقترحة على مشروع الورقة املؤطرة للنموذج
التنظيمي للمصادقة.

«هيومن رايت�ش
ووت�ش»:
العماء ب�سبق
الإ�سرار
والتر�سد!

عبد الحميد جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

ركزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان ،في ردها على تقرير
منظمة «هيومن رايتس ووتش» لسنة  2021على الخلفية المتحكمة فيه،
وهي خلفية تقول المندوبية ،عن حق ،منحازة ضد المغرب.
عندما كانت ووتش هيومن رايتش شريكا حقوقيا للمغرب ،كانت
تقاريرها تنتظر بفارغ الصبر ،وكانت معتمدة في وقائع لها وجوهها
ولها حضورها...
وفي الواقع ،هذا تلخيص بليغ يكشف أن المنظمة الحقوقية ،ال
تنحاز فقط ضد بالدنا بقدر ما أنها تكشف بالملموس أنها جاءت من
تلك «الجبهة البدلية ،التي دعي إليها أنصار االنفصال والجزائر وعلى
رأسهم كريستوفر روس وجيمس بيكر عند مناقشة قضية الصحراء
المغربية في أكتوبر الماضي من طرف مجلس األمن.
فالتقرير لبنة في هذا الجدار الحقوقي الذي تسعى وسعت إليه
أطراف معادية إلى محاربة المغرب به ،بعد أن منيت بالفشل في كل
الجبهات التي كانت تدعي أنها ساحات نصر :الديبلوماسية ،العسكرية،
االقتصادية ...إلخ.
وقد كان الفتا أن التقرير الصادر عن «هيومان رايتش ووتش» قد
غض الطرف ،بإصرار وقصدية ،عن كل ما سبق لتقارير صادرة عن األمم
المتحدة ،ومنها قرارات مجلس األمن وتقرير األمين العام غوتيريش ان
نوهت به وضمنته في التوصيات النهائية له.
ومن ذلك «الدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
اللتان تعمالن في مدينتي الداخلة والعيون ،وكذا تفاعل المغرب مع
اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،وتشجيع
تعزيز التعاون مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان».
في المقابل لم تأخذ المنظمة بهذا في تبييض جرائم حقوقية فادحة
اقترفها أعضاء االنفصال والحاضن الدولي لهم .وقد وردت انتهاكات
الجزائر في مصدر ،معتمد ،ومحايد وبعيد عن االنحياز إلى المغرب،
وهو قرار مجلس األمن بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية
والجماعية ،المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر».
وخلصت المندوبية إلى أن منظمة «هيومان ووتش» تكون بذلك قد
فقدت ،في األصل والمنطلق ،مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم
أوضاع حقوق اإلنسان»..
وفي الحقيقة لم تكن ،تلك الكبيرة الوحيدة التي اقترفها أصحاب
التقرير المنحاز ضد للمغرب ،إذ نصبوا ثنائية غريبة عند«فهرست»
التقرير ربطت بين المغرب وبين صحرائه ،كما لو كانا ثنائيا متضادا
ومتناقضا ،بنية ال تخفى على محاولة جعل المغرب يخسر في امتحان
حقوق اإلنسان في الصحراء!
وهو موقف منطلقه مغرض ومنتهاه  ..ال أخالقي .وباإلضافة إلى
التسهيل مع الطرف الجزائري ،لم تترق إلى الثنائية الحقيقية والفعلية
في الموضوع والمتعلقة بين دولة الجزائر ودولة تيندوف« ،التي كانت
موضوع تقارير حقوقية واسعة االنتشار ،بلغت الكون الحقوقي ،تشغل
بال العالم الحقوقي،كله ،من قضية االحتجاز والقتل إلى تسليح األطفال
وعسكرة طفولتهم والزج بهم في نزاع إقليمي ترعاه الجزائر.
هي نفسها الجزائر كانت موضوع تقارير دولية حقوقية يندى لها
الجبين ،لم ترها المنظمة ولم تدونها في كتاباتها حول الوضع الحقوقي
في المنطقة....
ومن الغريب أن أحد مقرري المنظمة سبق له أن زار تيندوف ويعرف،
على األقل ،بفعل تواجده هناك حقيقة الوضع هناك وفوق التراب الجزائري،
وقد جاء التقرير بال تفاصيل حول الجزائر التي أصبحت بقدرة قادر
نظاما »ال شية فيه ،يسر الناظرين...
لقد عميت المنظمة عن كون المحتجزين في تيندوف ال حق لهم في
حرية النقل وال التنقل وال حرية في امتالك بطاقة الجئ ،وال حتى زيارة
منظمات مشابهة لها بخصوص وضعية المعارضين في المخيمات.
لنا أن نسأل سؤاال له ألف حجة ،ويتعلق ب:لماذا يغفل تقرير«هويمان
ووتش» مقتل األبرياء ...ومنهم من أحرقه العسكر الجزائري حيا...
كيف ال ترى حريق األحياء في الجزائر وتحرف حقيقة الذين تعتبرهم
ضحايا العنف المغربي ،من قبيل سلطانة خيا؟ وال ترى الجيوش التي
قامت بذلك ،ضحايا محتجزين كانت تعدهم بجنة الجمهورية الصحراوية
فسقطوا في جحيم العسكر المشعل للنيران ...لقد تحولت تيندوف ،كما
في جحيم «دانتي» والنزول إلى الحريق ،النقطة األخرى ،كيف لمنظمة
حقوقية أن تقفز على مثيالتها في بالد المغرب ،كيف يمكن أال تأخذ
بمعطياتها وبحججها ودالئلها...
لو كان األمر يتعلق بالفعل بعنف ممارس من طرف الدولة على مواطنيها
كنا سنعتبر ذلك بحثا عن حيادية ما ولو مفتعلة ،أما والحال أنها تنحاز
لمن يريد تقطيع أوصال الدولة ويعارضها ويتبجح بأنه يستعمل السالح،
بل من يساند الذين قتلوا المغاربة في اكديم ازيك فتلك قصة ال تخلو
من خبث ونزعة عدوانية...
في المرجعية الصحراوية نفسها ال تنتبه المنظمة إلى تقارير بعينها
في حين ترفع أخرى إلى مرتبة اإلنجيل ،كما في قصة سلطانة خيا
صاحبة الكالشنيكوف األشهر منذ اختراعه من طرف الروسي حامل
االسم نفسه ،سلطانة تلك التي تحمل السالح لتثبت هويتها ...السلمية!
فهي تتظاهر وتقاطع وتهاجم وتلوح بالرايات االنفصالية وتتلقى زيارات
رفيقها حسنة الدويهي ،الذي أقر بذلك هو نفسه عندما قال إنه زارها
في 19و 21فبراير ،وفي الوقت نفسه ،تقول هيومان إنها تحت اإلقامة
اإلجبارية...أي تعريف تعطي المنظمة لإلقامة اإلجبارية في حالة سلطانة؟
ونفس الشيء عن أميناتو حيدر ،التي نسيت هيومن رايتس ووتش
أنها تدافع عن منظمة تدعم تنظيما مسلحا ومليشياتيا .فجمعية أميناتو
حيدر ،التي وردت في التقرير كما لو كانت جمعية للدفاع عن البيئة
لها والء واضح وصريح للبوليساريو الذي يعد تنظيما مسلحا ،ولقد
سبق للمغرب أن رد بالقول إن «لغة المنظمة لغة سياسية ،وال متن
حقوقيا فيها.»..
وهي بذلك تشير إلى خيار مقصود يريد محاولة إطالة عمر الجبهة
الحقوقية التي تلقت ضربة قوية عند تجاهل مطلب توسيع مهام
المينورسو لتشمل حقوق اإلنسان...
ولن نضيف أكثر مما قاله الكثير من الحقوقيين في إغفال التقرير
لرأي منظمات نزيهة ،واعتماد لغة تقريبية ووقائع فضفاضة واالنتقال
من الواحد إلى الكل عند الحديث عن اعتقال صحافيين مثال...
لسنا في بالد المالئكة ،بل نحن بالد تتطور ،وتحسن حياة أبنائها
وتعرف أعطابها جيدا ،ولسنا فوق النقد ،بل نحن معه في شراكة حقوقية
أممية يقبل بها المغرب كلما كانت موضوعية ،لكن المغرب لن يقبل بأن
يتم تبخيس التطور الحقوقي الكبير في بالده ،وال أن يستعمل المبدأ
الحقوقي لدعوة االنفصال والقتل حينا ،وتلويث سمعة المغرب في إطار
«جبهة بديلة» للحروب األخرى....
ولقد صدق الحسن الثاني رحمه هلل لما قال« :ال فائدة من بذل مجهود
للدفاع عن حسن نيتك مع أناس سيئي النية»...

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة
االتحاد
االشتراكي
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مندوبية حقوق الإن�سان« :هيومن رايت�ش ووت�ش»
منخرطة في حملة �سيا�سية ممنهجة م�سادة للمغرب
غلوبال فاير باور  :2022المغرب يتوفر
على رابع اأقوى جي�ش في اإفريقيا
احتل الجيش المغربي المرتبة
الرابعة ف��ي ترتيب وتصنيف
الجيوش األكثر قوة في القارة
اإلفريقية بحسب تقرير «غلوبال
فاير باور» السنوي ال��ذي تم
تحيينه يوم  13يناير ،2022
وال��ذي يرصد الجيوش األكثر
قوة في العالم ،كما أفرد مساحة
لترتيب الجيوش األكثر قوة في
منطقة الشرق األوسط .واحتلت
المملكة المرتبة  55في العالم من
إجمالي  .140وحصلت المملكة
على تنقيط  ،0.8573بعد أن
خسرت مركزين مقارنة ب�ترتيب
العام الماضي.
وعلى مستوى تجهيز القوات
البرية ،يمتلك الجيش المغربي
 3335دبابة
و 3500ع���رب���ة م��ص��ف��ح��ة،
وبالنسبة للقوات الجوية ،فهي
مكونة من  249طائرة ،بما في
ذلك  83طائرة مقاتلة و  64طائرة
هليكوبتر و 29طائرة نقل .أما
على المستوى العسكري البحري،
فتمتلك البحرية الملكية 121
سفينة وقطعة بحرية بما في
ذلك  4طرادات و 6فرقاطات.

يبحث اليوم عن بطاقة ربع نهائي كأس إفريقيا

02

ت�ساقطات ثلجية اليوم
الثالثاء وغدا الأربعاء
بعدد من مناطق
تحذير من تهاون
مدار�ش في التعامل مع
م�سابين باأوميكرون
حجز مخدرات معباأة
في فاكهة البرتقال
بمحطة القطار بمراك�ش
02

نهاية وشيكة للوباء
أوروبيا..

المنتخب الوطني مطالب
با�ستغالل اأن�ساف الفر�ش اأمام
مالوي لتفادي �سيناريو البنين

بحلول نهاية عام
� ،2022سي�سنف
«اأوميكرون» �سمن
«العدوى المو�سمية
 11العادية»
04
الطالب المغاربة
على راأ�ش قائمة
الطالب الأجانب بفرن�سا

03

م�ساعفات الولدة
تت�سبب في  % 20من
وفيات المواليد الجدد

03

بوركينا فا�سو :جنود يحتجزون الرئي�ش روك كابوري في مع�سكر للجي�ش
احتجز جنود متمردون ،أمس االثنين  24يناير ،2022
رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش،
وفق مصادر متطابقة.
يأتي ذلك غداة يوم حام تخلله إطالق نار وتمرد في عدة
ثكنات وقواعد عسكرية في البالد باإلضافة إلى مظاهرات
لمدنيين داعمين للعسكريين المتمردين.
وقال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب إفريقيا
االثنين إن جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا
فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطالق نار
كثيف على منزله مساء األحد في العاصمة واغادوغو.
وطوال نهار األحدُ ،نظمت مظاهرات دعما للعسكريين
المتمردين .وقطع متظاهرون طرقا عدة في العاصمة،
إلى أن فرقتهم الشرطة.
وأفاد سكان ومصادر عسكرية بسماع «إطالق نار
كثيف» بدأ منتصف الليل واستمر خالل النهار في عدد
من الثكنات في واغادوغو ،بما في ذلك القاعدة الجوية،
وفي كايا وواهيغويا في شمال بوركينا.
وأش��ار سكان منطقة غونغين في غرب العاصمة
واغادوغو لحصول إطالق نار كثيف في معسكر سانغولي
الميزانا .وبعد ظهر األحد ،كان نحو  40جنديًا موجودين
أمام هذه الثكنة يُطلقون النار في الهواء قرب مئات
األشخاص الذين كانوا يحملون األعالم الوطنية وقدِ موا
لدعمهم ،وفق ما أفاد مراسل وكالة األنباء الفرنسية.
وأغلق جنود محيط هذه الثكنة التابعة لسالح الجو.
في األثناء ،توقفت خدمة إنترنت الهواتف المحمولة
صباح األحد.
وفي تسجيل صوتي قال عسكري من ثكنة سانغولي
الميزانا ،رافضا كشف اسمه« ،نريد إمكانات متك ّيفة مع
مكافحة» الجهاديين و»عديدًا أكبر» وكذلك «استبدال»
كبار الضباط في الجيش الوطني.
وطالب ب�»رعاية أفضل للجرحى» خالل الهجمات

والمعارك مع الجهاد ّيين وكذلك ل�»عائالت الضحايا».
ولم يطلب هذا العسكري رحيل رئيس بوركينا فاسو الذي
ي ّتهمه قسم كبير من السكان بأنه «عاجز» عن التصدي
للجماعات الجهادية.
وأكدت مصادر عسكرية أخرى هذه المطالب ،فيما
كانت محادثات جارية بعد ظهر األحد بين ممثلين عن
المتمردين ووزير الدفاع الجنرال بارثيليمي سيمبوريه،
حسب مصدر حكومي.
وأطلقت الشرطة صباح األحد الغاز المسيل للدموع
لتفريق حوالي  100شخص تجمعوا في ساحة وسط
واغادوغو دعما لتح ّرك الجنود ،وفق مراسل وكالة األنباء
الفرنسية في الموقع .الح ًقا ،أحرق مؤيدون للعسكر ّيين
المتمردين مقر الحزب الحاكم في العاصمة قبل أن ُتفرقهم
الشرطة.
ومساء األح��د عاد الهدوء إلى ش��وارع واغادوغو
وثكناتها ،لكن السلطات فرضت حظرا للتجول في البالد
اعتبارا من الساعة ( 20,00بالتوقيتين المحلي والعالمي)
اعتبارا من األحد و»حتى إشعار آخر» ،فيما أعلنت وزارة
التربية الوطنية في بيان أنّ المدارس س ُتغلق االثنين
والثالثاء في كل أنحاء البالد.
ويضم معسكر سانغولي الميزانا سجنا عسكريا يقضي
فيه الجنرال جلبير دياندير ،المساعد المق ّرب للرئيس
عاما على
المخلوع بليز كومباوري ،عقوبة بالسجن ً 20
خلف ّية محاولة انقالب عام .2015
كما أ ّنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل
في اغتيال الزعيم الثوري للبالد توماس سانكارا عام
أوصل كومباوري إلى السلطة.
 ،1987خالل انقالب َ
وفر كومباوري الذي أطاحته انتفاضة شعب ّية عام
 ،2014إلى ساحل العاج ،وتجري محاكمته غيابيًا على
خلف ّية االغتيال.
وأكد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور في

تصريحات متلفزة أن «أيًا من مؤسسات الجمهورية
ال يُواجه اضطرابات في الوقت الحالي» ،مشيرا إلى
حوادث «محلية ومحدودة في بضع ثكنات» .وشدد على
أن التحقيقات جارية.

الفنان بدر العبودي:
كليب  It’s okيدعو
للتفاوؤل

مظاهرات غاضبة
تأتي هذه التحركات في الثكنات غداة مظاهرات جديدة
غاضبة نظمها سكان احتجاجا على عجز السلطات عن
مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون في بوركينا
فاسو .ووقعت حوادث السبت في واغادوغو ومدن أخرى
في البالد ،بين قوات األمن ومتظاهرين تحدوا حظر
التجمع لالحتجاج على انعدام األمن.
ّ
وأعلنت المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا في
بيان أنها «تتابع بقلق بالغ األوضاع في بوركينا فاسو»،
معربة عن «تضامنها مع الرئيس روش مارك كريستيان
كابوري ومع حكومة وشعب» هذا البلد.
على غرار مالي والنيجر المجاورتين ،دخلت بوركينا
فاسو في دوامة عنف ُنسبت إلى جماعات مسلحة جهادية
تابعة للقاعدة وتنظيم «الدولة اإلسالمية».
وتتك ّرر الهجمات التي تستهدف مدن ّيين وعسكر ّيين
ّ
وتتركز غالب ّيتها في شمال وشرق البالد.
بشكل متزايد
وقتل حوالي  2000شخص ،فيما أجبر العنف
الجهادي حوالي  1,5مليون شخص على الفرار من
منازلهم في السنوات األخيرة ،وفق وكالة الطوارئ
الوطنية «كوناسور».
و ُتعد بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا والتي
ال ُتطل على أي مسطحات مائية ،بين أفقر دول العالم،
ولم تتم ّتع بكثير من االستقرار منذ استق ّلت عن فرنسا
عام .1960
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خبراء اإيطاليون يوؤكدون
على م�سوؤولية الجزائر عن «نزاع
ال�سحراء» ويدعون اإلى الحوار

تجاهل الدعوة األممية إلى انخراط جميع األطراف في إيجاد حل سياسي

مندوبية حقوق الإن�سان« :هيومن رايت�ش ووت�ش» منخرطة
في حملة �سيا�سية ممنهجة م�سادة للمغرب
ش��ددت المندوبية ال��وزاري��ة المكلفة
بحقوق اإلنسان على أن الفقرات الواردة في
تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لسنة
 ،2021بخصوص الصحراء المغربية ،تعد
«أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية
ممنهجة مضادة لبلدنا» ،وأكبر دليل على عدم
انسجامها مع منهجها ،بخصوص التعامل
مع الحقائق.
وأش���ارت المندوبية ال��وزاري��ة ف��ي رد
مفتوح حول ادعاءات تقرير «هيومن رايتس
ووتش» إلى «الموقف المحتشم» للمنظمة
من موضوع الصحراء المغربية المعروض
على األمم المتحدة ،بعدم تسليمها بطبيعة
النزاع ،باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على
أنظار مجلس األمن منذ عقود.
ولفتت المندوبية الوزارية إلى إصرار
منظمة «الووتش» على ترديد أطروحة
تجاوزها الزمن ،وع��دم القدرة حتى على
اإلش��ارة ،إلى المبادرة المغربية المتعلقة
بالحكم الذاتي ،التي تحظى باعتراف دولي،
يصفها ،باستمرار ،بالمبادرة الجدية وذات
المصداقية ،معتبرة أنه بانحيازها الصريح
ألطروحة محتضن االنفصال ،تكون منظمة
الووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض
في منظمة معنية بحقوق اإلنسان.
وأضافت المندوبية أن منظمة «الووتش»
تتجاهل الدعوة األممية إلى انخراط األطراف

في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض
حوله ومقبول من جميع األطراف ،أكد عليه
باستمرار ،مجلس األم��ن ،منذ سنوات في
مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر بتاريخ
 29أكتوبر  2021الذي رحب فيه بالموائد
المستديرة بمشاركة جميع األط��راف في
العملية السياسية ،بما فيها الدولة محتضنة

باب اإلشارة المحتشمة ،التذكير ،بما ورد من
ترحيب في قرار مجلس األمن السالف الذكر،
بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها
المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،اللتان تعمالن في
مدينتي الداخلة والعيون ،وكذا بتفاعل المغرب
مع اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ،وتشجيع تعزيز التعاون
مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
وأشارت المندوبية الوزارية بالمقابل إلى
أنه ،وألن منظمة «الووتش» منحازة سياسيا
للطرف المحتضن لالنفصال ،ال يمكنها إال أن
تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس األمن
بخصوص انتهاكات حقوق االنسان الفردية
والجماعية ،المباشرة في حق المحتجزين
بمخيمات تندوف بالجزائر.
وخ��ل��ص��ت ال��م��ن��دوب��ي��ة إل���ى أن منظمة
«الووتش» تكون بذلك قد فقدت ،في األصل
والمنطلق ،مقومات الحياد والمسافة
الضرورية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان.
ومن حيث النتيجة ال تستحق ال��رد ،تبعا
لذلك ،حول قضاياها ،التي تواصل المملكة
مباشرتها في إطار ممارستها االتفاقية تبعا
اللتزاماتها الدولية ،وكذا بمناسبة حواراتها
االستراتيجية المنظمة مع األطراف الدولية
الوازنة المعنية».

االنفصال ،التي تم ذكرها خمس مرات في
القرار.
وأبرزت أن منظمة «الووتش» تبقى مفتقدة
في األصل لمقومات الحياد وما يفرضه من
مسافة ضرورية ،إزاء نزاع إقليمي من هذا
الحجم حيث ال يمكنها أن تكون موضوعية
في عرضها للحقائق ،ولن تستطيع ،ولو من

www.alittihad.press.ma

أكد الخبير السياسي اإليطالي ،ماسيميليانو بوكوليني ،أول أمس األحد ،أن
الجزائر هي «المسؤول الرئيسي» عن النزاع اإلقليمي المفتعل حول الصحراء
المغربية.
وقال الخبير السياسي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء ،إن الجزائر
التي تعد «طرفا» في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية« ،عليها أن تتحمل
مسؤولياتها وتشارك في العملية السياسية ،القائمة على الحوار» ،مستنكرا
جميع القرارات «غير العقالنية» المتخذة من طرف الجزائر خالل اآلونة األخيرة.
وشدد بوكوليني على أن عناد النظام الجزائري يهدد أمن المنطقة برمتها،
مشيرا إلى أن غالبية الخبراء اإليطاليين يقرون بأن مخطط الحكم الذاتي ،في
إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية ،يشكل الحل «السلمي والمنطقي» الوحيد
الكفيل بإنهاء هذا الصراع.
وأشار إلى أن األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،شدد غداة
الجولة اإلقليمية لمبعوثه الشخصي إلى المغرب والجزائر وموريتانيا ،على
الحوار بين جميع األطراف ،في إطار العملية السياسية األممية.
وفي هذا السياق ،ذكر الخبير بأن قرار مجلس األمن رقم  ،2602الذي رفضته
الجزائر ،يكرس مسلسل الموائد المستديرة ،بمشاركة المغرب ،الجزائر ،موريتانيا
و+البوليساريو ،+وذلك كإطار فريد للتوصل إلى حل سياسي ،واقعي ،براغماتي،
دائم ومقبول من كال الطرفين وتوافقي.
من جهته ،قال الخبير الجيوسياسي اإليطالي ،ماركو باراتو ،في تصريح
مماثل ،إن الجزائر ،الفاعل الرئيسي الذي يدعم ويمول +البوليساريو ،+توجد
«في موقف سيء» ،مشيرا إلى أن تصريحات األمين العام لألمم المتحدة تشكل»
ضربة قاسية جديدة تنهال على الجزائر وتكشف عن أكاذيبها».
وسجل أن المغرب ،الفاعل الرئيسي في الفضاء األورو-متوسطي وشمال
إفريقيا ،بذل جهودا ال حصر لها من أجل استقرار جيرانه ،داعيا الجزائر إلى
الحوار والشفافية وإبداء حسن النية ،حتى ال تعرقل التنمية الفضلى ،األمن
والسالم في المنطقة.
وشدد باراتو على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي ،يعد الحل المنطقي
الوحيد لتسوية النزاع ،مذكرا بأن إيطاليا واجهت ،في نهاية الحرب العالمية
الثانية ،أشكاال من االنفصالية ،لكن الدولة من خالل تقديم الحكم الذاتي المحلي
تحت سيادتها ،نجحت في الحفاظ على وحدة األمة.

بدعوة من مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

ت�ساقطات ثلجية اليوم الثالثاء
وغدا الأربعاء بعدد من مناطق

اإ�سراب وطني ووقفة احتجاجية اأمام مقر الوزارة دفاعا عن مطالب هذه الفئة
جالل كندالي
قرر مجلس التنسيق الوطني
القطاعي للمراكز الجهوية لمهن
التربية وال��ت��ك��وي��ن ،خوض
إضراب وطني بجميع المراكز؛
وتنظيم وقفة احتجاجية أمام
مقر وزارة التربية الوطنية يوم
األربعاء  02فبراير .2022
وندد مجلس التنسيق ،في
بيان له ،باستمرار المصالح
ال��م��رك��زي��ة ل����وزارة التربية
الوطنية ومصالحها الخارجية
معاكسة مقتضيات القانون
 01.00ومرسوم إحداث المراكز
بفرض قرارات وزارية ومذكرات
تنظيمية تسلب صالحيات
المراكز وهياكلها ،وتحولها
إلى مؤسسات للمناولة.
واس��ت��ن��ك��ر المجلس ما
أس��م��اه ،التدبير االرتجالي
والتعاطي العشوائي مع ملف
ال��م��راك��ز ،م��ن ل��دن المسؤول
عن تدبير مجال تكوين األطر،
وخير دليل على ذلك هو مواصلة
فبركة مشاريع أنظمة للتكوين
والتقويم ال تقوم على أساس
إبستمولوجي وبيداغوجي
واضح وتفتقد لحد أدنى من
االنسجام بين مكوناتها،معلنا
رفضه الستخدام مشاريع دعم
البحث التربوية لفرض تبعية
المراكز لألكاديميات واالنتقام
من األساتذة المناضلين.
واحتج البيان بشدة على
تهرب ال��وزارة من فتح حوار
ج��اد وم��س��ؤول ومنتج حول
ال��م��ل��ف ال��م��ط��ل��ب��ي للمراكز
الجهوية المعروض من طرف
ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة للتعليم
العالي ،وخاصة ،إلحاق المراكز

الجهوية لمهن التربية والتكوين
بالجامعات انسجام ًا مع ما
جاء في الرؤية االستراتيجية
إلص���الح التعليم ف��ي إط��ار
ت��وح��ي��د م��ؤس��س��ات التعليم
العالي بعد البكالوريا؛إرساء
دفتر للضوابط البيداغوجية
لكل المسالك بالمراكز منبثق
ع��ن هياكل ال��م��راك��ز تطبيق ًا
للقانون  01.00ومرسوم إحداث
المراكز ومستجيب ًا لحاجيات
المتكونين؛وكذلك سحب كل
ال��ق��رارات ال��وزاري��ة السالبة
لالستقاللية اإلدارية والمالية
والبيداغوجية للمراكز؛ وجميع
المراسالت المركزية والجهوية
التي ترمي فرض الوصاية على
المراكز ،التعجيل باإلعالن عن
النتائج المتبقية من مباراة
ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي إط���ار أس��ت��اذ
التعليم العالي مساعد عن دورة
شتنبر  ،2021والكشف عن
األسباب الحقيقية للتأخر في
ذلك؛زيادة على إجراء المباراة
الخاصة بدورة دجنبر 2021
المعلن عنها ،وتسوية وضعية
ما تبقى من دكاترة المراكز.

حجز كمية من المخدرات معباأة في
فاكهة البرتقال بمحطة القطار بمراك�ش
مكتب مراكش :عبد الصمد الكباص
أوقفت الفرقة السياحية العاملة بمحطة القطار بمراكش ،أول أمس،
أحد المسافرين يشتبه في حيازته لكمية من المخدرات ،وأوضح
مصدر أمني أن عناصر الفرقة المذكورة رصدوا المشتبه به بعد ما
ارتابوا في أمره ،حيث تبين بعد البحث األولي أنه من ذوي السوابق
القضائية في مجال االتجار في المخدرات.
وأكد المصدر ذاته ،أن التفتيش الذي أخضع له المشتبه به أفضى
إلى كشف حيازته لكمية من مخدر الشيرا تقدر بنصف كيلوغرام
معبأة بشكل ذكي في قشور فاكهة البرتقال بعد إفراغها من لبها.
وأضاف المصدر أن الفرقة األمنية المذكورة أحالت المشتبه به
المعني على المصلحة الوالئية للشرطة القضائية من أجل إتمام
البحث والكشف عن مدى امتدادات القضية في أفق الوصول لباقي
الشركاء وكل من له صلة بهذه القضية.

ومن بين النقاط المطلبية
األخرى ،يقول مجلس التنسيق،
تصفية ملف التكليف بالمراكز
بتسوية وضعية آخ��ر فوج
للمكلفين (فوج  )2019الذي
بقي معلق ًا ،والقطع نهائي ًا مع
السياسات الترقيعية لتغطية
الخصاص المهول من خالل
اللجوء لمذكرات التكليف أو
التطوع للعمل بالمراكز باإلعالن
عن مباريات توظيف أساتذة
التعليم العالي المساعدين
وح��رك��ة انتقالية لألساتذة
المبرزين إلى المراكز سنوي ًا؛
مراجعة النتائج الهزيلة للحركة
االنتقالية بين المراكز لموسم
 ،2021ف��ي ض��وء المعايير
المتفق عليها داخ��ل اللجنة
المشتركة ،إنصاف ًا للحاالت
المتضررة؛
اإلفراج عن مناصب الترقية
في الدرجة برسم سنتي 2020
و ،2021والتعجيل بالتسوية
ال��م��ادي��ة واإلداري����ة لمختلف
الترقيات؛ احتساب األقدمية
المكتسبة قبل تغيير اإلطار؛
إرساء إطار تنظيمي وقانوني

للبحث العلمي بالمراكز كما
ه��و م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه وط��ن��ي� ًا
ودولي ًا؛ تمكين المراكز من
بنايات الئقة للتكوين ب��د ًال
من واقع اللجوء القسري إلى
بنايات غير وظيفية؛ االستجابة
للمطالب المادية والمعنوية
لألساتذة المبرزين العاملين
بالمراكز؛ وكذلك تمكين األطر
العاملة بالمراكز والخاضعة
للنظام األس��اس��ي لموظفي
وزارة التربية الوطنية من
وضعية اعتبارية ومادية تتالءم
مع المهام المنجزة ،وترصيد
خبرتهم عبر نظام لإلشهاد
اعتراف ًا بمجهوداتهم ،ومن
تعويض إضافي عن التكوين
نظرا للمهام التي يقومون بها.
وع��ب��ر ال��ب��ي��ان ع��ن إدان��ت��ه
الشديدة لمراسلة مدير أكاديمية
جهة الشرق رقم  373بتاريخ
 18ي��ن��اي��ر  2022ألس��ات��ذة
المركز الجهوي التي تتسم
بعبارات التهديد والوعيد،
وتحميل الوزارة مسؤولية ما
يحدث بمركز جهة الشرق من
تبعات فساد اإلدارة السابقة،
ودعوتها إلى الكشف عن نتائج
ت��ح��ري��ات المفتشية العامة
للشؤون اإلدارية ،في إطار ربط
المسؤولية بالمحاسبة؛ معبرة
عن تضامنه المطلق مع محمد
الجناتي من مركز جهة الشرق
ضد الشطط البين في استعمال
السلطة واختالق قضايا الغاية
منها تصفية حسابات ضيقة
بأساليب ب��ائ��دة ،ومطالبته
المسؤولين في وزارة التربية
ال��وط��ن��ي��ة بالتعقل وسحب
قراراتها الجائرة في أقرب وقت
نظر ًا لما يشوبها من عيوب على
عدة مستويات.

المناضل الشهم لعروصي السالكي
في دمة اهلل

ان��ت��ق��ل ال���ى ع��ف��و اهلل
المناضل الشهم الفقيد
ال��ع��روس��ي السالكي إلى
مثواه االخير بعد عملية
جراحية مستعجلة ودلك
صباح يوم االحد  23يناير
 2022باحدى المصحات
ب��م��راك��ش..وس��ي��ت��م دفنه
بخريبكة...
ويعتبر من المناضلين الشرقاء والمؤسسين لحزب
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومن مؤسسي نقابة
الفوسفاط بخريبكة وادى ضريبة النضال الحقيقي بعد
انخراطه المبكر في المعارك النضالية والتنظيمية
واالستحقاقات االنتخابية وك��ان مستشارا بالغرفة
لمرات عديدة ومؤسس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
بخريبكة..
وباسم االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية باقليم
خريبكة نتقدم بتعازينا الحارة الى زوجته وابناءه محمد
ومصطفى وبناته واصهاره بكلميم وخريبكة والدار
البيضاء .رحم اهلل الفقيد واسكنه فسيح الجنان والهم

أفادت المديرية العامة لألرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية ستهم
يومه الثالثاء وغدا األربعاء ،عددا من عماالت وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ،أن
عماالت وأقاليم أزيالل والحوز وتنغير وورزازات وميدلت وتارودانت
ستشهد ما بين الثالثة من زوال يومه الثالثاء وإلى الساعة الحادية عشرة
من بعد غد األربعاء ،تساقطات ثلجية تتراوح ما بين  20إلى  40سم.
وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية (من  10إلى  20ملم) ستهم
خالل الفترة ذاتها عماالت وأقاليم ،شيشاوة والرشيدية وفكيك.

اآباء واأمهات ّ
يحذرون من عواقب تهاون موؤ�س�سات تعليمية
في التعامل مع م�سابين بالمتحور اأوميكرون
وحيد مبارك
أعرب عدد من اآلباء واألمهات في تصريحات متفرقة ل� «االتحاد
االشتراكي» ،عن تخوفاتهم من تراخي األطقم التربوية واإلدارية
بعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في الدارالبيضاء في
التعامل مع حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  ،19في صفوف
العاملين والتالميذ على الخصوص .وع ّبر عدد من أولياء أمور
مجموعة من التالميذ الذي التقتهم الجريدة عن قلقهم الكبير
من األخبار التي ترد من داخل بعض الفصول الدراسية ،التي
تتحدث عن وجود إصابات مؤكدة وأخرى مشكوك فيها تحمل
أعراضا مماثلة لإلصابة بالفيروس التي تتوزع ما بين الحمى
والسعال والعطاس وغيرها ،إذ يستمر احتضان هؤالء المصابين
عوض دعوتهم للتوجه صوب الطبيب وأخذ فترة راحة إلى حين
التعافي تفاديا الحتمال انتشار العدوى في صفوف مرتفقي
هذه المؤسسات التعليمية.
ون ّبه المتخوفون إلى أن تعامال مريحا من هذا القبيل ،الذي
يكون بغاية تفادي إغالق فصول دراسية أو مؤسسات تعليمية
برمتها ،قد يكون له تبعات وخيمة ،خاصة إذا ما تحولت بعض
ّ
المؤسسات إلى بؤر وبائية تساهم في انتشار العدوى على
نطاق واسع داخل أسر التالميذ وغيرهم ،بسبب إصرارها على
تجاهل الوضع الوبائي الحالي الذي يتميز بانتشار سريع
للمتحور أوميكرون .وأشاد عدد من اآلباء واألمهات بالطريقة
التي يتم التعامل بها على مستوى مؤسسات التعليم العمومي،

خالفا لبعض المؤسسات الخاصة ،التي تنتفي داخلها كل
أشكال الوقاية وتغيب اإلج��راءات االحترازية التي توصي
بها السلطات المختصة ،التي من شأنها حماية العاملين
والمتمدرسين وتقليص دائرة انتشار الفيروس.
وفي سياق ذي صلة ،أش��ارت المعطيات التي تصدرها
وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة في نشرتها
األسبوعية الخاصة بتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات
التعليمية ،إلى أن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19
خالل الفترة ما بين  17و  22يناير بلغت  5802حالة ،وتم
إغالق  196مؤسسة تعليمية و  495فصال دراسيا ،في حين
بلغ عدد مؤسسات البعثات األجنبية المغلقة  30مؤسسة ،وذلك
بسبب تداعيات الفيروس واتساع رقعة انتشاره.

باسم اهلل الرحمن الرحيم :
« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي »
صدق اهلل العظيم .

أهله الصبر والسلوان
العبسي رضوان في ذمة اهلل

ع���ن س���ن ي��ن��اه��ز 66
س��ن��ة ،انتقل إل��ى رحمة
اهلل المدعو قيد حياته
السيد العبسي رض��وان،
إطار سابق بوزارة الفالحة
بإقليم برشيد.
وب����ه����ذه ال��م��ن��اس��ب��ة
األليمة يتقدم المناضلون
االتحاديون بإقليم برشيد
بأحر التعازي والمواساة
إل��ى كافة أف���راد أسرته،
راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسوان،
وأن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرضوان ،وأن يسكنه
فسيح الجنان.

الكتابة اإلقليمية
بمكناس تعزي
في وفاة والدة األخ
مصطفى أزين

بقلوب مؤمنة بقضاء
اهلل وقدره تلقت الكتابة
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��الت��ح��اد
االش���ت���راك���ي ل��ل��ق��وات
الشعبية بمكناس بأسى وحزن عميقين نبأ وفاة المشمولة
برحمته تعالى وبإذنه الفقيدة الحاجة فاطمة مدحي والدة
األخ مصطفى أزين.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم الكتابة اإلقليمية نيابة
عن كافة التنظيمات الحزبية والمناضلين باإلقليم بأحر
التعازي والمواساة القلبية إلى األخ مصطفى أزين وحرمه
وإلى أخواته وإخوانه نجية ورشيدة وعبدالحق ومحمد
وزهير وصهرهم األخ محمد كحيالت  ،وكافة أفراد العائلة
الكريمة ،راجين من العلي القدير أن يشمل الفقيدة بشآبيب
رحمته ويسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين

إنا هلل وإنا إليه راجعون

والشهداء والصالحين وحسن أوالئك رفيقا ،وأن يلهم
ذويها الصبر والسلوان.
الكتابة اإلقليمية بمكناس تعزي في وفاة والدة
األخ عبدالمجيد عال كاتب فرع الحزب بمجاط

ب��أس��ى وأل���م شديدين
وب��ق��ل��وب مؤمنة بقضاء
اهلل وق��دره تلقت الكتابة
اإلقليمية لالتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية بمكناس
نبأ وف��اة المرحومة بإذن
اهلل حادة الضيافي والدة
األخ عبدالمجيد عال كاتب
فرع الحزب بمجاط.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم الكتابة اإلقليمية نيابة
عن كافة التنظيمات الحزبية والمناضلين باإلقليم بأحر
التعازي والمواساة القلبية إلى األخ عبدالمجيد وإخوته
رشيدة  ،ويوسف وإلى خاله حسن الضيافي وكافة
أفراد عائلتي عال والضيافي ،راجين من العلي القدير
أن يشمل الفقيدة بشآبيب رحمته ويسكنها فسيح جناته
مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أوالئك رفيقا ،وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
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غلوبال فاير باور � :2022لمغرب يتوفر على ر�بع �أقوى جي�ش في �إفريقيا
ميتلك  3335دبابة و 249طائرة و  121قطعة بحرية
 121سفينة وقطعة بحرية بما في ذلك  4طرادات
و 6فرقاطات.
ويستخدم تقرير «غلوبال فاير باور»50 ،
معيارا لترتيب الجيوش ،كما أنه يضع إشارة على
مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها
في القائمة ،ويعتمد ذلك على عدد القوات ومدى
حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات
املقاتلة ،وغيرها الكثير.
وذكر «غلوبال فاير باور» أنه اعتمد في تصنيفه
لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ  140على
عدد القوات العسكرية العاملة النشطة واملتاحة،
وذلك في ما يتعلق بتقريره لعام  ،2022كما يضيف
في الترتيب النهائي قوة السالح والقوة املالية إلى
القدرة اللوجستية والجغرافية.
وحافظت الواليات املتحدة األمريكية ،على
صدارة قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف
"غلوبال فاير باور" لعام  ،2022متقدمة على

عماد عادل
احتل الجيش املغربي املرتبة الرابعة في ترتيب
وتصنيف الجيوش األكثر قوة في القارة اإلفريقية
بحسب تقرير «غلوبال فاير باور» السنوي الذي تم
تحيينه يوم  13يناير  ،2022والذي يرصد الجيوش
األكثر قوة في العالم ،كما أفرد مساحة لترتيب
الجيوش األكثر قوة في منطقة الشرق األوسط.
واحتلت اململكة املرتبة  55في العالم من إجمالي .140
وحصلت اململكة على تنقيط  ، 0.8573بعد أن خسرت
مركزين مقارنة بـترتيب العام املاضي.
وعلى مستوى تجهيز القوات البرية ،يمتلك
الجيش املغربي  3335دبابة
و 3500عربة مصفحة ،وبالنسبة للقوات الجوية،
فهي مكونة من  249طائرة ،بما في ذلك  83طائرة
مقاتلة و  64طائرة هليكوبتر و 29طائرة نقل .أما على
املستوى العسكري البحري ،فتمتلك البحرية امللكية

�لطالب �لمغاربة
على ر�أ�ش قائمة �لطالب
�الأجانب بفرن�ضا
احتل الطلبة املغاربة رأس قائمة الطالب األجانب
الذين يتابعون دراستهم بفرنسا ،مع وجود أكثر من
 44ألف طالب مغربي مسجلني في التعليم العالي
الفرنسي عام  ،2021والذين شكلوا أكبر تجمع طالبي
أجنبي ،أي ما يمثل  20باملائة من جميع الطالب
األجانب الذين تم تحديدهم.
وحسب دراسة لـ”كامبوس فرانس” ،فقد زاد عدد
الطالب املغاربة بفرنسا بحوالي  39في املائة خالل
السنوات العشر املاضية ،وبلغ عددهم خالل املوسم
الدراسي  2022-2021حوالي  44ألفا و 933طالبا.
واحتل الطلبة الجزائريون الصف الثاني بـ29
ألفا و 333طالبا ،ثم الصني بأزيد من  27ألف طالب،
تليها إيطاليا والسنغال ،ثم تونس ،فالكوت ديفوار
وإسبانيا ،ثم الكاميرون ولبنان.
يذكر أن الحكومة الفرنسية قررت في وقت سابق
تخفيض عدد التأشيرات املمنوحة للمغاربة إلى
النصف ،وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل
املواطنني عامة ،والطلبة على وجه الخصوص،
باعتبارهم الفئة التي ستتأثر أكثر بهذا القرار.
وبدأت فرنسا مسلسل تقليص التأشيرات املمنوحة
للمغاربة خالل عام 2019؛ إذ أصدرت مصالحها
املختصة  346ألف تأشيرة للمواطنني املغاربة من
أجل السياحة والعمل واالستشفاء والدراسة.

تشهد املستشفيات العمومية بجهة الدارالبيضاء سطات لوحدها  60ألف والدة يف السنة

م�ضاعفات �لوالدة تت�ضبب في  % 20من وفيات �لمو�ليد �لجدد و�ضعف �أعد�د �لحا�ضنات يزيد �لو�ضع تاأزما
وحيد مبارك
أكد اختصاصيون في صحة الرضع واألطفال لـ
"االتحاد االشتراكي" ،أن  20في املئة من وفيات
املواليد الجدد تكون بسبب مضاعفات الوالدة
املبكرة ،مؤكدين أن عددا من الرضع يولدون قبل
األوان وآخرون يغادرون أحشاء أمهاتهم وهم
يعانون من مضاعفات صحية ،مما يتطلب ضرورة
وضعهم في حاضنات خاصة ،وربطهم بمعدات
شبه طبية من أجل التنفس ،والتعامل مع وضعهم
الصحي باختالف طبيعته ،سواء تعلق األمر
بتشوهات خلقية كتلك التي تكون على مستوى
القلب ،أو بحاالت زرقة وصعوبة في التنفس،
وغيرها من العلل التي تتطلب تتبعا طبيا خاصا
من أجل إنقاذهم .وأوضح املتحدثون أن عثور اآلباء
واألمهات على حاضنة من أجل مولودهم ال يكون
في متناول الجميع دائما ،بالنظر لعدد الحاضنات
املتوفر ،خاصة في املستشفيات العمومية ،الذي
يظل ضعيفا رغم كل املجهودات املبذولة في هذا
الصدد ،ال سيما في جهة من حجم الدارالبيضاء
سطات ،التي تشهد مستشفياتها العمومية حوالي
 60ألف حالة والدة في السنة ،ال تكون كلها طبيعية
ويسيرة ،وتعرف العديد منها مضاعفات قد ال تكون
سهلة وقد تحكم على الرضيع بالوفاة.
ون ّبه املختصون في تصريحاتهم للجريدة إلى
أن العديد من الحاالت املأساوية تحدث بسبب

عدم القدرة على توفير حاضنة ،مشددين على أن
أسرا تضطر للتنقل من املدن املجاورة للدارالبيضاء
صوب مستشفى عبد الرحيم الهاروشي أو نحو
جمعية قطرة الحليب بحثا عن حاضنة لرضيع
يوجد في وضعية صحية ج ّد هشة وصعبة ،بني
الحياة واملوت ،وكثير منهم ال يتأ ّتى لهم ذلك بحكم
ارتفاع الطلب عليها ،موضحني كيف أن نسبة  1في
املئة من املواليد الجدد يكونون في حاجة إلى إنعاش
مستعجل .هذه الوضعية تدفع عددا من األسر
مضطرة إلى التوجه صوب القطاع الخاص ،األمر

الذي تتر ّتب عنه تبعات اجتماعية ليست باله ّينة،
خاصة بالنسبة لألسر املعوزة والتي ال تتوفر على
تأمني صحي ،حيث ال يكون ولوج القطاع الخاص
يسيرا أمام الجميع ،لتبدأ رحلة معاناة أخرى بحثا
عن موارد مالية إلنقاذ الرضيع ،وهو ما قد يتحقق
أو قد ال يتحقق في عدد من الحاالت.
ويطالب عدد من الفاعلني من املصالح الصحية
بالجهة ،والسلطات املحلية واملنتخبة ،بتوحيد
جهودها والتنسيق في ما بينها إليجاد حلول لهذه
املعضلة ،من خالل إحداث فضاءات جديدة تتوفر

�لمكتب �لوطني للنقابة �لديموقر�طية للجماعات �لمحلية يوؤكد ت�ضبثه بالحو�ر
�لناجع لمعالجة م�ضاكل �ل�ضغيلة �لجماعية
للنقابة
الوطني
املكتب
أعلن
الديموقراطية للجماعات املحلية ،العضو
بالفيدرالية الديموقراطية للشغل ،تأكيده
على الوفاء ملبادئ تأسيس النقابة ومواصلة
نفس النهج في الدفاع عن املصالح املادية
واملعنوية لشغيلة قطاع الجماعات املحلية،
وعن مأسسة الحوار االجتماعي وتأكيده
لكل املرجعيات املبدئية للمنظمة مهما
كانت الظروف والتحوالت ،وقرر املكتب
الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات
املحلية في بيان أصدره إثر عقد اجتماعه
بمدينة أكادير ،يوم السبت  8يناير،2022
والذي انعقد في سياق ذكرى مرور 30
سنة على رحيل الزعيم االتحادي الفذ عبد
الرحيم بوعبيد الذي شكل ،يقول البيان
الذي توصلت الجريدة بنسخة منه ،مدرسة
قائمة الذات في األخالق السياسية والثبات
على املوقف وكذا ارتباط أكادير باملنع الذي
طاله من الترشح بها ،وكل ما عرفه الوضع
السياسي في املغرب منذ  1973إلى 1983
من أحداث ومتغيرات .وبعد االستماع
إلى عرض الكاتب الوطني بالنيابة الذي
تطرق فيه إلى السياق العام الذي أطر
اجتماع املكتب الوطني والرهانات الكفيلة
بتقوية نسيج التالحم والتماسك بني كل
األعضاء بنفس وحدوي صادق وروح
وفاقية عالية ،متناوال تداعيات الوضع

االجتماعي واالقتصادي املقلق بسبب
الجائحة وآثارها على األوضاع املادية
واملعنوية للطبقة العاملة وكذا سياقات
وآفاق استئناف الحوار االجتماعي مع
وزارة الداخلية مؤكدا تشبثه الراسخ
بنجاعة الحوار بأسلوب حضاري وآلية
منتجة ملعالجة املشاكل والقضايا التي
تهم الشغيلة الجماعية ومواصلة الحوار
حول كل امللفات والقضايا العالقة ال
سيما (تفعيل اللجان التقنية املضوعاتية،
تسوية ملف حاملي الشواهد العليا إلى
غاية  2015واملساعدين اإلداريني خريجي
مراكز التكوين اإلداري ،والتقنيني قبل
صدور مرسوم  ،2006تفعيل لجنة التدبير
املفوض لقطاع النظافة في شقه االجتماعي

واللجان اإلقليمية لفض النزاعات ،اإلسراع
بإخراج نظام أساسي عادل منصف موحد
ومحفز ملعالجة ثغرات هذا النظام وفتح
آفاق مهنية أمام شغيلة القطاع( ،قرر) عقد
املجلس الوطني عبر تقنية التناظر دورة
الراحل نور الدين فاتح يوم الخميس 20
يناير  ، 2022كما قرر عقد املؤتمر الوطني
الثاني يومي  18و  19مارس  2022باملركب
الوطني للشباب موالي رشيد ببوزنيقة.
كما أعلن املكتب الوطني للنقابة
الديموقراطية للجماعات املحلية ،في نفس
البيان ،عن تشكيل اللجنة التحضيرية وعن
هيكلتها التي أسندت لسعيد العزوزي،
وأبرز البيان أنه تم االتفاق في هذا السياق
على لجنة  :املقرر التنظيمي وأسندت

مهامها لعبد الرحيم الفحوص ومحمد
التكني ،لجنة التواصل واإلعالم ومقاربة
النوع وتكلف بها أحمد الدغستاني وعز
الدين الخراط  ،ولجنة اإلعداد املادي
واللوجستيك وأنيطت مهامها بعبد اللطيف
ختا وعز الدين الخراط ،وتم االتفاق ،حسب
ماجاء في البيان ،على أن تشتغل هذه
اللجن على تهييء أرضيات خاصة بكل
لجنة من أجل عرضها على املجلس الوطني
كي تصبح بعد املناقشة مشاريع أوراق
تقدم للمؤتمر.
وفي األخير دعا املكتب الوطني ،في بيانه،
كافة األجهزة املحلية والجهوية واإلقليمية
إلى مواصلة التحضيرات الجارية لعقد
املؤتمر الوطني بتنسيق مع مكونات اللجنة
التحضيرية التزاما بقيم ومبادئ التأسيس
وتعاقدات املؤتمر الوطني األول  ،واإلبقاء
على صورة النقابة واستقالليتها وهويتها
الكفاحية مؤكدا حرصه على املحافظة على
دعم جميع الشرفاء الذين أعلنوا مساندتهم
للنقابة إلنجاح محطة مؤتمرها الوطني،
مشددا على مواصلة تثمينه للتنسيق
الثالثي في أفق توحيد نضاالت الشغيلة
الجماعية كسبيل أمثل النتزاع املطالب
املشروعة لشغيلة الجماعات املحلية ،يختم
بيان املكتب الوطني للنقابة الديموقراطية
للجماعات املحلية.

مندوبية حقوق �الإن�ضان ترد على «هيومن ر�يت�ش ووت�ش» بخ�ضو�ش
�لنهو�ش باأو�ضاع �لمهاجرين و�لالجئين
أكدت املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم تعر،
في تقريرها لسنة  ،2021االهتمام املناسب
للجهود الوطنية املتعلقة بالنهوض
بأوضاع املهاجرين والالجئني.
وأوضحت املندوبية في رد مفتوح حول
ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)،
أن منظمة "الووتش" واصلت ،منسجمة
مع أسلوبها في التشكيك ،التعليق على
ما يتعلق بتدبير املغرب لقضايا الهجرة
واللجوء ،عندما اعتبرت أن نصف الالجئني
فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة

روسيا .فيما تصدرت مصر الترتيب اإلقليمي لدول
الشرق األوسط ،وحلت دولة اإلمارات العربية املتحدة
في املرتبة الـ  7عربيا والـ  36عامليا .وفي القارة
اإلفريقية ،احتلت مصر املرتبة األولى والثانية عشر
دول ًيا .تليها الجزائر (املرتبة  31في العالم) ونيجيريا
(املرتبة .)35
ومنذ عام  ،2006يقدم موقع "جلوبال فاير باور"،
بشكل سنوي ،عرضا تحليليا فريدا للبيانات املتعلقة
بـ  140قوة عسكرية حول العالم ،ويقيم القدرة
املحتملة لكل دولة على شن الحرب عبر البر والبحر
والجو ،استنادا لوسائل القوة التقليدية بداية من
القوة البشرية إلى املعدات والتمويل.
ويستخدم التصنيف أكثر من  50عامال لتحديد
ترتيب  140دولة جاءت في التصنيف الحالي ،على
أن تكون الدرجة املثالية هي  0.000وكلما كانت درجة
الدولة أقرب لهذا الرقم ،كلما كان دليال على قوتها
العسكرية.

وتصاريح عمل ،وادعت حدوث انتهاكات
لحقوق املهاجرين في شكل مداهمات
تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي،
دون أن تقدم ،مرة أخرى ،أية معطيات في
شأنها.
وأضافت املندوبية الوزارية أن املنظمة
"لم تعر االهتمام املناسب للجهود الوطنية
املتعلقة بالنهوض بأوضاع املهاجرين
والالجئني ،التي تشكل ،في املحيط اإلقليمي
والجهوي ،ممارسة فضلى لبالدنا ،نالت
تقديرا دوليا كبيرا ،بما أولته من عناية
لالعتراف القانوني باملهاجرين ودراسة

طلبات اللجوء والبت فيها واالهتمام
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،من
خالل فتح قنوات لإلدماج االقتصادي
واالجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم
والالجئني وطالبي اللجوء ،وهو ما تباشره
اململكة في محيط إقليمي يتجاذبه اإلرهاب
واالتجار في البشر الذي يجعل من عديد
الالجئني واملهاجرين حطبا لدماره.
وبخصوص باقي القضايا الواردة
في تقرير منظمة "الووتش" ،واعتبارا
ملنهجها االنتقائي ولخطها السياسوي،
قالت املندوبية الوزارية إنها تحيل

املنظمة ،إذا رغبت في تدقيق الحقائق،
على ما قدمته اململكة من معطيات
وبيانات في إطار املمارسة االتفاقية وما
قبلته الحكومة من توصيات صادرة في
شأنها.
وخلصت املندوبية الوزارية املكلفة
بحقوق اإلنسان إلى أن التفاعل الشامل
مع تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش)
وباقي املنظمات الدولية غير الحكومية،
سيكون محط تقرير موضوعاتي مفصل
سيصدر في شهر ماي املقبل ،بعد اكتمال
إصدار تقارير هذه املنظمات.

على هذه الحاضنات ،خاصة تلك التي تخص
املستوى الثاني ،والتنسيق مع القطاع الخاص
واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية حتى ال تستمر
رحالت التيه بحثا عن حاضنة ويتواصل عدّاد
وفيات الرضع بسبب هذا النقص اللوجستيكي،
الذي يمكن تفاديه من خالل تدبير عقالني يقوم على
ترتيب األولويات لتجاوز أبرز املعضالت الصحية،
ليس في جهة الدارالبيضاء سطات لوحدها ،بل
حتى في مناطق أخرى نائية ،يكون الوضع فيها
أكثر فداحة لكونها تعاني صحيا وعلى صعيد
مستويات أخرى متعددة.
وجدير بالذكر أن إحدى الدراسات التي تم القيام
بها في وقت سابق ،كانت قد ب ّينت على أن أزمات
التنفس تع ّد من بني أسباب وفيات األطفال املغاربة
عند الوالدة بنسبة  29.5في املئة ،متبوعة بحدوث
تعفنات بنسبة  25في املئة ،بينما ش ّكلت الوالدة قبل
األوان سببا في وفاة الرضع بنسبة  19.65في املئة،
و  9.77في املئة بالنسبة لالختناقات أثناء الوالدة.
ويؤكد متخصصون على أن  3أرباع الوفيات التي
تسجل في صفوف املواليد الجدد ،تكون في فترة 3
أشهر األولى التي تلي عملية الوضع ،هذا في الوقت
الذي أبرز مسح وطني أجري سابقا ،أن  75في املئة
من األطفال يفارقون الحياة في الشهر األول ،أي
تسجل  3منها تكون في املراحل
من بني  4وفيات
ّ
األولى للوضع ،وبالتالي فاإلشكال هو كبير جدا،
ويخص املواليد الخدّج وحتى املواليد في وضعية
طبيعية لكن بمضاعفات صحية متعددة.

جمعية مالكي خيول �ل�ضباق تعيد هيكلة مكتبها
انعقد ،يوم الجمعة  21يناير  2022بأحد فنادق البيضاء ،الجمع العام العادي لجمعية مالكي خيول
السباق قصد وضع حد للجمود الذي كانت عليه الجمعية في ظل الرئيس السابق الذي كان يقتصر على
التوقيع على املراسالت والعرائض املوجهة إلى الجهات املعنية دون الرجوع إلى الهياكل التقريرية
للجمعية ،وفي هذا الصدد أكدت الجمعية لجميع مالكي خيول السباق باملغرب أن قطاع خيول السباق
يمر حاليا من ظرف عصيبة وصعبة ومزرية ،كان من الضروري وفي ظل القانون األساسي الحالي إعادة
هيكلة املكتب ،مع رفع توصية للمكتب الجديد بعقد جمع عام استثنائي في غضون سنة  2022من
أجل تعديل وتحيني القانون األساسي للجمعية ليصبح قادرا على استيعاب كل مالكي خيول السباق
باملغرب ،والراغبني في االنخراط في الجمعية قصد تقوية تمثيليتهم ليصبحوا قادرين على الدفاع عن
مصالحهم ومكتسباتهم.

�لبرلمان �لعربي يحذر من خطورة �لت�ضعيد
�لحوثي �ضد �ل�ضعودية و�الإمار�ت

أدان البرملان العربي بشدة قيام ميليشيا
الحوثي بإطالق صاروخني باليستيني تجاه
دولة اإلمارات العربية املتحدة أمس االثنني،
محذرا من خطورة التصعيد الحوثي ضد كل
من اإلمارات والسعودية.
وحذر البرملان العربي فى بيان من
"التصعيد الخطير لجماعة الحوثي اإلرهابية
حيال اململكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة" ،مشددا على أن
هذا التصعيد "ال يهدد فقط أمن واستقرار
الدولتني ،وإنما يشكل تهديدا ملنظومة األمن
القومي العربي عامة والخليجي خاصة،
فضال عن كونه يشكل تهديدا للسلم واألمن
اإلقليميني ،ويقوض األمن القومي العربي،
ويضر باألمن والسلم الدوليني" .
وأكد البرملان العربي ،تضامنه الكامل مع
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
فيما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما
وسالمة مواطنيهما واملقيمني على أراضيهما،
والوقوف معهما صفا واحدا ضد كل تهديد
يطول أمنهما واستقرارهما.
واعتبر أن "ما تقوم به جماعة الحوثي
من أفعال وفظائع تستهدف استقرار الدول
ومواطنيها يشكل تحديا سافرا للمجتمع
الدولي خاصة بعد قرارات مجلس األمن
ومجلس الجامعة العربية" ،مجددا طلبه
بضرورة إدراج جماعة الحوثي وتصنيفها
كمنظمة إرهابية.
وشدد على أن "الهجمات اإلرهابية التي
قامت بها امليليشيا الحوثية تعكس طبيعتها

اإلرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في
زعزعة أمن واستقرار املنطقة وتحديها لقواعد
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني" .
وأعلنت اإلمارات العربية املتحدة في وقت
سابق أمس أن دفاعها الجوي ،اعترض ودمر
صاروخني باليستيني أطلقتهما مليشيات
الحوثي في اتجاه أبوظبي .
وقالت وزارة الدفاع اإلماراتية في بيان
إن الدفاع الجوي "اعترض ودمر صاروخني
باليستيني أطلقتهما جماعة الحوثي اإلرهابية
تجاه الدولة"  ،مؤكدة أنه لم ينجم عن
الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا
الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها
وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة
أبوظبي.
وأكدت الوزارة  ،في البيان الذي أوردته
وكالة األنباء اإلماراتية "أنها على أهبة
االستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات
وأنها تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية
الدولة من كافة االعتداءات".
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نهاية وشيكة للوباء أوروبيا..

بحلول نهاية عام � ،2022صي�صنف «�أوميكرون»
�صمن «�لعدوى �لمو�صمية �لعادية»

طمأنت منظمة الصحة العالمية،
دول أوروبا ،بأن االنتهاء من متحور
«أوميكرون» أبرز طفرات وباء
«كورونا» ،بات قريبا.
وقال مدير الفرع األوروبي لمنظمة
الصحة العالمية هانس كلوغه ،إنه من
المتوقع أن يصيب الوباء  60بالمئة
من سكان أوروبا مطلع مارس المقبل،
ليبدأ بعدها االنحدار في تسجيل معدل
اإلصابات نحو طريق الخروج من ظل
الوباء نهائيا.
وأضاف أنه «حين تهدأ موجة
أوميكرون ،فستكون هناك مناعة جماعية
على مدى أسابيع وأشهر ،إما بفضل
اللقاح أو ألن الناس ستكون لديهم
مناعة بسبب اإلصابة أو التراجع بسبب
الموسم».

قال هانس كلوغه ،مدير الفرع األوروب��ي لمنظمة
الصحة العالمية ،إن المنظمة تراهن على «فترة هدوء
قبل عودة كوفيد -19الممكنة قرابة نهاية السنة ،لكن
ليس بالضرورة عودة الوباء».
لكن كلوغه أكد «أننا لسنا في مرحلة مرض متوطن».
وأوضح« :أن يكون المرض متوطنا يعني أنه يمكننا
توقع ما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من
مرة .علينا بالتالي أن نكون شديدي الحذر» ،وال سيما
أن أوميكرون كان الفيروس المهيمن حتى اآلن في الدول
التي تتمتع بتغطية لقاحية قوية.
بدوره ،قال تييري بريتون المفوض األوروبي للسوق
الداخلية في حديث مع شبكة التلفزيون الفرنسية «أل سي
آي»« ،سنقاوم بشكل أفضل بكثير بما يشمل المتحورات
الجديدة».
وأضاف« :سنكون مستعدين لتكييف اللقاحات
خصوصا تلك المصنعة بتقنية الحمض النووي الريبي
المرسال ،إذا لزم األمر» و»مواجهة متحور قوي».
في منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة
العالمية ،والتي تعد  53دولة بينها دول تقع في آسيا
الوسطى ،شكل المتحور أوميكرون في  18يناير 15%
من الحاالت الجديدة من كوفيد ،أي أعلى بكثير مما
كانت عليه في األسبوع السابق بحسب أرقام منظمة
الصحة العالمية.
وفي دول االتحاد األوروب��ي ال� 27وكذلك آيسلندا
وليشتنشتاين والنرويج ،ظهر هذا المتحور في نهاية
نوفمبر وهو أشد عدوى من دلتا وبات اآلن المتحور
المسيطر بحسب وكالة الصحة األوروبية.

أرقام كبيرة في روسيا

أعلنت موسكو األحد عن رقم قياسي جديد من اإلصابات
اليومية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي ،في
عدوى ناجمة عن أوميكرون.
وسجلت روسيا األحد نحو  65ألف إصابة ،ليتجاوز
إجمالي اإلصابات منذ بدء الجائحة حاجز ال� 11.1مليون،
نتج عنها أكثر من  326ألف حالة وفاة.
وقال كولغه مخاطبا سكان الدول التي تشهد انتشارا
كبيرا للوباء حاليا« :كل فرد يجب أن يتولى بنفسه تقييم
المخاطر» موضحا أنه «إذا كنت تشعر بأنك لست بخير،
فابق في المنزل وقم بإجراء اختبار ذاتي .إذا كانت
النتيجة إيجابية ،اعزل نفسك».
وق��ال كلوغه« :إرساء استقرار الوضع يعني أن
النظام الصحي لم يعد غارقا بكوفيد -19وأن بإمكانه
االستمرار في تقديم الخدمات الصحية األساسية التي
حدث فيها اضطراب ،في مجاالت السرطان وأمراض
القلب والتلقيح».

تهديد األولمبياد الشتوي

أعلنت مدينة بكين األحد أنها ستجري فحوصا لجميع
سكان أحد األحياء بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا،
قبل أقل من أسبوعين من انطالق األلعاب األولمبية
الشتوية في العاصمة الصينية.
وكانت المدينة ذكرت في نهاية األسبوع الماضي
تسجيل إصابة أولى من المتحور أوميكرون الشديد
العدوى لدى شخص تلقى رسالة من كندا عُ ثِ ر على آثار
للفيروس عليها.

ومنذ ذلك الحين ،تم تسجيل نحو ثالثين إصابة
بعضها مرتبط بالمتحور دلتا.
وتعد منطقة فنغتاي في جنوب بكين بؤرة تفشي
الفيروس .وفي إجراء احترازي س ُتجرى فحوص لجميع
سكان ذلك الحي اعتبارا من األحد ،بحسب ما أعلنت
السلطات المحلية بعد اإلعالن عن اكتشاف ست إصابات
جديدة.
ويبلغ عدد سكان فنغتاى نحو مليوني نسمة .ويضم
هذا الحي سوق تشينفادي الذي ّ
شكل في  2020بؤرة
للفيروس بسبب آثار لكورونا رصدت على لوح لتقطيع
كميات مستوردة من سمك السلمون.
منذ ذلك الحين ،تلتزم الصين حذرا كبيرا حيال سلسلة
المواد الغذائية المجمد وتخشى انتقاال لكوفيد -19عبر
منتجات قادمة من الخارج.
لكن منظمة الصحة العالمية نفت بشكل قاطع فرضية
أن تكون أطعمة مجمدة منشأ الوباء في الصين.
ويقع حي فنغتاي على بُعد نحو عشرين كيلومترا عن
الموقع الذي يستضيف المباريات األولمبية في التزلج
الحر والتزلج على الجليد.

مواجهات في بلجيكا

اندلعت مواجهات األحد في بروكسل بين الشرطة
ومعارضين للقيود المفروضة للح ّد من تفشي كوفيد،-19
أثناء تظاهرة شارك فيها عشرات آالف األشخاص.
بحسب السلطات ،تظاهر نحو خمسين ألف شخص
في العاصمة البلجيكية ،بعضهم أتى من دول أخرى
أوروبية .وهذه أكبر سلسلة تظاهرات في المدينة خالل
األشهر األخيرة.
وتزايدت خالل الشهور األخيرة مظاهر رفض أخذ
لقاحات كورونا ،ورفض إلزامية اللقاح في تسيير أعمال
الحياة اليومية ،والسفر وغيرها.

دراسات :أوميكرون
يعيش  7أشهر

توقعت مجلة «إيكونوميست» األمريكية أن يصبح
وباء كوفيد -19الذي أصاب العالم بالذعر ،مرضا عاديا،
مستبشرة بأن يكون « 2022عام األمل» لمرضى كورونا.
وق��ال مراسل المجلة األمريكية ،في تقرير حول
توقعات مستقبل المرض ،بحلول نهاية عام  ،2022إنه
«اللقاحات والعالجات األفضل والمناعة الطبيعية من
العدوى السابقة ستؤدي إلى تصنيف كوفيد -19ضمن
مرض العدوى الموسمية العادية».
ورأت المجلة أن العام « 2022سيكون عام أمل»
بالنسبة لماليين المصابين بسبب عدوى فيروسية ال
تختفي» مضيفة أنه «من المحتمل جدا إيجاد عالجات
لحاالتهم».
وأشارت المجلة إلى أن المشاريع البحثية التي أطلقت
عام  2021حول هذه المشكلة في الوصول إلى نتائج،
ستنطلق في وقت مبكر من النصف األول من عام .2022
كان خبراء تابعون لألمم المتحدة قد كشفوا حاالت
باسم «كوفيد طويل األمد» أو «متالزمة ما بعد كوفيد»،
حيث أنها تصيب واحدا من كل
 10مصابين بالمرض ،وهي في
الغالب تتمثل في شعور المريض
باإلعياء رغم مرور عدة أسابيع
على اإلصابة األولى.
ووجدت دراسة أمريكية ،في
مجال األع��راض طويلة المدى
لمرضى كوفيد ،-19أنه بعد شهر
أو أكثر من اإلصابة بالمرض،
سعى ما يقرب من  23بالمئة من
المصابين للحصول على عالج
طبي ألعراض جديدة.
وتنحصر أك��ث��ر المشاكل
الصحية الجديدة في األلم الذي
يشمل األع��ص��اب والعضالت،
وصعوبات في التنفس ،وارتفاع
ف��ي الكوليسترول ،والشعور
بالضيق والتعب ،وضغط الدم
المرتفع ،وال��ص��داع النصفي،
ومشاكل في البشرة ،وتشوهات
ال��ق��ل��ب ،واض��ط��راب��ات ال��ن��وم،
والقلق ،واالكتئاب.

قال علماء وأطباء
أمريكيون إن فيروس
كورونا المستجد
«أوميكرون» قادر على
البقاء في جسم اإلنسان
مدة سبعة أشهر مع
إمكانيته اختراق معظم
أعضاء الجسم وخاصة
القلب والدماغ

وذكر تقرير إيكونوميسيت أن «معاهد الصحة الوطنية
األمريكية» أنفقت أكثر من مليار دوالر على معرفة األسباب
وإيجاد العالجات للمشكلة ،فيما تجري بريطانيا أكثر
من  15دراسة على آالف األشخاص.
وتهدف هذه الدراسات إلى رسم خرائط للمسارات
البيولوجية لألعراض ،وإجراء االختبارات التشخيصية
والمسح الضوئي لتحديد آثار المرض على بعض أعضاء
الجسم الرئيسية.
وتجرى تجارب كبيرة على العديد من العقاقير
الموجودة وطرق إعادة التأهيل المستخدمة في عالج
مشكالت مماثلة تسببها أمراض القلب أو أمراض الرئة
المزمنة.
وتشمل األدوية التي يتم دراستها حاليا بعض األدوية
الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع مثل األسبرين
ومضادات الهيستامين.
من جهة أخرى ،قال علماء وأطباء أمريكيون إن فيروس
كورونا المستجد «أوميكرون» قادر على البقاء في جسم
اإلنسان مدة سبعة أشهر مع إمكانيته اختراق معظم
أعضاء الجسم وخاصة القلب والدماغ.
ونشر موقع «ريسرتش سكوير» دراسة أجراها علماء
من المعاهد الوطنية األمريكية للصحة ،حيث قاموا بأخذ
عينات من  44متوفيا جراء «أوميكرون».
ووجد العلماء مقاومة فاعلة ضد فيروس كورونا
في العديد من األعضاء عند الموتى خالل تشريحهم،
بحسب الدراسة.
كما تبين في الدراسة أن الفيروس ضرب أنحاء من
يوما من يوم
الدماغ منذ فترة طويلة تصل إلى ً 230
اإلصابة بالفيروس.
وسجلت منظمة الصحة العالمية  280مليونا و881
ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم،
منذ ظهور المرض بالصين في نهاية .2019
فيما بلغت حاالت الوفاة إلى  5ماليين و 419ألف
حالة ،بينما تعافى من المرض ما يزيد على ال� 250مليون
شخص حول العالم.
أما على صعيد اللقاحات ،فقد تلقى  57.4%من سكان
العالم جرعة واحدة على األقل من لقاح كورونا ،حيث تم
إعطاء قرابة  9مليارات جرعة على مستوى العالم ،فيما
تلقى  8.3%فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل
جرعة واحدة على األقل.
الصحة العالمية تقلل من جدوى لقاحات «أوميكرون»

اللقاحات قد تكون أقل
فاعلية

قالت منظمة الصحة العالمية إن أدلة أولية تشير إلى
أن اللقاحات المضادة لكوفيد -19قد تكون أقل فاعلية
في الحماية من المتحور «أوميكرون» ،في حين أعلنت
بعض الشركات عن فرص جادة لفاعلية أدويتها تجاه
سالالت كورونا ،بينما تباين الدراسات العلمية حول ذلك.
وذكرت منظمة الصحة العالمية األربعاء ،أن أدلة أولية
تشير إلى أن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد -19قد
تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور «أوميكرون»
من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار اإلصابة
به أكثر من السالالت األخرى ،وفق ما نقلته «رويترز».
وأفادت المنظمة في تحديثها الوبائي األسبوعي ،بأن
المزيد من البيانات مطلوب لفهم أفضل للدرجة التي
يراوغ بها «أوميكرون» المناعة الناتجة إما عن تلقي
اللقاح أو اإلصابة السابقة.
وأضافت« :نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور
الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا» ،بحسب
رويترز.

صرخة الصحة العالمي

ة

وذكرت منظمة الصحة العالمية ،الثالثاء ،أن المتحورة
«أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة
غير مسبوقة وأصبحت على األرجح متفشية في معظم
دول العالم ،بينما تخطت الواليات المتحدة عتبة 800
ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ،تيدروس
أدهانوم غيبريسوس ،في مؤتمر صحفي إن « 77دولة
أبلغت حتى اآلن عن إصابات بأوميكرون ،لكن الواقع هو
أن أوميكرون موجودة على األرجح في معظم الدول حتى
لو لم يتم رصدها بعد» ،مشيرا إلى أنها تنتشر بوتيرة
لم ن َر مثلها من قبل مع أي متحورة أخرى.
وأضاف« :األدلة المستجدة تشير إلى انخفاض

طفيف في فعالية اللقاحات ضد
مرض كوفيد -19الحاد والوفاة به
وانخفاض في منع المرض الخفيف
أو اإلصابة بالفيروس».
وتابع« :تشعر منظمة الصحة
العالمية بالقلق من أن مثل هذه
البرامج ستكرر تخزين لقاحات
كوفيد -19الذي شهدناه هذا العام
وتفاقم الفوارق (بين الناس)».
وبحسب منظمة الصحة العالمية،
فإن لقاحات كوفيد -19صارت أقل
فعالية بدرجة طفيفة على ما يبدو
في منع اإلصابات الحادة والوفاة
لكنها توفر «حماية كبيرة».
وأشار تيدروس إلى أن ظهور
أوميكرون دفع بعض ال��دول إلى
ع��رض برامج جرعات تنشيطية
ض��د كوفيد -19لجميع سكانها
البالغين على الرغم من أن الباحثين
لم يتوصلوا إلى أدلة على فعالية
الجرعات التنشيطية ضد هذه الساللة.

وجدت دراسة أمريكية ،في
مجال األعراض طويلة المدى
لمرضى كوفيد ،-19أنه بعد
شهر أو أكثر من اإلصابة
بالمرض ،سعى ما يقرب من 23
بالمئة من المصابين للحصول
على عالج طبي ألعراض جديدة

تفاؤل فايزر

وفي السياق ذاته ،أكدت شركة فايزر ،الثالثاء ،أن
الحبوب المضادة لكوفيد التي طورتها خفضت نسبة
دخول المستشفيات والوفيات بين األشخاص المعرضين
بنحو  90%عند تناولها في األيام األولى بعد ظهور
األعراض.
وقال ألبرت بورال رئيس مجلس ادارة فايزر في بيان
“هذا يسلط الضوء على هذا الدواء الواعد القادر على
إنقاذ حياة مرضى في العالم”.
وأضاف« :المتحورات المثيرة للقلق مثل أوميكرون
أدت إلى تفاقم الحاجة لخيارات عالجية يمكن الوصول
إليها لمن يصابون بالفيروس».
وأعلنت شركة فايزر في وقت سابق أنها قدمت طلبًا
للحصول على ترخيص من وكالة األدوية األمريكية ،وستتم
إضافة هذه البيانات الجديدة إلى الملف.
كما أبلغت فايزر الثالثاء عن النتائج األولية للتجارب
التي أجريت هذه المرة على مرضى غير معرضين للخطر
(لم يتم تطعيمهم وهم غير معرضين لالصابة بأعراض
المرض الشديدة أو أنهم معرضون ولكنهم تلقوا اللقاح).
ً
انخفاضا بنسبة 70%
وقالت الشركة إنها أظهرت
في دخول المستشفى ،لكن هذه البيانات تستلزم تأكيدا
والتجارب مستمرة.
ومن جانبها ،تعمل شركة ميرك لصناعة األدوية على
تطوير حبة من هذا النوع ،حيث حصلت على ترخيص
في المملكة المتحدة ولكن ليس في الواليات المتحدة بعد.

حاقن نافث

من جهة أخرى ،بدأ علماء بمعهد األبحاث السريرية
التابع للمعهد الوطني لبحوث الصحة في ساوثهامبتون،
تجربة لقاح جديد لكوفيد -19بدون الوخز باإلبر»حاقن
نفاث» لتوفير حماية من متحورات الفيروس في
المستقبل ،عقب تطويره من شركة «ديوساينفاكس».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديوساينفاكس»
جوناثان هيني إن لقاح «ديوس-كوفاكس» ،يستخدم
تقنيات مختلفة لمكافحة المرض ،والتي يمكن أن توفر
حماية أوسع بكثير ضد متحورات كوفيد وفيروسات
كورونا األخرى.
وأضاف« :إنها خطوة أولى للقاح عالمي لفيروس
كورونا نعكف على تطويره ،يوفر لنا الحماية ليس من
متحورات كوفيد -19فحسب ،بل من فيروسات كورونا
المستقبلية».
من جانبه ،أكد مدير معهد األبحاث السريرية في المعهد
الوطني لبحوث الصحة في ساوثهامبتون ،ساول فاوست:
«هذا ليس مجرد لقاح آخر لفيروس كورونا ،إنه يجمع
في خطته كوفيد -19وفيروسات كورونا المستقبلية».
وأضاف« :يمكن أن توفر هذه التقنية حماية واسعة
النطاق ألعداد كبيرة جدا من األشخاص في شتى أرجاء
العالم».
وتابع فاوست« :نحن نطلب مساعدتهم مرة أخرى في
تطوير هذا اللقاح الذي يحتمل أن يغير قواعد اللعبة».
ويوفر «الحاقن النفاث» بديال ألولئك الذين يخافون
من الحقن التقليدي بوخز اإلبر.

دراسة أمريكية
وأفادت دراسة نشرت يوم الثالثاء بأن اللقاحات الثالثة
المضادة لفيروس كورونا والمصرح باستخدامها في
الواليات المتحدة بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على
توفير الحماية من المتحور أوميكرون وذلك خالل تجارب
معملية ،بحسب ما نقلت «رويترز».
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون مستشفى
ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد ومعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،والتي لم تخضع للمراجعة
بعد ،إلى أنه من المحتمل أن تستعيد اللقاحات فاعليتها
ضد «أوميكرون» إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة.
وأجرت الدراسة اختبارات على دم أشخاص حصلوا
على لقاحات موديرنا وجونسون أند جونسون وفايزر،
ضد فيروس مصمم ليشبه الساللة «أوميكرون».
ووجد الباحثون أن قدرة األجسام المضادة على مقاومة
الساللة كانت منخفضة أو منعدمة عند الحصول على
اللقاحات وفقا للنظم المعتادة وهي جرعتان بالنسبة
للقاحي مويدرنا أو فايزر ،أو جرعة واحدة من لقاح
جونسون أند جونسون.
ووجدت الدراسة كذلك أن عينة الدم المسحوبة من
المتلقين الجدد لجرعة معززة أظهرت مقاومة قوية
للساللة.

دراسة أفريقية

ومنذ أسبوع ،أجريت دراسة في جنوب أفريقيا ،حول
فعالية لقاح فايزر ضد هذه المتحورة باستخدام 78
الف فحص بي سي آر  PCRتم الحصول عليها بين
 15تشرين الثاني/نوفمبر و 7ديسمبر.
وأظهرت الدراسة فعالية بنسبة  33%ضد مخاطر
انتقال العدوى ،مع ارتفاع حاالت إعادة االصابة .يعد
ً
انخفاضا واضحا من الحماية البالغة  80%ضد
هذا
العدوى بدلتا المتحورة السابقة.
وقال الباحثون إن اللقاح ال يزال فعا ًال بنسبة 70%
ضد دخول المستشفيات (مقابل  93%مع المتحورة
مهما من الحماية.
دلتا) والذي ال يزال يعتبر مستوى ً
تظهر هذه الحماية لدى جميع الفئات العمرية وفقا
للدراسة ،التي طورتها «ديسكفري» أول شركة تأمين
صحي خاصة في البالد مع علماء من مجلس البحوث
الطبية في جنوب أفريقيا.
واعتبرت غليندا غراي رئيسة مجلس البحوث الطبية
في جنوب أفريقيا ،وهي منظمة عامة للبحوث الطبية ،أن
هذه النتائج «مشجعة للغاية» ،مشيرة إلى أن «اللقاح
طور للحماية من دخول المستشفى والوفاة».
وحذر راين نوتش رئيس شركة ديسكفري من أنه «على
الرغم من الحاالت األقل خطورة ،فإن األنظمة الصحية
قد تصبح عاجزة عن استقبال عدد كبير من المرضى
نظرا لالنتشار السريع ألوميكرون».
وأظهر إحصاء جديد أن أكثر من  269مليون نسمة
ُأصيبوا بفيروس كورونا ،على مستوى العالم ،حيث
بلغت أعداد الوفيات أكثر من خمسة ماليين ونصف
المليون حالة حتى اآلن.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من  210دول
ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في الصين
في ديسمبر .2019
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تصدره بشكل متزامن ثالث دور نشر

«اإيريك زمور ،اإهانة فرن�شية » اإ�شدار جديد لإدري�ص اأجبايل
(االتحاد االشتراكي -و .م.ع)
صدر أمس االثنني لألستاذ املتخصص
في علم االجتماع ،املغربي  -الفرنسي،
إدريس أجبالي ،كتاب جديد بعنوان «Éric
»Zemmour, un outrage français
إيريك زمور ،إهانة فرنسية).
الكتاب يصدر بشكل متزامن من طرف
ثالث دور نشر في أربعة بلدان هي فرنسا
واملغرب (دار ملتقى الطرق) وتونس (دار
نيرفانا) والجزائر (دار فرانتز فانون)
وفرنسا (.)Les Points sur les i
في ورقة حول هذا اإلصدار توصلنا بها
من دار النشر «ملتقى الطرق» ،يقول مدير
الدار عبد القادر الرتناني »:إنه قطاع
النشر املغاربي الذي يبادر هنا للتعبير عن
أواصر الصداقة التي تربطه مع فرنسا
ومع ثقافتها ومع لغتها .فكما ميز هذا
الحوض املتوسطي ماضينا املشبع بعبق
التاريخ ،سيظل يرسم مستقبلنا املشترك،
مادامت بلداننا مترابطة اجتماعيا وثقافيا
ودبلوماسيا.
في هذا الكتاب ،عمد املؤلف ،وهو
فرنسي -مغربي اشتغل في األلزاس ملدة
تناهز خمسا وعشرين سنة على قضايا
العنف الحضري ،إلى إجراء فحص دقيق
لفترة تغطي عشرين عاما من تاريخ فرنسا
من خالل صورة إيريك زمور ،املتواجد
اليوم في قلب هذه الزوبعة من الجدل
والضجة االعالمية.»..
وترى الورقة أن فرنسا في حاجة اليوم
إلى شخصية مثل جوليان بيندا جديد،
إلعادة كتابة ، La Trahison des clercs
(الصادر في  .)2000فمنذ قضية الحجاب
التي أثيرت في عام  ، 1989ظهر هناك
مشروع ظل لزمن طويل «شبه فكري/
ثقافي» بقيادة كبار اإلعالميني ،وهو
املشروع الذي عمل في الواقع على ربط
«تفكك املجتمعات الديمقراطية بمسألة
الهجرة» واضمحاللها بشكل مباشر .وقد
ظل هؤالء يحذرون من البديل القادم الذي
سيهيء الظروف بشكل أفضل للنزوح
الكبير.
ومنذ أوائل العقد األول من القرن
الحادي والعشرين  ،مهدت العديد من
الكتب واملقاالت األخرى ،الطريق ،في
شكل من أشكال الدعم عن بعد  ،حتى
عام  ، 2022حيث سيحاول إريك زمور
االنتقال من الفكرة إلى الفعل  ،ومنذ عام
 2006وبالتحديد منذ عام  ، 2008لم يربح
إريك زمور رهان جميع الرجعيني الجدد
فحسب ،بل جاء بتطرفه إلى مركز مارين
لوبان ،بعدما أصبح  ،فجأة «الشخصية
املناسبة».
في هذا السياق يحاول هذا العمل
العودة ،عاما بعد عام ،حدثا مأساويا بعد
حدث ،كتابا تلو اآلخر ،فهم كيفية استباق
األقليات ،على كال الجانبني ،النقاش
الفرنسي من أجل تقزيمه -إن لم يكن إلى
مزايدات موغلة في التباكي  ، -..إلى مجرد

عا

تاب

م

ت

مجتمع لم يعد يعيش فيه الناس جنبا إلى
جنب ،بل «وجها لوجه»  ،كل ذلك في ظل
خلفية من التجاوزات الحقيقية في أجزاء
معينة من املناطق الفرنسية حيث يتم
تقاذف املسؤوليات.
يستند هذا الكتاب الذي يعد بمثابة رد
قوي على «ظاهرة إيريك زمور» ،إلى وقائع
لتحليل وفك رموز هذه الظاهرة النشاز
داخل املشهد الفكري الفرنسي
من جهة أخرى صرح الرتناني لوكالة
املغرب العربي لألنباء حول تزامن نشر
الكتاب في  4دول بـ «إنها عملية فريدة

لالنقسام.
تروج
التي
اإلعالمية
وأضاف الرتناني ،أنه منذ أزيد من 30
عاما ،يقوم إدريس أجبالي بعمل بارز
في مجال التفكير في قضايا الهجرات
(( )..لقد قرأت كتاباته ،وعملنا بجد
إلصدار الكتاب الذي ألفه حول ما تدعو
إليه «هذه الشخصية» غير العادية،
التي تحمل نذر حرب أهلية بفرنسا».
يتوقف ادريس أجبالي في هذا الكتاب
الواقع في ما ينيف عن  500صفحة تتوزع
على مقدمة وخاتمة و 17فصال ،عند
األحداث الرئيسية التي عاشتها فرنسا على

عمد أجبالي في هذا الكتاب إلى إجراء
فحص دقيق لفترة تغطي عشرين عاما
من تاريخ فرنسا من خالل صورة إيريك زمور،
المتواجد اليوم في قلب هذه الزوبعة من
الجدل والضجة اإلعالمية
من نوعها تمت بمعية داري نشر من تونس
والجزائر في إطار تضامن مغاربي في
مواجهة إيريك زمور« ،هذه الشخصية»

مدى العقدين املاضيني (.)2000-2017
ويأتي هذا اإلصدار كتتمة ملؤلفات السابقة
التي صدرت مطلع سنوات  ، 2000وهي

كتاب «»Violences et immigration
(صدر سنة  ،)2000الذي كتبت مقدمته
كاثرين تروتمان ،وزيرة الثقافة واالتصال
سابقا ،وكتاب «Ben Laden n›est pas
 »dans l›ascenseurصدر سنة )2002
الذي وقعه بشكل مشترك مع دانيال ريو.
يشار إلى أنه بعد تجربة طويلة في حي
بمدينة ستراتسبورغ ،فرض ادريس أجبالي
نفسه باعتباره باحثا مشهودا له بقضايا
الهجرة ،والسيما قضايا العنف الحضري،
وهو ما تشهد عليه العديد من الكتابات
التي ينشرها منذ  20سنة في العديد
من وسائل اإلعالم املغربية والفرنسية.
يتضمن الكتاب فهرسا غنيا .فمن «صفعة
بايرو» إلى «إسالم فرنسا» ،ومن «سكان
فرنسا األصليون» و»قضية شارلي» إلى
«عصابات البرابرة» ،وهجمات ،2015
يرسم أجبالي خطاطة سوسيولوجية
لفرنسا في بدايات القرن الحالي ،والتي
سيشكل إيريك زمور خيطه الناظم في ذلك.
وإذا كان الكتاب يتوقف عند سنة  ،2017فألن
ذلك يتزامن مع والية ايمانويل ماكرون .على
أن أجبالي خصص خاتمة الكتاب للسنوات
الخمس األخيرة التي تميزت بحركة
السترات الصفراء وجائحة كوفيد-19
واإلرهاب اإلسالموي وغياب الشعور
باألمن ونزعة تحقير الشعوب األصلية».
ويسعى أجبالي من خالل مؤلفه إلى
دحض دعاوى زمور الذي يدعي أنه حذر
الفرنسيني منها منذ  30سنة.
وفي تصريح لوكالة املغرب العربي
لألنباء ،قال أجبالي إن إيريك زمور
«كان غائبا عن الساحة في الثمانينيات
والتسعينيات من القرن املاضي في ما
يتعلق بقضايا الهجرة» ،مضيفا أنه
«أصبح بمثابة منظر إيديولوجي منذ
سنة  ،2006وخصوصا بعد سنة ،2008
( )..لقد قدم متأخرا إلى مجال القضايا
الهوياتية .وألنه موهوب فقد أصبح
قائدا في هذا املجال الذي ال ينشط فيه
وحده ،وإنما تروج ألفكاره العديد من
وسائل اإلعالم من قبيل  Causeurو
 Valeurs actuellesو  Cnewsالتي
تشكل منصات انطالق بالنسبة له».
وبالنسبة ألجبالي ،وهو وسيط وكالة
املغرب العربي لألنباء ،فإن زمور الذي كان
له طموح أدبي لم يكتب له النجاح ،لجأ
إلى كتابة املقاالت التي شكل ظاهرة نشر
فيها سيما مع كتابه «االنتحار الفرنسي»
( .)2014ومع مرور الزمن أصبحت
تصريحاته مثيرة ومتجاوزة للحدود قبل
أن ينتهي به املطاف «شركة متخصصة في
اإلهانة».
من بني أعمال أجبالي نذكر« : :العنف
والهجرة» ،و»بن الدن ليس في املصعد»،
باالشتراك مع دانيال ريوت عن الخوف
من املهاجرين في أوروبا ،كما نشر السنة
املاضية  2021كتاب كتاب «وجوه من
الصحافة املغربية».

نقاد وباحثون يقاربون املغامرة ال�شعرية لل�شاعرة مرمي كرودي

مكتب تطوان :
عبد المالك الحطري
أوضح الشاعر و الباحث محمد نور بنحساين،
أن الديوان الشعري األول « تراتيل التاء « للشاعرة
مريم كرودي  ،يحمل في ثناياه ترجمة كاملة بديعة
للقصائد إلى اللغة اإلسبانية من الشاعر واملترجم
أنس الفتحوني  ،وبلوحة فنية أنيقة للشاعرة أمامة
قزيز ،مما يدل على أن مخرجات العمل الفنية  ،كانت
كلها من أنامل شعرية شاعرية  ،ما جعل العمل ينحو
نحو الوداعة والحلم واألمل .وأضاف في حفل توقيع
الديوان الذي نظم باملركز السوسيو ثقافي بتطوان
بحضور مؤلفته وعدد من الشعراء والنقاد واملهتمني
بالشعر أن «العنوان مركب إضافي استعاري
يحمل بني ثناياه معنى الترتيل الذي يكون قرآنيا،
وإضافته للتاء بمعناها األنثوي ،في داللة على أن
البوح الشعري قد يكون قربانا للقلوب وشفاء لها،
وضمادا للجروح ،وما أجمله من جبر حينما يكون
بطابع أنثوي  ،إال أن لفظ التشديد الذي حمله غالف
الديوان بحركة التضعيف على حرف التاء ،يومئ
إلى عدم االستهانة باألنوثة ومنحها مكانتها القوية
في إيقاع الكلمات ،كما أن صورة الغالف تتماهي مع
فكرة الصمود والعلو وعدم االستكانة  ،حيث تجسد
رفعة املرأة وانفتها في أبهى صورة  ،واستشرافها
وتطلعها باألمل نحو املستقبل» من خالل  24قصيدة
من الشعر املنثور الذي يتيح مساحة للتحرر والثورة
على التقاليد الخليلية بشكل أكبر من أجل البوح
املتعالي على سلطة القوالب.
حنان أخريخر الباحثة في األدب العربي
والشاعرة أبرزت أن قراءة ديوان «تراتيل التاء»
قراءة متأنية متأملة في الجمل الشعرية ،نجدها
تتخذ من كتاباتها سالحا تواجه به العالم في قسوته
وفجاجته ،وتنتقده ضمنيا في همس ذو حمولة
إنسانية ونفس تصبو إلى الصفاء ،حيث تقتحم
هوامش العالم الواقعي الذي تعيش فيه لحظات
تسجلها ذاكرتها اليومية وتعيد تشكيلها في فضاء

شعري خاص يترك فراغات للمتلقي مللئها.
وبخصوص عنوان اإلصدار اعتبرت الباحثة أن
التراتيل من الترتيل وهي لغة التناسق والتحسني
والتطييب في التراص ،وعادة ماتستخدم لوصف
طقوس عبادة أو صالة تتم عبر تالوة أدعية أو مدائح
أو نصوص مقدسة ،مع لحن ونغم وقد اسنخدمته
الشاعرة وكأنها في ممارسة فعل الكتابة إيزاء طقس
خاص مقدس.
والتاء ،هي تاء التأنيث الساكنة ،حرف ثالث
من حروف الهجاء مهموس شديد مخرجه ،ولنا أن
نتصور أننا أمام تاء تخاطب العقول في سكون
تقتضيه قدسية ممارسة فعل الكتابة بالنسبة
للشاعرة.

الشاعرة والروائية أمامة قزيز توقفت عند ما
أسمته اللقطة التي أوقدت جذور الفكرة في رأسها
لتشكيل رسمة غالف «تراتيل التاء» ،حيث أوضحت
أنه إذا كان إسحاق نيوتن أول من اكتشف عملية
تفكيك اللون األبيض إلى أطياف براقة ومتعددة سنة
 ،فإن عالقتها باللون علمتها أن هذا األخير فلسفة،
يستطيع من خاللها التأثير على املزاج و النفسية و
األمال أيضا .ومن خالل هذا املولود الذي قالت فيه
الشاعرة« :القصيدة هدية اهلل/كنز األساطير الخالدة
/وأغنية شعبية تراثية» تخيلت تلك األنثى الراقصة
الصامتة على وجه الخيال والشغف.
وعن الخلفية املتمازجة بني الالزورد والفيروزي،
رأت فيهما الشاعرة قزيز تعبيرا عن الربيع الذي
تغنت به نريم كرودي في مستهل ديوانها وقالت
«يسكن الربيع قلبي غير آبه بتساقط األحالم
الصفراء» .وتبقى التفاصيل األخيرة تضيف
الروائية أمامة قزيز جاءت عبارة عن قبعة أو كشكول
مختلف األلوان ،فهي تعبير عما تحمله االنثى/
الشاعرة من عبء عرفي أو تراثي أو ثقافي ،وما
استخدام األلوان الصاخبة فيه إال لفتا للنظر وتعبيرا
عن هذه املسؤولية امللقاة على عاتق الشاعرة.
الشاعر و املترجم أنس الفتحوني ،أكد في كلمته
أنه فور علمه بعزم الشاعرة مريم كرودي على
إصدار أول ديوان خاص لم أتردد في أن أقترح عليها
ترجمة نصوصه إلى اللغة اإلسبانية ،لكي أكون
منصفا فإن قراءتي لقصائد «تراتيل التاء» إ ّبان
مهمتي الترجمية لم تكن هي أول مرة ألنه سبق لي
ّ
أن سمعت بعض ًا منها بصوت الشاعرة وهي تلقيها
في إطار مشاركاتها العديدة في محافل شعرية محليا
وجهويا ووطنيا ،األمر الذي شجعني أكثر على أن
أعزز فكرة إصدار عمل باللغتني اللتني تتميز بهما
مدينة تطوان :العربية واإلسبانية» .وأردف الفتوحي
أن إصدار ديوان شعري مترجم إلى اللغة اإلسبانية
ُي ّ
مكن العمل أيضا من االنفتاح على ال ُقراء الناطقني
بهذه اللغة وبالتالي توسيع رقعة الجمهور املتعطش
إلى قراءة عمل ذو قيمة أدبية متميزة.

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

www.alittihad.info

«�شرفات حوارية» حلميد ل�شهب
عن منشورات النورس ،صدر للباحث املغربي
املقيم في النمسا حميد لشهب مؤلفه الجديد:
«شرفات حوارية» .ويشي العنوان الفرعي للكتاب:
« في الفكر والهجرة وحوار الثقافات» بامليادين
التي شغلت الباحث وتشغله على الدوام ،ألن هذا
الثالثي رافقه في مسيرته الفكرية منذ أكثر من 35
سنة ،تأمال وتحليال وتفسيرا وأخذ مواقف واضحة
وصارمة من القضايا الكبرى التي تطرحها.
وبحكم تكوينه األصلي ،فإن اإلهتمامات
الفكرية للباحث تتوزع على تخصصات مختلفة
ومتكاملة :الفلسفة ،علم النفس ،التربية ،السياسة
إلخ .وبحكم وضعه كمهاجر ،يعرف بما فيه الكفاية
الظروف الحقيقية للمهاجرين عامة ،واملفكرين
منهم بالخصوص ،فإن ما قاله ويقوله في هذا
امليدان نابع من تجربة حقيقية أصيلة ،مفعمة
بمواقف واضحة اتجاه سياسة البلدان العربية من
هجرة مواطنيها ،وبالخصوص املغرب؛ وسياسات
أقطار أوروبا املتحدة اتجاه املهاجرين .ولربما
ُيعتبر موضوع حوار الثقافات همزة الوصل بني الفكر والهجرة ،ذلك إن لشهب نشيط فعليا وفيزيقيا في
هذا امليدان ،ويحاول بناء قنطرة بني فكر العالم الناطق باألملانية والعالم العربي واإلسالمي ،عن طريق
االنخراط في تنظيم ندوات ولقاءات فكرية وثقافية في الدول الجرمانية واملغرب بالخصوص ،وتنظيم
العديد من لقاءات الشباب املغربي-الجرماني ،في املغرب والدول الجرمانية .كما أنه عمل على ترجمة
العديد من املؤلفات الفلسفية والسيكولوجية من األملانية للعربية ،وترجم من العربية لألملانية أيضا
بعض النصوص لباحثني وأدباء مغاربة بالخصوص.
ويصرح لشهب عن الهدف من نشر كتابه هذا كالتالي „ :هدفنا األساسي من نشر هذا الكتاب هو
اإلستمرار في إغناء النقاش وتعميقه في ميدان الفكر ودفع النقاش حول „قضية الهجرة“ إلى األمام
وفتح نوافذ جديدة على „ملف حوارنا مع اآلخر“ وعدم سجن هذا الحوار وراء أسوار عالية من األحكام
املسبقة واألحكام املسبقة املضادة ،وعيا منا بأن السلم والسالم كقيمة أخالقية هما مطلبان ملحان في
الوقت الراهن ،لتعيش شعوب كوكبنا األرضي جنبا لجنب في أمان على أمل أن تعيش في الغد القريب
معا“.
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الن�ص الأدبي لغا�شتون با�شالر ،الوجه
الب�شع لال�شتيطان ،والعقل احلكائي
تفتتح (الكلمة) ،التي يرأس تحريرها الناقد
الدكتور صبري حافظ ،في عددها الجديد ،العدد
 177يناير /كانون ثاني  ،2022عامها السادس
عشر؛ وقد حرصت طوال تلك األعوام على أن تفي
بوعدها الشهري مع القارئ .وهي تنتهز هذه الفرصة
لتستفتي قراءها في ما عليها أن تفعله :هل تتوقف
وتبقي أعدادها القديمة كاملة على موقعها كي
يستفيد منها القراء بعدما فتحتها لهم؟ أم تتحول
إلى مجلة فصلية أو كل شهرين على األكثر .فنحن
في زمن أصبح التطوع للعمل الثقافي فيه عبئا ثقيال
تنوء بحمله الجبال.
لكن عددها الحالي جاء كالعادة ثريا باملادة األدبية
والفكرية ،حيت يفتتح العدد بمادة بالغة الثراء
لغاستون باشالر يفتح فيها آفاقا جديدة لتحليل
النصوص األدبية .وبرواية جديدة مترعة بالتهكم
والسخرية للروائي السوري نبيل سليمان ،وبأكثر
من مقال في السياسة أولها لنافيد كيرماني ينقض
فيه كل دعاوى السياسات األنانية ،وإغالق أبواب أوروبا في وجه املهاجرين ممن تتعرض بالدهم
للقهر والفقر واالستبداد .وأخرى عن أنجيال ميركل والنموذج الذي تمثله ،وثالثة تعري الوجه البشع
لالستعمار االستيطاني الصهيوني الذي يميز بني اليهود أنفسهم بنفس الطريقة التي ميزت فيها
النازية بني البشر .ورابعة تكشف عن تناقض سردية املتخيل الوطني الدنماركية التي تتغاضى عن
املاضي االستعماري للدنمارك.
أما املقاالت والدراسات األدبية فقد مثلت الثقل األساسي للعدد ،الذي اهتم بجل الفنون األدبية.
ففضال عن مقال باشالر االفتتاحي املهم هناك مقال تنظيري آخر عن العنونة ،ودراسة الفتة لرواية
«متواليات السوق» وأخرى تناقش الجدل اإلبداعي بني رواية يوسف إدريس البيضاء ،ورواية إيمان
يحيى الزوجة املكسيكية عن القصة الحقيقية التي استقى منها إدريس روايته .وهناك دراسة عن كيف
ترفد تنظيرات الكاتب إبداعاته فقد كتب عن العقل الحكائي ثم مارس الحكي واستوعب فيه دروسه
النظرية بطريقة إبداعية .أما الشعر فله أكثر من دراسة .حيث يكتب الباحث الفلسطيني عن شعر نداء
خوري ،ويسترجع كاتب فلسطيني آخر ذكرى أحد عالمات الشعر والنضال :سالم جبران ،ويقدم باحث
سوري دراسته لشاعر سوري هم هو توفيق أحمد .ويتابع باحث مصري تأريخ محمود الورداني
لهواجس هزائم الستينيات.
كما يضم العدد مجموعة من القصائد والقصص من مختلف أقطار العالم العربي ،ومراجعات
الكتب ،وأبواب الكلمة املعهودة من نقد وشعر وشهادات ورسائل وتقارير.
مواد العدد تجدونها في موقع الكلمة في االنترنتhttp://www.alkalimah.net :

«املجتمع وهمومه� 40 ..شنة
من اأحداث املجتمع املغربي»
كتاب جديد لمحمد جبريل

صدر حديثا عن دار النشر «الفنيك» كتاب
«املجتمع وهمومه 40 ..سنة من أحداث املجتمع
املغربي» ملحمد جبريل ،بتعاون مع املعهد
الفرنسي باملغرب (في إطار برنامج مساعدة
النشر .)2020-2021
ويعرض الكتاب ،الذي يقع في  472صفحة،
واملقسم إلى  6أجزاء وهي «الشباب في ظل أزمة
اآلفاق» ،و»الحياة اليومية « ،و «سبل الوجود»،
و»القدر البيضاوي» و»الهوامش الجهوية»
و «فخ املحافظني» ،بانوراما تطور الظواهر
املجتمعية في املغرب ،منذ سنوات السبعينيات
حتى يومنا هذا ،في صيغة مشهد تم تشكيله عبر
انتقاء مواد من مختلف األصناف».
ويشير املحلل السياسي محمد الطوزي في
مقدمة الكتاب إلى أن هذا األخير يقتفي خمسني
سنة من املسيرة املهنية لصحفي منغمس في
األحداث املجتمعية منذ السبعينيات حتى يومنا
هذا».
ويرى الطوزي أن جبريل كان من أوائل من أدركوا أهمية منعرج التحول في املجتمع املغربي،
موضحا أن الكتابات التي قدمها جبريل امللقب بمحمد شاوي وأبو نظر وأحمد العروسي ،متنوعة
للغاية.
وأعرب الطوزي عن سعادته بكتابة مقدمة هذا املؤلف ،من أجل إماطة اللثام على سنوات  79و 80
و  ،81ومنها السنوات التي كانت محور معظم املقاالت التي يقدمها جبريل في كتابه.
وفي كلمة أولية ،كتب محمد جبريل أن انتقاء النصوص (تقارير وصور واستطالعات وتحليالت)
املنشورة بني  1970و  2020في دوريات مختلفة  ،تمثل مقاربة صحفية لهذا التطور متعدد األوجه في
هذه الفترة الطويلة وذلك من خالل لقطات سريعة ،باإلضافة إلى وجهات نظر موسعة مجمعة حسب
املوضوعات ووفقا لفترة زمنية ،ليست خاضعة لتسلسل كرونولوجي.
ويأمل الكاتب ،من خالل هذا املؤلف ،إعطاء القراء ،وخاصة األجيال الجديدة ،نظرة عن التغييرات
الواضحة أو النسبية وكذلك القصور الذاتي أو التراجع ،الذي عززه املحافظون.
وساهم الصحفي محمد جبريل بمقاالت في العديد من الصحف واملطبوعات ،من بينها Maghreb
 ،Informationsالماليف ريفاج ،ال غازيت ،La Revue Noire ،املجلة األدبية املغربية واملوقع
الخاص بمغاربة العالم  .Dimabladnaوتخصص جبريل أيضا في تغطية القضايا املجتمعية
والثقافية من خالل منشورات ودوريات ومؤلفات جماعية ودراسات وكتالوغات فنية.

عرض فيلم وثائقى عن جانيت جاكسون نهاية يناير

مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية يدعم المخرجات في إفريقيا والشرق األوسط

ُيطرح الفيلم الوثائقى الجديد  Janet Jaksonعن حياة المغنية والمؤلفة جانيت جاكسون على شبكة Sky
 ،Documentariesيوم  31يناير الجارى ،وطرحت الشبكة فيديو ترويجى لإعالن عن موعد عرضه.
على أن يصل الفيلم الوثائقى  ،Janet Jaksonالذى يدورعن حياة المغنية والمؤلفة وشقيقة المغنى الراحل
مايكل جاكسون ،جانيت جاكسون ،يوم  28يناير الجارى ،من خالل شبكتى  Lifetimeو  ،A&Eوفقا للتقرير
الذى نشر على موقع « ،»nmeوذلك لالحتفال بالذكرى األربعين لأللبوم األول للمغنية.
وقالت جاكسون عن الفيلم الوثائقى « :هذه قصتي التي أردت توثيقها ،وليس من وجهة نظر شخص آخر،
هذه هي الحقيقة ،تقبلها أو اتركها ،هذا أنا ».وأظهر الفيديو الترويجى للفيلم الوثائقى ،ظهور كل من ميسي
إليوت وماريا كاري وبوال عبدول لمناقشة تأثير جانيت جاكسون على المجتمع الغنائى ،باإلضافة إلى تيتو
جاكسون قائ ً
دائما أختي الصغيرة» ،كما توجد بعض المقتطفات المختصرة عن األخ
ال إن جانيت «ستكون ً
الراحل مايكل جاكسون والنجم المشارك لجانيت في  Poetic Justiceتوباك شاكور.

أعلن مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية عن إطالق مبادرة جديدة تحمل اسم «فاكتوري» ،خالل دورته الحادية
عشرة ،التي تقام في مارس المقبل ،تروم دعم المخرجات من إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط.
وقالت إدارة المهرجان إن إطالق هذه المبادرة« ،يأتي إدراكا ألهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات
األفالم السينمائية في المنطقة ،وإبراز التحديات التي تواجه المخرجات الشابات في إخراج األفالم الطويلة،
وباألخص التسجيلية ،السيما عندما يتعلق األمر بالفيلم األول أو الثاني».
ووفق البيان ،سيقوم المهرجان بدعم تسعة مشاريع من األفالم الطويلة ،والمواكبة في مجالي التطوير والتدريب،
وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخرجات الشابات من خالل االستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا ،باإلضافة
لالستفادة من خبرات مخرجين ومخرجات كبيرات يشاركن بالمشروع لتعزيز اإلحساس باألمان والثقة في النفس
من خالل الورش المعدة خصيصا لهذا الغرض .ويقام مهرجان «األقصر للسينما األفريقية» في الفترة من 4
إلى  10مارس  2022واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة.
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الفنان بدر العبودي :كليب It’s ok

يدعو للتفاوؤل ما دام هناك ب�ساطة في التعامل مع الحياة
يبدو أن سنة  2022هي فال
خير على الفنان المغربي بدر
العبودي ،بحيث استهلها بكليب
أغنية طرحه يوم األربعاء
 19يناير الماضي على قناته
الشخصية بموقع تنزيل
الفيديوهات « اليوتوب»
وعلى مختلف مواقع االتصال
االجتماعية الخاصة به.
حول جديد بدر العبودي،
التقت جريدة «اإلتحاد
االشتراكي» بهذا الفنان
الصاعد الذي سبق وحاورته
منذ أسابيع بخصوص
انتشاره على مواقع التواصل
االجتماعي ،فكان هذا
الحديث الشيق.
سهام القرشاوي

 pالحظت أنك مؤخرا بدأت
باإلعالن عن طرح لكليب ألغنية
جديدة قبل أن تنزلها على قناتك
الشخصية ،حيث القت استحسانا من
طرف جمهورك؟.
 nبالفعل هي عبارة عن أغنية تحمل
عنوان «إيتس أوكي» It’s ok.كلمات
وألللحللان الللدكللتللور صللالح بومسمار
والتوزيع للمبدع حسن العياطي .
األغنية تدعو إلى التفاؤل ،وتقول بعض
من كلماتها:
It’s ok
It will be ok
نتفكر في اللي راح
It will be ok
دابا تبرا الجراح...
فكل كلماتها تدعو إلللى التفاؤل
وإلللى التعامل بالمحبة بمقتضيات
الحياة ،والتعايش بقدر سليم الذي
يسمح للناس بنسيان كل المصاعب
والمشاكل .هي كلمات معبرة راقية
وبسيطة وأتمنى أن تلقى النجاح.
 pوماذا عن كليب األغنية؟
 nالكليب فكرته كذلك عبارة عن
إشارة باألصبع لكون كل شيء سيكون
على ما يللرام بللإذن هلل ،ما دام هناك
بساطة في التعامل مع الحياة.
فاألغنية جاءت كنتيجة لهاته الظروف
التي يعرفها المغرب والعالم على
العموم ،أال وهي جائحة كورونا و ما

اإكرام خمري�ش
تطلق اغنية جديدة
أطلقت الفنانة المغربية ،إكللرام
خمريش ،سينغل جديد تحت عنوان
«البضاض عياني» ،أشللرف على
كتابة كلماته ياسر سيداسي ،فيما
يعود التلحين والتوزيع لمحمد
عضماوي.
ويرتقب أن تطلق المتألقة
إكرام ،الفيديو كليب الخاص
بللهللذا السينغل ،فللي بحر
األيللام القليلة المقبلة ،إذ
تحكي أحداث هذا الكليب
المصور ،قصة إكرام
وهي تتجرع من
كأس الحب
مللللن أول
نظرة ،مع
أحد العاملين بالمقهى التي تجلس في
رحابها ،ما جعلها تفكر في اختطافه وتنفذ
الخطة بمساعدة صديقاتها.
وجدير بالذكر أنا الفنانة إكرام خمريش
تعرف عليها الجمهور بمهرجان قمم الجبال
سنة  2016حيث شاركت في الغناء رفقة
الفنان القدير عبد الللوهللاب الدكالي
وحصلت على جائزة أحسن فنانة صاعدة
وكما تحضر لمجموعة من األغاني
الجديدة على شكل فيديو كليب ،كما
أنها ستشارك في عمل درامي خليجي
كممثلة سيكون مفاجأة لجمهورها
المغربي و العربي.

تسببت فيه من إنهاك لجل الناس وعلى
عدة مستويات( ،وبهاته المناسبة أدعو
هلل أن يقي الجميع وأن يشفي مرضانا
ويرحم موتانا) ،وبالتالي فكلماتها
تسعى لرفع المعنويات والحث على
التفاؤل كما هو إي قاع األغنية ولحنها.
وقد صور الكليب في مدينة الدار
البيضاء مع المخرج المبدع الطيب
بلمليح ،وهو مخرج موهوب حديث
السن ،أتنبأ له بمستقبل واعد وبكون
إنتاجاته سترقى إلى إنتاجات رفيعة
بإذن هلل وأتمنى له التوفيق.
وكما سبق وصرحت في حديثنا
خللالل حلللوار سابق ،أشير إلللى أن
من احتضنني بالدرجة األولللى هو
الشبكات االجتماعية مثل «فايسبوك»
و«االنستاغرام» والمجموعات ،و التي
هي سبب أيضا في نشر الفيديوهات
التي تخصني والكوفرات ،وأتمنى أن
اإلعالم الرسمي يلتفت لهاته المسألة
ويسعى لتشجيع الشباب مادام أن هذا
اإلنتاج يحظى باهتمام الناس و يسعى
إلى أن يرقى إلى أن يكون في مستوى أن
يبث في اإلذاعات و الفضائيات التلفزية.

بطريقة سلسة دون تقديم تنازالت أو
دخول في شراكات مع شركات تستغل
الفنان ،أريد أن أعيش الفن بمحبة ،أي
أن أقوم بشيء أحبه وأستحضره في
حياتي ويمنحني السعادة وأمنح به
السعادة ،ال أقل و ال أكثر .االحتراف
جميل و لكن بطريقة سليمة.
صعود السلم رائع هو اآلخر لكن
بالتدريج .عندما يكون االحتراف
مزيفا وبأشياء ال ترتقي للذوق العام
فإنني ال أحبذه..
 pهل لدى بدر العبودي مشاريع
مستقبلية أو إضافة؟
 nأريد أن أقدم تشكرات.
هناك ثلة مميزة التقيتها في
حياتي الفنية ومن ضمنها منبركم،
ألن بكم أصبح الناس يعرفونني
ويهنئونني وتللعللرفللوا على بدر
العبودي أكثر و يجب أن نسجلها
ألن « من ال يشكر الناس ال يشكر هلل».
وباإلضافة لجريدتكم ،هناك أيضا
إذاعللة ميد راديللو ،التي بثت ستة
أغاني لي ويرحبون بي دائما.
لللإشللارة فللأنللا أسللعللى أن تمر
هللاتلله األغاني في أكللبللر عللدد من
اإلذاعللات مللادامللت هللي راقلليللة في
الكلمات وفي األلحان ،لكي يرى الناس
ويحكمون ،والجمهور ال يكذب وثقافة
الجمهور عالية وواسعة وال يصح إال
الصحيح.

 pهذا يدفعني إلى سؤالك مرة
أخرى ،لماذا ال تريد أن تحترف؟
 nبلى ،ولكن الفرق أنه ليس لدي
إرادة عللدم االحللتللراف لمجرد عدم
االحتراف ،لكنني أريد احترافا نقيا
راقيا يأخذني ويحملني إلى الجمهور

تاريخ المو�سيقى الأمازيغية ..فن احوا�ش وتوقيع كتاب الماي�سترو ازنزارن
ال�سامخ في احتفالية بال�سنة الأمازيغية الجديدة  2972بالدارالبي�ساء
التهامي غباري
احتفلت جمعيات أمازيغية بالدار
البيضاء وبشراكة مع مندوبية وزارة
الشباب و الثقافة والتواصل الحي
الحسني عين الشق النواصر برأس
السنة األمازيغية الجديدة .2972
االحتفال نظم خالل الفترة من 20
إلى  22يناير  2022إسهاما من هذه
المديرية في نشر الثقافة األمازيغية
في أوساط الطفولة والشباب وترسيخ
البعد األمازيغي في الهوية المغربية
المتجذر في أعماق التاريخ ،واحتفاء
بحلول السنة األمازيغية الجديدة
 ،2972وهللو االحللتللفللال اللللذي نظم
بمؤسسات دور الشباب واألندية
النسوية التابعة لها ،وذلك بتعاون
مع مجموعة من الجمعيات المهتمة
بالثقافة والتراث األمازيغيين.
وانطلق الحفل يوم الخميس 20

احتفت مدينة لييج البلجيكية
بالفن السابع المغربي ،نهاية
األسبوع الماضي ،وذلك بمتحف
"البوفري" الشهير الذي تحتضن
رحابه الدورة الخامسة من مهرجان
نجمة الكريستال للفيلم السينمائي
المغربي.
وبالرغم من السياق الوبائي،
يللشللارك ضلليللوف مللرمللوقللون من
عالمي الفن والسينما وغيرهم من
عشاق الفن السابع هذا العام في
هذا الحدث ،المنظم بمبادرة من

يناير  ،2022بللدار الشباب الحي
الحسني بعرض شريط وثائقي يهم
تاريخ الموسيقى األمازيغية بمدينة
الدار البيضاء ،أعقبه جلسة مناقشة
ورتللوقلليللع كللتللاب "رازنزارن عزيز
الشامخر" للكاتب سعيد محافظ،
بحضور الصحفي واإلعالمي أوسي
موح لحسن ،وبمشاركة مجموعة فنية
ألحواش.
وعلى هامش االسبوع األمازيغي،
نظمت يوم الجمعة  21يناير على
الساعة السادسة مساء بدار الشباب
ليساسفة نللدوة حللول " أيللة خلفية
ثقافية لالحتفاء بالسنة االمازيغية "
من تأطير :األستاذ الغدويني رشيد،
االستاذ أوسي موح لحسن واالستاذ
أوباس لحسن واالستاذ حسن ايت
سي.
واختتم االحتفال بأمسية التراث
االمازيغي يوم السبت  22يناير بدار

الشباب الحي الحسني بمشاركة
الرايس عبد العزيز امسيوي ،الرايس
الحاج عبد السالم امنتاكو مجموعة
نللوارسللو مجموعة أهللل السالمو
الكوميدي صالح الرامي وتنشيط

سفيان السالوي ،باإلضافة الى تكريم
وجوه فنية و ثقافية أمازيغية و العديد
من الفقرات الفنية.
وعلى هامش الحفل نظم معرض
للكتاب واللباس االمازيغي.

مدينة لييج تحتفي بالفن ال�سابع المغربي
جمعية"إيسباس ماروك كولوتر".
وعلللللى ملللدى يللوملليللن ،يحظى
الجمهور بفرصة اكتشاف المملكة
في كامل تنوعها ،من خالل عرض
العديد من األفللالم الطويلة التي
تحكي قصصا تعرض شخصيات،
أماكن ومشاهد تمزج بين اإلثارة،
الدراما والكوميديا.
وقام المنظمون ،على الخصوص،
ببرمجة أفالم "الطريق إلى الجنة"
لللمللخللرجلله وحللليلللد الللسللنللوجللي،
و"كمبوديا" لمحمد طه بن سليمان،

و"دموع إبليس" لهشام الجبارى.
وتتمثل أبرز أحداث هذه السنة
في التكريم الرمزي للممثل الكوميدي
الالمع ،الراحل عزيز الفاضلي ،الذي
طبع بشكل بللارز المشهد الفني
والسينمائي المغربي.
ومن بين أهم األنشطة المبرمجة
من طرف الفريق المنظم ،تمكن
الجمهور من زيللارة معرض حول
أفللضللل اإلنللتللاجللات السينمائية
المغربية خللالل العشرين سنة
الماضية.
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طانطان � ..سقوط متورطين في
تنظيم �لهجرة غير �لم�سروعة

«أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طانطان على ضوء
معلومات دقيقة وفرتها مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب
الوطني ،زوال األربعاء املنصرم ،في تفكيك شبكة إجرامية تنشط
في تنظيم عمليات الهجرة غير املشروعة واالتجار بالبشر» يفيد
بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني ،الفتا إلى «أن العمليات األمنية
املنجزة في إطار هذه القضية  ،قد مكنت من توقيف ثالثة منظمني
وخمسة مشاركني في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية ،فضال عن
ضبط ثمانية مرشحني للهجرة غير املشروعة ينحدرون من دول
إفريقيا جنوب الصحراء».
ووفق املصدر ذاته فإن «إجراءات التفتيش قد أسفرت عن العثور
بحوزة املشتبه فيهم على سيارتني تحمالن لوحات ترقيم مزورة،
وقارب مطاطي ،وسترة للنجاة ،وستة إطارات مطاطية ،وكيلوغرام
و 310غرامات من مخدر الشيرا ،وأربعة أسلحة بيضاء من أحجام
مختلفة ،فضال عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا
النشاط اإلجرامي».
«وقد تم االحتفاظ باملشتبه فيهم املتورطني في تنظيم عملية
الهجرة غير الشرعية واملشاركة في ذلك تحت تدبير الحراسة
النظرية ،رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف
النيابة العامة املختصة ،للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات
هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي» يخلص املصدر
نفسه.

الر�سيدية ..حركة النقل
بالمطار ت�سجل �رتفاعا

يف اجتماع جلنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالداخلة

حماية �لن�ساء و�لأطفال ركيزة �أ�سا�سية للحفاظ
على ��ستقر�ر �لأ�سرة
عقدت اللجنة املحلية للتكفل بالنساء ضحايا
العنف بالنيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية
بوادي الذهب ،الخميس املنصرم بالداخلة،
اجتماعها الدوري األول برسم سنة .2022
ويندرج هذا اللقاء ،الذي ترأسه وكيل امللك
لدى املحكمة االبتدائية بوادي الذهب سعيد
بوطويل ،بحضور ممثلي عدد من املصالح
الترابية واألمنية وهيئات املجتمع املدني،
«في إطار الجهود الرامية إلى حماية النساء
واألطفال ألجل الحفاظ على استقرار األسرة
ومكوناتها» ،حيث شكل «هذا االجتماع الدوري
األول للجنة ،مناسبة ملناقشة محورين أساسيني
يهمان عرض حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء
ضحايا العنف برسم سنة  ،2021ووضع خطة
عمل هذه الخلية لسنة  »2022يقول وكيل امللك،
الفتا إلى «أن دعم النساء واألطفال وحماية
حقوقهم ،يشكل محور عمل اللجنة املحلية
للتكفل بالنساء ضحايا العنف ،التي ينظمها
القانون رقم  103.13املتعلق بمحاربة العنف
ضد النساء».

فجر مبارك

بجماعة اأمالكو  ..خدمات طبية متنقلة

«بلغ عدد املستفيدين من القافلة الطبية التي نظمت الخميس
املاضي ،بالجماعة الترابية أمالكو (إقليم الرشيدية) ،أكثر من 350
شخصا» ...تفيد املندوبية اإلقليمية للصحة والرعاية االجتماعية
بالرشيدية ،الفتة إلى «أن األمر يتعلق باستفادة  200شخص من
فحص داء السكري والضغط الدموي ،وإجراء  240استشارة للطب
العام ،وتسجيل  57استشارة في طب األطفال ،و 48استشارة في
طب النساء والتوليد ،واستفادة  21شخصا من الفحص بالصدى،
و 25آخرين من فحص السفيليس .كما استفادت  17امرأة من
فحص سرطان الثدي وعنق الرحم ،مع التكفل بكل الحاالت املرضية
وتزويد املستفيدين باألدوية».
ووفق املصدر ذاته  ،فقد «عرفت القافلة مشاركة ثالثة أطباء من
القطاع العام ،واختصاصيني ،وكذا ممرضني وتقنيني» ،وتمثلت
استفادة «ساكنة دواوير مجاورة للجماعة الترابية أمالكو» في
«استشارات طبية ،من حيث الفحوصات بالصدى واألدوية ،إضافة
إلى تلقيح عدد من األشخاص بلقاح فيروس كورونا املستجد
(كوفيد  .»)19 -كما « تم ،على هامش هذه األنشطة الطبية ،القيام
بحصص تحسيسية لفائدة النساء حول ضرورة القيام بفحوصات
دورية للثدي والرحم ،وكذا أهمية الرضاعة الطبيعية وما لها من
فوائد لألم والطفل».
«وتندرج هذه املبادرة في إطار عملية رعاية 2021-2022
الرامية إلى توفير الدعم الالزم لساكنة املناطق املتضررة بفعل
موجات البرد القارس وتساقط األمطار والثلوج .وتستهدف ضمان
استجابة مالئمة لحاجيات الساكنة املتضررة واملعزولة بالوسط
القروي ،من خالل توفير خدمات صحية للقرب ،منها خدمات
صحية أساسية ،وقائية وتوعوية على مستوى املراكز الصحية».

نائب وكيل امللك املكلف بخلية العنف ضد
النساء واألطفال ،حميد اشكيريدة ،قدم عرضا
حول «حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء ضحايا
العنف برسم سنة  ،»2021مؤكدا «أنه في إطار
الحرص على تصفية الشكايات واملحاضر
املتعلقة بخلية العنف خالل نهاية سنة ،2021
فقد تمت تصفية القضايا املعروضة بنسب إنجاز
تراوحت ما بني  99و 100في املئة» ،موضحا
«أن عدد حاالت العنف املبلغ عنها خالل سنة
 2021بلغ  583حالة ضد النساء ،و 99حالة
ضد األطفال ،و 74حالة عنف اقتصادي (إهمال
األسرة) .أما بخصوص األحداث في وضعية
صعبة ،فقد استقبل مركز اللة آمنة لحماية
الطفولة حوالي  13حالة ،منها  7حاالت تمت
إحالتها على املركز من قبل املحكمة».
وأضاف املتحدث ذاته «أن النيابة العامة
تعمل على تفعيل مسطرة الصلح أوال للحفاظ
على روابط الزوجية والعالقات اإلنسانية»،
مشيرا إلى «أن عدد محاضر وشكايات الحفظ
للصلح والتنازل في قضايا العنف ضد النساء

بلغت  23محضرا و 37شكاية».
وتميز االجتماع بنقاش بناء مع عدد من
ممثلي وممثالت جمعيات املجتمع املدني املحلي
العاملة في مجالي املرأة وحقوق اإلنسان ،حيث
تم طرح وتدارس عدد من األفكار واملقترحات
التي تروم تعزيز وضعية املرأة والحفاظ على
حقوقها وكرامتها ومكانتها داخل املجتمع.

وعلى هامش هذا اللقاء ،تم التوقيع على
«اتفاقية شراكة وتعاون لحماية الحق في
التمدرس والحد من الهدر املدرسي» ،بني النيابة
العامة لدى املحكمة االبتدائية بوادي الذهب
واملديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية
والتعليم األولي والرياضة.

بني القطاعني العام واخلاص

الدارالبي�ساء ..اتفاق تعاون لتطوير المهارات
في �للغة �لإنجليزية
عبدالمجيد بنهاشم

ارتفع عدد املسافرين الذين استعملوا مطار موالي اعلي الشريف
بالرشيدية خالل سنة  ،2021بنسبة  42،48باملائة مقارنة مع
سنة  .2020واستقبل املطار ،في السنة املنصرمة 23 ،ألفا و101
مسافر ،مقابل  16ألفا و 214مسافرا برسم سنة  2020حسب ما
كشفته املعطيات اإلحصائية للمكتب الوطني للمطارات.
«وسجل املطار انخفاضا بنسبة  56.72باملائة مقارنة مع سنة
 .2019التي بلغ بها عدد املسافرين  53ألفا و 371مسافرا» يضيف
املصدر نفسه  ،مشيرا « إلى أن مطار موالي علي الشريف احتل
سنة  2021املركز الخامس عشر على املستوى الوطني من حيث
حركة املسافرين».
وأوضح املكتب الوطني للمطارات ،في بالغ له« ،أن حركة النقل
الجوي التجاري بمطارات اململكة سجلت أزيد من  9.9ماليني
مسافر خالل سنة  ،2021أي بزيادة بنسبة  38.9باملائة مقارنة
مع موسم .»2020

البريد اإللكتروني :

ittihadsociete@gmail.com

موقع التواصل االجتماعي https://www.facebook.com/societe.ittihad :

في سياق توطيد أسس التعاون وتبادل
التجارب ،احتضنت قاعة االجتماعات التابعة
للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عني السبع
 الدارالبيضاء  -جامعة الحسن الثاني؛ صباحالجمعة املاضية ،لقاء بني إدارة املدرسة وممثلي
مؤسسة British Work Shop ،والذي توج
بتوقيع اتفاق بني الطرفني و«املندرج في إطار
العمل على تعزيز الشراكات بني القطاعني
العام والخاص ،في أفق الرقي بمهارات املوارد
البشرية» ،يقول مدير املدرسة الوطنية الدكتور
اسماعيل القباج ،الذي وقع اتفاقية التعاون إلى
جانب مدير مؤسسة ،pohS kroW hsitirB
األستاذ التهامي بن بوجيدة.
«ويبقى الهدف من هذه الشراكة هو تطوير
وتفعيل اللغة االنجليزية باملؤسسة ،مع تعزيز
الكفاءات ،سواء على مستوى الطلبة أواإلداريني
واألساتذة ،قصد التمكن من التدريس باللغة
االنجليزية على املدى القريب باملؤسسة» ،يضيف

املسؤول نفسه ،الفتا إلى «أن طلبة املدرسة
متمكنون ،والحمد هلل ،من اللغة االنجليزية
ويمثلون املغرب في مختلف الدول الصديقة
 ،التي سبق أن وقعنا مع بعض مؤسساتها
شراكات تعاون  ،وهذا االتفاق الجديد نسعى
من خالله إلى تطوير مهارات طلبتنا املقبلني على
ولوج عالم الشغل بكل تفرعاته املختلفة».
من جهته أكد التهامي بن بوجيدة «أن هذه
االتفاقية نتطلع من خاللها إلى تعزيز قدرات
الطلبة وكذا األساتذة في ما يخص تجويد
مستوى استخدام اللغة اإلنجليزية ،كي يتمكنوا
من تدريس جميع املواد بهذه اللغة التي باتت
أساسية في مجاالت «املانجمانت واملاركوتينغ»،
على املستوى الدولي ،وبالتالي تشكل هذه
االتفاقية فرصة ناجعة للتعاون املؤطر وتبادل
املعارف والخبرات خدمة للصالح العام».
وارتباطا بنفس املوضوع ،واستحضارا
لكون سوق العمل صار حاليا يتطلب اإلملام
باللغة اإلنجليزية ،فإن «نظام اإلجازة الجديد
في الجامعات املغربية»  -أي نظام البكالوريوس
 -يركز بشكل أساسي على هذه النقطة .ومن

ضمن ُّ
الش َعب التي سيشملها النظام« ،العلوم
والتقنيات والعلوم القانونية والسياسية والعلوم
االقتصادية والتدبير واللغات والعلوم اإلنسانية
وعلوم التربية» ،وبحسب الوزارة الوصية ،فإن
اإلصالح الجديد يهدف إلى «تجاوز مختلف
النقائص واالختالالت التي يعرفها النظام الحالي

بدرعة  -تافياللت

لإلجازة» ،كما «سيمكن من االستجابة لحاجيات
سوق الشغل من خالل تمكني الطلبة من تكوين
معرفي ذي جودة ،من لغتني أجنبيتني على األقل،
وتملك املهارات األكثر طلبا من طرف املشغلني،
إضافة إلى تسهيل حركة انتقال الطلبة على
املستوى الدولي».

التوزيع الجغرافي لوحدات التعليم الأولي
باأقاليم �لجهة

«ساهمت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،خالل الفترة من
 2019إلى  ،2021في إحداث  978وحدة للتعليم األولي على
مستوى جهة درعة  -تافياللت» ...وفق معطيات كشف عنها قسم
التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بوالية الجهة« ،حيث استفادت
من هذه العمليات ،خالل هذه املرحلة 109 ،من الجماعات الترابية
ذات الطابع القروي».
«وبلغ العدد اإلجمالي لوحدات التعليم األولي املنجزة في جهة
درعة تافياللت ،خالل الفترة من  2019إلى  ،2021ما مجموعه
 2256وحدة» تضيف املعطيات ذاتها.
وبخصوص التوزيع الجغرفي لهذه املعطيات الرقمية ،فقد
«عرف إقليم الرشيدية إحداث  402وحدة للتعليم األولي ،ما بني
سنتي  2019و ،2021ضمنها  178وحدة بمساهمة من املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ،حيث تم إحداث هذه املؤسسات في 22
جماعة ترابية باإلقليم .في ورزازات ،تم بناء  591وحدة للتعليم
األولي ،ضمنها  163وحدة بمشاركة من املبادرة الوطنية  ،خالل
نفس الفترة في  15جماعة ترابية باإلقليم .و بإقليم تنغير تم
إحداث نحو  576وحدة للتعليم األولي ،ضمنها  280وحدة
بمساهمة من املبادرة ،برسم الفترة من  2019إلى  ،2021استفادت
منها  25جماعة ترابية قروية .وعرف إقليم زاكورة استفادة 22
جماعة ترابية من بناء  407مؤسسات للتعليم األولي ،منها 240
مؤسسة تم بناؤها بفضل مساهمة املبادرة الوطنية .وتم بناء نحو
 280وحدة للتعليم األولي ،خالل هذه الفترة ،في  25جماعة ترابية
ذات طابع قروي بإقليم ميدلت ،في حني بلغ عدد املؤسسات التي
بنيت بمساهمة من املبادرة الوطنية نحو  117وحدة».
وحسب املصدر نفسه فإن « العدد اإلجمالي لألطفال ،في عمر
التعليم األولي في جهة درعة تافياللت ،يبلغ  42ألفا و 295طفال،
منهم  22ألفا و 109ذكور و 20ألفا و 285إناث .وبحسب األقاليم،
فاألمر يهم  11ألفا و 56من هؤالء األطفال في مرحلة التعليم األولي
بزاكورة ،و 10آالف و 457طفال في تنغير ،و 8798في ورزازات،
و 6153في ميدلت ،و 5831في الرشيدية».

 08إعالنات
اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم األولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة الدار
البيضاء سطات
املديرية اإلقليمية الفداء
مرس السلطان
مصلحة الشؤون اإلدارية
واملالية والبناءات
والتجهيزات واملمتلكات
إعالن عـن طلب عـروض
مفتوح
رقمE/22/01 :
(جلسة عـموميـة)
بتاريخ  17فبراير 2022
العاشرة
على الساعة
صباحا ،سيتم بمقر املديرية
االقليمية الفداء مرس
السلطان ،الكائن مقرها
بزنقة روما ،الرقم ،24
الدارالبيضاء  ،20490فتح
األظرفة املتعلقــة بطلب
عروض األثمــان املتعلق
بتفويض تدبير خدمة الطبخ
لفائدة مطعمي داخليتي
الثانوية اإلعدادية األندلس
التأهيلية
والثانوية
التابعتني
الخوارزمي
للمديرية اإلقليمية بالفداء
مرس السلطان في حصتني:
الحصة األولى :الثانوية
اإلعدادية األندلس  -الحصة
الثانية :الثانوية التأهيلية
الخوارزمي.
* الكلفة التقديرية لصاحب
املشروع مع احتساب
الرسوم لكل حصة:
األولى:
الحصة
210816.00درهم (مئتان
وعشرة آالف وثمان مئة
وستة عشرة درهما)
الثانية:
الحصة
 368928,00درهما (ثالث
مئة وثمانية وستون ألفا
وتسع مئة وثمانية وعشرون
درهما).
* مبلغ الضمان املؤقت:
األولى:
الحصة
(خمسة
5000.00درهم
آالف درهم)
الثانية:
الحصة
7000.00درهم (سبعة آالف
درهم).

يمكن سحب ملف طلب
العروض من مصلحة
الشؤون اإلدارية واملالية
والتجهيزات
والبناءات
للمديرية
واملمتلكات
االقليمية الفداء مرس
السلطان (الكائن مقرها
بالعنوان السالف ذكره).
ويمكن كذلك تنزيله من
بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
كما يمكن إرسال ملف طلب
العروض إلى املتنافسني،
بطلب منهم طبق الشروط
الواردة في املادة  19من
مرسوم الصفقات العمومية
رقم  349-12-2الصادر في
 8جمادى األولى املوافق لـ
 20مارس .2013
ويجب أن يكون كل من
محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابقني
ملقتضيات املادتني  27و29
و 31من املرسوم املشار إليه
أعاله.
ملفات
إيداع
يمكن
بطريقة
املتنافسني
الكترونية طبقا ملقتضيات
قرار وزير االقتصاد واملالية
رقم  14-20الصادر في
 08ذي القعدة 1435
(04شتنبر )2014املتعلق
بتجريد مساطر إبرام
الصفقات العمومية من
الصفة املادية ،أو إيداع
األظرفة ،مـقابـل وصل،
بعنوان املديرية االقليمية
املذكور أعاله أو تسليمها
مباشرة لرئيس لجنة طلب
العروض عند بداية الجلسة
وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك املقررة
في املادة  4من النظام
االستشارة.
ع.س.ن/252/ا.د
*************
اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب
قطاع الكهرباء
مديرية النقل للجهة لشرقية
إعالن عن طلب العروض

الثالثاء  25يناير  2022املوافق  22جمادى الثانية  1443العدد 13.051
jaridati1@gmail.com
مفتوح
رقمTO2115391 :
تعلن مديرية النقل للجهة
الشرقية [زاوية زنقة حسن
الوكيلي والزهراء وجدة]
للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب -
قطاع الكهرباء عن طلب
العروض املتعلق بالدراسات
املعمارية
والتصميمات
ملشروع إنشاء مقر اإلدارة
الجهوية التابعة لقسم
استغالل شبكة النقل للجهة
الشرقية بوجدة.
املستندات التي يتعني على
املتنافسني اإلدالء بها مقررة
في الفصل  10من نظام
االستشارة.
يحدد الثمن التقديري
في
األشغال
إلنجاز
360.000,00درهم/شامل
للرسوم
ينظم اجتماع متبوع بزيارة
اجبارية ملوقع املشروع
األربعاء على الساعة
العاشرة صباحا بمقر
مصلحة الصيانة بوجدة.
يرجى التصال بالسيدة
فاطمة دوزي:
email : f.douzi@onee.
ma
يمكن سحب ملف االستشارة
بالعنوان التالي :مكتب
مصلحة املشتريات وتدبير
املخازن بمديرية النقل
للجهة الشرقية زاوية زنقة
حسن الوكيلي والزهراء
وجدة للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب  -قطاع الكهرباء-
املغرب.
الهاتف0536 69-14-92:
0536 69-13-53
الفاكس0536691510 :
يمكن االطالع على هذا
القانون عل شبكة االنترنت
بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.one.ma
وكذلك عبر بوابة الصفقات
العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
يسلم ملف االستشارة
مجانا.

في حالة إرسال ملف
االستشارة من طرف املكتب
املتعاهدين،
أحد
إلى
بواسطة البريد ،بناء
على طلب كتابي املتعاهد
وعلى نفقته ،فإن املكتب
غير مسؤول عن أي مشكل
مرتبط بعدم التوصل بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا
ملقتضيات دفتر التحمالت
مللف االستشارة و:
 تودع العروض مقابلوصل إلى مكتب الضبط
ملصلحة املشتريات وتدبير
املخازن بمديرية النقل
للجهة الشرقية زاوية زنقة
حسن الوكيلي والزهراء
وجدة للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب  -قطاع الكهرباء قبل
تاريخ وساعة عقد جلسة
فتح األظرفة.
 أو ترسل عن طريقالبريد املضمون مع إشعار
بالتوصل إلى مكتب الضبط
ملصلحة املشتريات وتدبير
املخازن بمديرية النقل
للجهة الشرقية زاوية زنقة
حسن الوكيلي والزهراء
وجدة للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب  -قطاع الكهرباء قبل
تاريخ و ساعة عقد جلسة
فتح األظرفة
 أو تسلم إلى رئيس لجنةالتحكيم عند بداية جلسة
فتح األظرفة.
ستعقد جلسة فتح األطرفة
2022/02/24
بتاريخ
على الساعة العاشرة
صباحا بمقر مكتب مصلحة
املشتريات وتدبير املخازن
بمديرية النقل للجهة
الشرقية زاوية زنقة حسن
الوكيلي والزهراء وجدة
للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب -
قطاع الكهرباء.
تفتح األغلفة في آن واحد.
للحصول على مزيد من
املعلومات يمكن االتصال
بقسم التموينات وتدبير
املخازن بمديرية النقل
للجهة الشرقية زاوية زنقة

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki
حسن الوكيلي والزهراء
وجدة للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب -قطاع الكهرباء.
الفاكس0536691510 :
يمكن تحميل نظام مشتريات
املكتب وكذا الدفاتر العامة
عبر بوابة:
http://www.one.ma/
ع.س.ن/253/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة التجهيز واملاء
املديرية اإلقليمية للتجهيز
واملاء بالحوز
إعالن عن طلب عروض
مفتوح  -جلسة عمومية-
رقمHZ/2022/09 :
في يوم 2022/02/22
على الساعة العاشرة
صباحا سيتم في مكتب
املدير اإلقليمي للتجهيز
واملاء بالحوز بتحناوت
فتح األظرفة املتعلقة بطلب
عروض أثمان ألجل :برنامج
تقليص الفوارق املجالية
واالجتماعية باملجال القروي
الطوبوغرافية
املراقبة
ألشغال بناء الطريق الرابطة
بني إميضر و دوار توريرت
على طول  12كلم (الشطر
التاني بني دوار أوسنتوت
ودوار توريرت على طول 4
كلم)  -إقليم الحوز.
يمكن سحب ملف طلب
العروض بمكتب الصفقات
باملديرية اإلقليمية للتجهيز
واملاء بالحوز بتحناوت,
تحميله
كذلك
ويمكن
بوابة
من
الكترونيا
الصفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
الضمان املؤقت محدد في
مبلغ :ألفان وخمسمائة
درهم (2.500,00درهم)
كلفة تقدير األعمال محددة
من طرف صاحب املشروع
في مبلغ :مائة وإثنان
وستون ألف درهم و00
سنتيم (162.000,00درهم)
مع احتساب الرسوم
يجب أن يكون كل من
محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيات املواد  27و29
و 31من املرسوم رقم

www.alittihad.info

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

الصادر في
2.12.349
 8جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية
ويمكن للمتنافسني:
* إما إرسالها عن طريق
البريد املضمون بإفادة
باالستالم إلى املكتب املذكور
أعاله.
* إما إيداع أظرفتهم ،مقابل
وصل بمكتب الصفقات
باملديرية اإلقليمية للتجهيز
واملاء بالحوز بتحناوت.
* إما تسليمها مباشرة
لرئيس لجنة طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح
األظرفة.
* إما إيداع أظرفتهم على
الطريقة االلكترونية ببوابة
الصفقات العمومية.
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك
املنصوص عليها في املادة
 4من نظام االستشارة
ع.س.ن/255/ا.د
*************
الـمـمـلـكـة املـغـربية
وزارة الداخليـة
عمالة إقليم الصويرة
باشوية تمنـار
جماعــة تـمـنـار
*مديرية املصالح*
 مصلحة الشؤون املاليةواالقتصادية-
إعالن عـن طلب عــــروض
اثمان مفتـــوح
رقــم2022/01 :
في يوم األربعاء  16فبراير
 2022على الساعة الحادية
عشر والنصف صباحا
سيتم بمقر جماعة تمنار
فتح االظرفة املتعلقة بطلب
عروض أثمان مفتوح من
أجل :كراء مرفق السوق
األسبوعي لجماعة تمنار
ملدة تبتدئ من شهر
فبراير 2022وتنتهي في
متم السنة املالية .2022
يمكن سحب ملف طلب
العروض من مكتب املداخيل
بالجماعة.
ويمكن تحميله الكترونيا
من بوابة صفقات الدولة من
العنوان االلكتروني:
www.marchespublics.
gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت

Al Ittihad Al Ichtiraki

في مبلغ50.000,00 :درهم
(خمسون الف درهم) .
كلفة تقدير عملية الكراء
محددة من طرف صاحب
مبلغ
في
املشروع
48.000,00درهم (ثمانية
واربعون الف درهم) شهريا.
يجب أن يكون كل من
محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيات املواد  27و29
و 31من املرسوم رقم
 2.12.349الصادر في
 8جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عنطريق البريد املضمون
بإفادة باالستالم إلى مكتب
الضبط بالجماعة.
 إما إيداعها مقابل وصلباملكتب املذكور.
 إما إيداعها بطريقةإلكترونية في حساب
صاحب املشروع طبقا لقرار
وزير االقتصاد واملالية عدد
 20.14الصادر في  8من
ذي القعدة  1435موافق
 4شتنبر  2014املتعلق
بتجريد مساطر إبرام
الصفقات العمومية من
الصفة املادية.
 إما تسليمها مباشرةلرئيس مكتب طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح
األظرفة.
إن الوثائق املثبتة الواجب
اإلدالء بها هي تلك
املنصوص عليها في الفصل
 4من نظام االستشارة.
ع.س.ن/256/ا.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار
الفالحي لتادلة
ق.ت.ف/م.إ.ح
إعالن عن طلب عروض
أثمان
رقم/2022/02 :ق.ت.م
بتاريخ 2022/03/07
في  07مارس  2022على
الساعة العاشرة صباحا
سيتم بمقر املكتب الجهوي

ع.س.ن /257/إد

ع.س.ن /254/إد

جريدة يومية
مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma
البريد االلكترونيJaridati1@gmail.com :
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 العسبيمحمد دهنون زليخة أسبدون محمد املباركالبومسهولي
 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

لالستثمار الفالحي لتادلة
بالفقيه بن صالح فتح
األظرفة املتعلقة بطلب
عروض فارق الثمن مقارنة
مع السعر املحدد في 200
درهم للقنطار ،من أجل
تزويد مربي املاشية بإقليم
الفقيه بن صالح ب 45.000
قنطار من الشعير املدعم.
ويمكن سحب ملف طلب
العروض من املكتب اإلداري
والصفقات بقسم التنمية
الفالحية للمكتب الجهوي
لالستثمار الفالحي لتادلة
أو تحميله الكترونيا من
بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
الضمانة املؤقتة محددة
في مبلغ مائة ألف درهم
(100.000,00درهم).
حددت الكلفة التقديرية
للمشروع في مبلغ تسعة
ماليني ومائتان وسبعون
ألف درهم (9.270.000
درهم) بما فيها الرسوم
ويجب أن يكون كل من
محتوى وتقديم وإيداع
ملفات املتنافسني مطابق
ملقتضيات املواد 27،29،31
و 148من املرسوم رقم
 02-12-349الصادر في
 08جمادى األولى 1434
(20مارس )2013املتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:
* إما إرسال أظرفتهم عن
طريق البريد املضمون
بإفادة باالستالم إلى املكتب
الجهوي لالستثمار الفالحي
لتادلة بالفقيه بن صالح.
* إما إيداعها مقابل وصل
بمكتب الضبط للمكتب
الجهوي لالستثمار الفالحي
لتادلة بالفقيه بن صالح.
* إما إرسالها إلكترونيا عبر
بوابة الصفقات العمومية.
* إما تسليمها مباشرة
لرئيس لجنة تقييم العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح
األظرفة.
إن الوثائق التي يجب االدالء
بها من طرف املشاركني
هي تلك املنصوص عليها
في املادة  10من نظام
االستشارة.
ع.س.ن/258/ا.د

التحرير  -االدارة  -املالية -
التوزيع  -االشتراكات  -االشهار
 33زنقة األمير عبد القادر  -الدار البيضاء -
الهاتف0522.61.94.00 :خطوط مشتركة
فاكس التحرير0522.62.28.10 :
الترقيم الدولي0581030 :
رقم االيداع القانوني 14 - 83

الطبع :مطبعة دار النشر املغربية 5 - 13زنقة الجندي توفيق
عبد القادر  -الدار البيضاءالهاتف0522.62.15.02 :
 قسم االشهار 44شارع الجيش امللكي الطابقالثالث الدار البيضاء
الهاتف 0522.31.00.62 :الفاكس0522.31.28.10 :
 قسم االشهار 33زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاءالهاتف 0522.61.94.00 :الفاكس0522.61.15.80 :
Jaridatipub@yahoo.fr

املكاتب اجلهوية
 nمكتب الرباط 10:زنقة زحلةالهاتف:
 - 0537.72.24.91الفاكس0537.70.46.19 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة
4رقم  2تطوان
الهاتفJaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :
 nمكتب مراكش :عمارة جزود  -شارع يعقوب
املنصور جليز  -مراكش
الهاتف0524.44.88.66 :الفاكس0524.44.88.66 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب اسفي 8 :ساحة محمد الخامس اقامة اطلس
الهاتف 0524.62.33.60 :الفاكس0524.62.33.60 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب وجدة :اقامة الزرقطوني الطابق
الثانيشارع الزرقطوني
الهاتف0536690903 :الفاكس0536710765 :

Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب طنجة 70 :شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12
الهاتف 0539.94.31.11الفاكس0539.94.31.07 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب مكناس 1 :شارع موريطانيا
مركز التجاري سيليكت رقم 6
الهاتف 0535.52.08.86 :الفاكس0535.40.23.59 :
Jaridati1@Gmail.com
 nمكتب فاس 79 :شارع املوحدين الطابق الثالث
الهاتف05.35.65.26.55 :
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/01/24

12.470

توزيع:
سبريس
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء-مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض
املفتوح
رقم/3 :م.ت.ص/م ش2022/
إنجاز خمسة أثقاب
االستغالل في إقليمي وجدة
وجرسيف :قسيمة ،1
قسيمة 2
(جلسة علنية)
تعلن مديرية التزويد
والصفقات للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب-قطاع املاء -عن
طلب العروض املشار إليه
أعاله قصد إنجاز خمسة
أثقاب االستغالل في إقليمي
وجدة وجرسيف:
قسيمة  :1إنجاز ثالثة
أثقاب االستغالل في إقليم
جرسيف
قسيمة  :2إنجاز ثقبان
االستغالل في إقليم وجدة
املستندات التي يتعني على
املتنافسني اإلدالء بها مقررة
في الفصل  10من نظام
االستشارة.
يحدد الثمن التقديري
إلنجاز األشغال في:
قسيمة :1

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info

www.twitter.com/Alittihad_alichtirak
مع

3.980.400,00درهم
احتساب الرسوم.
قسيمة :2
3.312.600,00درهم مع
احتساب الرسوم.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة
ب:
قسيمة 39.800,00 :1درهم
قسيمة 33.100,00 :2درهم
يمكن سحب ملف االستشارة
مجانا بالعنوان التالي:
مكتب الصفقات بمديرية
التزويد والصفقات للمكتب
الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب  -قطاع املاء
مبنى ( )Gمحطة املعالجة،
شارع محمد بلحسن
الوزاني ،ص.ب - 10220
الرباط ـ املغرب
الهاتف:
)212(0537.66.77.77
الفاكس:
)212(0537.66.72.22

ملف
بوابة

تحميل
يمكن
االستشارة عبر
الصفقات العمومية:
www.marchespublics.
gov.ma
يجب تحضير العروض
طبقا ملقتضيات نظام
االستشارة و:
 تودع العروض مقابلوصل إلى مكتب الصفقات
ملديرية التزويد والصفقات
قبل تاريخ وساعة عقد
الجلسة العلنية لفتح
األظرفة
 أو ترسل عن طريقالبريد املضمون مع إشعار
مكتب
إلى
بالتوصل
الصفقات ملديرية التزويد
قبل تاريخ و ساعة عقد
الجلسة العلنية لفتح
األظرفة
 أو تسلم إلى رئيس لجنةالتحكيم عند بداية الجلسة

العلنية لفتح األظرفة.
تفتح األظرفة في جلسة
يوم األربعاء  23فبراير
 2022على الساعة العاشرة
صباحا (توقيت محلي)
بمقر مديرية التزويد
والصفقات للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للشرب-قطاع املاء -مبنى
( ،)Gمحطة املعالجة ،شارع
محمد بلحسن الوزاني،
ص.ب  - 10220الرباط ـ
املغرب.
تفتح األغلفة في آن واحد.
ترسل طلبات التوضيحات
املغربية
البوابة
عبر
للصفقات العمومية.
يمكن تحميل نظام مشتريات
املكتب وكذا الدفاتر العامة
عبر العنوان االلكتروني
ملوقع املكتب  -قطاع املاء:
http://www.onep.ma
ع.س.ن/261/ا.د

ع.س.ن /259/إد

ع.س.ن /260/إد

ع.س.ن /263/إد

ع.س.ن /262/إد
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الكلمات المسهمة
jaridati1@gmail.com

إعداد :أبو سلمى
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abousalma10@gmail.com

سودوكو
سهلة

سودوكو
متوسطة

سودوكو
صعبة

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

أبو سلمى

حل سودوكو سهلة

حل سودوكو متوسطة

حل سودوكو صعبة
أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء

حل المسهمة

األيام

جمادى الثانية

يناير

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

اإلثنين

21

24/01

07:00

13:48

16:35

18:59

20:16

الثالثاء

22

25/01

06:59

13:48

16:35

19:00

20:17

األربعاء

23

26/01

06:59

13:48

16:36

19:01

20:18

الخميس

24

27/01

06:59

13:49

16:37

19:02

20:19

الجمعة

25

28/01

06:58

13:49

16:38

19:03

20:19

السبت

26

29/01

06:58

13:49

16:39

19:04

20:20

األحد

27

30/01

06:57

13:49

16:39

19:05

20:21

حل الشبكة المزدوجة

زياش يعيد تشلسي إلى سكة االنتصارات
ساهم الدولي المغربي حكيم زياش
في ف��وز فريقه تشلسي على ضيفه
توتنهام بهدفين لالشيء ،في اللقاء الذي
جمعهما ،مساء أول أمس األحد ،ضمن
منافسات الدورة الثالثة والعشرين من
بطولة إنجلترا لكرة القدم.
وافتتح زياش التسجيل بتسديدة
رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة

a

11

 ،47فيما أحرز المدافع البرازيلي تياغو
سيلفا الهدف الثاني (.)55
وقال زياش «لعبنا جيدا من الدقيقة
األولى ،سيطرنا وحصلوا على المرتدات
ولكن لم تكن خطيرة على االطالق .خلقنا
العديد من الفرص» .وردا على سؤال عن
مدى جمال هدفه قال مبتسما «أعتقد
أنه كان  10على .»10

–  1عند أقصى الطرف .عادة ال يكون
لدينا هذا المركز في تشكيل ،3 – 4 – 3
لذا هذا ساعده وارتقى إلى المستوى
وتحمل المسؤولية ...والتسديدة كانت
رائعة».
وألحق تشلسي الخسارة األولى
بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ
تولي المدرب االيطالي أنتونيو كونتي

وأش��اد المدرب األلماني توماس
توخل بزياش ،ردا على سؤال إذا ما
كانت هذه أفضل مباراة للمغربي معه
«نعم ،ربما .كانت مباراة جيدة جدا
له من الدقيقة األولى حتى األخيرة.
بذل جهدا وأخذ المخاطرة عند الحاجة
ولعب بأمان عند الحاجة .إنه ربما
أفضل مركز له في تشكيل 4 – 1 – 4

المهام في أوائل نونبر الماضي.
وعانى تشلسي مؤخرا في البطولة،
بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في
المباريات األربع األخيرة ،مع خسارة
ضد مانشستر سيتي المتصدر وثالثة
تعادالت ،آخرها في المرحلة السابقة
ضد مضيفه برايتون (.)1 – 1

زياش يسجل هدفا جميال
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يبحث اليوم عن بطاقة ربع نهائي كأس إفريقيا

المنتخب الوطني
مطالب با�ستغالل
اأن�ساف الفر�ص
اأمام ماالوي
لتفادي �سيناريو
البنين

فجر يصاب بكورونا
ويخضع للبرتوكول الصحي
ذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن العب
المنتخب الوطني المغربي فيصل فجر ،يخضع حاليا
للبروتوكول الصحي المعتمد ،بعد أن جاءت نتيجة
مسحته للكشف عن كوفيد  19يوم األحد إيجابية.
وأعلنت الجامعة في بيان نشرته على موقعها
اإللكتروني أن جميع العبي المنتخب الوطني جاءت
مسحتهم سلبية ،باستثناء الالعب فيصل فجر.
وأضافت أنه تطبيقا للبروتوكول الطبي المعمول
به من طرف الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،أجرى
العبو المنتخب الوطني المغربي صباح األحد مسحة
طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ،وذلك
قبل مباراة دور الثمن المرتقبة يوم الثالثاء أمام
منتخب ماالوي ،وهي المسحة الطبية التي جاءت
نتيجتها سلبية بالنسبة لجميع الالعبين ،باستثناء
فجر ،الذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية ويخضع
حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد.
ومن جهة أخرى ذكر مصدر من الجامعة لوكالة
المغرب العربي لألنباء أن الالعب أشرف حكيمي
شفي من كوفيد  19وأجرى اليوم تدريبات في الفندق.
وأجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ،أسود
األطلس ،يوم األحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي،
حصة تدريبية ما قبل األخيرة استعدادا لمباراتهم
يوم الثالثاء أمام منتخب ماالوي برسم ثمن نهاية
كأس أمم إفريقيا.

تفاؤل كبري يسود معسكر املنتخب الوطني بالكامريون

إبراهيم العماري
يواجه المنتخب الوطني المغربي ،يومه الثالثاء انطالقا من الثامنة ليال
بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة ياوندي ،نظيره الماالوي ،في ثمن نهائي
كأس إفريقيا ،المتواصلة بالكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل.
ويطارد الفريق الوطني إنجازا فشل في تحقيقه خالل الدورة الماضية
بمصر ،عندما غادر السباق من دور الثمن ،عقب سقوطه أمام منتخب البنين،
المتواضع ،ما شكل صدمة كبيرة للجماهير المغربية ،التي كانت تراهن
على تتويج رفاق العميد بنعطية باللقب القاري ،وهو الرهان الذي فشل فيه
المنتخب الوطني منذ دورة إثيوبيا .1975
وم��ن أج��ل ت��ف��ادي ت��ك��رار سيناريو البنين ،ح��رص الناخب الوطني
على برمجة تداريب مكثفة للمجموعة الوطنية ،اش�����ت�����غ�����ل ف���ي���ه���ا على
الجانب البدني والتكتيكي ،بغاية بلوغ أعلى درجات االنسجام والتناغم ،وكذا
تفادي األخطاء التي حصلت في لقاء الغابون ،بعدما نجا الفريق الوطني
من هزيمة محققة.
ويتعين على العناصر الوطني تقليل هامش األخطاء التي يمكن أن تكون
كلفتها غالية ،ورفع درجة التركيز في وسط الميدان ،وتفادي الوقع في المحظور

داخل معترك العمليات.
وخاض المنتخب الوطني حصة تدريبية مساء األحد ،دامت ستين دقيقة،
وشارك فيها كل الالعبين باستثناء فيصل فجر ،الذي أصيب بكورونا ،ويخضع
حاليا للبروتوكول الطبي ،وكذا أشرف حكيمي ،الذي اكتفى بحصة لتقوية
العضالت بفندق اإلقامة ،فيما عاد حامي العرين ياسين بونو إلى أجواء
التداريب الجماعية ،والتي برمج فيها الطاقم التقني تمارين بالكرة لفائدة
حراس المرمى ،بعدما غاب عن حصة السبت بسبب العياء.
وأنهى الناخب الوطني أمس االثنين تحضيراته لهذه المواجهة ،حيث
برمج حصة مسائية ،وضع خاللها اللمسات النهائية على المجموعة التي
سيدخل بها لقاء اليوم.
ورغم أن المنتخب الوطني يتوفر على امتياز معنوي ،حيث يقف التاريخ
إلى جانبه في المواجهات المباشرة مع ماالوي ،بعدما فاز في ست مناسبات،
وتعثر في واحدة ،مقابل ثالثة تعادالت ،إال أن واقع المنافسة يتطلب عدم
اإلفراط في الثقة ،والتعامل مع الخصم بمنطق االحترام الواجب ،لتفادي أي
مفاجأة يمكن أن تعصف بالحلم المغربي.
لقد حملت الدورة الحالية من المسابقة القارية كثيرا من الدروس ،التي
يتعين أخد العبرة منها ،وفي مقدمتها خروج المنتخب الغاني خالي الوفاض،
بعدما مني بهزيمة غير منتظرة أمام جزر القمر ب�  ،2 – 3وكذا مغادرة
حامل اللقب ،المنتخب الجزائري ،بأداء متواضع ،وهزيمتين ،وأيضا خروج

أحد األضالع الكبرى لكرة القدم اإلفريقية ،منتخب نيجيريا ،على يد تونس
في دور الربع ،رغم أن نسور قرطاج خاضوا المواجهة بصفوف منقوصة
بفعل وباء كورونا ،وفي غياب المدرب ،منذر الكبير ،الذي يخضع هو اآلخر
للبرتوكول العالجي.
وبناء عليه وجب على الناخب الوطني التعامل بالجدية الالزمة مع هذه
المواجهة ،واستغالل أنصاف الفرص لحسم التأهل ،وتفادي المرور إلى
األشواط اإلضافية ،لما يمكن أن تخلفه من إرهاق نفسي وبدني لالعبين ،في
انتظار خصم ربع النهائي ،الذي سيتحدد من لقاء الغد بين مصر وكوت ديفوار.
ويجمع العبو المنتخب الوطني على ضرورة عبور هذه المحطة ،وبالتالي
مواصلة صنع األفراح في دورة الكاميرون ،حيث سيدخلون المواجهة بتركيز
عال ،ألن كرة القدم اإلفريقية شهدت تطورا كبيرا في السنوات األخيرة ،بشكل
أصبحت تنعدم فيه الفوارق بين المنتخبات.
ورغم أنه بلغ هذا الدور ألول مرة في تاريخه الكروي ،إال أن منتخب
ماالوي يتطلع لمواصلة كتابة التاريخ ،متسلحا بقوة العبي خطه األمامي،
وفي مقدمتهم جابادينهو مهانجو ،مهاجم أورالندو بيراتس.
يذكر أن لجنة الحكام ،التابعة للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،عينت
البوروندي باسيفيك ندابيها ،حكما لمواجهة اليوم ،فيما عين التونسي
هيثم قيراط ،مسؤوال على تقنية الفيديو المساعد (فار) ،بمساعدة الكيني
بيتر واويرو.

تونس تتخطى نيجيريا بشجاعة وتنتظر بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس إفريقيا

أطاح المنتخب التونسي بنظيره النيجيري ،حامل
اللقب ثالث مرات ،بهدف دون رد سجله مهاجمه يوسف
المساكني ،ليبلغ الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا
لكرة القدم ،مساء األحد ،على ملعب «أومنيسبورت»
في مدينة غاروا الكاميرونية ،ليلحق ببوركينا فاسو
التي أقصت الغابون  6 – 7بضربات الترجيح.
واستطاع منتخب «نسور قرطاج» مخالفة التوقعات،
وكذلك تخطي الصعوبات والغيابات الكثيرة الناتجة
عن إصابات عدد كبير من العبيه والمدرب بفيروس
كورونا.
وقاد المنتخب التونسي المدرب المساعد جالل
القادري بسبب غياب المدرب منذر الكبير بسبب إصابته
بكوفيد ،شأنه شأن كوكبة من الالعبين المؤثرين ،وال
سيما الظهير علي معلول وغيالن الشعاللي ويوهان
توزغار ومحمد علي بن رمضان.
وأسكت الكبير منتقديه الكثر بهذا التأهل المهم على
حساب أحد المنتخبات المرشحة للقب ،وضرب موعدا
مع بوركينا فاسو الفائزة على الغابون  6 – 7بركالت
الترجيح ،السبت المقبل على ملعب غاروا أيضا.
وكانت تونس ،التي خرجت من نصف نهائي النسخة
األخيرة ،تأهلت إلى األدوار اإلقصائية كأحد أفضل
أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث ،لتقابل نيجيريا
التي تصدرت مجموعتها الرابعة أمام مصر بالعالمة
الكاملة.
وقال المساكني بعد الفوز ،إن الالعبين كان هدفهم
إفراح الشعب التونسي ،وأضاف «الفريق قدم كل ما

املساكني يهدي تونس تأهال مستحقا عىل حساب نيجرييا (أ .ف .ب)
لديه ونأمل أن نواصل إلى النهاية» ،متابعا «لم نشكك
في قدراتنا وال في الالعبين وال المدرب على الرغم من
كل الصعوبات واسم الخصم (نيجيريا) لم نبخل بأي
نقطة عرق ،وسنتابع على هذا النسق ضد بوركينا

فاسو».
وكان منتحب بوركينا فاسو أول المنتخبات المتأهلة
إلى الدور ربع النهائي ،بفوزه بركالت الترجيح 6 – 7
على الغابون ،إثر انتهاء الوقتين االصلي واإلضافي

بالتعادل  1 – 1على ملعب ليمبي.
وهذه المرة الرابعة التي يصل منتخب «الخيول»
إلى الدور ربع النهائي بعد ( 1998المركز الرابع)
و( 2013الوصيف) و( 2017الثالث) ،فيما فشل منتخب
«الفهود» في تكرار أفضل إنجاز له في البطولة القارية
عندما بلغ ربع النهائي عامي  1996و.2012
وكان المنتخب الغابوني قد عانى من غيابات مؤثرة
وال سيما لقائده بيار – إيميريك أوباميانغ ،مهاجم
أرسنال اإلنكليزي ،والعب وسط نيس الفرنسي ،ماريو
ليمينا ،اللذين لم يلعبا أي مباراة في البطولة ،بسبب
مشاكل صحية في القلب بسبب مضاعفات اإلصابة
بفيروس كورونا.
ويدين منتخب البوركينابي بتأهله الى نجمه
برتران تراوري ،العب أستون فيال االنكليزي ،وحارس
شارلروا البلجكي هيرفيه كوفي الذي تصدى لركلتين
ترجيحيتين.
وتحسر الفرنسي باتريس نوفو مدرب الغابون بعد
اإلقصاء على غياب العبيه «إذا حرمتم من العبين
دوليين بمستوى رفيع ،أحدهما هداف كبير في ألمانيا،
إنكلترا وفرنسا ،فأنتم حتما تخسرون الكثير».
وتابع «كان وضعا معقد ا للغاية .كان عليمها البقاء
في غرفهما بسبب التهاب في القلب ،ولكنهما عادا إلى
نادييهما وباتت األمور جيدة ...ماذا تريدون مني أن
أقول؟ لقد حاولنا تعويض خسارتهما ،لكن ال يمكنكم
استبدال العبين من الطراز الدولي بهذا الشكل».

سفيان أمرابط على
رادار كونتي

يبحث اإليطالي أنطونيو كونتي ،مدرب توتنهام
هوتسبير اإلنجليزي ،أمر التعاقد مع العب مغربي
خالل سوق االنتقاالت الشتوي الجاري.
وكتب الصحفي فابريزيو رومانو ،خبير انتقاالت
الالعبين والمدربين في أوروب��ا ،عبر حسابه على
« تويتر»« :يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض
تانغي ندومبيلي ،إذا انضم األخير إلى باريس سان
جيرمان على سبيل اإلعارة».
وتابع»:المغربي سفيان أم��راب��ط ،الع��ب وسط
فيورنتينا ،أحد الالعبين في قائمة اهتمامات المدرب
أنطونيو كونتي».
وختم« :لم يتم تحديد أو االتفاق على أي شيء حتى
اآلن .هناك العديد من الالعبين المرشحين ،وسيحسم
توتنهام قراره النهائي هذا األسبوع».
ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا اإليطالي
حتى صيف عام  ،2025لكنه ال يشارك بانتظام مع
الفريق اإليطالي خالل الموسم الحالي.

الجيش الملكي يفوز
بالدوري األول لكرة
السلة الثالثية
أحرز فريق الجيش الملكي ،مساء األحد في الدار
البيضاء ،لقب ال��دوري الوطني االول لكرة السلة
الثالثية ،المنظم من طرف جامعة كرة السلة بشراكة
وتعاون مع أحد النوادي الرياضية الخاصة.
وجاء هذا التتويج على حساب فريق ميشليفن
إفران سيتي بحصة  20مقابل  ،18في مواجهة جد
متوازنة احتضنتها القاعة المغطاة للمركب الرياضي
محمد الخامس بالدار البيضاء.
في حين عرفت مباراة الترتيب لتحديد المركز الثالث
فوز المغرب الرياضي الفاسي بحصة 13 – 15على
حساب اتحاد طنجة.
وجدير ذكره ،أن الدوري الوطني األول لكرة السلة
الثالثية عرف مشاركة مهمة ل� 13فريقا من أندية القسم
الممتاز لكرة السلة وهي الكوكب المراكشي ،الجيش
الملكي ،نادي تفاحة ميدلت ،الرجاء الرياضي ،المغرب
الفاسي ،الفتح الرياضي ،اتحاد طنجة ،نهضة بركان،
أتليتيك بني يزناسن ،شباب الحسيمة ،شباب الوطية
طانطان ،نادي ميشليفن افران سيتي.
وفي نهاية الدوري الوطني االول لكرة السلة الثالثية
تم توزيع مختلف الكؤوس والميداليات والمنح المالية
على األندية الثالثة األولى ،التي تألقت في هذا الدوري.
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نا�شا تك�شف عن ثمانية
كويكبات �شتمر بالقرب
من الأر�ض هذا ال�شهر

حدد علماء الفلك في وكالة ناسا مجموعة من
ثمانية كويكبات اقتربت أو ستقترب من األرض
خالل الشهر الجاري.
وقد مرت أو ستمرتمر هذه الكويكبات بالقرب
من األرض في الفترة ما بني  20إلى  28يناير،
حيث يعتقد أن أكبر هذه الكويكبات سيمر
بسرعة تقدر بنحو  32600ميل في الساعة.
وعلى الرغم من أن هذه الكويكبات تقترب من
مسافة قريبة منا (وفقا للقياسات الفضائية)،
لكنها لن تسبب أي ضرر لألرض .وسيكون
أقربها إلينا ،الكويكب املسمى ،AE6 2022
حيث سيسافر على بعد  1.1مليون ميل من
األرض بسرعة  20ألف ميل في الساعة ،في 20
يناير ،والذي يبلغ عرضه نحو  148قدما.
وشهد يوم 20 ،يناير ،مرور كويكب ثان
يسمى  ،AB 2022والذي قد يصل عرضه
إلى  361قدما ،وكان  AB 2022على بعد 2.3
مليون ميل من األرض عند أقرب نهج له من
الكوكب ،ويقدر أن تبلغ سرعته نحو  13ألف
ميل في الساعة.
ومر كويكبان آخران بالقرب من األرض في
 21يناير ،ويصل عرض أصغرهم إلى  62إلى
 118قدما.
وآخر ثالثة كويكبات يتوقع أن تمر بالقرب
من األرض في يناير في يومي  27و ،28
ويتراوح عرضها من  101قدم إلى  213قدما.

طفل بريطانى يتغذى على اأوراق
الكتب واحلفا�شات واألياف ال�شجاد..
تنجذب األطفال إلى بعض األطعمة مثل
الشيكوالتة والفيشار والوجبات السريعة ،وغيرها
من األصناف التى تتمتع بنكهة مميزة ،لكن وليام
باكلى الذى يبلغ من العمر عامني يأكل مواد ال تخطر
على بال أحد ،وهى الكتب والحفاضات وحشو
املقاعد ،وذلك ألنه يعانى من اضطراب نادر فى األكل
يدفعه لتناول األشياء السابق ذكرها ،وفق ًا ملا ذكره
موقع صحيفة «مترو» البريطانية.
تحدثت والدة الطفل والتى تدعى ماري
باكلي تعيش فى شرق يوركشاير بإنجلترا ،عن
الصعوبات التى تجدها فى التعامل مع اضطراب
األكل املعروف باسم «بيكا» والذى يعانى منه
طفلها والذى يضطرها إلزالة األلعاب اللينة والكتب
من غرفته وتبذل قصارى جهدها إللهائه عن رغبته
في تناول الطعام أثناء فترة النهار .وأشار تقرير
صحيفة «مترو» إلى أن «بيكا» هى حالة تدفع املرء
إلى تناول أشياء ال تحتوي على قيمة غذائية ،ومن
الصعب تشخيص الحالة عند األطفال ،كما يعد
تناول الحفاضات مشكلة جديدة نسب ًيا عند املرضى
الذين يعانون من هذا النوع من االضطراب.

األربت اأين�شتاين والربق مو�شة
ر�شومات التاتو لعام 2022
يفضل العديد من األشخاص رسم «التاتو» على
مناطق مختلفة بأجسادهم سواء على أذرعهم أو
وجوههم وأيديهم ،والتي تساعدهم في الحصول
على مظهر جذاب ومختلف ،وألن رسومات التاتو
تتجدد بشكل سنوي ،يستعرض هذا التقرير،
ابرز اتجاهات رسومات التاتو لعام  ،2022وفق ًا
ملوقع»  .« inkedmagيعتبر رسم وشم البرق من
أبرز اتجاهات رسومات التاتو لعام  ،2022والتي
من املتوقع أن تنتشر في خالل هذا العام ،وخاصة
رسمة البرق األسود.
يعتبر الوشم الصغير من أنواع الوشم املنتشرة
خالل هذا العام والتي تحتاج للمزيد من اإلبداع
واالبتكار في الرسم ،ويوجد منها لوحات فنية
مختلفة مثل شخصيات ديزنى وبعض الشخصيات
البارزة مثل العالم ألبرت أينشتاين..
يعتبر الوشم امللون من االتجاهات الشائعة
بشكل كبير في السنوات األخيرة ،حيث ظهرت
العديد من األشكال امللونة التي تساعد في الحصول
على إطاللة مشرقة ومميزة أمام الجميع.
تعتبر الرسومات التجريدية من أبرز اتجاهات
رسومات الوشم املنتشرة في عام  ،2022والتي
تطورت كثير ًا خالل هذا العام عن السنوات املاضية،
والتي تعتبر من الرسومات املفضلة للكثير من
األشخاص املحبة للفن.

www.facebook.com/alittihad_alichtiraki

www.twitter.com/alittihad_alichtirak

www.alittihad.info

�شاللة «ماين
كوين» اأ�شخم
اأنواع القطط
يف العامل
يفضل الكثير من األشخاص تربية القط
لحجمه األصغر قلي ً
ال عن حجم الكلب،
ونعومه فروته وغيرها من األسباب
املختلفة التى تدفع أى شخص لتربية
قط فى منزله ،لكن ماذا عن قط يبلغ
وزنه  12.5كجم ( 27رط ً
ال) ،ورغم ذلك
لم يكتمل نموه بعد ،كما أشار تقرير
صحيفة «مترو» البريطانية.
يعتبر القط من ساللة Maine Coon
وهى من أكبر القطط فى العالم ،فإن
وزنه يصل إلى  12.5كيلو ،ويبلغ
من العمر أقل من عامني ،رغم ذلك
تجاوز متوسط وزن البالغني لساللته،
وسيستمر فى النمو حتى يبلغ من
العمر ثالثة أو أربعة أعوام تقري ًبا،
وتمتلك القط الضخم فتاة تدعى يوليا
مينينا ،والتى تعيش فى بلدة ستارى
أوسكول الروسية.
أطلقت يوليا على القط اسم «الكفير»،
الذى سمى على اسم مشروب
اللنب الزبادى ،ويتغذى على اللحوم
واألعالف الطبيعية ،ويمتلك قلبا
ضخما ،وتحدثت عنه يوليا ،قائلة
«الكثير من الناس ال يدركونه سبب
حجمه املخيف ..لم يكبر فقط فى املظهر،
فهو ً
دائما
أيضا ذكي جدًا ويتصرف
ً
بهدوء ..وحنون للغاية ومتواضع.».

التوزيع غري العادل للقاحات �شيوؤدى ملاأ�شاة نهاية 2022
حذر الدكتور مايكل رايان ،املدير التنفيذي
لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العاملية،
في بيان له ،من خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل
عادل في بعض البلدان حول العالم ،والذي قد يؤدي
إلى مأساة كبيرة بنهاية عام .2022
وأوضح أنه على مدار العامني املاضيني ثبت أنه
من املمكن التقليل بشكل كبير من تفشي الحاالت
املرضية الشديدة التي تحتاج لتلقي العالج في
املستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا
بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات في جميع
أنحاء العالم ،السيما ألولئك األكثر عرضة للخطر.
وأضاف رايان ،في بيان ،أن اللقاحات ،جن ًبا
إلى جنب مع التدابير االحترازية األخرى ،سمحت
باحتمالية اكتشاف طريق فعلي للخروج من املرحلة
الحادة للوباء ،لكن من غير املرجح أن يختفي
الفيروس نفسه ،خاصة بعد ما تم رصده من قدرة
كورونا على التطور والبقاء.
وأشار رايان إلى أن الجهود ستتواصل لضمان
توصيل اللقاح إلى من يحتاجون إليه ،لكن ما تود
منظمة الصحة العاملية تحقيقه هو بلوغ مرحلة
يستقر فيها الفيروس عند نمط منخفض املستوى

للغاية ،والذي يمكن أن يشهد بالطبع حاالت تفشي
عرضي بني من لم يحصلوا على اللقاح.
وأعرب رايان عن أمله في التمكن من االقتراب أو
تحقيق أو تجاوز األهداف األصلية وهي نسب تلقيح
بني سكان كل دولة تتجاوز  10%و 40%ثم ،70%
موضحا أنه لم يتم تحقيق تغطية بنسبة 40%
ً
بعد في العديد من البلدان ،وهي النسبة التي يمثل
الوصول إليها حال ًيا أولوية مطلقة.
وقال الدكتور رايان« :لقد رأينا أن هذا الوباء
يتم السيطرة عليه بشكل فعال من منظور املرض
والوفاة ،الذي يسببه ،نتيجة لالستخدام السليم
واالستراتيجي للقاحات.
ولكن تكمن املشكلة على الصعيد العاملي في أنه لم
يتم توزيع اللقاحات بطريقة يمكن من خاللها تحقيق
نفس النتائج اإليجابية في كل مكان في نفس الوقت.
وحذر الدكتور رايان إنه ما لم يتم توصيل
والحصول على اللقاحات في كافة البلدان ،ولكل
شخص معرض للخطر وكل من يحتاج إلى لقاح،
فإنه يخشى من أن الوضع سيبقى على ما هو
عليه حتى نهاية عام  ،2022ويتم إجراء مناقشات
ومحادثات حول نفس األمر وهو ما سيكون في حد

ذاته مأساة كبيرة .وأوضح أنه على مدار العامني
املاضيني ثبت أنه من املمكن التقليل بشكل كبير من
تفشي الحاالت املرضية الشديدة التي تحتاج لتلقي
العالج في املستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب
كورونا بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات
في جميع أنحاء العالم ،ال سيما ألولئك األكثر عرضة
للخطر.
وأضاف رايان ،في بيان ،إن اللقاحات ،جن ًبا
إلى جنب مع التدابير االحترازية األخرى ،سمحت
باحتمالية اكتشاف طريق فعلي للخروج من املرحلة
الحادة للوباء ،لكن من غير املرجح أن يختفي
الفيروس نفسه ،خاصة بعد ما ثبت قدرته على
التطور والبقاء.
وقال ،تس ّبب فيروس كورونا بوفاة ما ال يقل عن
 5,537,051شخصا في العالم منذ ظهر في الصني
وسجلت الواليات املتحدة أعلى
في ديسمبر ،2019
ّ
عدد للوفيات ج ّراء الفيروس بلغ  850,605حاالت
تلتها البرازيل ( )621,045والهند ()486,451
وروسيا ( ، )321,990وتقدّر منظمة الصحة العاملية
أن العدد اإلجمالي للوفيات قد يكون أعلى بم ّرتني
إلى  3مرات.

كشف علماء أن ساعة يوم القيامة ستظل عند
 100ثانية قبل منتصف الليل للعام الثالث على
التوالي ،ألن «العالم ليس أكثر أمانا مما كان عليه
العام املاضي في مثل هذا الوقت».
وكشفت نشرة علماء Bulletin of the Ato-
 micعن الساعة يوم الخميس ،والتي تتعقب
احتمالية فناء البشرية ،للمرة الخامسة والسبعني
منذ ظهورها ألول مرة في عام .1947
ومنذ ذلك الحني ،أعلنت املجموعة سنويا ما إذا
كان عقرب الدقائق في ساعة يوم القيامة ،اقترب من
منتصف الليل أو بعيدا عنه  -عالمة الكارثة.
وقالت راشيل برونسون ،رئيسة علماء Bulle-
 ،tin of the Atomicخالل الكشف املباشر عن

ساعة القيامة« :تستمر ساعة القيامة في التحليق
بشكل خطير ،وتذكرنا بحجم العمل املطلوب
لضمان كوكب أكثر أمانا وصحة .ويجب أن نستمر
في دفع عقارب الساعة بعيدا عن منتصف الليل».
واستند قرار املجلس إلى عدة أحداث بما في ذلك
مخاطر الحرب النووية ،وعدم اتخاذ إجراءات تجاه
تغير املناخ ،وانتشار املعلومات املضللة والصراع
في الفضاء .وعلى الرغم من ثبات الساعة ،تقول
النشرة إن اإلعالن يعني أننا «عالقون في لحظة ال
تجلب االستقرار وال األمان».
وأنشئت الساعة من قبل علماء أمريكيني
مشاركني في مشروع مانهاتن الذي أدى إلى صنع
األسلحة النووية األولى خالل الحرب العاملية

الثانية ،وهي عبارة عن عد تنازلي رمزي لتمثيل
مدى قرب البشرية من إكمال كارثة عاملية.
و ُك ّلف الفنان مارتيل النغسدورف ،بصنع
الساعة ُ
وطلب منه إنشاء صورة من شأنها «إخافة
الرجال ليعودوا إلى رشدهم’’ ،وفقا ملا ذكره يوجني
رابينوفيتش ،املحرر األول لنشرة .Bulletin
و ُيحدد الوقت من قبل مجموعة العلماء الذين
ينظرون إلى األحداث على مدار العام.
ويمكن أن يشمل ذلك السياسة والطاقة واألسلحة
والدبلوماسية وعلوم املناخ ،إلى جانب املصادر
املحتملة للتهديد مثل التهديدات النووية وتغير
املناخ واإلرهاب البيولوجي والذكاء االصطناعي.
ُ
وض ّمن عدم اتخاذ إجراءات إلنهاء تغير املناخ
في قرار يوم الخميس ،حيث تقول النشرة إن
الحكومات ال تقدم للعالم سوى وعود جوفاء.
وقال ريموند بيريهمبرت ،أستاذ الفيزياء
بجامعة أكسفورد في بيان« :أدت تجربة األزمة
املتفاقمة إلى إثارة االحتجاجات وغيرها من
تعبيرات املجتمع املدني عن القلق هذا العام .وتركز
هذه اإلجراءات على اهتمام الجمهور بتغير املناخ
وتزيد من بروزها السياسي ،ولكن هل ستغير
السياسات واالستثمارات والسلوكيات؟ هذا سيظل
من بني أهم األسئلة التي تواجه املجتمع العاملي».
كما جاء في البيان أن املعلومات املضللة عن
فيروس كورونا تنتشر كالنار في الهشيم في جميع
أنحاء العالم ،وهو ما «يشل قدرة سلطات الصحة
العامة والعلوم الطبية على تحقيق معدالت تطعيم
أعلى››.

«على عتبة املوت!»� ..شاعة يوم القيامة تقف عند  100ثانية حتى منت�شف الليل!

عدد الثقوب ال�شوداء
يف الكون؟
يحتوي الكون املرئي على 40000000000000000000
ثقب أسود ذي كتلة نجمية ،أي  40كوينتيليون ،أو 40
مليار مليار ،حسب تقديرات دراسة جديدة.
وتعد الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية هي تلك
التي تتشكل في نهاية حياة النجوم العمالقة ولها كتل
تتراوح بني بضع مئات من أضعاف كتلة الشمس.
واستخدم خبراء من الكلية الدولية للدراسات املتقدمة
( )SISSAنهجا حسابيا جديدا لتقدير عدد هذه الثقوب
التي يعتقد أنها تشكلت.
وعالوة على ذلك ،قالوا إن هذه الثقوب السوداء تمثل
 1%من كل املواد العادية أو «الباريونية» في الكون
املرئي ،والذي يبلغ عرضه  93مليار سنة ضوئية.
وقال الفريق إن النتائج تمهد الطريق لفهم أفضل
لكيفية تطور الثقوب السوداء النجمية واملتوسطة الكتلة
إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة.
وأجري الحساب بواسطة عالم الفيزياء الفلكية النظري
أليكس سيسيليا من  ،Triesteومقرها إيطاليا SISSA
وزمالئه.
وأوضح سيسيليا« :تكمن الشخصية املبتكرة لهذا
العمل في الجمع بني نموذج مفصل للتطور النجمي
والثنائي مع وصفات متقدمة لتشكيل النجوم وإثراء
املعادن في املجرات الفردية .وهذا هو واحد من أول،
وواحد من أقوى « »ab initioمن املبادئ األولى لحساب
وظيفة كتلة الثقب األسود النجمي عبر التاريخ الكوني».
ولحساب تقديرهم لعدد الثقوب السوداء في الكون
املرئي ،قام الفريق بدمج نماذج لكيفية تطور أزواج
النجوم الفردية والثنائية ،مع بيانات عن الخصائص
املجرية األخرى ذات الصلة.
وتضمنت األخيرة معلومات عن معدالت تشكل النجوم
وكتلها ومعدنية الوسط بني النجوم  -وكلها تؤثر على
تكوين الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية .كما أخذوا
في االعتبار دور عمليات اندماج الثقوب السوداء.
ومن هذا املنطلق ،تمكن الفريق أيضا من حساب توزيع
كتلة هذه الثقوب السوداء عبر التاريخ الكامل للكون
املرئي.
وإلى جانب تقدير العدد اإلجمالي للثقوب السوداء
ذات الكتلة النجمية في الكون املرئي ،استكشف الباحثون
أيضا طرقا مختلفة يمكن أن تتشكل من خاللها الثقوب
السوداء ذات الكتل املختلفة.
وشمل ذلك النظر في األصول املحتملة للنجوم املعزولة
وأنظمة النجوم الثنائية والعناقيد النجمية األكثر
اكتظاظا .ووجد الفريق أن أكبر الثقوب السوداء ذات
الكتلة النجمية تتشكل عادة من اصطدام الثقوب السوداء
الصغيرة داخل العناقيد النجمية  -وهي فكرة تتطابق
جيدا مع بيانات موجات الجاذبية التي جمعت حتى اآلن
حول تصادمات الثقوب السوداء.
وفي الواقع ،مع اكتمال هذه الدراسة األولية ،يتطلع
الباحثون اآلن إلى إجراء حسابات مماثلة تركز بدال من
ذلك على الثقوب السوداء متوسطة الكتلة ،ثم بعد ذلك،
نظرائها فائقة الكتلة.
ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة الفيزياء
الفلكية.

